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Мистецтво маленьких кроків 

До ро гі вось мик лас ни ки та восьмикласниці!

Вам випало народитися і жити в добу третього тисячоліття, коли все
довкола стрімко змінюється — технології, державні інституції, ритм життя і
мисленнялюдини.Уцейскладнийчас,длятогощобнезагубитисяувиріподій
і стати успішними, необхідно ставити перед собою чітку мету й невпинно,
цілеспрямованойтидонеїщодня.Нацьомушляху,сповненомутруднощіві
перешкод,вамнададутьупевненостітвориГомера,Данте,Вергілія,Горація,
Ф.Петрарки,В.Шекспіра,М.деСервантесСааведри,Мольєра,якідійшлидо
наскрізьвіки.Увосьмомукласівиматиметезмогуздійснитизахопливуманд
рівкурізнимикраїнамийлітературнимиепохами.Передвамивпершевідкри
ютьсявеликіскарбиантичності, середньовіччя,Відродження,барокотакла
сицизму.Протецьогорокувиознайомитесянетількиіззолотоюкласикою.
Молодимлюдямобов’язковопотрібнісучаснітвори,сучаснігероїтагероїні,
сучаснівиклики.Тожтворипронихвизнайдетеврозділі«Сучасналітература»,
дейдетьсяпровашиходнолітків.

Нашпідручникрозрахованийнелишеначитання.Працюючизним,вибу
дете дискутувати та критично мислити. До цього вас спонукатимуть різно
манітнізапитанняізавдання.Ащевизнайдететутмультимедійніматеріали—
QRкоди (експресуроки, відеотексти й аудіотексти), які допоможуть вам
кращеосягнутикласичнійсучаснітвори.

Символомнашогопідручникаєгеройоднойменноїповістіфранцузького
письменника А. де СентЕкзюпері — маленький принц. І це невипадково.
Аджесамецейписьменникнавчивнасвисоколітатиусвоїхмріях,берегти
свою планету, дбати про улюблену квітку й бути відповідальним за тих,
кого ми приручили. А. де СентЕкзюпері склав молитву, яка допомагала
йому в найскрутніші моменти життя. Можливо, вона допоможе і вам:
«Господи, я прошу не чудес і не міражів, а сили для кожного дня. Навчи мене 
мистецтва маленьких кроків… Навчи мене правильно використовувати час 
мого життя. Подаруй мені здатність відрізняти першорядне від друго
рядного… Збережи мене від наївної віри, що все в житті має відбуватися легко. 
Подаруй мені ясне усвідомлення того, що труднощі, поразки, падіння і невдачі 
є невід’ємною частиною життя, завдяки їм ми стаємо дорослішими та впев
ненішими… Пошли в потрібний момент того,  у кого вистачить мужності 
сказати мені правду, але сказати її з любов’ю!.. Ти знаєш, як сильно ми 
потребуємо дружби. Дай мені бути гідним цього найпрекраснішого й найніж
нішого подарунка Долі… Наділи мене фантазією, щоб  у  потрібний момент і в 
потрібному місці подарувати комусь тепло. Зроби мене людиною, яка вміє 
достукатися до інших. Навчи мене мистецтва маленьких кроків». 

Тож вирушаймо маленькими кроками до сяючих вершин разом із най
кращимикнижкамисвіту!

Автори
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ЛІтература  І  куЛьтура

Куль ту ра і мистецтво. Від народження ми відразу потрапляємо у світ
культури. Народні традиції, мова, релігійні обряди — усе це перші прояви
культури.Здобуваючизнанняврізнихгалузях,живучиусвіті,якийство
рили для нас інші, ми намагаємося стати повноправними членами сус
пільства,нібиназдоганяючиусвоємурозвиткутих,хтойшовпопередуй
залишивкультурнінадбання.Людинамаєнетількибіологічнівластивості
й інстинкти, а й пам’ять про культури. Якщо вона відсутня, людина стає
«дикуном». І як би по сучасному не виглядала, вона не в змозі зрозуміти
навітьсвійчас,своємісцевньомуйзалишитипіслясебепомітнийсліддля
наступнихпоколінь.Культуразабезпечуєзв’язоквіківівизначаєдуховний
нап рямокрозвиткулюдства,можливістьробитиновівідкриття,знаючипро
те,щозробленораніше.

Що та ке куль ту ра? Усе те, що створено людьми, матеріальні речі й
духовнінадбання,називаютькуль ту рою.Будь якийвитвіррук,думкий
уявилюдейстаєчастиноюкультури.Цепоняттяприйшлодонасізлатини,
деслово cul tu raозначало«опрацювання»,«обробка»,«виховання»,«розви
ток»тощо.Нинімивикористовуємоцейтермінурізнихзначеннях.Уши 
ро ко му зна чен ні—цебудь якадіяльність,формипіз нанняісамовираження
людей, накопичені ними знання, уміння та навички, система цінностей,
зокремасоціальнівід но си ни,нормиповедінки,оцінки,вихованнято що.
Аувузь ко му зна чен ні культура—цеінтелектуальнайхудожнядіяльність
людейтаїїрезультати.Томуіснуєпоняття«художнякультура»,доякого
належитьімистецтво.

Культураєпевнимдосвідомлюдства,набутимурізнихгалузях.Вонадає
можливістьпередаватинакопиченупротягомвіківінформаціювідпокоління
допокоління,атакожзберігатитаформуватизасади(політичні,юридичні,релі
гійні,моральнійін.)суспільства.Окрімтого,культура—цещейспосібспіл
куванняміжлюдьми,томудужеактуальнимєпоняття«діалогкультур»,яке
запропонував видатний літературознавець М. Бахтін стосовно літератури та
мистецтва.Алецепоняттяможнавикористовуватийуширшомузначенні—
щодоіншихрізновидівкультури.

ВCТУП

Культура — це не щось зас тиг ле й не по руш не. Це жи вий ор га
нізм, у яко му ми всі є йо го час тин ка ми й ру ші я ми. То му яким бу де наш світ і на ша 
куль ту ра, за ле жить від кож но го з нас.

Зауважте!
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Література  і  культура

Кожнаепохайкожнийнародмаютьсвоїкультурнінадбаннятаособли
вості.Завждицікавостежитизарозвиткомнаціональнихкультурсвіту,яких
великерозмаїття.ВепохуXXIст.,колисвітставмуль ти куль тур ним(тобто
коливсуспільствіспівіснуютьрізнікультурніутворення,традиціїтафор
ми),дужеважливозберігатисвоє,національне,іводночасзнатичуже,вико
ристовуючипозитивнийдосвіддлязбагаченнярідноїкультури.

Спів від но шен ня лі те ра ту ри й куль ту ри.Лі те ра ту ра —частинакультури,
дотогожху дож ньої куль ту ри,доякоїналежатьіншівидимистецтва.Специ
фікалітературитаїївідмінністьвідіншихвидівхудожньоїкультури(архітек
тури,живопису,музикитощо)полягаютьутому,щолітературапізнаєтатвор
чо опановує світ за допомогою слова. Це мистецтво слова. У цьому сенсі
художнєсловоєпевнимзнаком,кодомкультури,бовоноважливедлякуль
турноїситуації,длякраїничинації.Змістлітературистановлятьрізніаспекти
людського буття: духовне життя особистості, природні й суспільні явища,
історичніпроцеси,вірування,звичаїлюдейтощо.

Література є проявом не матеріальної, а духовної культури людства.
Вонавідображаєдійсністьнепрямо,аопосередковано—ухудожніхобразах,
створюючиновуреальністьзадопомогоюзасобівслова.

Літературатіснопов’язаназрозвиткомісторії,суспільстватакультури.
Улітературнихформахвідображенореаліїбуття,особливостілюдськоїсві
домості.Водночассловеснемистецтвозберігаєвнутрішнюспецифікуйвлас
нізаконирозвитку.Ценазиваєтьсяіма нен тністю.

Кож на до ба й кож ний на род має 
своє ро зу мін ня кра си, яке від тво

рено в різ них фор мах ху дож ньої куль
ту ри. Так, для ан тич ної куль ту ри ха рак
тер на про пор ція та гар мо ній ність форм, 
ува га до ма те рі аль но  чут тє во го, по єд
нан ня мі фу й ре аль нос ті. Це зна хо ди мо в 
ан тич ній скуль п ту рі, ар хі тек ту рі, жи во
пи сі й лі те ра ту рі.

По рів ню є мо. Про ко мен туй те по ло жен ня в таб ли ці. Наведіть приклади

Робота з текстом

ХрамАртемідивЕфесі.Реконструкція

К у л ь  т у  р а Л і  т е  р а  т у  р а

Широке поняття, що охоплює різні
видилюдськоїдіяльності(матеріаль
ноїідуховної).

Частинахудожньоїкультури.

Культурамаєрізнізасобивираження. Слово—основнийзасіблітератури.
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ВСТУП

Продовженнятабл.

творче завдання. Намалюйте схему «Складники культури». Поясніть. 
Дискусія. Чи варто зберігати національну культуру в глобалізованому світі? 

Аргументуйте.    
робота в групах. Підготуйте презентацію на тему: «Роль культури в житті 

людини»; 2) «Сучасна культура молоді в різних країнах»; 3) «Специфіка української 
культури» (1завибором). 

Життєві ситуації. Чи можете ви себе назвати культурною людиною? Що 
необхідно робити для підвищення рівня власної культури?  

роДи  ЛІтератури

Що таке рід літератури. Го лов ноюкатегорієюсловесногомистецтваєрід.
Родилітературимаютьдавнюісторію.Традиційновизначаютьтриродиліте
ратури:епос, лі ри ку, дра му.УпершеподіллітературинародиздійснивАріс
тотельупраці«Поетика».

Рід лі те ра ту ри —ценайбільшзагальнакатегоріялітературознавства,що
охоплюєцілунизкуменшихзаобсягомпонять(жанри),типологічноподіб
нихміжсобоюзаспособомхудожньоїорганізації.

Епос.Епос,якііншілітературніроди,походитьвідміфів,щовдавнину
булитіснопов’язанізритуалами.Наїхнійосновівиниклостародавнєопо
віднемистецтво.Витокиепосуєйвуснійнароднійтворчості.Найдавніші
(архаїчні)епічніформи—міф,казка,легенда,сказаннятощо.Пізнішевиник
так званий давній (класичний) епос — «Магабгарата», «Рамаяна» (Індія),
«Іліада»та«Одіссея»Го ме ра.Щепізніше—героїчнийепос(фольклорнітвори

К у л ь  т у  р а Л і  т е  р а  т у  р а

Фун кціїкультури:гуманістична(утвер
дження позитивного досвіду людства),
передаваннясуспільногодосвіду,кому
нікаційна(засібспілкування),пізнаваль
на(пізнаннясвіту),регулятивна(усфері
суспільнихвідносин,норм,поведінки),
знакова(відображенняпевнихкультур
них смислів доби, народу), ціннісна
(виробленняжиттєвихцінностей).

Фун кціїхудожньоїлітератури:пізна
вальна(даєзмогупізнатисвітілюди
ну), естетична (розбудовує світ за
законами краси, створення яскравих
художніхобразів,уякихутіленоуяв
лення про життя та духовні ідеали),
виховна (виховує моральні якості й
естетичний смак), гедоністична (дає
насолоду від процесу читання та
осмисленняпрочитаного).

Різ но ма ніт тя ви дів куль ту ри (народна
культура,культурапобуту,мови,політич
накультура,художнякультура).

Спе ци фіч ні фор ми лі те ра ту ри(роди,
жанри,напрями,течії).

Ознаки епосу: 1) в ос но ві — по дія (по дії); 2) об’єк тив ність 
зоб ра жу ва ної ре аль нос ті; 3) у чи та ча ство рю єть ся вра жен ня «са мо рух ли вос ті» і 
«са мо роз вит ку» епіч но го сві ту; 4) дис тан ці ю ван ня опо ві да ча від зоб ра жу ва ної 
ре аль нос ті (опо ві дач — по се ред ник між зоб ра жу ва ним сві том і чи та чем).

Зауважте!
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Роди літератури

різних народів, створені в добу Серед
ньовіччя) — «Пісня про Нібелунгів»,
«ПісняпроРоланда»,«Пісняпромого
Сіда». У кожного народу героїчний
епос формувався століттями й мав
свою специфіку. Він нерідко ставав
ґрунтом, на якому розвивалися різні
літературніформи.

Усучасномузначенніепос—церід
літератури, який розкриває картину
об’єктивної дійсності. За його основу
взято подію (або події). Епічний твір
відтворюєпевнийвипадокабоцілуісторіюзжиттягероїв.Автороб’єктивно
зображуєдійсність,з’ясовуючипричинитанаслідкивчинківгероїв,подаючи
життявйогоприродномурозвитку.Епосвикористовуєвеликийарсеналзоб
ражувальнихзасобів(портрети,пряміхарактеристики,діалоги,монологи,полі
логи, пейзажі, інтер’єр, жести, міміка тощо). До епосу належать різні жанри:
епо пея, ро ман, по вість, опо ві дан ня, на ристощо.

Лі ри ка.Виникненнялірикипов’язанезпервіснимху дож нім син  кре тиз мом,
тобтоколирізнівидимистецтваіснувалиневіддільноодинвідодного.Удавні
часилюдивиконува липісні танціпідчаспевногомагічногообряду.Пізніше
одинізспіваківвиокремлювавсяякпровіднийвиконавець,тобтозаспівувач.
Це й поклало початок лірики як окремого літературного роду. Розмаїття
ліричнихформєвуснійнароднійтворчості(піс ні, ду ми, ба ла ди тощо).

Зародженнясвітовоїліричноїпоезіїприпадаєнадобуантичності.Утвор
чостівідомихантичнихпоетів(Піндар,Сапфо,Анакреонт,Горацій,Овідійта
ін.)сформувалисявизначальніознакилірикияклітературногородуйз’яви
лися різні ліричні жанри. Якщо епос розповідає про подію, то головним у
ліриці є емоційне переживання. Визначальною її ознакою є суб’єктивність:
усезображуванеподаночерезсприйняттяліричногогерояабоавтора.Лірика
зорієнтована на показ не зовнішнього, а внутрішнього світу особистості, на
відтворенняпорухівдуші,емоційіпочуттів.Змістомлірикиєвсесуб’єктивне,
внутрішнє, психологічно значуще. Людина в ліриці — це й головний об’єкт
зображення,ісуб’єкт,якийєважливоючастиноюхудожньогосвітутвору.

Переживання та думки, виражені в ліричному творі, не ототожнюються
лишезавтором.Улірицівеликезначеннямаєлі рич не «я»такзваноголі рич
но го ге роя.Цедругеліричне«я»поета,формавтіленняйогодумокіпереживань,
алеліричнийгеройнеототожнюєтьсязпоетом,зйогодушевнимстаном,він
живесвоїмжиттямуновійхудожнійдійсності.

Дж. У. Уотерхаус. Одіссейісирени.
1891 р.

Ознакилірики: 1) зміст — внут ріш нє жит тя осо бис тос ті; 2) суб’єк
тив ність ство ре но го сві ту; 3) емо цій не пе ре жи ван ня по дії; 4) лі рич не «я» (лі  рич
ний ге рой — дру ге «я» ав то  ра, але не ото тож ню єть ся з ним); 5) вір шо ва  фор ма 
(хо ча це не обов’яз ко во). 

Зауважте!



8

ВСТУП 

Длялірикихарактернаособливаемоційністьісхвильованість.Воназорієн
товананаіндивідуальнесприйняттячитача,якийповиненнетількизрозумі
типрочитане,айвнутрішньо«пережити»подію.Унаслідокбагатозначності
поетичногословаліриказалишаєвеликийпростірдляуявичитачів,даючи
підставидлярізнихтрактуваньтаасоціацій.

Лірикатяжієдовіршів,протевіршоваструктуранезавждиєвизначальною
ознакоюліричнихтворів.Вонамаєвеликерозмаїттяжанрів.Упевніперіоди
активізуютьсятічиіншіжанрилірики.

Дра ма.Виникненнядрамипов’язанезнароднимиобрядовимидійства
ми.БатьківщиноюдрамибулаСтародавняГреція,деобрядиначестьбогів
(Діоніса,Деметри,Коритаін.)ста липерши миїїзразка ми.УVIст.дон.е.
виниктеатр(згрецьк.ви до ви ще).Драматичнідійства,щоранішевідбувалися
на вулицях і площах, стали показувати на спеціальних майданах. Есхіл,
Софокл,ЕвріпідтаАрістофанзаклализасадиантичноїдрами.УСтародавній
Греціїз’явилисятакірізновидидрами,яктра ге дія тако ме дія.

Основу драматичного твору становить конфлікт, який виражено в дії.
Оскількиконфліктможебутивнут ріш нім (пов’язанимізвнутрішнімисупе
речностями особистості, зосередженим у психологічній сфері) і зов ніш нім
(зіткнення героя зі світом, конфлікт між різними персонажами), то й дія,
відповідно, може бути внут ріш ньою (показ змін внутрішнього стану героя
твору,динамікийогопереживань,думкитощо),атакожзов ніш ньою(вчинки
героїв,їхняповедінка).Специфікадрамиполягаєвособливихформахорга
нізаціїхудожньогомовлення—діалог,монолог,полілог.Авторськапозиція
в драматичному творі виражена специфічно: опис дійових осіб, авторські
ремарки,розміщенняепізодів,вибірподій,вчинкигероїв,формихудожньо
гомовленнятощо.

Драмаєспецифічнимвидоммистецтва,щоодночасноналежитьілітературі,
і театру. Протягом тривалої історії були створені такі жанрові різновиди
драми:тра ге дія, ко ме дія, влас не дра ма, во де віль, ме лод ра ма, тра гі ко ме діятощо.

Ознаки драми як лі те ра тур но го ро ду: 1) в ос но ві — дія; 2) кон
флікт (зіт кнен ня між пер со на жа ми або їхні внут ріш ні су пе реч нос ті) — ру шій на си ла 
роз вит ку сю же ту дра ми; 3) по єд нан ня мо но ло гів, ді а ло гів, по лі ло гів; 4) при з на чен
ня для сце ніч но го вті лен ня (рід ше — для чи тан ня); 5) син те тизм (по єд нан ня сло ва 
й жес ту, мі мі ки, му зи ки то що).

Зауважте!

Дж. Романо.
Танок

Аполлона
змузами.

Фрагмент. 
1540 р.



9

Роди літератури

Вза є мо дія ро дів лі те ра ту ри.
Літературні роди тяжіють до взає
модії та взаємопроникнення. Так,
наприклад, у фольклорі й художній
літературі сформувалися лі ро  е піч ні 
жан ри: поема, балада, байка, дума,
роман у віршах, вірш у прозі, каз
капоема та ін. Лірика також прони
каєвдраматичнітвори.Середжанрів
лі ро дра ми виокремлюють: драма
тичнупоему,драматичнийетюд,драматичнусценутаін.Урезультатівза
ємодіїепосуйдрамивиникепіч ний те атр,уякомузображенонетількидію,
айрозповідаєтьсяпронеї(наприклад,драмапритча).ЦеявищеXXст.

Взаємодіяродівлітературитіснопов’язаназвзаємодієюжанрів.Художній
твірєвідкритоюсистемою,уякуможутьпроникатиелементийіншихвидів
мистецтва (кіно, живопису, музики та ін.), а на сучасному етапі — навіть
комп’ютернихтехнологій.

Епос(згрецьк. epos—слово,мова,розповідь)—багатозначнийтер
мін:1)героїчнарозповідьпронаціональнеминуле(«Іліада»,«Одіссея»,
«ПісняпроРоланда»,«ПісняпроНібелунгів»,«СловоополкуІгоревім»
таін.);2)одинізтрьохродівлітературиразомізлірикоютадрамою.

Ліри ка (з грецьк. lyra — ліра, струнний музичний інструмент, під
акомпанементякоговиконуваливіршівдавньогрецькійпоезії)—одиніз
трьох літературних родів, у якому об’єкт зображення подано шляхом
передаванняпереживань,почуттівтаемоційособистості(героячиавто
ра),щоприводитьдостворенняособливоїдуховноїреальності,розбудо
ваноїзазаконамикраси.

Драма(згрецьк.dra ma—дія)—1)одинізлітературнихродів,щозма
льовуєсвітуформідії,здебільшогопризначенийдлясценічноговтілення;
2)жанрдраматичногомистецтва.

У кож ній кра ї ні дра ма має свою на ці о наль ну спе ци фі ку (нап рик лад, у Япо нії ви 
з нач ни ми яви ща ми бу ли те ат ри Ка бу кі та Но; Іта лія — бать ків щи на те ат ру дель 

ар те (те ат ру імп ро ві за ції, який має ви то ки в кар на ва лі); у Ки таї ак тив но роз ви ва ла ся 
му зич на дра ма, зокрема тра ди цій на пе кін ська опе ра).

Вертеп— пе ре сув ний ляль ко вий те атр, по ши
ре ний в Ук ра ї ні в XVI– XVI II ст. У ньо му ро зіг ру
ва ли ре лі гій ні та світ ські ви  с та ви. Вер теп мав 
фор му дво по вер хо во го ящи ка: на пер шо му 
яру сі пред став ля ли різ двя  ну іс то рію, на дру
го му — сце ни із со ці аль но  по бу то во го жит тя. 
У дав ни ну п’єси ста ви ли, ви ко рис то ву ю чи 
ляль ки. Зго дом вер теп пе ре т во рив ся на те ат
ра лі зо ва не дійс тво, яке ра дує нас і сьо год ні. 

АнтичнийтеатруДельфах. ІV ст. до н. е.

Вертеп.Су час не фо то 
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ВСТУП

осмислюємо прочитане. 1. Розкажіть про походження епосу. 2. Як виникла 
лірика? 3. Що дало поштовх до виникнення драми? 4. Які жанри виникли в 
результаті взаємодії родів літератури?  

творче завдання. Намалюйте «хмари» з тегів, які б розкривали провідні ознаки 
родів літератури. 

Дискусія. Чи впливають сучасні технології на розвиток родів і жанрів літератури? 
Поясніть, наведіть приклади.

робота в групах. Складіть порівняльну таблицю: 1) «Епос і лірика»; 2) «Епос і 
драма»; 3) «Лірика і драма» (1завибором). 

Життєві ситуації. Який рід літератури найкраще може зобразити людські 
почуття? Обґрунтуйте.      

Проєкт. Дослідіть, як змінювалися в часі поняття «епос», «лірика» і «драма». 
Презентуйте результати дослідження.

ЛІтературний  Процес

Література як рух. Світовалітературамаєбагатовіковуісторіюрозвитку.
Від глибокої давнини й до сучасності вона перебуває в постійному русі.
Оскількисвітовалітератураєсукупністюрізнихнаціональнихлітератур,які
зберігаютьсвоюсамобутність,процесрозвиткумистецтваслованеможебути
абсолютномонолітним.Водночаснаціональнілітературимаютьдеякіспільні
законирозвитку,етапийтенденції.Цедаєпідставивиокремитипоняття«літе
ратурний процес». Лі те ра тур ний про цес — це розвиток літератури різних
народів, що характеризується певними закономірностями на кожному етапі
віддавнинидосучасності.Вінрухаєтьсяпоспіралі.Одніявища,виникнувши
вдавнічаси,можутьвідроджуватисянаіншомуетапі,алевжевновійякості.
У літературному процесі відбувається взаємодія різних тенденцій та явищ,
зокреманаціональнихлітератур,творчихздобутківмитців,класичноїімасо
воїлітератур.

Як від бу ва ють ся змі ни в лі те ра тур но му про це сі. Нарозвитоклітературного
процесу впливають різні чинники. Серед зов ніш ніх — розвиток суспільства,
культуриймистецтвавтойчиіншийчас,станрозвиткулюдськоїсвідомості,
філософськоїдумки,релігії,історичнаситуація,вп ливфольклорутаміфоло
гії.Внут ріш ні чин ни ки розвиткулітературногопроцесу—цезаконихудожньої
літератури,розуміннякрасивпевнудобу,перебіглітературногожиття,роз
витоківзаємодіяродівіжанрів,традиціїтановаторствомитцівтощо.

Пе рі о ди за ція. Улітературномупроцесіможнавизначитиокреміепохий
періоди.Цечастинилітературногопроцесу,якимпритаманніпевнітенденції
тазакономірності.Вониокреслюютьвирішальнімоментивісторіїлітерату
ри,виразновідрізняютьїхвідінших.Томулітературнийпроцесмаєперіоди
зацію.УлітературахЗахідноїЄвропивиокремлюютьтакіепохи,як ан тич
ність, Се  ред ньо  віч чя, Від род жен ня (Ре не санс), кла си цизм, ба ро ко, Прос віт
ниц тво, ро ман тизм, ре а лізм, мо дер нізм, пос тмо дер нізм та етап су час ної 
лі те ра ту ри.ВУкраїніхудожнялітературама єсвоїетапи.ЗаД.Чижевським,
удавнійукраїнськійлітературівизначаютьук ра їн ську се ред ньо віч ну лі те ра
ту ру XI–XV ст., лі те ра ту рудоби Ре не сан су таба ро ко.Етапновоїукраїнської

Робота з текстом
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Літературний  процес

літературиохоплюєромантизміреалізм.НаприкінціXIX—напочаткуXXст.
формуєтьсямодернізм,авостаннійтретиніХХ—напочаткуХХІст.розвива
ється постмодернізм. У сучасному періо ді в українській літературі простежу
ють сяцікавіновітніяви ща.

Періодилітературногопроцесувиокремлюютьвідповіднодохронології—
віддавнинидосучасності.Епохитаперіодилітературногопроцесуобумовле
нівнутрішнімизакономірностямимистецтваслова,середякихпровіднуроль
відіграютьтакікатегорії,якжанр,стиль,автор,літературнийнапрямітечія.

Ще однією важливою ознакою літературного процесу є його нерівномір
ністьурізнихкраїнах.ДобаВідродженнярозпочинаєтьсявІталії(XIII–XIVст.),
азавершуєтьсявXV–XVIст.,коливіншихєвропейськихлітературахтільки
формується.

Нап рям і те чія. Важливурольулітературномупроцесівідіграютьлітера
турні напрями й течії, які дають змогу виокремити подібні явища в межах
різнихнаціональнихлітературівпевнихперіодах,надаючицілісністьлітера
турномуруху.УкраїнськийлітературознавецьД.Наливайковизначивуліте
ратурному напрямі такі компоненти, як його суспільноісторична основа й
спільністьмистецькихпринципів.Улітературномунапрямі,засловамивче
ного,увідповідниххудожніхформахреалізується«ядроумонастроївепохи».

Умежахлітературнихнапрямівінколинапідставієдинихтворчихпідхо
дівмитцівутворюютьсярізнітечії.Ціпідходиохоплюютьякзмістовий,так
іформальнийрівнітворів.

Художнінапрямийтечіївлітературномупроцесінеєабсолютно«чистими»,
їхні ознаки можуть накладатися. У творчості одного письменника подеколи
виявляютьсяелементирізнихнапряміваботечій(наприклад,Й.В.Ґете,
Ф.Шиллер,І.Котляревський,Т.Шевченкотаін.).

Лі те ра тур ний нап рям —найбільшаодиницялітературногопроце
су,щоохоплюєзмістовийтахудожнійрівнітворів,епохийсистемитвор
чості,об’єднуєвєдинийкомплексіншіісторикотипологічнікатегорії.

Лі те ра тур на течія — вужча (у межах напряму) спорідненість
творчихпринципівнаосновіподібнихестетичнихзасад.

осмислюємо прочитане. 1. Що таке літературнийпроцес? 2. Назвіть його про
відні ознаки. 

творче завдання. Намалюйте схему «Літературний процес у Західній Європі та 
в Україні». Які епохи збігаються? 

Дискусія. Чи впливає розвиток культури та суспільства на розвиток 
літературного процесу? Як? 

робота в групах. Простежте розвиток літературного процесу в будьякій 
країні Європи, Америки, Азії (1завибором). Підготуйте повідомлення і презентацію. 

Бан ду ра О. Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях : Нав
чальнийдовідник/О.Бандура,Г.Бандура.—Київ,2008.
Літературознавча енциклопедія: У 2х томах / авторукладач
Ю.І.Ковалів.—Київ,2007.

Робота з текстом

Радимо
прочитати
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Зна Чен нЯ свЯ щен них книг  
ДЛЯ роЗ вит ку куЛь ту ри й мис тец тва

Вісторіїлюдстваєкниги,щовиниклидужедавнойзмістякихстворював
ся століттями, але вони не застаріли й у III тисячолітті. Це — Веди, Біблія,
Коран,Авеста,Торайіншідавнітексти,уякихзакарбовановеличезнийдухов
нийдосвідбагатьохпоколінь.Вонисталиосновоюсвітовихрелігійіневичер
пнимджереломнатхненнямитців.Священнікнигиз’явилисяврізнихкуточ
кахсвіту,алеїхпоєднуєте,щовонипов’язанізуявленнямирізнихнародівпро
себетасвоюісторію,проствореннясвітутайогобудову,проморальіжиттє
віцінності.Усвященнихкнигахзнаходимообрази,щоналежатьдорізних
світів,—небесногойземного,божественноготаприродного.Вонинерозривно
поєднанійутворюютьособливухудожнюреальність,дерозгортаєтьсяодвічна
боротьбадобраізла,життятасмерті,делюдинанамагаєтьсяосмислитисвоє
існуванняізвертаєтьсядовищихсилзадуховноюпідтримкою.

У священних книгах різних народів можна знайти відгомін далеких
подій,щоколись,імовірно,відбувалисянаЗемлі.Алеціподіїбулипереос
мисленітавидозміненівміфах.Вонивиниклиякпоетичніісторії,щонавча
ютьнас,яктребажитиусвіті,інадихаютьнадобро.Сюжетийобразисвя
щеннихкнигсталивічними,оскількивонипротягомстолітьспонукаютьдо
творчостімитцівіпостаютьунеперевершенихтворах.

Мивідкриваємосвященнікниги,щобпізнатисебеісвіт,знайтисенсбуття
тасвоюдорогудоБога.Івкожногознасбудутьсвоївідкриття...

Міф (відгрецьк.mythos —слово,переказ,звістка)—розповідь,уякій
явищаприродиабореальніподіїбулитворчопереосмисленіколектив
ною(первісною)свідомістюдавніхлюдейякпоясненнясвітутавтілен
няуявленьпронього.

Мі фо ло гіч ний об раз — образ, що походить із міфу. У міфологічному
образівконкретнійформівтіленозагальніуявленнядавніхлюдейпро
виникненнясвіту,данопервісніпоясненняявищприродиталюдського
життя.Усвященнихкнигахлюдстваміфологічніобразиподіляютьнаріз
нігрупи:божественні,напівбожественні,ворожі(демонологічні):люди,
явищаприроди,символитощо.Деякіміфологічніобразиподанізаприн
ципомантитези.Утакийспосібутверджуєтьсяодвічнатемаборотьбидоб
раізла,щотриваєусвіті.

СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’ЯТКИ
КУЛЬТУРИ Й ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ
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Значення священних книг для розвитку культури й мистецтва

На по чат ку XVI ст. художник Рафаельна  ма лю вав для 
ол та ря цер кви мо нас ти ря Свя то го Сик ста в П’я чен ці 
(Італія) об раз Бо го ма те рі. Він не знав то ді, що йо го 
по лот но «Сик стин ська ма дон на» ста не ше дев ром мис
тец тва. Ма дон на три має на ру ках Си на — Хрис та, а її 
пог ляд звер не ний до гля да чів. В очах  мадонни — без
меж на ма те рин ська лю бов і три во га за май бут нє, ми ло
сер дя і гли бо кий біль. Зда єть ся, ма ти пе ред чу ває ті 
ви п ро бу ван ня, які ви па дуть на до лю Хрис та. Див ля чись 
на ма дон ну, ми ні би са мі ста є мо час ти ною цьо го тво
ру. Бо го ма тір пе чаль но й ве лич но йде до нас, не су чи 
нам най до рож че — Си на, Спа си те ля. А за її спи ною 
роз ли ва єть ся світ ло, у яко му мож на роз ди ви ти ся 
го лови ма лень ких ян го лят. Світ ло пе ре мо же тем ря ву, 
лю бов — зло, а Бо го ма тір із Си ном зав жди бу дуть іти 
до нас че рез ві ки… 

Аб ра мо вич С. Д. Священні книги людства: Веди. Авеста. Біблія.
Коран/С.Д.Абрамович.—Харків,2003.

Хто ж нам по ві дав про те, звід ки взя ли ся сві ти  всі без краї? 
Ад же піз ні ше, ніж тії сві ти, всі бо ги на ро ди лись.
Хто ж мо же ві да ти, звід ки піш ло все?

                                      З«Рігведи»

Шлях арі їв. КультураСтародавньоїІндіїпочалаутворюватисящев
IIIтис.дон.е.,щозасвідчуютьпам’яткиприкладногомистецтва,які

дійшлидонашогочасу.УсерединіIIтис.дон.е.кочовіплеменаізЗаходу,які
називалисебеаріями,прийшливПівнічноЗахіднуІндіюіпоступоворозсе
лилисявсхідномуйпівденномунапрямках.Самесловоарій,імовірно,озна
чало«пастух»,апізніше—«шляхетний».Аріїмаливисокудуховнукульту
ру.Зіспівів,оповідокіміфів,щоскладалисявперіодкочування,виникли
згодомВеди—зібраннятекстів,якінабулисвященногозначення.

Ви ник нен ня Вед. Ве ди(ізсанскриту—кни ги знан ня, муд рість, учен ня)—
давніпам’яткиіндоєвропейськоїсловесності,якібулистворенівпродовжII–I
тис.дон.е.Ведичнаміфологіяввібралавсебеуявленняаріївімісцевівіруван
ня. Веди допомагають зрозуміти духовну культуру Індії та багатьох народів
Азії,аджесамецізібраннясвященнихтекстівсталиосновоюдляутворення
різних релігій — індуїзму, буддизму, брахманізму, джайнізму. Прихильники
цихрелігійвважають,щоВедимаютьбожественнепоходження.

ПершітекстиВедвиниклитоді,колиплеменааріївлишепрокладалишлях
доІндії.Тривалийчасвониіснуваливуснійформі,якіміфи,ітвориусної

Радимо
прочитати

ВЕДИ

Ра фа ель Санті.
Сикстинськамадонна. 

1512–1513 рр.
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СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРИ …

1Ка нон (згрецьк.нор ма, пра ви ло)—сукупністьположеньіправилрелігійноговчен
ня,яківизнаютьнезаперечними,істинними,вічнимийнезміннимибожественниминас
тановами.

народної творчості. У Ведах було відображено уявлення давніх людей про
створення світу та його будову, про богів та інших істот, а також ритуали,
пов’язанізтим,яклюдивдавнинупрагнулипоєднатисвоєжиттязприродою,
виробитисистемуморальнихцінностейусвоємужитті.

Зіб ран ня тек стів Вед. Ведиподіляютьначотиризбірки:«Ріг ве да»—книга
гімнівбогам,«Са ма ве да»—книгапісень,«Яд жур ве да» —книгажертвоприно
шення,«Ат хар ва ве да»—книгамагічнихзаклинань(цетакожпершийіндій
ськийтекст,пов’язанийізмедициною).Цічотирикнигиназиваютьсам хі ти 
(тобто«зібрання»).Майжевсітекстисамхітівнаписанівіршами.Ізсамхітами
тіснопов’язані брах ма ни —прозовітексти,якіпояснюютьритуали, їхнєпо
ходженнятазначення.Усвоючергу,збрахманамипоєднуютьсяфілософські
трактатиувіршахіпрозіпроприроду,богівілюдей.Цітрактатиназивають
ара нья кийупа ні ша ди.Самхіти,араньякийупанішадиоб’єднуютьусвящен
нийканон1,подібнийдоБібліїчиКорану.Віддаленіодинвідодногостоліття
ми,текстиВедвідображаютьрізнірівнісуспільнихвідносинтаосмислення
дійсності.

Об ра зи ве дич ної мі фо ло гії. Системаведичноїміфологіїохоплюєкілька
рівнів:1)божественний(Аг ні, Со ма, Прит хі ві таін.—земнібоги;Інд ра, Руд ра, 
Апас таін.—атмосферні;Ва ру на, Міт ра, Віш ну, Са ві тар таін.—небесні);
2)абстрактніпоняття(Ка ла —час,Шрад дха —віра, Ка ма —бажання);3)на
півбожественніперсонажі;4)міфічнігероїтажерці(Ма ну, Ах тар ван, Кан ва, 
Кут сатаін.);5)ворожідемонічніперсонажі(Вріт ра, Ва ла, Шуш на, Шам ба ра 
таін.);6)тварини,рослини,атрибутиландшафту;7)людинавміфологічному
аспекті;8)символи(різнізнаки,предметивжитку—колесо,посуд,цілюще
зіллятощо)таін.Божественнийрівеньутворюють33боги(удеякихджере
лах — 3333, 3306, 3339). Для ведичної міфології було характерне поклоніння

багатьом богам, головним серед яких вважали
Індру—боганадусімабогами.Оспівувалитакож
Сур’я—сонце,Вайя—вітер,Ушас—ранковазоря,
Агні—вогонь,Яма—смертьтаін.Цебулаперша
спроба людства осмислити Всесвіт у його ціліс
ності.

Кос мо го ніч ні мі фи. У Ведах діють багато
персонажів,пов’язанихізкос мо го ніч ни мимі фа ми,
тобтозтими,якіпояснюютьвиникненнясвітуй
природних явищ. Так, Інд ра — той, у кого в
рукахгріміблискавка,Са ві тар—той,хтонарод
жує, Тваш тар — той, хто створює, Тра тар —
захисниктаін.Усесвіт,згіднозуявленнямиаріїв,
складається з двох суперечливих начал: рита
(іс ти на, гар мо нія, ду хов ний зміст)таанрита(ха ос, 

Індра.ХрамЧенакесава.
ХІІІ ст.
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Веди

від сут ність іс ти ни). У процесі боротьби
різнихсил(бо гів, ге ро їв, де мо ніч них пер со
на жів) утворилися різні природні яви
ща. Ось приклад того, як давні люди
розуміли виникнення води й дощу: «На
землірозпочаласязасуха,бодемонукрав
небесних корів і переховував їх у горах.
Рікипересохли,тваринистраждали.Люди
приготуваливерховномубогуІндріспеці
альнийжертовнийнапій,післяякоготой
кинув у демона блискавку й визволив
небесних корів. Вони пішли по небу, проливаючи дощ — небесне молоко,
животворне начало буття». В індійському суспільстві й досі ці священні
твариникористуютьсявеликоюповагою,уособлюючиживильнусилуприро
ди,атакождоброчесністьічистоту.

«Ріг ве да». Узбірцігімнів«Рігведа»ведичнаміфологіяпостаєначевпро
цесіїїтворення:відпершихбогів,якіуособлювалиприродніявища(сонце,
вітер,вогонь,водатощо),добогів,щовтілювалиабстрактніпоняття(напри
клад, Ма нью —гнів,Шрад дхі —віра,Віш ва кар ман —«будівничийсвіту»тощо).
Найпопулярні шийперсонаж«Рігведи»Інд ра—боггромуйблискавки,якому
присвячено майже 250 гімнів, більше, аніж будьякому іншому божеству.
ЙогоназиваютьуВедах«царбогів»,«царУсесвіту»,«володар»,«щедрий»,
«друг»,«синсили».Індравиконувавфункціюзахистуаріїввідворожихпле
мен.Томууведичнихтекстахйогозображеномужнім, сильним,хоробрим,
переднимсхиляютьсявсісилизлайтемряви.ВоїнськіподвигиІндринабу
вають також космогонічного значення. Перемагаючи ворогів, він породжує
сонце, небо, зорю, звільняє від демонів ріки. Індра приносить процвітання,
добробутімирлюдям.АщеуВедахвіннадихаєспівцівнапрекрасне.Образ
Індриуведичнихміфахопоетизованозадопомогоюпостійнихепітетівімета
фор,атакожчисленнихгіпербол,якіпідкреслюютьйогонеймовірнусилу.

Спіль ність мі фів Вед для ін дій ців та арі їв, слов’ян дох рис ти ян ської по ри. 
М.ДрагомановпроводиваналогіїміжВедамийукраїнськимиколядками.
Уколядкахдавніхслов’янвідображеноязичницьківіруванняврізнихбогів,
щоасоціювалисязявищамиприродитарізнимисферамижиттялюдей.Доцих
богівнашіпращуризверталисязмолитва
мийпіснями.Вониобожнювалинетільки
природу(сонце,вогонь,водатаін.),анавіть
предметивжитку(наприклад,колесо—як
символсонцятайоговічногоруху,намис
то—якмагічнеколо,оберігвідзлихсил
тощо),страви.Зприйняттямхристиян
стваколядкинабулихристиянськогозміс
ту, але відгомін давніх уявлень відчува
єтьсявнихідотепер.

Б. Шарма.Ведична мініатюра

Українськідітиспіваютьколядки.
Сучасне фото
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СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРИ …

Ле ся Ук ра їн ка в пра ці «Ста ро дав ня іс то рія схід них на ро дів» наголошувала 
на по діб ності мо ти вів, сим во лів і об ра зів у ве дич ній та слов’янсь кій мі фо ло
гії дох рис ти ян ської до би. 
Пе рек ла ди тво рів ста ро ін дій ської об ря до вої по е зії ввій шли як ілюс тра тив
ний ма те рі ал до під руч ни ка «Ста ро дав ня іс то рія схід них на ро дів», який 
Ле ся Ук ра їн ка на пи са ла в 1890 р. Пе рек ла ди ви ко на ні не з ори гі на лу, а з 
фран цузь ких або ні мець ких тек стів. 

ГолосиСтародавньоїІндії.—К.,1982.

  ГІМ Ни ДО РаН НьОЇ ЗО РІ

                                                                1

Вповізвеликийбогиніщасливоївпряженіконі.
Всінесмертельнібогипосідаливтойповіз.
Славназ’явиласьбогиня,живучавповітрі,
злонатемнотиз’явиласялюдськіоселікрасити.
Зцілогосвітунайпершавстаєвонайшленамздалека
пишнідари.Народиласьзорямолодая,новая,
будитьстворіння,найпершеприходитьнапокликиранні.
Внашіоселінесмертназорязавітала,
нашухвалуприйнялаввисокостяхповітря,
вільна,осяйнаіде,щедросиплерозкішніїскарби.
Начедівчинаструнка,так,богине,ідешти
хутконанашіподанки.Всміхаючись,ти,молодая,
линешранішевідсонця,осяйнеєлоновідкривши.
Начедівчамолоденьке,щоматискупала,такати;
бачимблискучукрасутвоготіла!Озорещаслива!
Яснопалай!Ніоднащезорянебулатакагарна!

«По рів ню ю чи ін до єв ро пей ські мо ви, уче ні здо га ду ють ся про жит тя 
гро мад ське пер віс них арій ців і про їх ні зви чаї, — ко ли яке сло во єсть 
у всіх тих мо вах, то зна чить во но бу ло й у пер віс них арій ців, а як що 
бу ло сло во, то був і той зви чай або та річ, яка тим сло вом зветь ся (…) 
У всіх ін до єв ро пей ських мо вах єсть по хо жі між со бою сло ва, що оз на

ча ють “дім» або “се ло», так са мо, як і сло ва, що оз на ча ють різ них свій ських 
зві рів: “віл”, “кінь”, “со ба ка”, “сви ня”, “вів ця”, “ко за”, “гус ка”». (…) Вда чу, дум ки 
та сві тог ляд на ро ду най біль ше вид но з йо го ві ри та мо ви, бо в їх од би ва єть ся 
все, що ду ма ють лю ди про при ро ду й про са мих се бе. (…) Арій ці ін дій ські звуть 
сво їх бо гів Dеwas— яс ні, світ лі. Сло во се рів ня ють до ла тин сько го divusі грець
ко го dios. Свя те в гім нах Ве ди то — світ ло, і пер ші бо ги на ших пред ків бу ли 
змі ни дня і но чі, ран ня зо ря, ве чір нє смер кан ня, блис ка ви ця та ба гат тя. Арій
ська ві ра — чис та ві ра у світ ло» (ЛесяУкраїнка).

Мудра думка

Радимо
прочитати
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2

Світлолагіднезаймається,проміннямкраситьвсюземлю.
Словоймолитвупровадитьзоря,сиплебарвиблискучі
іодчиняєворотаденнії.Уснівсілежали;
тижсповістила,щочаснамповстати,життямутішатись,
часнамприноситижертвиідбатипровласнийдостаток.
Темряваскрізьпанувала;зоряжосвітилакрайнеба
ідоживихзавітала.Одочконебес,тиз’явилась!
Ти,молодая,серпанкомблискучимукрита!
Скарбівназемнихусіхтицариця!Ідешти
вслідзаминулимизорями,тижінайстарша
зірвсіхприйдешніх,зірвічних.Ідивеселитиживучих
іоживлятиумерлих!..Зорявідколинамсіяє?
Зорісіялинамдосііпотімсіятинамбудуть.
Сяєзоря,всвоючергу,сіяєдлянашогощастя.
Вмерлитілюди,щобачилисяйвопредвічноїзорі,
бачимзорюмисьогодні,судиласьжейнамтаядоля,
згинутьінашінащадки,щозоріприйдешніпобачать.
Вдавнівікикраснопишнозоряпроменіла;сьогодні
щедронамсвітить,іпотімблищатимеясно.
Смертінемаїй,ністарощів,завждивпромінніприходить.
Повідьогнистузорярозливаєвдолинахнебесних.
Темрявучорнуженепроменистабогиня.
Вповізчудовийзапряженіконічервоні.Вжеїде
світвесьбудитизоря.Вставайте!бозновуз’явився
намдухжиття,щобусіхоживляти!Осьтемрявагине,
деньнаближається!Часдороботиприйматься!Часжити!
Матибогів!яснеокоземлі!вістовницеподанків!
Зорепрекрасна!Світинамізгляньсянанашіподанки!
Славунамдай,ясназоре,ти,радощесвіту!

                                                                 (Пе рек лад із німецької Ле сі Ук ра їн ки) 

Гімн — урочистий твір на пошанування когось (чогось). Як жанр
поезії виник у давнину з культових пісень на честь божеств. Згодом
набув світського характеру, у сучасний період пов’язаний з офіційними
подіями,церемоніямитощо.

осмислюємо прочитане. 1. Знайдіть метафори в описах зорі, розкрийте їхнє 
переносне значення. 2. Які епітети та порівняння створюють поетичний образ зорі? 

робота в групах. Пригадайте одну з відомих вам українських колядок. Які 
образи ведійської міфології там трапляються? Розкрийте їхній символічний  зміст.  

Життєві ситуації. Що означають слова Коляда, колядувати, колядка,
колядники? Як колядують у вашому краї? Якими є традиційні атрибути й вбрання 
для коля ду вання?  

Робота з текстом
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ГІМН ПРО ПЕ РЕ МО ГУ ІНД Ри НаД аГІ

Один із най по ши ре ні ших сю же тів Вед — пе ре мо га Інд ри над Вріт
рою та ін ши ми де мо на ми, що за ва жа ли віль но му жит тю і пра ці арі їв. Ім’я Вріт ра із 
санс кри ту оз на ча ло «пе ре по на», «пе реш ко да». Він був суп ро тив ни ком Інд ри, 
здійснював спро тив те чі ям рік, уті лю ю чи тем ний ха ос. У роз по ряд жен ні Вріт ри бу ли 
ту ман, мо рок і град. Згід но з уяв лен ня ми дав ніх лю дей, Вріт ра не мав ані рук, ані ніг. 
Змі є по діб ний, він жив у во дах, щоб стри му ва ти їх. Ко ли Інд ра пе ре міг Вріт ру, по то
ки во ди віль но роз ли ли ся по зем лі, дав ши лю дям мож ли вість жи ти й зай ма ти ся 
зем ле робс твом. Інд ра здо бу ває чис лен ні пе ре мо ги й над ін ши ми ли хи ми пер со
на жа ми, бо йо го си ла без меж на. От же, пе ре мо га ми Інд ри дав ні лю ди по яс ню ва ли 
яви ща при ро ди.

Маюспіватипротуперемогу,щовчораодержав
Індрастрілець.ПеремігвінАгі,розділивусіхвилі,
визволиввінзгірнебеснихпотоки…Іринуливоди…
Якдооборикоровибіжать,таклетятьвонивморе…
Індро!Подужавшипервістняхмар,тирозбивєсичари
тихчарівниць,народженнядавсонцеві,місяцюйзорям!
Передтобоютвійворогзника…ІндравдаривнаВрітру,
тожнайхмарнішийбувворог.Потужнимсмертельнимперуном
вінйомутіларозбив.Мовпідтятесокироюдрево,
доліпростягсяАгі.Начепрорванагребля,лежитьвін,
водамивкритий,атамтіїводиутішилисерце,
Врітраколисьїхдержавусвоїхвеличезнихобіймах,
отже,Агіподоланогодавлятьвониістискають.
Кидаютьвітритурботні,буйнітілоВрітри,іводи
топлятьйого,вінтепертакаріч,щоіназвинемаїй!..
Сон,вічнийсонпокриватеперворогаІндри!..

                                                                            (Пе рек лад із німецької Ле сі Ук ра їн ки)

осмислюємо прочитане. 1. Які подвиги Індри описано в тексті? 2. За до помо
гою яких художніх засобів створено героїчний образ Індри? 3. Хто йому протистоїть? 
4. Яку священну для Індії тварину згадано в тексті? Що вона уособлює? 

творче завдання. За допомогою інтернету знайдіть зображення Індри. Опишіть 
одне з них(усно). 

Дискусія. Індра — міфологічний чи реальний образ? 
робота в групах. Порівняйте образи: 1) Індри й Прометея; 2) Індри та Зевса. 
Життєві ситуації. Які явища природи відтворено в прочитаних вами гімнах 

«Рігведи»? Які з них є небезпечними?  
Проєкт. За допомогою інтернету з’ясуйте й дослідіть різні імена Індри. Поясніть 

їх. Підготуйте повідомлення.

ГолосиСтародавньоїІндії.—К.,1982.

Коментарі

Робота з текстом

Радимо
прочитати



19

Біблія

БІБЛІЯ

Йде мо у світ із Бо гом і до Бо га,
  Йде мо, щоб бу ти об ра зом Йо го.

ГригорійСковорода

Біб лія — шлях до Бо га. КожналюдинайдедоБогасвоїмшляхом,іто
їїособистасправа,справавласноїдуші.Той,хтовідкриєвсобіГоспо

да,відчуєнібиновенародження—нетіла,адуху,народженнявеликоїлюбо
відовсіхлюдейівсьогосущогоназемлі.ВідкритиБогавсобінелегко,ще
важченестиБожулюбовусвіт.Томунакожногознасчекаєважкийшлях,
якийнамдопоможездолатиБіблія.Цеосновадвохрелігій—юдейськоїта
християнської,історичнийдокументзісторіїдавньогосвіту,пам’яткакуль
тури та джерело натхнення для митців різних часів і народів. Саме слово
Біб лія здавньогрецькоїмовиозначає«книги»,або«зібраннякниг».Спорід
ненимізсловомБіб ліяєвідоменамсловобіб лі о те ка.

Віруючілюдивважають,щоБібліябулапосланалюдямБогомдлядуховної
підтримки. Але є й інша, історична, версія створення цієї пам’ятки. Вона
складаєтьсяіз66текстів.Ученимивстановлено,щоцітекстирізнізазмістомі
часомстворення.Бібліюписалипонад40авторів,якінезналиоднеодного
(цебулойнеможливо,бо їїстворювалипротягом1500років).Найдавніші
твориБібліїз’явилисящеуXIIст.дон.е.,аостанні—упершістоліттянашої
ери.Якщоуважнопрочитатибіблійні тексти, то можна помітити, що їхні
автори мали різні погляди, освіту, соціальну належність, манеру оповіді.
Середнихбулимандрівніфілософи,судді,царі,пастухи,поетитаін.Однікни
гибільшдокладні,подібнідонауковихтрактатів,другі—напрочудпоетичні,
треті — повчальні, четверті — сповнені глибокої тривоги за майбутнє тощо.
Незважаючи на розмаїття текстів, Біблія все ж таки зберігає гармонійну
єдністьзавдякинаскрізнійтемі—церозповідьпродуховніпошукилюдствай
необхідністьйогоспасіннячерезІсусаХриста.

Бібліяіснуєврізнихваріантах—канонічномутанеканонічному(апокри
фах).Ка но ніч ни ми кни га ми СвятогоПисьманазиваютьбіблійнікниги,освячені
йузаконеніцерквою.ТакийтекстБіблії(якоюбмовоювіннебуввиданий)
є загальноприйнятим у різних країнах. Апо к ри фи — це різноманітні версії
біблійнихкниг,щочасвідчасуз’являлисяврізнихкуточкахсвіту.

Зв’язок Біб лії з іс то рі єю та мі фо ло гі єю. Біблійнітекстимаютьособливу
природу.Зодногобоку,унихмизнаходимовідгомінподій,щоколись,дуже
давно, відбувалися в реальності (війни й природні катастрофи), звичаї
людей,соціальнийустрійтихдалекихчасівто що.Алеісторичніподіїбулиіз
часомперетвореніколективноюсвідомістюнаміфи.

Од на з го лов них проб лем Біб лії — це проб ле ма ду хов но го ви бо
ру лю ди ни й людс тва. 

Зауважте!
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Біблійні міфи виконують специфічні
функції.Насампередпіз на  валь ну фун кцію,
оскільки в біблійних міфах подано пояс
нення світу й усього того, що в ньому
існує. Крім того, біблійний міф виконує
ціннісноорієнтаційнуфункцію,борозріз
няєдоброізло,любовімилосердятаінші
поняття, тобто формує важливі цінності
людства,даючийомунапрямокдуховного
розвиткуйідеали.Убіблійномуміфіза
кладено великий моральний потенціал,

тому міф виконує і мо  раль ну фун кцію. За Біблією людство віками вчилося
нормам моралі, правилам особистої і суспільної поведінки, що вважалися
моральними. Як поводитися в сім’ї, соціумі, як правильно повести себе в
томучиіншомувипадку—навсіцізапитаннядаєвідповідіБіблія.Біблій
нийміфмаєпов чаль ну фун кцію,бовсітекстиСвятогоПисьматакчиінакше
навчають, як бути «образом і подобою» Бога, як наблизитися до Нього,
виконуватиЙогозаповіді.Убіблійномуміфізакладеной за галь но куль тур
ну фун кцію, оскільки Біблія вже давно стала частиною культури багатьох
країнінародів,основоюрелігій(юдейськоїтахристиянської),поширениху
різнихкуточкахсвіту.Мизустрічаємосязбіблійнимиобразамийсюжетами
щодня—упам’яткахархітектури,музиці,живописі,літературі,атакождот
римуючисьрелігійнихсвятітрадиційуповсякденномужитті.

Струк ту ра Біб лії, її склад ни ки. Бібліяскладаєтьсяздвохосновнихчас
тин—СтарогоЗаповітутаНовогоЗаповіту. Ста рий За по віт бувнаписаний
староєврейськоюмовою,аокремічастини—арамейською.Вінскладаєтьсяз
такихчастин:1)П’ятикнижжяМойсеєве(Буття,Вихід,Левіт,Числа,Повто
ренняЗакону);2)книгиісторичні(КнигаІсусаНавина,КнигаСуддів,Книга
Рут,першатадругаКнигиЦарівтаін.);3)книгинавчальнопоетичні(Книга
Йова,КнигаПсалмів,КнигаПриповістейСоломонових,КнигаЕкклезіастова,
Піснянадпіснями);4)книгипророцькі (Книгивеликих імалихпророків:
Ісаї,Єремії,Єзекіїля,Даниїла,Осії,Амоса,Науматаін.).

Но вий За по віт бувстворенийдавньогрецькоюмовою.Уньомувміщено
такічастини:1)чотириЄвангелія(відМатвія,Марка,Луки,Івана);2)книга
історична(Діяннясвятихапостолів);3)Посланняапостолів(Павла,Соборні
послання);4)книгапророцька(Об’явленняІванаБогослова).

Колидушалюдинипрокидаєтьсяіпрагнедуховногозмісту,узгодитисвоє
існуваннязморальними ідеалами,воназвертаєтьсядоБога,тобтоприймає
Його заповіді. Так виникає давній союз між Богом і людиною. Це біблійна
символіка,алеїїпризначенняземнейдуженеобхіднекожному—щобнадати

Сло во заповіт із ста ро єв рей ської оз на чає «со юз». Це сим во
ліч ний со юз Бо га й лю ди ни, про який ідеть ся в ба га тьох біб лій них тек стах. Йо го 
треба ро зу мі ти не в пря мо му, а в пе ре нос но му зна чен ні.

Зауважте!

ХрамсвятогоЮра.м.Львів. 
Сучасне фото
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життю людини високої мети. Проблема
встановлення союзу між Богом і люди
ноюєосновноютемоюБіблії.Хрест,щоє
символом усіх християн, також відобра
жаєзв’язокміжБогомілюдиною,ащеце
символстражданьіжертвиХристазаради
відновленнясоюзулюдствазГосподом.

Згідно зі Святим Письмом, людина
маєсамаобратисвійшлях—звернутися
доБогайприйтидоНього.

У Старому Заповіті описано початок
історіїлюдства,колилюдибулищенадтонедосконалими,особливовдухов
номусенсі.ТомусоюзБогайлюдинипостійнопорушувався,вінвиявився
нестійким інетривалим.З’явиласяпотребавНовомуЗаповіті, тобтовід
новленнісоюзуБогайлюдини.ДляцієїметиБогпославназемлюсвого
Сина — Спасителя, Ісуса Христа. Однак уже в Старому Заповіті містяться
численніпророцтвапроНього.Дотогожтутєрядгероїв,якісталипровісни
камиХриста—Мойсей,Йосип,Давид,Соломонтаін.ГоловнезавданняІсуса
ХриставНовомуЗаповіті—з’єднатирозірванийзв’язокміжБогомілюдством,
датилюдямдуховнийпорятуноксвоїмприкладомівченням.

Пов не ви дан ня Біб лії ук ра їн ською мо вою здій снив ви дат ний мо воз на вець, 
іс то рик цер кви І.Огієнко(митрополит Іларіон). Пе рек ла де на ним ук ра їн
ською мо вою Біб лія (він пра цю вав над пе рек ла дом з 1936 по 1955 р.) упер
ше вий шла дру ком за ме жа ми Ук ра ї ни в 1962 р. й із то го ча су її не од но ра
зо во пе ре ви да ва ли.

Ста Рий За ПО ВІт

СТВОРЕННЯСВІТУТАЛЮДиНи

(Кни га Бут тя, 1–3)

За Біб лі єю, світ не пос тав сам со бою. Він був ство ре ний Бо гом. 
У Біб лії чіт ко й пос лі дов но ствер джу єть ся дум ка про Твор ця всьо го су що го як 
Доб ро го От ця, який лю бить ство ре ний ним світ. 
Але то ді ви ни кає запи тан ня: чо му у сві ті іс нує 
зло? Біб лія по яс нює си ту а цію так: зло ви ник ло 
від то го, що тво рін ня збун ту ва ло ся про ти Твор
ця, по ру ши ло Йо го во лю, зруй ну ва ло ук ла де
ний со юз. Цей бунт роз по чав ди я вол (са та на), 
пер ший зі ство ре них Бо гом без плот них сил 
 е нер гій (ан ге лів). Він на ма га єть ся збун ту ва ти 
про ти Бо га й лю ди ну, яку Бог ство рив «за сво їм 
об ра зом і по до бою». Під впли вом ди я во ла Адам 
та Єва з’їли пло ди з Де ре ва піз нан ня, які їм 
за бо ро няв їс ти Бог. Де ре во піз нан ня — особ ли
вий біб лій ний об раз, уті лен ня сим во ліч но го 

Коментарі

В. Блейк. ТворенняАдама.
1795–1805 рр.

Софійськийсобор.
м. Київ. Сучасне фото



22

СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРИ …

со ю зу між Твор цем і людь ми. Зі ста ро єв рей ської сло во знати ма ло особ ли ве зна
чен ня — «ві да ти, во ло ді ти всім на сві ті», тоб то доб ром і злом, «бу ти, як бо ги». Пос лу
хав ши ди я во ла, а не Бо га, Адам та Єва зруй ну ва ли со юз із Твор цем і бу ли виг на ні 
Ним із раю.

(…)Алезмійбувхитрішийнадусюпольовузвірину,якуГосподьБог
учинив. І сказав він до жінки: «Чи Бог наказав: не їжте з усякого

деревараю?»Івідповілажінказмієві:«Зплодівдеревараюмиможемоїсти,
алезплодівдерева,щовсерединіраю,Богсказав:“Неїжтезньогойнедотор
кайтесядонього,щобвамнепомерти”».Ісказавзмійдожінки:«Умерти—
невмрете!БовідаєБог,щоднятого,колибудетезньоговиїсти,вашіочі
розкриються,істанетеви,немовбоги,знаючидоброізло».Іпобачилажін
ка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб
набутизнання.Івзялазйогоплоду,тайз’їла,іразомдалатежчоловікові
своєму,—івінз’їв.Ірозкрилисяочівобохних,іпізнали,щонагівони.Ізши
ливонифіговілистя,ізробилиопаскисобі.

ІпочуливониголосГосподаБога,щопораюходив,якповіявденний
холодок.ІсховавсяАдамтайогожінкавідГосподаБогасереддеревраю.
ІзакликавГосподьБогдоАдама,ідоньогосказав:«Дети?»Атойвідповів:
«ПочувяТвійголосураю—ізлякався,бонагийя,—ісховався».Іпромовив
Господь:«Хтосказавтобі,щотинагий?Читинеївізтогодерева,щоЯзвелів
бувтобі,щобтизньогонеїв?»ААдамвідказав:«Жінка,щодавТиїї,щобзі
мноюбула,вонаподаламенізтогодерева,—іяїв».ТодіГосподьБогпромовив
дожінки:«Щоцетинаробила?»Ажінкасказала:«Змійспокусивмене,—ія
їла». (...) ІвигнавГосподьБогАдаматайогожінкузраю,сказавши їм,що
теперускорботіймукахбудутьдніїхньогожиття,употілицясвогоздобува
тимутьхліб, ажпокинеповернутьсявземлю.«Ботипорох,— ідопороху
вернешся»,—сказавБогАдамові.

(Переклад із староєврейської Івана Огієнка) 

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Роз крий те сим во ліч ний зміст об ра зу Де ре ва 
піз нан ня. Чо му не мож на бу ло їс ти з ньо го пло ди? 2. Як ви ду ма є те, чи бу ла сво
бо да ви бо ру в Ада ма та Єви? 3. Чи від ра зу Бог по ка рав Ада ма та Єву? Чи ви ко
 рис та ли во ни мож ли вість спо ку ту ва ти свій гріх? 4. Який при суд зро бив Бог 
лю дям?

творче завдання. Знайдіть в інтернеті 2–3 ілюстрації до біблійного сюжету про 
створення світу та перших людей. Доберіть цитати з Біблії до них. Прокоментуйте.

Дискусія. Як ви вважаєте, хто винен у тому, що було порушено волю Бога: 
Адам, Єва чи диявол? Поясніть свою думку.  

Життєві ситуації. Щодо яких життєвих ситуацій можна говорити про духовне 
випробування людини Богом? Чи потрапляли ви в такі ситуації? 

Проєкт. Використовуючи Біблію (Книга Буття, 1–3), відтворіть послідовно (по
днях), що створив Бог. Складіть календар «Творення світу та людини».  

Робота з текстом
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КАЇНІАВЕЛь

 (Кни га Бут тя, 4)

В Ада ма та Єви на ро ди ли ся два си ни —  Ка їн і Авель. Обид ва бра ти 
при нес ли жер тву Бо го ві: пер ший — пло ди зі сво го по ля (бо він був зем ле ро бом), а дру
гий — кра щих овець зі сво єї ота ри (бо він був ско та рем). І Бог згля нув ся на жер тву 
дру го го, а на жер тву пер шо го й не гля нув. Чо му? Жер тва — це біб лій не по нят тя, яке 
оз на чає «зап ро шен ня Бо га на тра пе зу», тоб то свід чен ня то го, що лю ди на під три мує 
со юз із Бо гом. Але це мож на ро би ти тіль ки із чис тим сер цем. Біб лія нав чає, що ко ли 
лю ди на жер твує чи мось, не має зна чен ня величина та ці на ці єї жер тви. Го лов не — 
ду хов ні на мі ри, бо Бог, як муд рий Отець, усе ба чить. 

В Адама та Єви народилося двоє
синів—КаїнтаАвель.ІбувАвельпас

тухомотари,аКаїнбувземлеробом.Істалося
подеякімчасі,іпринісКаїнБоговіжертвувід
плоду землі, а Авель — також приніс своїх
овецьзотари.ІзглянувсяГосподьнаАвеляі
нажертвуйого,анаКаїнайнажертвуйогоне
подивився.ІсильнорозгнівавсяКаїн,йоблич
чя його змінилося. І сказав Господь Каїнові:
«Чоготирозгнівався,ічогозмінилосьоблич
чятвоє?..»ІговоривКаїндоАвеля,братасво
го.Істалося,якбуливонивполі,повставКаїн
наАвеля,братасвого,—івбивйого.Ісказав
ГосподьКаїнові:«ДеАвель,браттвій?»Атойвідповів:«Незнаю.Чиясто
рожбратасвого?»ІсказавГосподь:«Щотизробив?Голоскровібрататвого
взиваєдоМенеізземлі.Тепертипроклятийвідземлі,щорозкрилаустасвої,
щобприйнятикровтвогобратазтвоєїруки.Колибудештипоратиземлю,
вонабільшенедастьтобісилисвоєї.Тивічнобудешблукатийстраждати…»
«Кожний,хтовб’єКаїна,семикратнобудепокараний».ІвмістивБогзнакна
Каїні,щобневбивйогокожний,хтострінейого.

(Переклад із староєврейської Івана Огієнка) 

Роз ди віть ся реп ро дук цію кар ти ни Ти ці а на на сю жет про Ка ї на й Аве ля. Який 
мо мент зоб ра же но на по лот ні? Як ху дож ник від тво рив дра ма тизм си ту а ції?

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Як ви ро зу мі є те по нят тя «жер тва»? 2. Що 
по жер тву ва ли Гос по ду бра ти? 3. Чо му Бог прий няв жер тву Аве ля, а жер тву Ка ї на не 
прий няв? 4. За що Ка їн убив Аве ля? 5. Як Бог по ка рав Ка ї на?

творче завдання. У Біблії сказано: «І говорив Каїн до Авеля, брата свого…»
Уявіть діалог Каїна й Авеля. Напишіть 5–6 речень. 

Дискусія. Що означає поняття «жертва» і чи залежить вона від її вартості? 
Життєві ситуації. Чи можна виправдати вбивство? Чи можна пробачити й 

спокутувати цей гріх? 

Коментарі

Робота з текстом

Тиці а н.КаїніАвель.1544 р.
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МОЙСЕЙ

(Кни га Ви хід)

Особ ли ве міс це в Ста ро му За по ві ті по сі дає об раз Мой сея. Він 
на ро див ся приб лиз но в XV–XI II ст. до н. е. в Єгип ті. Його ма ти пе ре хо ву ва ла сина на 
бе ре зі Ні лу від гні ву жор сто ко го фа ра о на, який пе рес лі ду вав єв ре їв. Там Мой сея 
знай шла донь ка фа ра о на, кот ра по жа лі ла йо го й узя ла для ньо го го ду валь ни цю  із ра
їль тян ку. Так хлопчик знов опи нив ся у сво єї ма те рі, яка ви го ду ва ла йо го. Мой сей 
ви ріс при дво рі фа ра о на. Про те сльо зи та біль на ро ду дій шли до йо го сер ця. Він 
убив єги пет сько го наг ля да ча, кот рий жор сто ко зну щав ся над єв ре я ми. Че рез те 
зму ше ний був три ва лий час пе ре хо ву ва ти ся. 

У Біб лії Мой сея зоб ра жено як про від ника Бо жої во лі се ред із ра їль сько го 
на ро ду. Бог пок ла дає на ньо го мі сію звіль нен ня єв ре їв, і Мой сей ви во дить свій 
на род че рез пус те лю з Єгип ту. Чер во не мо ре ро зій шло ся, і єв реї прой шли по йо го 

дну, як по су ші, а по тім мо ре по то пи ло во ро гів. Ко ли із ра
їль сько му на ро до ві ні чо го бу ло їс ти, Бог по си лає їжу — 
ман ну не бес ну, ко ли ні чо го бу ло пи ти, Мой сей уда рив 
па ли цею по ске лі й звід ти по тек ла во да. 40 ро ків іш ли єв реї 
слі дом за Мой се єм до зем лі обітованої. Че рез три ва лі вип
ро бу ван ня вони втра ча ли си ли й ві ру в до сяг нен ня ме ти. І 
тіль ки він не втра чав на дію на Бо га й мож ли вість кра щої 
до лі. На го рі Сі най він от ри мав від Бо га скри жа лі з Де сять ма 
за по ві дя ми. Це бу ла ду хов на під трим ка Гос по да на ро до ві. 
Але по ба чив ши, що єв реї не дот ри му ють ся Бо жих за по ві
дей, Мой сей роз бив скри жа лі. Та все ж та ки йо го слу жін ня 
на ро до ві бу ло са мо від да ним і жер тов ним. Він до жив до гли
бо кої ста рос ті й по мер з дум кою про спа сін ня сво го на ро ду. 

ДЕСЯТьБОЖиХЗАПОВІДЕЙ

І Бог промовляв усі ці слова, кажучи: «Я — Господь, Бог твій, що
вивівтебезєгипетськогокраюздомурабства.

1.ХайнебудетобііншихбогівпередоМною!
2.Неробисобірізьбийусякоїподобизтого,щонанебівгорі,іщоназемлі

долі,іщоуводіпідземлею.Невклоняйсяїмінеслужиїм,боЯ—Господь,
Богтвій,Богзаздрісний,щокараєзапровинубатьківнасинах,натретіх
іначетвертихпоколінняхтих,хтоненавидитьМене,іхточинитьмилість
тисячампоколіньтих,хтолюбитьМене,іхтодотримуєтьсяМоїхзаповідей.

3. Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує
Господьтого,хтопризиватимеЙогоЙменнянадаремно.

4.Пам’ятайпроденьсуботній,щобсвятитийого!Шістьднівпрацюйі
роби всю працю свою, а день сьомий, субота для Господа, Бога твого: не
робижодноїпраціти,ісинтвій,тадочкатвоя,рабтвійтаневільницятвоя,
іхудобатвоя,іприходькотвій,щовбрамахтвоїх.БошістьднівтворивГос
подьнеботаземлю,моретавсе,щовних,аднясьомогоспочив,томупобла
гословивГосподьденьсуботнійтаосвятивйого.

Коментарі

М. Вру бель. Мойсей.
1884 р.
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5.Шануйсвогобатькатаматірсвою,щобдовгібулитвоїдніназемлі,яку
Господь,Богтвій,даєтобі!

6.Невбивай!
7.Нечиниперелюбу!
8.Некради!
9.Несвідкуйнеправдивонасвогоближнього!

10.Нежадайдомуближньогосвого,нежадайжониближньогосвого,ані
рабайого,аніневільниційого,аніволайого,аніослайого,анівсього,щоєв
ближньоготвого!»

(Переклад із староєврейської Івана Огієнка) 

Роз ди віть ся реп ро дук цію кар ти ни М. Вру бе ля «Мой сей». Яке вра жен ня спра
ви ло на вас це по лот но? Які по чут тя і роз ду ми вик ли ка ло? Як ху дож ник відтворив 
пок ли кан ня Мой сея? 

У по е мі «Мой сей» І. Фран ко че рез біб лій ну іс то рію від тво рив важ кий шлях 
бо роть би ук ра їн ців за во лю, ут вер джу вав не об хід ність ве ли кої ро бо ти ге ні їв 
для рід ної на ції, кот рі до по мо жуть знай ти їй ду хов ний нап ря мок. 

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Як ви зро зу мі ли де сять за по ві дей? 2. Яке зна чен
ня ма ють ці за по ві ді для куль ту ри людс тва? 3. Чо му са ме Мой сею бу ли да ні де сять 
за по ві дей? 

твор че зав дан ня. На пи шіть твір  роз дум на те му «Де сять за по ві дей у мо є му 
жит ті». 

НО Вий За ПО ВІт (ЄВаН ГЕ ЛІЄ)

Ідеї та о б ра зи Но во го За по ві ту.Думкупровідновленнязруйнованого
зв’язку між Богом і людством, що звучала в Старому Заповіті, продовжує
Новий Заповіт. БогОтець посилає на землю свого Сина — Ісуса Христа,
головнезавданняякого—з’єднатирозірваніузи.Ім’яІсус(зістароєврейськ.
Йо шуа, Іє шуа, Гос подь)даласиновіматиМарія,аХрис тос—цегрецькесло
во,щоозначає«цар»,«месія»,тобтоволодарЦарстваБожого.Прожиттята
діянняІсусаХристайдетьсявЄвангеліях,щорозпочинаютьНовийЗаповіт.

Як розповідається в Біблії, люди не змогли зберегти Новий Заповіт.
ВонидозволилипокаратиІсусаХриста,якийпішовнахрестізагинувзаради
людства.Отже,зновупорушеносоюзміжБогомілюдиною.ОднакІсусвоск
ресає,іЙоговоскресіннязасвідчуєперемогусвітлайдобранадзломітемря
вою.УченняХристапродовжилиЙогоучні—апостоли,якізвертаються до
людейізпосланнями,алевідновленнясвященногосоюзузалежитьвідусього
людства.ФіналБіблії(Об’явленняІванаБогослова)пройнятийтривогоюза
майбутнє,передчуттямкінцясвіту(апокаліпсису),якийпотрібновідверну
тийвідновитихристиянськіцінності.

Єван ге ліє. УНовомуЗаповітівміщеночотириЄвангелія.Чому їхсаме
чотири?Річутому,щоєвангелісти—Матвій,Марк,ЛукайІван—писали

Робота з текстом
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врізнічаси,зрізноюметоютадляріз
ноїаудиторії.Матвійзвертавсядоєвре
їв,томуговоривпроХристаякпрообі
цяного Богом Месію, Помазаника
Божого, довгоочікуваного Царя Юдей
ського. Марк писав, звертаючись до
римлян, іговоривпроХристапередов
сімякпроСлугуГоспода.Луказвертав
ся до язичників, тому в його розповіді
наголошується, що Христос — пред

ставникродулюдського,якийвиконуєБожепокликання.АІванзвертавсядо
всьоголюдства,томуговоривпроте,щоХристос—СинБожийівиконавець
Божоїволі.

У Євангеліях відображені особливості давнього соціальнополітичного
ладу. Так, у Євангелії від Луки більше засуджено багатіїв. У Євангелії від
Марка цей мотив значно пом’якшений. Євангеліє від Матвія пов’язане з
єврейськимсередовищем,деформувалисязасадихристиянства,аЄвангеліє
відЛукинемаєспецифічноїєврейськоїтермінологіїізверненедохристиян,
яківийшлизязичництва.ЄвангелієвідІвананеміститьбагатьохдив,щотво
ритьІсусХристостаякіописанівтрьохіншихЄвангеліях.Єйіншівідмін
ності між Євангеліями на рівні сюжетів, образів, мовних особливостей та
окремихдеталей.

Жит тя та ді ян ня Ісу са Хрис та. Згіднозбіблійнимитекстами,Хрис
тоснародивсянепізніше4рокудон.е.уВифлеємі,хочадитинство
таюністьЙогоминуливНазареті—містівГалілеї,напівночіІзраї

ля(томуХристащеназивалиНа за ре тя ни ном,абоІсусом із На за ре та).Про
життяІсусарозповідаєтьсявЄвангеліях.Йогопояванасвітбулачудесною.
УденьЙогонародженняянголсповістивпастухів,щонародивсяСпаситель,
Христос.Асхіднімудреці(волхви)прийшливклонитисяЙомуйпринесли
своїдари:золото—якЦареві,ладан—якБогові,смирну—яклюдині.

СлужінняХристатриваломайжетрироки.ЗацейчасВінвід
відав різні куточки Палестини — Юдею, Галілею, Самарію та ін.
Христослікувавхворих,твориврізнідива,проповідувавЦарство

Боже. Востаннє Він з’являється в Єрусалимі на святі єврейської Пасхи.
Таммесіюсхопилизанаказомєврейськогосинедріону(радастарійшин)і
римського намісника Понтія Пілата. Христа звинуватили в тому, що Він
начебто оголосив себе новим Царем Юдейським, і засудили до страти —
розп’яттянагоріГолгофа.Утім,справжнюпричинувизналисаміюдеї:«Бо
ВінзробивСебеСиномБожим»,яксказановЄвангеліївідІвана.Томуй
Пілат не знайшов ніякої провини в діяльності Христа. Вірогідною датою

Назарет(Із ра їль). Су час не фо то

Сло во Євангеліє з грець к. оз на чає «доб ра звіс тка». Ісус Хрис тос 
про по ві дує лю бов та ут вер джує її доб ри ми вчин ка ми, що є прик ла дом для кож
но го, хто хо че знай ти шлях до Царс тва Бо жо го. 

Зауважте!
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розп’яттявважають3квітня33рокуабо7
квітня 30 року (дні єврейської Пасхи, які
припадали на п’ятницю за часів Понтія
Пілата). Однак на третій день після
розп’яття відбулося чудесне Воскресіння
Христа,післячогоІсускількаразівявляв
сясвоїмучням.

Сут ність учен ня Ісу са Хрис та. 
Христоснебувполітичнимчисус
пільнимдіячем.«Віддайтекесареві

кесареве, а Боже — Богові», «Моє царство
невідсвітусього»—таксказановЄвангеліях.Вінпринісусвітнорминової
моралійрелігії.ІсусХристоснерозриваєзв’язківзюдейством,цінуєСта
рий Заповіт, дотримується юдейських обрядів, відвідує Храм. Водночас
Він стає над загальноприйнятими нормами й посвоєму трактує Старий
Заповіт.ХристоссповіщаєзруйнуванняЄрусалимськогохрамутанавчає,
щослужитиБоговіможнаскрізь,абицеслужіннябулодухомтаістиною
(«вірою і правдою»). Вище за обряд, закон, жертву Він ставить духовну
сутністьвіри,Божублагодать,покаянняталюбов.

Ісуспоглибивтрактуванняокремихзаповідей,підкресливнезовнішню
форму,аглибинувнутрішньогозмісту.Вінзакликаєлюбитивсіхлюдей,
утомучислівбогихдуховно(навітьворогів),щобдопомагатиїмвнутрішньо
підніматисядоБога.ЗовнішньомублагочестюХристоспротиставляєвнут
рішню святість: «Отже, будьте досконалі так, як досконалий Отець ваш
Небесний!»(Єван ге ліє від Мат вія).

МоральневченняХристависоке,глибокетачисте.Воновикладеневріз
нихчастинахчотирьохЄвангелій,аленайбільшевпроповідінагорі(Нагор
нійпроповіді).

ПРОПОВІДьНАГОРІ

І,побачившинатовп,Вінвийшовнагору.Аяксів,підійшлиЙогоучні
доНього.І,відкрившиустаСвої,Віннавчатиїхстав,промовляючи:

Хто бла жен ний

Блаженнівбогідухом,боїхнєЦарствоНебесне.
Блаженнізасмучені,бовонибудутьутішені.
Блаженнілагідні,боземлювспадкуютьвони.
Блаженніголоднітаспрагненіправди,бовонинагодованібудуть.
Блаженнімилостиві,бопомилуванівонибудуть.
Блаженнічистісерцем,бовонибудутьбачитиБога.
Блаженнімиротворці,бовонисинамиБожимистануть.
Блаженнівигнанізаправду,боїхнєЦарствоНебесне.
Блаженніви,якганьбититагнативасбудуть,ібудутьоблуднонавас

наговорювативсякесловолихерадиМене.

Ф. Моллер. Несінняхреста.1860 р.
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Радійтетавеселіться—нагородабовашавеликананебесах!Ботакгнали
йпророків,щобулипередвами.

Зав дан ня апос то лів

Ви сільземлі.Колисіль ізвітріє, точимнасолити її?Непридасться
вонавженінащо,хібащобнадвірбулависипанатапотоптаналюдьми.

Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на вершині
гори.

Інезапалюютьсвітильника,щобпоставитийогопідпосудину,аленасвіч
ник,—ісвітитьвоновсімудомі.Отаквашесвітлонехайсвітитьпередлюдьми,
щобвонибачиливашідобріділа,тапрославлялиОтцявашого,щонанебі.

Ісус і Ста рий За по віт

Не подумайте, ніби Я руйнувати Закон чи Пророків прийшов, — Я не
руйнуватиприйшов,авиконати.Поправдіжкажувам:докинебойземляне
минеться,анійотаєдина,аніжодензначокізЗаконунеминеться,ажпокине
збудетьсявсе.Хтожпорушитьоднузнайменшихцихзаповідей,тайлюдей
так навчить, той буде найменшим у Царстві Небеснім; а хто виконає та й
навчить,тойстаневеликимуЦарствіНебеснім.КажубоЯвам:колипра
ведність ваша не буде рясніша, як книжників і фарисеїв,тоневвійдетев
ЦарствоНебесне!

Не гні вай те ся на сво го ближ ньо го

Вичули,щобулостародавнімнаказане:«Невбивай,ахтовб’є,підпадає
вінсудові».АЯвамкажу,щокожний,хтогніваєтьсянабратасвого,підпа
дає вже судові. А хто скаже на брата свого: «рака1», підпадає верховному
судові,ахтоскаже«дурний»,підпадаєгеєніогненій2.Томуколипринесешти
дожертовникасвійдарітутзгадаєш,щобраттвійщосьмаєнатебе,—зали
шиотутдарсвійпереджертовником,іпідипримирисяпершезбратомсво
їм,—ітодіповертайся,іприносьсвійдар.

Зі своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти,
щобтебесупротивниксуддіневіддав,асуддя,щобприслужниковітебене
передав,іщобтебедов’язниціневкинули.

Поправдікажутобі:«Невийдешізвідти,покиневіддаситийостаннього
шеляга!»

Лю біть і во ро гів сво їх

(…)Вичули,щосказано:«Любисвогоближньогойненавидьсвоговорога».
АЯвамкажу:«Любітьворогівсвоїх,благословляйтетих,хтоваспро

клинає,творітьдобротим,хтоненавидитьвас,імолітьсязатих,хтоваспере
слідує,щобвамбутисинамиОтцявашого,щонанебі,щонаказуєсходити
1Рака —ледащо,нікчема,блазень.
2Геєна ог нена —місцемукдлягрішників.



29

Біблія

сонцю Своєму над злими й над добрими, і дощ посилає на праведних і на
неправедних.

Боколивилюбитетих,хтоваслюбить,тоякунагородувимаєте?Хібане
тесамеймитники1роблять?Іколививітаєтетількибратівсвоїх,тощож
особливогоробите?Чийпоганинечинятьотак?Отожбудьтедосконалі,
якдосконалийОтецьвашНебесний!»

Про ми лос ти ню

Стережітьсявиставлятисвоюмилостинюпередлюдьми,щоббачиливас;
аякні,тонематиметенагородивідОтцявашого,щонанебі.

Отож,количиништимилостиню,несурмипередсебе,яктороблять
отілицемірипосинагогахівулицях,щобхвалилиїхлюди.Поправдікажу
вам: вони мають уже нагороду свою! А як ти чиниш милостиню — хай не
знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя
милостиня,аОтецьтвій,щобачитьтаємне,віддастьтобіявно.

Про мо лит ву

Аякмолитеся,тонебудьте,яктілицеміри,щолюблятьставатиймоли
тисяпосинагогахінаперехрестях,щобїхбачилилюди.Поправдікажувам:
вонимаютьуженагородусвою!

Ати,колимолишся,увійдидосвоєїкомірчини,зачинисвоїдверійпомоли
сяОтцевісвоєму,щовтаїні;аОтецьтвій,щобачитьтаємне,віддастьтобіявно.

Аякмолитеся,непроказуйтезайвого,яктіпогани,—бодумають,ніби
вони будуть вислухані за своє велемовство. Отож не вподобляйтеся їм, бо
знаєОтецьваш,чогопотребуєте,щеранішезавашепрохання!

Вижмолітьсяотак:«Отченаш,щоєсинанебесах!Нехайсвятиться
Ім’яТвоє,нехайприйдеЦарствоТвоє,нехайбудеволяТвоя,якнанебі,
так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. І прости нам
довгинаші,якімипрощаємовинуватцямнашим.Іневвединасувипробо
вування,алевизволинасвідлукавого.БоТвоєєцарство, ісила, іслава
навіки.Амінь!»

Бояклюдямвипроститепрогріхиїхні,топроститьівамвашНебесний
Отець.Аколивинебудетелюдямпрощати,тойОтецьвашнепроститьвам
прогріхівваших.

(Переклад із давньогрецької Івана Огієнка)
 

Усі ше дев ри, написа ні на біб лій ну те ма ти ку, єд нає те, що їх ство рю ва ли за 
ве лін ням ду ші, під час особ ли во го ду хов но го під не сен ня. Вони не тіль ки кра сиві, 
а й ма ють мо раль но  фі ло соф ський зміст, «від кри ва ють серце до уро зу мін ня 
Свя то го Пись ма», як пи сав М. Го голь, який усе жит тя йшов до Бо га. То му ху дож
ник О. Іва нов на ма лю вав М. Го го ля най ближ чим до Хрис та (с.30).

1Митники—збирачіподатків,якихненавидитьнарод.
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ос мис лю є мо про чи та не. 1. Про які бла женс тва го во рить у про по ві ді Ісус 
Хрис тос? 2. До чо го Він зак ли кає лю дей? 3. У яких ряд ках зву чить дум ка про лю бов? 
Ви раз но про чи тай те їх. 4. Ко го зак ли кає лю би ти Хрис тос? 5. Які іс ти ни до по мог ли 
вам від кри ти для се бе «Про по відь на го рі»?

твор че зав дан ня. Ус но скла діть роз по відь на те му од но го з «бла женств».
Дискусія. Які шля хи ду хов но го вдос ко на лен ня лю ди ни виз на че но в «Про по ві ді 

на го рі»? 
ро бо та в гру пах. З’ясуй те біб лій ну ос но ву од но го з хрис ти ян ських свят (за

Євангелієм). Для цьо го знай діть і про чи тай те від по від ні тек сти в Біб лії. Роз ка жіть 
про особ ли вос ті йо го від зна чен ня у ва шій міс це вос ті, під го туй те пре зен та ції з 
фо то ма те рі а лів та ілюс тра цій.

Життєві ситуації. Які істини, важливі для сучасного світу та для вас, утверджував 
Христос у своєму вченні та діяннях? 

Проєкт. Підготуйте проєкт на одну із запропонованих тем: 1) «Географія 
мандрів Ісуса Христа»; 2) «Повчальний зміст притч Ісуса Христа»; 3) «Євангельська 
символіка»; 4) «Образ Ісуса Христа в мистецтві». Оформте проєкт у вигляді статті 
для популярного видання.

Той Бог єди ний, бать ко він над на ми,
                      Він хо че, щоб усі бу ли бра та ми!

АгатангелКримський

Го лов на кни га іс ла му й Мо хам мед. На початку нашої ери Аравій
ськийпівострівнаселяликочовіплеменаарабів,якіпостійнобороли

сязі своїмисусідами—персамийвізантійцями.Удавнинуараби,як і інші
народи,булиязичниками,тобтовіриливбагатьохбогівтаіншихміфологічних
персонажів,що,наїхнюдумку,населяливесьнавколишнійсвіт(гори,пусте

Робота з текстом

КОРАН

О. Іва нов.Явлення
Христанароду.
1837–1857 рр.
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літощо).НайбільшиммістомвАравіїбулаМекка,дезнаходився«чорний
камінь», який упав із неба (метеорит). Араби вклонялися йому, вірячи в
магічнусилукаменя.

Піднесенняарабськоїкультурийроліарабськогонародуусвітіпов’язане
звиникненнямнапочаткуVIIст.н.е.новоїрелігії—ісламу,заснованогона
вірівєдиногоБога(Аллаха).

Мохаммед народився приблизно 571 р. в м. Мецці. Його вихованням
займавсядядько.Потімюнаксамзароблявнажиття.Мандруючивпошуках
кращоїдолі,Мохаммедспілкувавсязюдеями,християнамитапредставника
ми іншихвірувань.595р.взявшлюб ізХадіджею. Вони прожили разом 25
роківімалишестеродітей.УзріломувіціМохаммедприсвятивсебесвіто
гляднимшуканням.

Колийомувиповнилося40років,усамітнивсянагоріХіра,неподаліквід
Мекки.Тамйомубуловидінняпроте,щовінмуситьстатипровідникомволі
єдиногоБога(Аллаха).Невдовзівидінняповторилося,іМохаммедповіриву
своюмісію,ставшипророкомісламу.Проодкровення,яківінотримуваввід
Аллаха,Мохаммедставрозповідатиіншим.НевдовзівАллахайувисокепо
кликанняМохаммедаповірилийогорідні,друзійусі,хтознимспілкувався.

КрімМекки,іншимсвященниммістом,пов’язаниміздіяльністюМохам
меда,єМедіна(зараб.міс то про ро ка).Удавнинутамжилобагатоєвреїв і
представниківіншихвірувань.Черезтенавітьвиникаличисленніконфлікти,
релігійнівійни,урезультатіякихарабськенаселенняпідтрималовірування
Мохаммеда. З того часу мешканці Мекки й Медіни допомагали пророкові
утверджуватиісламсередіншихплемен.

Мохаммедпоклав«чорнийкамінь»восновусвященногохрамуКаабав
м.Мецці.АвМедінівідбуласязміна киб ли—напрямку,уякиймусульмани
малиповертатиобличчяпідчасмолитви:якщоранішевониповерталисядо
Єрусалима,тотепернапрямкомкиблиставмекканськийхрамКааба.632р.
МохаммедпомеруМедіні.АМеккайМедінасталидуховнимицентрами
ісламу, куди щороку прибувають прочани з усього світу, щоб уклонитися
пророкутасвятиммісцям.

Учення Мохаммеда міститься в Корані, який і нині вважають священ
ноюкнигоюдлявсіхтих,хтосповідуєіслам.Прихильниківісламуназива
ютьму суль ма на ми,мовоюїхніхбогослужіньєкласичнаарабська.

По бу до ва Ко ра ну.СловоКо ранзарабcькоїозначає«читання».Нерідко
донього додаютьпоетичніепітети«преславний»,«премудрий»,«високошано
ваний»,«мудрий»таін.

З араб ської іслам оз на чає «вру чен ня се бе Бо го ві, по кір ність 
Бо го ві». За с нов ни ком і про від ни ком іс ла  му вва жа ють про рока Мо хам меда (або 
Му хам меда). Ця ве лич на лю ди на, пос тать якої огор не на сер пан ком мі фів і ле генд, віді
г рала важ ли ву роль у ство  рен ні Ко ра ну — па м’ят ки араб ської сло вес нос ті, що й до сі 
жи вить мис те ц тво, пра во та на у ку, ут вер джу ю чи цін нос ті іс ла му у сві ті.

Зауважте!
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Мусульманивважають,щоКоранчерез
посередництво Мохаммеда потрапив до
людейяк«словоіголос»Аллаха.Удавнину
те, що проповідував Мохаммед, багато
людейзналинапам’ять,передаючизвуств
уста.Ачерезрікпіслясмертіпророкахаліф
ОсманзвелівзібратийзаписативсіМохам
медові тексти. Цей обов’язок було покла
дено на помічника пророка, якого звали
Зей діб нСа біт.Вінзробивпершуредакцію
Корану,якузтогочасуназиваютьОс ма но ва 

(за іменем правлячого халіфа). У цьому вигляді (канонічному) священна
пам’яткадійшладонашихднів.

УКоранівміщено114розділів,якіназиваютьсу рами.Самесловосу ра
означає«ряд»(каменів, зякихзбудованастіна).Сураміститьвід3до286
віршів,якіназиваються ая та ми( зарабськ.аят—диво).

Суринемаютьхронологічноїпослідовності,вонирозташованіувільному
порядку. Але за місцем виникнення виокремлюють сури мек кан ські (їх 90,
вонистворенідо622р.)іме дін ські(їх24,вониствореніпротягом622–623рр.).

АнглійськийісторикіфілософТ.Карлейльтакоцінивзначеннясправи
Мохаммеда:«Віра—великасила:вонадаєжиття.Мохаммедбувтієюіскрою,
щовпаланапісок,алепісокцейзапалав,іполум’ярозгорілосяповсьомунебу».

Мі фо ло гіч ні сю же ти, об ра зи, нас та но ви. Коран містить міфологічні
сюжети,регламентаціїрелігійнихобрядів,моральніприписийправовінаста
нови,визначаєжиттяітрадиціїмусульман.ТекстиКоранустосуютьсяріз
них сфер людської діяльності: сімейної, майнової, торговельної, моральної
тощо.УКоранідужебагатосторінокприсвяченообов’язкамвіруючих.Різні
йогорозділи,залежновіднагоди,виголошуютьпідчаспублічнихіприват
нихмолитов,державнихісімейнихурочистостей.Отже,Коранмаєрелі
гійнофілософський,законодавчийтаісторикокультурнийаспекти.

Згідно з Кораном, Аллах є вічним, він усе знає і бачить, а відповідно,
винагороджуєтакарає.ЗначначастинаКорану—цеполемікауформідіалогу
міжАллахомісупротивникамиісламуаботими,хтовагається.

Урелігії ісламунемаєхристиянськоїТрійці(Бог,Отець іСвятий Дух).
Аллахдлямусульман—єдинийівсемогутній,Вінкеруєжиттямісмертю.

ЯксказановКорані,Аллахстворивсвітзашістьднів:упершийденьбуло
створенонебеса;надругий—сонце,місяць,зіркитавітер;натретій—тварин,
щоживутьназемлійуморях,атакожангелів,якібулипоселенінанебесах;
начетвертийденьАллахстворивводуйзаЙоговеліннямпотеклиріки;на

Кааба—святиняісламу.
Сучасне фото

Ко ран умі щує май же 500 сто рі нок тек сту, на пи са но го араб ською 
мо вою. Сприй ня тий як сло во Ал ла ха, Ко ран став дже ре лом фор му ван ня єди ної 
лі те ра тур ної мо ви араб ських на ро дів і сти му лом її по ши рен ня в кра ї нах Азії, 
Аф ри ки й ін ших кон ти нен тів. 

Зауважте!
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п’ятий день — рай; на шостий — перших людей
АдаматаХавву(Єву).«ЧинеМисотворилизем
люрівною,агоривисокими?ІвасМисотворили
парами,авашсонсотворилизаспокійливим,ініч
сотворилипокровом,аденьсотворилиякчасдля
того,щобжити.Ісотворилисвітило,якеяскраво
палає.ІМиспустилиздощовиххмарщедрізли
ви. Водою Ми змусили прорости злаки, й інше
зілля, і буйні сади». Людина є вінцем творіння
світу. «Аллах створив усе прекрасним, а потім
розпочав творення людини» — так сказано в
Корані. Тіло людини було створено із землі або
глини,Аллахнадавйомузір,слух,наділивсерцем,
авжепотімудихнувуньогожиття.

Кожна із сур Корану розпочинається слова
ми: «В ім’я всемилостивого, всемилосердного
Аллаха!» Епітетів («прекрасних імен Аллаха»)
нараховуютькількасотень.Усеусвіті,за ісламом,завдячуєсвоїм існуван
ням волі Аллаха. Від Його милості залежить урожай селянина. Аллахові
належитьусе,щоєнанебесахіназемлі.КультАллахавизначаєпоглядита
вчинкимусульман:«УНього—ключівідусьоготаємного;знає їхтільки
Він—Той,якийзаспокоюєвасуночійзнає,щовидобуваєтевдень».

БагатосурКорануприсвяченовихованнюлюдини.Усвященнихтекстах
зазначено,щолюдистворенідосконалими,гарними,алевонинезавждислу
хаютьсяАллаха,бунтуютьпротиНього,прагнучизвільнитисявідЙоговла
ди. Виховання людства, залучення його до моральних настанов Аллаха —
провіднаідеяКорану.

Окрім Аллаха, у Корані діють й інші персонажі. На небі живуть ангели
(малаїка,фаршита),котрістворенізісвітлайпокликанідопомагатиАллахові
передаватиЙоговолюлюдям.СереднайбільшнаближенихдоАллахаєчоти
риангели—Джабраїл(абоДжібріл),Михаїл,Ісрафіл,Азраїл,щовиконують
усіЙогонакази.Єтакожангели,що«носятьтронАллахайспіваютьхвалу
Йому,івіруютьуНього,іпросятьпрощеннядлятих,хтовіритьуНього».

Аллаховіпротистоїтьшайтан(сатана),найменняІбліс.Вінповставпроти
воліАллаха,непослухавсяЙогойзатебувпроклятийіскинутийізнебес.

Дітимусульманичитають
Коран.Сучасне фото

Слово
Мо хам мед
арабською

мовою

Слово
Ал лах 

арабською
мовою

Мечеть — му суль ман ська спо ру да для мо лит ви.
Мінарети— споруди у ви г ля ді веж, які заз ви чай зводять 

по ряд із ме че тя ми чи ін ши ми бу дів ля ми ре лі гій но го при  
з на чен ня. На  мі на ре ті роз та шо ва ний май дан чик, звід ки 
муедзин,під няв шись схо да ми все ре ди ні баш ти, зак ли кає 
му суль ман до мо лит ви.

       МечетьПророка.м. Ме ді на. Сучасне фото

Цікаво знати
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Однакпоганісправисвоївінпродовжував,зби
вавізправедногошляхулюдей,шкодивїм,як
тільки міг. У Корані вміщено застереження:
«Хто бере сатану заступником поза Аллахом,
тойзазнаєявнихзбитків.Вінобіцяєїмізбуд
жуєвнихмрії.Таобіцяєїмсатанатількиспоку
си!Унихпритулок—геєна,інезнайдутьвони
віднеїспасіння!»

Згідно з мусульманською легендою, про
рокІбрахімрозправивсязшайтаномудолині
Міна,неподаліквідМекки.Івнашчаспроча
ни, здійснюючи хадж (шлях по святих міс
цях), виконують у цій долині обряд «побиття
шайтана».

У демонології ісламу є ще один страшний
персонаж — чудовисько Даджал (пов’язаний з

Іблісомієвиконавцемйоговолі).Вінживенабезлюдномуостровівокеані,
прикутийланцюгамидоскелі,йогогодуютьіохороняютьджини(чорти).Дад
жалчекаєкінцясвіту,коливінустановитьсвоєцарствоназемлі.Йогопояві
будутьпередувативажкічаси,руйнуванняхрамів,гоніннянавіруючих.Але
володарюванняДаджала,яксказановКорані,буденетривалим.ПророкиІса
йМахдіпокараютьйогойвідновлятьназемлічистотутасилуісламу.

УКоранізгаданотакожіншихпророків—тих,хтовиконуєволюАлла
ха.Їх124тис.,середних313посланців(Адам,Нух,Ібрахім,Муса,Іса,Шуайб
таін.).

БібліяйКораняксвященнікнигимаютьбагатоспільного.Вонидають
міфологічне пояснення світу, його створення та будови. У цих пам’ятках
такожподаноморальнінастанови,утіленоідеалирізнихрелігій.УБібліїй
Корані діють представники божественного та людського світу, а також
ангели(наближенідоБога,Аллаха)ідемони(якіповсталипротиБога,Алла
хатаспокушаютьлюдей).Відповіднодосвоїхвчинків,люди(якуБіблії,так
івКорані)післясмертіпотрапляютьдораюабопекла.

Мохаммедбагатоспілкувавсязпредставникамиіншихвірувань,зокрема
зюдеямитахристиянами,томувКоранізнаходимовідгоміндеякихбіблій
нихсюжетів іобразів (наприклад, Іса—Ісус,Джабраїл—Гавриїл,Муса—
Мойсей,Нух—Ной,АдаміХавва(Єва)таін.),алеїмданоіншуінтерпре
тацію. Тому Біблія і Коран, незважаючи на подібність мотивів (створення
світу,вихованнятапокараннялюдини,боротьбадобраізла,світлайтем
рявитощо),відрізняються.НайсуттєвішівідмінностіБіблії іКоранупред
ставленовтаблиці(с. 35).

АдаміХавва.Мініатюра.
Іран. Бл. 1550 р. 

Ко ран ут вер д  жує єди но го Бо га — Ал ла ха. На цьо му ґрун ту
єть ся сут ність іс ла му: «Не має ін шо го Бо га, крім Ал ла ха, а Мо хам мед — по с лан
ник Бо жий». 

Зауважте!
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Хан ський па лац у Бах чи са раї є ко лиш ньою ре зи ден ці єю крим ських ха нів. Він 
був зведений як ро до ва ре зи ден ція пра ви те лів Крим сько го ханс тва — ди нас тії 
Гі ре їв. Най дав ні ші бу дів лі ство ре но в 1532 р., по тім їх до пов ню ва ли  про тя гом 
двох із по ло ви ною сто літь (з 1532 до 1783 р.). Го лов на ар хі тек тур на ідея па ла
цу — уті лен ня му суль ман сько го уяв лен ня про рай ський сад на зем лі. Бах чи са рай 
пе рек ла да єть ся з крим сько та тар ської мо ви як «па лац  сад».

В Ук ра ї ні ще в XIX ст. бу ли ос ві че ні лю ди, які зна ли араб ську мо ву, про те пер
ший ук ра їн ський пе рек лад Ко ра ну здій снив О. АбраньчакЛисенецький 
ли ше в 1913 р. Пе рек лад ок ре мих сур Ко ра ну зро бив ві до мий ук ра їн ський 
схо до   з на вець А.Кримський. За ча сів ра дян ської вла ди йо го пе рес лі ду ва ли й 
вис ла ли в 1941 р. до Ка зах ста ну, де він по мер 1942 р. у в’яз ни ці. Але пе ре
к ла ди Ко ра ну А. Крим  сько го, йо го дос лід жен ня «Му суль манс тво та йо го май
бут нє», по е тич ний цикл «Му суль ман ський рай» на зав жди за ли шать ся на шим 
на ці о наль ним над бан ням, бо во ни наб ли зи ли куль ту ру Схо ду до Ук ра ї ни. 
Се ред су час них схо доз нав ців роз ді ли Ко ра ну пе рек ла дав Я.Полотнюк.     

СУ Ра, ЩО ВІД КРи ВаЄ КНи ГУ

(Мек кан ська)

Вім’яВсемилостивого,УсемилосердногоБога.
1.СлаваБогу,Господувсьогосущого.
2.Усемилостивому,Усемилосердному.
3.ВолодаревіСудногодня.
4.ТобіпоклоняємосьівТебеблагаємодопомоги.
5.Вединасправеднимшляхом.

Б і б л і я К о р а н

1.ІдеяТрійці(Бог,ОтецьіСвя
тийДух).
2.Послідовністьсюжетів
уСтаромуйНовомуЗаповітах.

1.ІдеяєдиногоБога(Аллаха).

2.Сурирозташованіувільномупорядкувід
повіднодотого,якїхвиголошувавМохаммед
іякїхзаписаливОсманівськійредакції.

3. У центрі — укладання союзу
Богайлюдини,історіяєвреїв
якнародуБожого.
4.ІсусХристос—СинБога
йлюдини.

3.ШирокозображенодіяльністьМохаммеда
йпостатіпророків.

4. Іса (Йса) — посланець Аллаха, апостол;
разомзіншимиторуєшляхМохаммедові.

5.ПророкиутверджуютьволюБо
га,поширюютьсловоІсусаХриста.
6. Моральні настанови: десять
заповідей,проповідьнагорі
таін.

5.Мохаммед—найважливішийінайближ
чийдоАллахапророк.

6.Стовпивіри(аркани):іман —сповідання
віри в Аллаха Єдиного;са лят—щоденна
п’ятиразовамолитва;са ум—деннийпісту
місяцьРамадан;зак’ят—регулярнапожерт
вадлябідних;хадж—паломництводохра
муКаабивм.Мецці.
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6.Шляхомтих,когоТиоблагодіяв,анетих,щопрогнівилиТебе,інетих,
щозаблукали.

(Пе рек лад з арабської Яре ми По лот ню ка) 

СУ Ра 92 «НІЧ»

(Мек кан ська)

Вім’яВсемилостивого,УсемилосердногоБога.
1.Клянусяніччю,коливонавсепокриваємороком,
2.Клянусяднем,коливіносяваєвсесвітлом,
3.ІТим,хтосотворивчоловікаіжінку,—
4.Воістину,увасрізніклопотитатурботи.
5.Ащодотого,хтороздававідарував,товініБогабоявся,
6.Ішанувавістину,
7.Миповедемойогодощастя.
8.Ащодотого,хтобувскупийізбагачувався
9.Іволівжитинеправдою,

10.ТоМиповедемойогодомукістраждань.
11.Інедопоможейомуйогобагатство,коливінбудегибіти.
12.Воістину,намналежитьвестилюдейправеднимшляхом.
13.Інамналежитьжиттямайбутнєйтеперішнє.
14.Томуяперестерігаювасвідстрашноговогню.
15.Уньомугорітиметількинайбільшийнечестивець,
16.Якийуважавоманоюнашізнаменняйвідвернувсявідних.
17.Алеправедникуцейвогоньнезагрожує.
18.Тому,хтожертвуєсвоїммайном,щобочиститися.
19.ІніхтонізаякувинагородуневідкупитьсявідБожоїкари.
20.АбитількипобачитиобличчяВсевишньогоГоспода.
21.Івінбудезадоволенийцим.

                               (Пе рек лад з арабської Яре ми По лот ню ка) 

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Яким пос тає Ал лах у по да них су рах? Знай діть епі
те ти, що ха рак те ри зу ють Йо го. 2. Якою вла дою на ді ле ний Ал лах у тек стах? 3. Які 
нас та но ви й пе рес то ро ги міс тять су ри? 

твор че зав дан ня. Знай діть і ви раз но про чи тай те ряд ки, де зву чать мо ти ви 
світ ла й тем ря ви, тво рен ня сві ту та лю ди ни, раю й пек ла. Як ви зро зу мі ли ці ряд ки?  

Дискусія. Чим о брази Ісуса Христа та Мохаммеда приваблюють багато 
поколінь людей? 

робота в групах. За допомогою інтернету з’ясуйте, у яких країнах поширені: 
1) іслам; 2) християнство; 3) індуїзм. Покажіть їх на мапі.   

Життєві ситуації. Чим можуть бути корисними священні книги світу сучасній 
людині? 

Проєкт. Підготуйте проєкт на тему: 1) «Християнські образи в живописі»; 2) «Ар 
хітектура ісламу»; 3) «Образи ведійської міфології в мистецтві» (1 за вибором). 
Створіть презентацію.

Робота з текстом
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ан тиЧ нІсть — ко Лис ка Єв ро Пей ськоЇ  
куЛь ту ри та ЛІте ра ту ри

Поняття про античність, її межі.Углибинахчасуйпросторуприховані
дорогоцінніскарби—надбаннядавньоїкультури,щосталаколискоюєвро
пейської цивілізації. Без поетів, драматургів, філософів, скульпторів і
живописцівСтародавніхГреціїіРимунеможливоуявитисвітовемистец
тво.АнтичнімайстризалишилинамперлиКраситаГармонії,щоневтра
тилисвогоблискуйнині.Щожтаке ан тич ністьівчомуполягаєсвоєрід
ністьцієїдоби?

Словоан тич нийізлатинськоїмовиозначає«давній».Цепоняттявжива
ютьлишетоді,колийдетьсяпроісторію,культуруталітературуСтародавніх
Греції(їїщеназиваютьЕл ла дою)іРиму.Йогоневживаютьстосовнонавіть
давніших культур і літератур, наприклад Єгипту, Індії чи Китаю. Отже,
ан тич ність—цесукупністьнадбаньдавніхгреківіримлян,щоєфундамен
томєвропейськоїкультури.

ХронологічнімежіантичностіохоплюютьперіодприблизнозVIIIст.до
н.е.доVст.н.е.Найдавнішіпам’ятки,щодійшлидонас,датованіVIII–VIIст.
дон.е.Цегероїчніпоеми«Іліада»і«Одіссея»,авторствоякихприписують
легендарному співцю Гомеру. За основу змісту цих творів узято образи й
сюжети давньогрецької міфології, яка в усній традиції існувала впродовж
кількохстоліть.

Давньогрецькалітература(найдавніша)створенадавньогрецькоюмовою,
аїїпоявіпередувавтривалийперіодрозвиткуфольклорутаміфології.Адав
ньоримська література виникла на
п’ятьстолітьпізнішействореналати
ною.Давніримлянизасвоїливеликий
досвід давньогрецької літератури.
Грецькіміфидалипоштовхдляпобу
довиримськоїміфології.Івсежтаки
давньоримська література має свою
національнусамобутність.

Давньогрецька й давньоримська
літератури пройшли подібні шляхи
розвитку.Обидвіґрунтуютьсянамі
фології. У II ст. до н. е. Стародавня

Місце,дезнаходивсяКоринф. 
Гре ція. Су час не фо то

АНТИЧНІСТЬ



38

АНТИЧНІСТЬ

ГреціяввійшладоскладуРимськоїімперії,щопривелодоподальшогозбли
женняримськоїігрецькоїкультур.АвIV–Vст.узв’язкуіззанепадомРим
ської імперіїприпиняється ірозвитокантичноїлітератури.Алеантичність
неємертвою,боздобуткиантичнихмайстрівживилинаступнілітературно
культурніепохи.

Кон цеп ція лю ди ни та сві ту в ан тич ній лі те ра ту рі й мис тец тві.Людина
посідаєцентральнемісцеутворахан тичногомистецтва.Особистістьбуладля
давніхмитцівносіємрозумутагармонії.Вониутверджувалиїїцінність,віри
лиувеликіможливостідлядосягненнядосконалості.Улюдськихобразах
найчастішевтілювалисябогитаміфологічнігерої,яківідображалиуявлен
нямитцівпропобудовусвіту,явищаприроди,людськусутність,доброізло.
За часів античності сформувалися поняття про такі духовні цінності, як
громадянськийобов’язок,доброчесність,красатаін.

Вантичнийперіодсформувалосяпоняття«калагатія»(або«калокагатія»),
щовперекладізгрецькоїозначає«прекраснийідобрий».УжевСтародавній
Греціїфізичнукрасулюдинитіснопов’язувализдуховноюдосконалістю і
красою.Такимбувідеаллюдинигромадянинатогочасу.

Утойчаслюдиуявлялисвітякскладнепоєднаннярізнихсил:зодного
боку,природнихтаісторичних,азіншого—стихійнихібожественних.Особис
тістьнерідкозалежалавідфатальнихобставиніволібогів.Протелюдинане
булаабсолютнобезвольною.Вонамалавласнуморальнупозицію.Загибель
героя в античних творах свідчила не тільки про перемогу фатальних сил.
Момент вибору навчав героя мужньо подолати жах та обставини, герой
ішовнастражданняісмертьзарадивиконаннягромадянськогообов’язку,
справедливості,честійдосягненнявисокоїмети.Такимипостаютьантичні
герої—Прометей,Ахілл,Гектор,Еней,Одіссей,Ясонтаін.

Ще одна складова античної концепції людини та світу — це поняття
«катарсис»,тобтоочищеннялюдськоїдушівідлюті,ненависті,жаху,важкей
трагічнедосягненнягармоніїімудрості.Духгіркогоймужньогопросвітлен
ня, духовного прозріння (тобто катарсис) визначає гуманістичний пафос
античності.

У добу античності панувало уявлення про письменника як про творця,
який мав силу бога. Тоді утверджується думка про могутність Слова, яке
влучноймайстерновикористано.

До Олім пій ських ігор, що ви ник ли в Ста ро дав
ній Гре ції, не до пус ка ли лю дей, кот рі чи мось зап ля
му ва ли свою честь. Дав ні олім пій ці по вин ні бу ли 
бу ти без до ган ни ми як фі зич но, так і мо раль но. Це 
по яс ню ва ло ся тим, що не мож на бу ло об ра жа ти 
бо гів (за ра ди яких про во ди ли  зма ган ня) га неб ни
ми вчин ка ми. 

Цікаво знати

ХрамЗевсаОлімпійського.
м. Афі ни. Реконструкція



39

Античність —  колиска європейської культури та літератури

Людичасівантичностібоялисясмерті,вважаючи,що«смертьєзло,поми
ралибібоги,якбиблагомдлянихсмертьбула»—такписаладавньогрецька
поетесаСапфо.Алещебільшедавнілюдибоялисянегероїчногойбездуховного
буття.Томуантичнимгероям(наприклад,АхілловітаГекторовітаін.)більше
до душі було коротке, але звитяжне життя. Давні греки й римляни любили
йоговусіхйогопроявах.Вонивмілирадітижиттєвимблагам,дружити,кохати
йводночаспалкозахищалисвійнарод,свободу,правонасамостійнеіснуван
ня.Вепохуантичностілюдинамагалисянадатижиттювисокого,героїчного
тасвітлогозмісту,ацебулопідсилутількидуховнорозвиненійцивілізації.

Як же ро зу мі ли по нят тя «кра са» в епо ху ан тич нос ті? 
Фі ло соф і те о ре тик лі те ра ту ри Аріс то тель пи сав про те, 
що прек рас не по ля гає у виз на че но му «по ряд ку», «від по
від нос ті й пропорційнос ті» усіх еле мен тів. Тоб то мис тець
кий т вір мав бу ти май стер но впо ряд ко ва ним, усі йо го 
ком по нен ти вза є мо пов’яза ні та вза є мо о бу мов ле ні. А ще 
він мав бу ти ці ліс ним, про пор цій ним і ра ці о наль ним (ґрун
ту ва ти ся на за са дах ро зу му). Важ ли вою особ ли віс тю 
ан тич но го мис те ц тва та лі те ра ту ри є та кож їх спів від не се
ність із лю ди ною та її сві том. Про пор ції люд сько го ті ла, 
гар мо нія лю ди ни —  ос но ва всіх ан тич них тво рів. Лю ди на 
і світ пос та ють у ше дев рах ан тич нос ті в ре аль но му бут ті, 
у ма те рі аль но  чут тє во му сприй нят ті. В ан тич них творах 
лю ди й бо ги меш ка ли ра зом, бу ли схо жі та за ле жа ли 
од не від од но го.

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Що та кеантичність? 2. Наз віть склад ни ки ан тич
нос ті, її хро но ло гіч ні ме жі. 3. Роз крий те ан тич ну кон цеп цію лю ди ни та сві ту. 4. Як ви 
зро зу мі ли по нят тя «ка ла га тія» і «ка тар сис»? 

творче завдання. Створіть схему: 1) «Провідні жанри античної літератури та 
їхні представники»; 2) «Ідеали античності» (1завибором). 

Дискусія. Яка література є найдавнішою — давньогрецька чи давньоримська?  
Життєві ситуації. Порівняйте розуміння поняття «краса» у добу античності й у 

сучасну епоху. Які аспекти античного поняття «краса» варто зберегти в наш час?        
Проєкт. За допомогою інтернету підготуйте повідомлення і презентацію на 

тему «Історія одного шедевру античності». 

Наприкладімистецькоготворурозкрийтерозуміннякрасивепоху
античності.

Сул та нов Ю. І. Усвітіантичноїлітератури/Ю.І.Султанов.—Хар
ків,2002.

Робота з текстом

Книжка і 
комп’ютер

Радимо
прочитати

Невідомий автор. 
АполлонКифаред.

ІІ ст. н. е.

По нят тя «ан тич на лі те ра ту ра» об’єд нує лі те ра тур ні здо бут ки 
двох різ них на ро дів і двох різ них мов — Ста ро дав ніх Гре ції та Ри му.

Зауважте!
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Дав ньог рець ка мІ фо Ло гІЯ

ІзчогопочинаєтьсякультураСтародавньоїГреції?Звісно,згрецькихміфів,
щовідображалиуявленняеллінів(такназивалидавніхгреків)просвіт,добро
ізло,життяісмерть,природніявища,атакожмістилироздумипролюдину,
їїпризначеннятазв’язокізрізнимисферамибуття.Міфимаютьбагатозначну
природу,томукожнепоколінняпрочитуєїхпосвоєму.

Мі фи про ство рен ня сві ту й по ход жен ня бо гіввідтвореновтекстахГомера
йГесіода.Боги,згіднозуявленнямидавніхгреків,відрізнялисявідлюдейтим,
щовонибезсмертні,могутнійздатнітворитичудеса.Зевскеруєвсім,щоєна
землітананебі,Аїд—підземнимцарством,Аполлон—богсонцяіпокрови
тельмистецтва,Афіна—богинямудрості,справедливості,атакожпокровитель
каоборонноївійни,вонавтілюємужністьіхоробрість,ведесвоїхулюбленців
дозвитяги.

Умі фах про ге ро їв ідетьсяпроперсонажів,якіпрославилисясвоїмиподви
гами,—Прометея,Персея,Сізіфа,Гераклатаін.Багатознихмаютьбожествен
непоходженняабозалежатьвідволібогів.Угерояхутіленоуявленняеллінів
пролюдськічесноти.

Захоплюючіман дрів кийпри го ди ар го нав тівначолізЯсономупошуках
золотогорунавзятозаосновусюжетіввідповідногоциклуміфів.Цейзнамени
тийпохідоспівановпоезіїАполлоніяРодоського,Піндара,утрагедіїЕвріпіда
«Медея».

Тро ян ський цикл мі фівсягаєегейськоїдоби,або,якїїназивали,кри то  мі
кен ської куль ту ри(III–IIтис.дон.е.).Давньогрецькіспівці—аедийрапсо
ди—зуствуста,зпоколіннявпоколінняпередавалипісніпроподіїлеген

дарного минулого в Іонії, про похід на Трою (або
Іліон—звідсиназвапоеми«Іліада»Гомера).Істо
ричні події перетворювалися на міфи, які відобра
женовпоемахГомера(«Іліада»і«Одіссея»).

Фі ван ський цикл мі фівпов’язанийіз«семибрам
ним»містомФіви.Утойчасвонобуловажливим
політичнимцентромСтародавньоїГреції.Уцьому
циклі йдеться про таких персонажів, як цар Едіп,
Антігона,Алкмеон,атакожпроуспішнийпохідепі
гонів (нащадків) проти Фів. Відгомін фіванського
циклузнайдемоутворахГомера(поема«Одіссея»),
Софокла (трагедії «Едіпцар», «Антігона»), Есхіла
(трагедія«СемеропротиФів»)таін.

Е. Дюлак. Аргонавти.
1918 р.

ЛІТЕРАТУРА  
СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

За зміс том ви   ок рем лю ють та кі ос нов ні цик ли мі фів Ел ла ди: 1) про 
по  ход жен ня сві ту й бо гів; 2) про ге ро їв; 3) про при го ди ар го нав тів; 4) про Тро ян
ську вій ну (тро ян ський цикл); 5) про ле ген дар не міс то Фі ви (фі   ван ський цикл) тощо.

Зауважте!
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Міфи троянського  циклу

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Наз віть ос нов ні цик ли дав ньог рець ких мі фів. 2. Які 
з дав ньог рець ких мі фів вам уже ві до мі? Стис ло пе ре ка жіть їх. 3. До яко го цик лу 
во ни на ле жать? До ве діть свою дум ку. 

творче завдання. Створіть таблицю «Боги античної міфології та сфери їхнього 
впливу».  

Дискусія. Чому виникають міфи і навіщо вони потрібні людям?   
робота в групах. З’ясуйте за допомогою Інтернету, які історичні події відбулися 

в місцях, про які згадано в міфах: а) Іонія; б) Троя (Іліон); в) Фіви. Покажіть їх на мапі.  
Проєкт. Підготуйте презентацію на тему «Герої та героїні давньогрецьких міфів 

у мистецтві», використовуючи один із циклів (завибором).  

Кун М. ЛегендиіміфиСтародавньоїГреції/М.Кун/
перекладЮ.Іванченка.—Київ,2010.
Вой то вич В. Українськаміфологія/В.Войтович.—Київ,
2002.

МІфи тРО ЯН СьКО ГО циК ЛУ

тРОЯ

Троя — міс то, яке ре аль но 
іс ну ва ло у XIІI–ХІІ ст. до н. е. на пів
но чі Ма лої Азії (ни ні те ри то рія 
Ту реч чи ни). 

У мі фах роз по ві да єть ся, що Трою за  
с ну вав Іл, прав нук Дар да на (си на Зев са та 
бо ги ні Елек три). То му це міс то в дав ни ну 
на зи ва ли ще Іліон. Як свід чить іс то рія, Тро
ян ська вій на від бу ла ся між ахей ськи ми 
(грець ки ми) пле ме на ми й меш кан ця ми Трої 
приб лиз но 1250 р. до н. е. Імо вір но, вона 
бу ла вик ли ка на еко но міч ним су пер ниц твом 
між гре ка ми та тро ян ця ми. Але, згід но з 
мі фа ми, вій на бу ла обу мов ле на кос міч ни ми 
по ді я ми й во лею бо гів. Троя бу ла ду же 
мо гут ня, то му грець ке вій сько по вин не бу ло 
по до ла ти ве ли кі труд но щі в бо роть бі з тро
ян ця ми. 

ПАРІСВиКРАДАЄЄЛЕНУ

(Скорочено)

Що ж ста ло при чи ною Тро ян ської вій ни? Згід но з мі фа ми, Зем ля  
звер ну ла ся до Зев са з про хан ням ско ро ти ти люд ський рід. І Зевс ви рі шив до по
мог ти їй, за мис лив ши для цьо го вій ну між гре ка ми й тро ян ця ми. Як же Зев со ві 
вда ло ся здій сни ти свій на мір? Пе лей, цар Фес са лії, брав шлюб із Фе ті дою, доч кою 
мор сько го ца ря Не рея. На ве сіл ля Пе лея та Фе ті ди зіб ра ли ся всі бо ги, крім бо ги ні 
чвар Ері ди, яку за бу ли зап ро си ти. Об ра же на Ері да ви рі ши ла пом сти ти ся бо гам. 
Во на ки ну ла їм зо ло те яб лу ко з на пи сом «Най врод ли ві шій!». На ньо го пре тен ду

Робота з текстом

Радимо
прочитати

Коментарі

Коментарі

Місце,дезнаходиласялегендарна
Троя.Туреччина. Су час не фо то
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ва ли три бо ги ні: Ге ра (дру жи на Зев са), Афі на 
Пал ла да (доч ка Зев са, бо ги ня вій ни й ре ме сел) та 
Аф ро ді та (доч ка Зев са, бо ги ня вро ди й ко хан ня). 
Між ни ми ви ник ла су пе реч ка, бо кож на вва жа ла, 
що во на має пра во во ло ді ти зо ло тим яб лу ком. 
То ді Зевс на ка зав розв’яза ти цю су пе реч ку Па рі
су — си ну тро ян сько го ца ря Прі а ма. Па ріс при су
див яб лу ко Аф ро ді ті, яка по о бі ця ла йо му від да ти 
най врод ли ві шу з усіх смер тних жі нок — пре к рас
ну Єле ну, дру жи ну ца ря Спар ти Ме не лая. Єле на, 
зав дя ки Аф ро ді ті, за ко ха ла ся в Па рі са. Ко ли 
Ме не лай по ї хав, Па ріс вик рав Єле ну й при віз її 
до до му, до Трої, але по до ро зі мо гут ній бог мо ря 
Не рей про віс тив за ги бель Па рі со ві й усій Трої.

Минулобагатоднів,відтодіякповернувсяПарісудімбатькасвого
Пріама.(...)АлеАфродітасаманагадалайомупропрекраснуЄленуй

допомогла своєму улюбленцеві збудувати чудовий корабель. Він зібрався
вже відпливти в Спарту, де жила кохана. (…) Паріс зійшов на корабель і
вирушив у далеку дорогу по безкраїх морських просторах. Розпач охопив
Кассандру1,коливонапобачила,яквіддалявсяшвидкийкорабельПарісавід
ріднихберегів.

Піднявширукидонеба,вигукнулавіщаКассандра:
—Огоре,горевеликійТроїівсімнам!Бачуя:охопленийполум’ямсвя

щеннийІліон,скривавленілежатьрозбитівщентйогосини!Ябачу:ведутьу
неволючужинцінещаснихтроянськихжінокідівчат!

ТаквигукувалаКассандра,протеніхтонезваживнаїїпророцтво.Ніхто
незупинивПаріса.Авінпливдалійдалі.Наморізняласястрашнабуря.Не
спинилайвонаПаріса.(…)

ПричаливПарісівийшовзісвоїмдругомЕнеємнаберег.(...)
РадопривітавМенелайПарісайЕнея.Начестьгостейприготуваввінщед

рутрапезу.ПідчасцієїтрапезиПарісупершепобачивпрекраснуЄлену.Спов
ненийзахоплення,дививсявіннанеї,милуючисьїїнеземноюкрасою.

ВразилакрасаПарісайЄлену,вінбувдужегарнийусвоємурозкішному
східному вбранні. Минуло кілька днів. Менелаєві треба було їхати на Крит.
Від’їжджаючи,просиввінЄленудбатипрогостей,щобнічогоїмнебракувало.
ІгадкинемавМенелай,якоїкривдизавдадутьйомуцігості.

КолиМенелайпоїхав,Парісодразувирішивскористатисяйоговід’їздом.
ЗдопомогоюАфродітивінумовивніжнимисловамипрекраснуЄленупоки
нутидімчоловікайтікатизнимуТрою.ЄленадалазгодуПарісу.Потай
повівПаріскохануЄленунасвійкорабель,вінвикравуМенелаядружину,

Е. де Морган.  ЄленаТроянська.
(Фрагмент). 1898 р.

1 Кассандра — дочка Пріама й Гекаби. Закоханий у Кассандру Аполлон наділив її
даромвіщування,алеколивоназневажилалюбовбога,вінзробивтак,щоїїпророкуванням
ніхтоневірив.
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азнею ійогоскарби.УсезабулаЄлена—чоловіка,ріднуСпартуйдочку
своюГерміонузарадикоханнядоПаріса…

Швидкомчавкорабельпоморськиххвиляхназаддотроянськихберегів.
РадівПаріс—знимбуланайвродливішазісмертнихжінок,Єлена.Ажось,
коликорабельпливдалековідберегівувідкритомуморі,зупинивйогомогут
нійбогморяНерей.Вінвиринувізморськоїглибинийпровістивзагибель
ПарісовітавсійТрої.ЗбентежилисяПарістаЄлена,алеАфродітазаспокоїла
їхіпримусилазабутицегрізневіщування.Тридніпливкорабельпідохоро
ноюАфродітиспокійнимморем.Швидкогнавйогопопутнийвітер.Щасли
воприбуввіндотроянськихберегів.

(Пе рек лад із давньогрецької Миколи Куна,  
український переклад Юрія Іванченка)

ОБЛОГАТРОЇ

Цар Ме не лай ду же об ра зив ся на 
Па рі са за вик ра ден ня Єле ни. Крім то го, об ра же ні 
при су дом Па рі са, Ге ра й Афі на теж зне на ви ді ли 
йо го, а ра зом із ним і всіх тро ян ців, і пок ля ли ся 
жор сто ко пом сти ти ся. Брат Ме не лая, цар Мі кен 
Ага мем нон, скли кав з усі єї Гре ції сла вет них ца рів і 
ге ро їв, у то му чис лі хит ро муд ро го Одіс сея (ца ря 
ост ро ва Іта ки) і мо ло до го Ахіл ла (си на Пе лея та 
Фе ті ди). Во ни ви рі ши ли на пас ти на Трою та виз во
ли ти Єле ну. Ве ли чез ний грець кий флот ви са див 
вій сько не по да лік Трої, і по   ча лась об ло га міс та. 
Тро ян ська вій на тривала без по міт них пе ре ваг 
уп ро довж дев’яти ро ків. У битвах бра ли ак тив ну 
участь бо ги й бо ги ні, а та кож ге рої — Ахілл, Гек тор, 
Одіс сей, Ме не лай, Пат рокл та ін. 

Дав ні гре ки ду же ці ну ва ли силь ні по чут тя та вро ду жі нок, то му ко хан ня до 
прек рас ної ца ри ці Спар ти Єле ни бу ло до сить ва го мою при чи ною для 

по чат ку вій ни. Ко хан ня та вій на у сві до мос ті дав ніх гре ків бу ли не роз діль ні. Іс то ри ки 
вста но ви ли, що ца ри ця Єле на іс ну ва ла нас прав ді. Її ім’я ста ло ле ген дою, дів ча та й 
жін ки Спар ти вкло ня ли ся їй, як бо ги ні. 

СМЕРТьАХІЛЛА

Ахілл (Ахіллес) — син ца ря Пе лея й мор ської бо ги ні Фе ті ди. 
Праг ну чи за гар ту ва ти си на, Фе ті да ку па ла йо го у во дах Стік су (од на з 
рі чок царства Аї ду, во ду якої вва жа ли от руй ною, то му за гар то ву ван ня в ній 
ро би ло йо го не під влад ним смер ті). Ахілл мав єди не враз ли ве міс це — 

п’яту, за яку йо го три ма ла, ку па ю чи, ма ти. За спри ян ня Афі ни й Ге ри Ахілл здій
снив чи ма ло под ви гів у Тро ян ській вій ні. Та все ж та ки він ги не ге ро їч ною смер тю 
бі ля му рів Трої на пе ре дод ні її па дін ня. 

Коментарі

Коментарі

ЛегендарнаТроя.
Сучасне фото
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СтрашнимгнівомпалавАхіллпротитроянців.Вінвирішивжорстоко
помститисяїмзасмертьдрузів,ПатроклайАнтілоха.Якрозлютований

лев, бився Ахілл, кладучи одного за одним героїв Трої. Кинулися тікати
троянці, поспішали заховатися вони за мурами міста. Несамовитий Ахілл
переслідувавїх.Гналайогоневблаганнадолянанеминучузагибель.(...)

ВінувірвавсябіусвященнуТрою,івоназагинулаб,якбинез’явивсябог
Аполлон.Грізнокрикнувши,спиниввінАхілла.ТанепослухавйогоАхілл.Він
самгнівавсянабогазате,щобагаторазіврятувавбогстріловержецьвіднього
Гекторайтроянців.Ахіллпогрожувавнавітьбогові,щовразитьйогосписом.
НевблаганнадолязатьмариларозумАхілла.Вінготовийбувнапастинавіть
набога.РозгнівавсяАполлон…Зробившисьтемноюхмарою,длявсіхневиди
мий, послав він Парісу стрілу, і вразила вона Ахілла в п’яту, куди тільки й
можнабуловразитигероя.СмертельноюбуладляАхіллацярана.Відчуввін
наближеннясмерті,вирвавізранистрілуйупавназемлю.Гіркодокоряввін
богуАполлоновізате,щопогубивйого.ЗнавАхілл,щобездопомогибогане
міг вбити його ніхто зі смертних. Ще раз зібрав свої сили Ахілл. Грізний,
начевмираючийлев,підвівсявінізземлійвразивщебагатьохтроянців.Та
осьпохололийогорукитаноги.Наближаласясмерть.ПоточивсяАхіллта
обперсянаспис.Грізнокрикнуввінтроянцям:

—Горевам,загинетеви!Іпіслясмертібудумститисявам!
Від цього заклику кинулися тікати троянці. Але щодалі слабнув Ахілл.

Залишили його останні сили, й упав він на землю. Помер Ахілл. Але й до
мертвого не насмілювалися наблизитися
троянці. Потроху перебороли вони страх, і
запеклий бій закипів навколо тіла найвідо
мішого з героїв. Наймогутніші герої греків і
троянців узяли участь у цьому бою. (…) Не
хотівЗевс,щобтроянціоволоділитіломАхіл
ла. Підняв могутній Аякс труп і поніс до
кораблів,айогозахищавОдіссей,відбиваючи
троянців,щонаступали.(…)

ВодномусклепіпохованібулигрекиАхілл,
ПатроклйАнтілох.Високумогилунасипали
наднимигреки,далекоїївиднобулозморя,
вона свідчила про велику славу похованих
героїв.

(Пе рек лад із давньогрецької Миколи Куна,  
український переклад Юрія Іванченка)

ТРОЯНСьКиЙКІНь

Троя бу ла мо гут ня і неп рис туп на. Але гре ки заво ло ді ли міс том 
зав дя ки хит рос ті Одіс сея. Він на ка зав їм зроби ти де рев’яно го ко ня, у яко
му греки за хо ва ли ся, а вно чі, вийшовши з ньо го, від кри ли бра му міс та й 
підпалили Трою. За га лом Тро ян ська вій на три ва ла 10 ро ків. 

Коментарі

Г.Гамільтон.СмертьАхілла.
Друга половина ХVIII ст.
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Зав дя ки дав ньог рець ким мі фам у на шу мо ву ввій шли кри ла ті ви ра зи, по в’я
за ні із сим во ла ми Тро ян ської вій ни: прекраснаЄлена — ду же врод ли ва жін ка; 
яблуко розбрату — пред мет су пе ре чок, во рож не чі; троянський кінь — 
хит рий, під ступ ний за дум; ахіллесовап’ята — враз ли ве міс це та ін.

Дав ньог рець ка мі фо ло гія на ди ха ла ба га тьох ук ра їн ських мит ців. Її доб ре 
зна ли й ви ко рис то ву ва ли у сво їх тво рах П. Мо ги ла, Л. Ба ра но вич, Ф. Про ко
по вич, Г. Ско во ро да. А «Ене ї да» І. Кот ля рев сько го — це ши ро ка ен цик ло пе дія 
ан тич но го сві ту. У своїй поемі пись мен ник використав май же всіх пер со на жів 
давньої мі фо ло гії. Мі фо ло гіч ні мо ти ви зву чать у по е зі ях І. Фран ка, Т. Шев чен
ка, зок ре ма в йо го по е мі «Кав каз», де пос тає об раз нес ко ре но го Про ме тея, 
у тво рах Ле сі Ук ра їн ки «Кас сан дра», «В ка та ком бах» та ін.

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Які іс то рич ні по дії від тво рен о в мі фах тро ян сько го 
цик лу? 2. Як по яс ню ють ся ці по дії в мі фах? 3. Виз нач те про від ні те ми та мо ти ви в 
про чи та них ва ми мі фах. 4. Пе ре ка жіть і про ко мен туй те сю жет про чи та но го ва ми мі фу 
(1завибором). 5. Оха рак те ри зуй те об раз ва шо го улюб ле но го мі фо ло гіч но го ге роя.

творче завдання. Складіть 1–2 речення, у яких використано крилаті вирази, 
пов’язані із символами Троянської війни.  

Дискусія. Чи був у троянців шанс врятуватися? 
робота в групах. Створіть продовження одного з прочитаних міфів (за

вибором).  
Життєві ситуації. Чого навчають нас герої та героїні давньогрецьких міфів? Які 

ідеї та цінності втілено в них?   
Проєкт. Створіть презентацію «Персонажі троянських міфів в образотворчому 

мистецтві».

сПе ци фІка роЗ вит ку ЛІ те ра ту ри ста ро Дав ньоЇ гре цІЇ

Давня література Європи. Давньогрецька література відкриває історію
європейськихлітератур.Такіслова,якпо е зія, му зи ка, епос, лі ри ка, те атр, 
сце на, тра ге дія, ко ме дія, дра ма, фі ло со фія та багато інших, — грецького
походження.Культурудавніхгреківвисокооцінювалимитцівсіхнаступних
епох.Особливоцестосуєтьсягуманіс
тів доби Відродження, які вважали
себе спадкоємцями ідеалів античного
світуймріяливідродитиантичнукуль
туру. Давньогрецькою міфологією та
літературою захоплювалися і діячі
Просвітництва, зокрема Й. В. Ґете та
Ф. Шиллер. І. Франко писав: «З без
мірнобагатоїгрекоримськоїлітерату
ризалишилисялишенужденнівідлом
ки та шматочки, але вони мали силу
обновити європейську людність…

Краса слова

Робота з текстом

Дж. С. Сарджент.  Аполлонімузи.1921 р.
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Вонийдосінеперестализапліднюватинашогодухататворятьнепохит
нуосновунашоїцивілізації».

Ета пи й пе рі о ди дав ньог рець кої лі те ра ту ри. УлітературіСтародавньої
Греціївиокремлюютьтакіетапийперіоди:

1.Ар ха їч ний (доVIIст.дон.е.):
а)долітературнийперіод(досерединиIXст.дон.е.);
б)гомерівськийперіод(доVIIст.дон.е.).

2. Кла сич ний(VII—IVст.дон.е.):
а)післягомерівськийперіод(VII–VIст.дон.е.);
б)аттичнийперіод(V–IVст.дон.е.).

3. Ел лі ніс тич ний(кінецьIV—IIст.дон.е.).
4.  Рим ський(серединаIIст.дон.е.—IVст.н.е.).
Про від ні жан ри та їхні пред став ни ки.Наархаїчномуетапіпереважала

колективнасвідомість,якавідображенавчисленнихміфахдолітературного
періоду,атакожутворахгероїчногоепосу,основуякогостановлятьепічні
поеми«Іліада»та«Одіссея»Гомера.

Лірикадаваламожливістьвідобразитидуховніпереживання,внутріш
нійсвітособистостіновоїдоби.ВідомимипоетамитогочасубулиТіртей,
Солон,Феогнід,Архілох,Алкей,Сапфо,Анакреонт,Піндартаін.

У дав ньог рець кій мо ві од не й те ж сло во оз на ча ло по нят тя 
мистецтво та ремесло—techne. Звід си й по ход жен ня слів поезія(poiesis) і поет
(poietes)від спіль но го ко ре ня роблю(poieo).

Зачасіврозквітупо лі сів1(V–IVст.дон.е.)розвива
ється драма (з давньогрецьк. дійс тво). Засади античної
драмизаклалиЕсхіл,Софокл,Евріпід,Арістофан.Атео
ріюдрами,зокремажанрівтрагедіїтакомедії,упершероз
робивупраці«Поетика»Арістотель.

У цей час у зв’язку з піднесенням загального рівня
культури, зростанням самосвідомості еллінів і новими
умовами соціальнополітичного життя виникають про
зовіжанри—історіографія,красномовствотафілософія.
Пізнішевониперетворилисянаокремігалузінауки.Ав
V–IV ст. до н. е. ці жанри були органічно пов’язані з
літературою. Найвизначнішими представниками дав
ньогрецької класичної прози вважають істориків Геро

Коментарі

1Поліс—містодержава,щоскладаласяізсамогомістатаприлеглоїдоньоготериторії.

БюстАрістотеля.
Римська копія 

На кла сич но му ета пі роз вит ку дав ньо грець кої лі те ра ту ри ви ник
ла лі ри ка. Сло волірика по хо дить від наз ви му зич но го інс тру мен та — лі ри, під 
аком па не мент якої ви ко ну ва ли  піс ні. Про те ця наз ва з’я ви ла ся знач но піз ні ше, 
у пе рі од ел лі ніз му. До то го ча су лі рич ні тво ри, які ма ли пі сен ний ха рак тер, 
на зи ва ли ся меліка.  

Зауважте!
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дотатаФукідіда,оратораДемосфена,філо
софівСократа,ПлатонайАрістотеля.

Як прозовий жанр розвивається байка,
засновником якої був Езоп. Твори леген
дарного митця жили в усній традиції,
допокиримськийбайкарФедрневиклавїх
увіршахлатинськоюмовою.

У добу еллінізму давньогрецька літе
ратура та мистецтво набули нових ознак.
УфілософськихпрацяхДіогенайЕпікура
було порушено проблеми внутрішньої свободи особистості, її право на
власнежиттятапочуття.Велліністичнийперіодпродовжуютьрозвивати
сятакожісторіографіятакрасномовство,алепровіднимисталижанри,уяких
на першому плані були сімейні стосунки, події особистого життя людини:
побутовакомедія(Менандр)таінтимналірика(Феокріт).

УсерединіIIст.дон.е.ГреціяпотрапилапідвладуРимуйпротягомшес
тистолітьзалишаласяоднієюзпровінційРимськоїімперії.Такрозпочався
останній(римський)етапдавньогрецькоїлітератури,позначенийсинтезом
грецької та римської культур. Панування Риму, свавілля його намісників
моральнопригнічуваловолелюбнихеллінів,якіздійснювалиопір.Алеїхнє
становищедедаліпогіршувалося.Великадавньогрецькакультурапоступово
занепадала. І все ж таки на цьому етапі вона продукувала яскраві художні
здобутки. У цей період розвивається наукова проза у творчості Плутарха.
Вінпрославивсястворенням«Життєписів»,тобтобіографійвидатнихгреків
і римлян, що  стали своєрідною історією Греції та Риму від міфологічних
часівдочасівсамогоПлутарха.Заслуговуєнаувагужанрроману,щовиник
уІ–ІІІст.н.е.наміфологічнійоснові.Античнімитціназивалийогоопо відь, 
по вість, ді ян ня,  абокни га. Саманазваро манз’явиласязначнопізніше,зачасів
Середньовіччя.

Напочаткунашоїерипоширюєтьсяхристиянство,якевідкрилолюдству
новумету.Однакнапершомуетапіхристиянствозазналогоніньіпереслідувань.
Тількикількастолітьпотомувонобуловизнаноякофіційнарелігія.Форму
ванняхристиянствапозначилосяна розвиткулітератури.Протягомпершого
століттянашоїеринатериторіїСтародавньоїГреціїбудоствореноЄвангелія,
творипродіянняпророківтаін.Цітекстизгодомвизналацерква.Вониввій
шлидоБіблії.

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Наз віть ос нов ні ета пи й пе рі о ди дав ньог рець кої 
лі те ра ту ри. 2. Виз нач те їхні про від ні оз на ки, наз віть пред став ни ків. 3. Які по дії 
при з ве ли до за не па ду дав ньог рець кої куль ту ри? 

Робота з текстом

ХрамСвятоїСофії. м. Са ло ні ки 
(Гре ція). Су час не фо то

Дра ма тич не ми с тец тво Ел ла ди пред став ле не трьо ма жан ра
ми — тра ге дією, ко ме дією та дра мою са ти рів.  

Зауважте!
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Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Це ім’я стало легендою. Ніхто не знає достеменно місця народження
Гомерайнавітьприблизнороківйогожиття.Але,незважаючинаце,силу
словамитцямивідчуваємойнині.

СімгрецькихмістсперечалисязачестьназиватисябатьківщиноюГомера,
протецепитаннянерозв’язанейдосі.Можналишеприпустити,щоГомер
бувуродженцемодногозмістМалоїАзії,тобтоІо нії.

Згідноздавнімипереказами,вінбувсиномодногозбогів,багатомандру
вав Грецією, брав участь у воєнних баталіях. Антична традиція зображує
йогосліпим(хочасамеслового мер інодітлумачатьяк«сліпий»).

ДавнімгрекамбувблизькийобразсамесліпогоГомера—загадковогой
натхненногопоетапровидця,якийпоєднуєбожественнетаземне,знаєвсе
проминулейтеперішнє,можепередбачитимайбутнє.

ЛишевVIст.дон.е.поемиГомерабулизаписанівАфінахспеціальною
комісієюзачасівправителяПісістрата.Цітекстидійшлидонашихднів.

«Го ме рів ське пи тан ня».Комплекспроблем,пов’язанихізпитаннямпро
авторство й про саме існування Гомера, становить так зване «гомерівське
питання». Уже в еллінську добу дехто заперечував, що Гомер був автором
«Іліади»та«Одіссеї».НаприкінціXVIIIст.,коливЗахіднійЄвропіпоши
ривсяінтересдоусноїнародноїтворчості,«гомерівськепитання»зновувий
шлонапершийплан.Деяківчені(наприклад,Ф.А.Вольф)висловилипри
пущенняпроте,що«Іліада»—цесукупністьрізнихгероїчнихпісень,поєдна
нихвоєдинолишевсерединіVIст.дон.е.Цеприпущенняподілявнапочат
куXIXст.К.Лахман,котрийвисунув«теоріюмалихпісень».Однакневсі
погодилисязйогодумкою,адже«Іліада»та«Одіссея»маютьнезапереч
нусюжетно композиційнуцілісність.Особливоактивновиступилипро
ти цієї теорії письменники, які високо цінували художню майстерність
Гомера(Й.В.Ґете,Ф.Шиллер,М.Гнєдич,О.Пушкін,М.Гогольтаін.).

НаприкінціXIXст.внауцісформувалосядванапрямищодоГомерових
поем: прихильники першого обстоювали авторську єдність поем; а при
хильникидругого—заперечувалиавторствоГомера,виокремлюючивйого

ГОМЕР
Приблизно VIII ст. до н. е.

Мер твий з Аї ду ско ріш вер неть ся знов до жит тя,
Ніж слав ноз віс не ім’я ме о ній ця Го ме ра за бу дуть,
Ніж йо го древ ні піс ні ка нуть у млу за бут тя.

Невідомийгрецькийпоет.Iст.дон.е.

Здав на Го ме ро ві при пи су ва ли ба га то тво рів, але най виз нач ні ші 
з них — епіч ні по е ми «Ілі а да» та «Одіс сея». Три ва лий час їх пе ре да ва ли з вуст в 
ус та, то му в них є на ша ру ван ня по дій різ них епох. 

Зауважте!
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поемах різні за часом створення частин,
щомоглиналежатирізниммитцям.Бага
то вчених зосередили зусилля на пошук
так званого «основного ядра» (первісної
поеми про «гнів Ахілла»), утім, серед
науковців довго тривали суперечки й
щодоцьогопитання.

УXXст.вченіздійснилинизкупорів
няльнихдослідженьфольклорнихтворів
народівЄвропи.Цедалопідставиствер
джувати, що гомерівські поеми аж до
серединиVIст.існуваливуснійтрадиціїівнихначебтонемаєслідівінди
відуальногоавторства.Протецейвисновокнеузгоджуєтьсязтим,щопое
ми Гомера мають незаперечну художню цінність. Отже, науковий пошук
триває.До«гомерівськогопитання»зновуйзновуповертаютьсявченіріз
нихкраїн.ІнинівисловлюютьсярізніверсіїщодоГомеровихпоем.

«Ос но вою “Ілі а ди” ста ла мі фо ло гі зо ва на іс то рія мі кен сько го пе рі
о ду Ста ро дав ньої Гре ції. Во на сфор му ва ла ся як ге ро їч не ска зан ня на ста ро дав
ньо му ео лій сько му ді а лек ті. Зго дом це ге ро їч не ска зан ня бу ло пе ре не се не до дав
ньог рець кої Іо нії, де йо го ста ли опо ві да ти вже на іо ній сько му ді а лек ті. Там во но 
по бу ту ва ло в ок ре мих ус них опо ві дях аж до се ре ди ни дру гої по ло ви ни VI II ст., тоб то 
до то го ча су, ко ли Го мер, ско рис тав шись уже іс ну ю чою тра ди ці єю і при йо ма ми 
фоль к ло ру, си лою сво го ху дож ньо го та лан ту об’єд нав у єди не ці ле ок ре мі опо ві ді, 
ство рив ши ве лич ну по е му “Ілі а да”» (ЮрійСултанов).

«Дос лід жен ня “Ілі а ди” та “Одіс сеї” дає під ста ви для вис нов ку про те, що по е ми 
ство ре ні ін ди ві ду аль ним ав то ром на ос но ві ба га то ві ко вої фоль клор ної тра ди ції» 
(ЗінаїдаКирилюк).

В Ук ра ї ні по е ми Го ме ра ві до мі з ча сів РусіУкраїни. У XVI  I– XVI II ст. 
їх вив ча ли  в Ки є во  Мо ги лян ській ака де мії, Львів ській брат ській шко
лі. Мо ти ви й об ра зи, ство ре ні Го ме ром, ви ко рис то ву ва ли Г. Ско во
ро да, Т. Шев чен ко, П. Ку ліш, М. Риль ський та ін. Ук ра їн ською 
мо вою най пов ні ші пе рек ла ди «Ілі а ди» та «Одіс сеї» зро бив Борис
Тен(МиколаХомичевський).

творче завдання. Німецький археолог Г. Шліман у 70–80х роках ХІХ ст. 
вирішив пройти шляхом Гомера, поставивши собі за мету знайти Трою та інші 
факти, про які згадано в поемах легендарного співця. За допомогою інтернету 
з’ясуйте успіхи й невдачі Г. Шлімана. Як би ви оцінили його діяльність? 

Поема «Іліада». Мі фо ло гіч на ос но ва го ме рів сько го епо су. Гомер
почавстворювати«Іліаду»приблизночерезчотиристоліттяпісля

Троянськоївійни.Вінвикористовувавнароднопоетичнутрадицію,значну
кількістьміфів,якіпередавализвуствуста.Узв’язкуізцимупоеміпро

Коментарі

Робота з текстом

Егейськеморе. ВидзмисуСуніон.
Су час не фо то 
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стежується нашарування елементів різних епох — не тільки часів Троян
ськоївійни,айпізнішихперіодів,утомучислічасусамогоГомера.

У поемі «Іліада» розповідається лише про один епізод десятого року
Троянськоївійни.ОсновоютворуставміфологічнийсюжетпрогнівАхіл
ла, у якого цар Агамемнон відібрав полонянку Брісеїду, а також наслідки
цього гніву для грецьких воїнів. Чому ж Агамемнон виявив неповагу до
Ахілла, найхоробрішого воїна грецького війська? За велінням Зевса, Ага
мемнонмусивповернутисвоюполонянкуХрісеїдуїїбатьковіХрісу—жер
цю Аполлона. Агамемнон, не наважившись порушити волю Зевса, віддав
Хрісеїду,азамістьнеївзявполонянкуАхілла,Брісеїду.Ображенийцарем,
Ахіллпокидаєвійсько,йАгамемнонзалишаєтьсябезнайсильнішогогероя.
Унаслідок цього троянці починають перемагати греків. Тоді друг Ахілла,
Патрокл,узявшийогозброютаобладунок,уступаєудвобійізвождемтроян
цівГектором.ЦейбійзакінчуєтьсядляПатроклатрагічно:Гекторубиває
його.СмертьдругазмушуєАхіллазабутипроособистуобразу,івінповер
тається до війська. Тепер починають перемагати греки. Від руки Ахілла
загинулобагатотроянців,зокремаГектор.Похоронамизагиблихгероїв—
ПатроклайГектора—закінчуєтьсяпоема.

Гу ма ніс тич ний зміст по е ми. ДлядавніхгреківіримлянтвориГомеравті
лювали найвищу мудрість. Вони й тепер навчають нас патріотизму, відда
ності,мужності,героїзмутачесті.В«Іліаді»створенопрекрасніобразигеро
їв,котріможутьзабутипровласніінтересийвийтинабійзарадивітчизни.
ЗасловамиГ.Сковороди:«Гомербувпершимпророкомдавніхгреків,кот
рийпоказавїмсвітлийідеал».

ахілл і Гек тор. В«Іліаді»закладенотрадиціюстворенняхудожнього
образуперсонажавгероїчномуепосі.Характеригероїв«Іліади»змальовані
за допомогою небагатьох ознак, протягом розвитку сюжету вони мало
змінюються,зберігаючисвоюосновнусуть.АхілліГекторєсупротивни
ками,алеобидваєносіямигероїчнихрис.Їхніобразипобудовановідпо
віднодофольклорноїтрадиції, згіднозякоювхарактерівождяплемені
чи війська домінують сила, відвага та почуття власної гідності. Оцінка
героїв визначається їхньою вірністю обов’язку, відданістю батьківщині,
упевненістю, надзвичайною силою. Тому, створюючи образи цих героїв,
авторнерідковдаєтьсядогіперболи(перебільшення),щомаєфантастич
ну основу. Наприклад, спис Ахілла не може підняти ніхто, крім самого
героя.Своїмвиглядомнаполібоювіннаводитьжахнаворогів.Алейому
непоступаєтьсяіГектор.ЙАхілл,іГекторздатнівиступитипротицілого
військайперемогти.

Водночасспільністьосновнихрисхарактерівперсонажівгероїчногоепо
суневиключає їхніх індивідуальнихособливостей.Так,Ахілл—могутній,

Ахілл є но сі єм сві то від чут тя віль но го гре ка, кот рий по чу вав се бе 
во ло да рем у сво є му міс ті  дер жа ві. А Гектор утілює кодекс честі епічного героя.

Зауважте!
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грізнийгерой,гордийівпевненийусобі.Вінне
може стерпіти образу Агамемнона. І це можна
пояснити,ураховуючиособливостісвітосприй
няттятогочасу.

Образи Гектора й Ахілла, крім спільних
якостей,маютьівідмінності.ПоведінкаГекто
ра — зразок вірності кодексу честі епічного
героя. Він — мужній захисник рідного краю.
Разом із тим Гектора змальовано у зворушли
вихсценахуколісім’ї.Прощаючись іздружи
ною Андромахою, він виявляє турботливість і
ніжність. У характері Гектора поєднуються
риси могутнього воїна, коханого чоловіка й
ніжногобатька,котриймріє,щобйогосинвиріс
іставвеличнішимзанього.

Ху дож ня до вер ше ність тво ру. «Іліада» охоплює події загальнонаціо
нального значення. У поемі діє велика кількість персонажів, розвивається
багатосюжетнихліній,поданихвісторичному,міфологічномуйреалістич
номупланах,щотісновзаємопов’язані.Характерноюособливістю«Іліади»є
значнарольбогівуземнихсправах:вонивтручаютьсявхідбою,допомага
ютьодниміперешкоджаютьіншимгероям.ПопідстінамиТроїтриваєбитва,
анаОлімпібогиспостерігаютьзанею,скеровуючихідподій.Алеміфологіч
наосновапоеми«Іліада»невідміняє«земного»змістутвору.Описуючисце
ни мирного життя, автор милується поля
ми, виноградниками та містами, де вирує
життя.Яскравіепізодипобуту,праційсто
сунківдаютьуявленняпрозвичаїтаінтере
сидавніхгреків.

Відображення зовнішніх подій, які ніби
розгортаються самі собою, а також певна
дистанція автора, котрий не втручається в
хідбитви,даютьпідставистверджувати,що
в «Іліаді» є ознаки епосу. А відображення
почуттів  героїв і віршова форма засвідчу
ють елементи лірики. Отже, «Іліада» — це
епічнапоема.

«Іліаду» написано віршовим розміром,
який називається гек за метром. Гекзаметр
створенийгрецькимиаедами(співціімпро
візатори, творці героїчного епосу). Із цим
поетичним винаходом пов’язують і ім’я
Гомера. Пізніше гекзаметр став обов’язко
вимдляепічноїпоезії.

Ахіллперев’язує
пораненогоПатрокла.Чаша. 

Греція. V ст. до н. е.

С. Постников.  ПрощанняГектора
зАндромахою.  1863 р.



52

АНТИЧНІСТЬ

Ге роїч ний епос—збірнаназвафольклорнихтворіврізнихжанрів,
уякихвідтвореноволю,завзяттянародувборотьбізізлом,кривдою,
гнітом,прославленорозум,силуймужністьвоїнів,богатирівінарод
нихзаступників.

Оз на ки дав ньо го (кла сич но го) ге ро їч но го епо су:

 • героїчнаідеалізаціяминулого;
 • поєднанняреалістичнихелементівіміфологічних;
 • відображеннянароднихуявленьпродоброізло,життяісмерть,правду

йкривду,справедливістьінесправедливість;
 • створеннявизначнихобразівнароднихгероїв—захисниківнароду;
 • використанняфантастики;
 • своєріднийстиль(повтори,звертання,олюдненняявищісилприроди,

постійніепітети,метафори,символи,порівняннятощо)таін.

Гек заметр(згрецьк.шес ти мір ник)—метричнийвіршшестистопно
годактиля.Останнястопазавждидвоскладова,зцезурою(паузою)пере
важнонатретійстопі.Метричнасхемагекзаметратака:

− ∪ ∪  − ∪ ∪  − ∪ ∪  − ∪ ∪  − ∪ ∪  − ∪

ІЛІа Да

Поема
(Фрагменти)

ЗАСПІВ
(Піс ня 1, вір ші 1–10)

Заспів — ус та ле ний по ча ток виконуваного тво ру, що іс ну вав в 
ус ній тра ди ції. Це — лі рич ний вступ до опо ві ді. Він при вер тає ува гу чи та ча, пси
хо ло гіч но го тує йо го до сприй нят тя зміс ту тво ру, озна йо млює з ос нов ни ми ге ро я ми, 
на лаш то вує на по даль ші по дії. 

Гнівоспівай,богине1,Ахілла,синаПелея,
Пагубнийгнів,щолихаахеям2багатонакоїв:
ДушіславетнихгероївнавікипославдоАїду3
Темного,їхжесамихвінхижимлишивнапоталу
Псаміптахам.ТакЗевсоваволянаднимичинилась,
Щевідтоді,якузваділихійрозійшлисьворогами

Коментарі

1Богиня,доякоїзвертаєтьсяпоетіякаповиннанадихнутийогонаоспівуваннягніву
Ахілла,—цеМуза.Здев’ятимузбогинеюепічноїпоезіївважалиКалліопу.

2Ахеї (ахайці, ахаї)—уГомераспільнаназвадлявсіхгрецькихплемен,яківоювали
підТроєю.Вініщеназиваєїхданайцями,аргів’янами.

3 Аїд—потойбічнийсвіт,місцеперебуванняпомерлих;однезіменбогапотойбічного
світу.
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СинАтреїв,володармужів,іАхіллбогосвітлий.
Хтожізбезсмертнихбогівпризвівїхдолютоїсварки?
СинтоЗевсайЛето1.Владаремтимрозгніванийтяжко,
Пошестьлихувіннавійськонаслав…

                                            (Пе рек лад із давньогрецької Бориса Тена)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Про який епі зод Тро ян ської вій ни йдеть ся в зас
пі ві? 2. Як ав тор по яс нює при чи ну вій ни? 3. Які мі фо ло гіч ні пер со на жі зга дано в 
тек сті? Яки ми епі те та ми й ме та фо ра ми во ни ха рак те ри зу ють ся? 4. Знай діть у зас
пі ві свід чен ня то го, що ав тор за суд жує вій ну. 5. До ко го він звер та єть ся? Чо му са ме 
до ці єї бо ги ні? 

ДВОБІЙАХІЛЛАЙГЕКТОРА
(Піс ня 22, вір ші 140–410)

Дво бій Ахіл ла й Гек то ра — куль мі на цій ний мо мент тво ру. Ахілл 
пе рес лі дує Гек то ра, щоб пом сти ти ся йо му за за ги бель дру га Пат рок ла й ін ших ахей
ців. Й Ахілл, і Гек тор над зви чай но силь ні, мо гут ні, рі шу чі, во ни не бо ять ся смер ті, 
муж ньо захищають свій на род. Гек тор спо чат ку ті кає від Ахіл ла, але це не свід чить 
про йо го бо я гуз тво, прос то, за во лею бо гів, ще не нас тав час бо ро ти ся. Ко ли бо ги 
ос та точ но ви рі ши ли до лю ге ро їв, Гек тор із ви со ко під ня тою го ло вою іде на зус тріч 
смер ті. Він праг не по мер ти, як справ жній ге рой. То му й про по нує Ахіл ло ві уго ду про 
по вер нен ня ті ла пе ре мо же но го до до му, бо смерть без на леж но го по хо ван ня згань
бить йо го ім’я і не дасть ду ші пот ра пи ти в царс тво мер твих. Од нак Ахілл нев бла ган
ний. Ко ли Гек тор ге ро їч но за ги нув, Го мер із спів чут тям зма льо вує йо го пос мер тний 
шлях за ко ліс ни цею ахей ців. Ав тор пи ше про те, що Ахілл, ке ро ва ний пом стою і 
роз па чем, «ділозатіявнегідне». Без Гек то ра Троя не на че оси ро ті ла, а на род за ли
шив ся без сво го за хис ни ка. 

139Также,яксокілугорах,зпернатихусіхнайбистріший,

140Легкопідхмарамигонитьсполоханугорлицюдику
Ймечетьсятамнавсібоки,асокілізклекотомхижим
Швидкоїїнастигає,здобичіпрагнучисерцем.
РвавсьтакАхіллуперед,тавздовжіліонськогомуру
ЗтрепетомГектортікаючи,дужимирухавколіньми.

145Мимодозорногопагорбайсмоков,овіянихвітром,
Бігливздовжмуруміськогообидвашляхомвонибитим.
Доструменистихджерелвжедобігливони.Двікриниці
ВитокизвідтидаютьтечіївировогоСкамандру.
Теплоюпершаструмуєводою,ізавждипарує

150 Хмаранаднеюгуста,якдимлісовогопожару.
Другажівліткухолодним,яклід,струменієпотоком,

Робота з текстом

Коментарі

1Лето—дочкатитанаКеятаФеби,матиАполлона.СинЗевсайЛето—богАполлон.
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Начетойградкрижанийабоснігузавіястудена.
Порядізними—просторі,обкладенікаменемгладко,
Гарніводойми,щовнихблискучевбраннясвоємили

155 Жонипрекрасніхоробрихтроянтаїхдонькивродливі
Вмирнічаси,яксюдинеприходиливоїахейські.
Мимопромчаливони,той—рятуючись,той—здоганявши.
Сильнийпопередумчав,настигавже,яквихор,багато
Дужчийвіднього,—небик—божертовний,нешкурабичача

160 Ціллюбулаїм,якцевбіговихперегонахбуває,—
ТутжеішлосязаГекторадушу,впокірникаконей.
Яквбіговихперегонах,змаганняметуобминувши,
Однокопитніпроносятьсяконі,йїхжденагорода—
Міднийтринігабожінка—нашанупомерлогомужа.

165 ТаквонитричіоббіглинавколоПріамовемісто
Вдужімбігу,ажсталидивитисьнанихібогове.
Отже,почавтодімовитибатьколюдейібезсмертних:
«Горе!НавласніочіягнаногокругІліона
Любоговоїнабачу,журбоюзаГекторатяжко

170 Серцемоєзасмутилося!Скількибиківкруторогих
ВіннаущелинахІдивверхів’яхівисоковерхій
Троїменіпопалив!СьогодніжАхіллбогосвітлий
ГонитьсяшвидкозанимкругсвященногомістаПріама.
Отже,богове,подумайтейпильнотеперобміркуйте,

175 Чиврятувативідсмертійого,чидозволитьПеліду
Всежподолатьйого,хочвінвеликоюдоблестюславен».
ВвідповідьмовитьйомуясноокаАфіна:
«Батечкунаштемнохмарний,ощотисказав,громовладче!
Смертногомужа,якомудавновжеприреченадоля,

Воїни.
Роз пис на ва зі. 

V ст. до н. е.
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180 Віднеминучоїсмертіхотівбитивсежувільнити.
Дій,якволієш,тами,усііншібоги,зцимнезгодні».
Відповідаючи,такїйсказавнацеЗевсхмаровладний:
«Трітогенеє,дитямоєлюбе,небійся!Хоччасом
Інеласкавоямовлю,дотебеязавждиприхильний.

185 Зробиш,якрозумпідказує,хайтебеценеспиняє».
Те,щовінмовивАфіні,булоісамійїйдосерця,—
Кинуласьшвидковонаізвисокихвершинолімпійських.
АпрудконогийАхіллбезустаннозаГекторомгнався.
Наченаоленяюногопеспоузгір’яхполює,

190 Вигнавшизлігва,йженепоярахтаущелинахдиких,
Той,хочумкненахвилину,ухащахгустихзатаївшись,
Песпослідуйогознайдейженетьсязаним,покисхопить.
ТаквідПеліданемігпрудконогойГекторумкнути.
Скількинекидавсявін,щобДарданськоїбрамидобігти

195 Ізаховатисьпідзахистомміцнозбудованихмурів,
Дебітроянийогозахистили,стріляючизверху,
СтількийПелідзабігавнапередінаголурівнину
Зноводганявйого,самжеміськоїтримавсятвердині.
Якувісніневпійматьчоловіковііншогомужа—

200 Аніцейутекти,анітойназдогнатинеможе,—
ТакнінастигнутьАхілл,аніГекторнемігіумкнути.
ЯкпощастилободКерухилитисьйомуівідсмерті,
КобАполлондальносяжнийвостаннєйомунез’явився
Надопомогу,надавшиснагийпідбадьорившиноги?

205 ВоямахейськимкивавголовоюАхіллбогосвітлий
РатищнаГекторадовгихістрілгіркихнеметати,
Щобнездобувбихтослави,авінтодібдругимлишився.
Аякобидвавонидоджерелучетвертедобігли,
Батькобезсмертнихбогів,терезизолотінатягнувши,

210 Кинувнашалькидважеребидовгопечальноїсмерті—
Гектора,конейбаскихупокірника,йдругий—Ахілла,
Іпосерединівзяв.ДоліГектораденьпохилився,
Вниз,доАїдупішов,—Аполлонодвернувсяоднього.
ДоПелеонажбогиняприйшла,ясноокаАфіна,

215 Та,переднимзупинившись,промовиласловокрилате:
«ЗевсовілюбийАхіллеясний!Сподіваюся,нині
Докораблівпринесемозтобоювеликумиславу,
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Гектора,хочякийвіннеситийвбою,подолавши.
Непощаститьвідтеперйомубільшевіднасухилятись,

220 НедопоможеіФеб1дальносяжний,хочякбистарався
ЙповзавбивЗевсавногах,уегідодержавного2батька.
Тожзупинисьначасинуйспочинь!Асамаяподамся
ДоПріамідайсхилюйоговийтинабійізтобою».
ТакговорилаАфіна,ірадоАхіллїйскорився.

225 Отзупинивсьвінісперсянаясенсвіймідяногострий.
ІдобожистогоГекторамиттювонапоспішила,
ПостатьДеїфоба3прибравшиіголосйогонеослабний,
Та,переднимзупинившись,промовиласловокрилате:
«Любий,яктяжкоАхіллутісняєтебепрудконогий,

230 ГонячишвидконавкругсвященногомістаПріама.
Отже,спинімось,заждімйогойбудемовдвохборонитись!»
ВвідповідьГекторвеликийпромовивїйшоломосяйний:
«Тожіранішемені,Деїфобе,тибувнайлюбіший
Зріднихбратівмоїх,котрихГекубайПріампородили.

235 Ниніжтебеяповинентимбільшповажатидушею,
Що,меневскрутінавласніпобачившиочі,тизваживсь
Вийтиззамурів,тодіякіншізанимисховались».
ВвідповідьмовитьйомуясноокабогиняАфіна:
«Любиймійбрате!Нашбатько,йшановнаматінканаша,

240 Йтоваришівсіодинпередоднимуклінноблагали
Вмістілишитись:такимбовонипереповненістрахом!
Тількижзатебетривогоютаммоєсерцесмутилось.
Нубо,сміливоставаймодобоюйсписівнещадімо
Всічізавзятій,—побачимоще,чиАхіллпрудконогий

245 Насповбивайповолочитьозброєннянашекриваве
Докораблівглибодонних,читийогосписомздолаєш!»
Мовилатакіпідступнойогоповелазасобою.
Аяк,одинпротиодногоставши,зійшлисьвониблизько,
ПершийАхілловіГекторсказавтодішоломосяйний:

1 Феб («осяйний»)—однезчисленнихіменАполлона.
2Зевс егідодержавний—удавнічасиегідоюназивалиЗевсовузброюувиглядібуріз

громоміблискавицею,якоювінзавдававстрахуворогам.Звідсийпоходитьвираз«під
егідою»,тобто«підзахистом».

3Деїфоб —улюбленийбратГектора.
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250 «Більшянебуду,Пеліде,якдосі,тебеуникати.
ТричіоббігяПріамовемістосвященне,несмівши
Стрітитвійнапад.Азараздухмійменеспонукає
Статигрудьмипротитебе—здолаючисмертюзагину.
Алезвернімосьдовічнихбогів:воникращимибудуть

255 Свідкаминамінашупильнішедоглянутьумову.
Неосквернюятебе,колинадтобоюзвитягу
ДастьменіЗевс,ідушуізтілатвоговідберуя.
Тількиславетнеозброєннязтебезнімуя,Ахілле,
Тіложахеямверну.Таксамозімноютивчиниш».

260 ГлянувспідлобаімовивдоньогоАхіллпрудконогий:
«Неговоримені,Гектореклятий,прожодніугоди!
Якнебуваміжлюдьмиіміжлевамиклятвнепорушних,
Якміжвовкамийягнятамизгодинебуденіколи,
Абезкінцяспоконвікоднезоднимвониворогують,—

265 Такіміжнаминебуделюбові,небутиніяким
Клятвамнерушним,ажпокиодинзнасчоломнеполяже
ЙкровійогоАрейненап’ється,боєцьвойовничий.
Всюспогадайсвоюдоблесть.Сліднинітобіособливо
Списникомбутинесхибнимідужимбійцемвойовничим.

270 Більшетобіневтекти.НезабаромПалладаАфіна
Списоммоїмподолаєтебе.Спокутуєшнині
Суммійподрузяхмоїх,повбиванихлютимтобою!»
Мовившитак,розмахнувсьісвогодовготінногосписа
Кинув,тавгледівйогойухиливсьосяйливийГектор,

275 Вчасноприсів,ісписмідногострий,наднимпролетівши,
Вземлюуп’явся.Вирвавшиспистой,ПалладаАфіна
ПотайвідГектора,людувождя,повернулаАхіллу.
ГектортодібездоганномусинуПелеяпромовив:
«Схибивти!Видно,усежтаки,богоподібнийАхілле,

280 ТиневідЗевсадізнавсяпродолюмою,якхвалився.
Бувбалакунти,словамиготовийменеошукати,
Щобзперелякуясилипозбувсяйснагибойової!
Неутікатимуя,невженешменісписауспину!
Прямоідупротитебе,проймешменігруди,яктільки

285 Дастьтобібог.Атимчасомісамтимогостережися
Мідногосписа.Бодайбицілкомтиприйнявйоговтіло!
Легшоюсталаб,напевно,війнайдлятроянізтвоєю
Смертю.Длянихбоусіхнайбільшеявляєштилихо!»
Мовившитак,розмахнувсь,ісвогодовготінногосписа
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290 Кинув,іпрямоущитАхілловівціливнесхибно.
Аледалекоодскочивтойсписодщита.Ірозсердивсь
Гектор,якглянув,щосписпролетівізрукийогомарно.
Ставвін,збентежений:іншогобонебуловньогосписа.
ГолосновінбідолашногоставДеїфобагукати,

295 Щобйомуратищедав,атогонебулоужейблизько.
ВсезрозумівтодіГектор,ітаквіндосебепромовив:
«Горемені!Мабуть,справдідосмертібогименекличуть!
Ябогадав,щогеройДеїфобнедалековідмене,
Вінжезамурами,вмісті,йменеобманулаАфіна!

300 Осьвжезловіснанаблизиласьсмерть,інікудивіднеї
Неутекти.Яквидно,давноужецедовподоби
Зевсуййогодальносяйномусинові,котріраніше
Допомагалимені.Іотдоляуженастигає.
Аленехайуженебезборні,небезславизагину,

305 Ділозробившивелике,щобзналипроньогойпотомки!»
Мовившитак,вінзпіховзагостренийвихопивмечсвій,
Довгий,важенний,щопристегнійогодужімбувзавжди,
Зщуливсьікинувся,начеорелотойвисоколетний,
Щонарівнинураптовоізтемноїпадаєхмари

310 Ніжнеягнятковхопитиабополохливогозайця,—
КинувсятакжеіГектор,підносячигостриймечсвій.
ТакжейАхіллтодізсерцем,сповненимбуйноїсили,
Кинувся,грудимогутніщитомприкриваючикруглим
Гарноговиробу,аначолікрасувавсяблискучий,

315 Міддюокутий,шолом,розвіваласьнаднимзолотиста
Гривагуста,щовправивГефестїїщільноугребінь.
Также,яксяєміжзірнезліченнихутемрявіночі

М. Чармс.
ПоєдинокАхілла

зГектором.
2006 р.
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Геспер1,щовнебінемаєвідньогояснішоїзірки,
СяялотаківідточеневістрянасписіАхілла,

320 Щоуправицістрясавним,готуючиГекторулихо
Івиглядаючи,дебйомуніжнеуразититіло.
Алеховалосятіловождяпідозброєнняммідним,
Славним,здобутим,колиподолаввінПатрокловусилу.
Тамлиш,декостіключиціпоєднуютьшиюзплечима,

325 Горлобіліло,—найшвидшедушітамсягаєзагибель,—
СаметудисвоїмсписомударивАхіллбогосвітлий,
Іпройнялойоговістрятеніжнуюшиюнавиліт.
Мідноважкийнепробив,проте,Гекторуясенгорлянки,
ЩобурозмовізПелідоммінятисямігвінсловами.

330 Вкурявувпаввін,ікрикнув,зрадівши,Ахіллбогосвітлий:
«Гекторе,вбившиПатрокла,—невжеврятуватисьсамому
Тисподівався?Ймененестрашився,боябувдалеко?
Дурнюти!Надопомогуйомунабагатосильніший
Ззаду,поміжкораблівглибодонних,товаришлишався—

335 Я,щоколінарозслабивтвої!Теберозтерзають
Птахизганьбоюіпси,айогопоховаютьахеї».
Весьзнемагаючи,Гектородрікйомушоломосяйний:
«Задлятвоєїдуші,іколін,ібатьківтвоїхрідних,
Псам,яблагаю,некидайменепідчовнамиахеїв,

340 Матимешзолотаймідізацетивідменебагато:
Щедрідарункимійбатечкодастьтобійматишановна,
Тількивернимоєтілододому,щобТроїсинове
Йжонитроянські,вогнемпопаливши,йогопоховали».
ГлянувспідлобаімовивдоньогоАхіллпрудконогий:

345 «Псе,неблагайменезадляколінібатьківмоїхрідних.
Тількибдавволюясерцюігнівусвоєму,том’ясо
Рвавбиізтебейсиримпожиравби,—такетинакоїв!
Нинініхтовжевідпсівголовиневрятуєтвоєї,
Хочбиівдесять,івдвадцятьразівпривезлименібільший

350 Викуп,і,зважившинатерезах,обіцялищестільки,
Йзолотомчистимвагутвоготілазвелівзамінити
СинДарданівПріам,—ітодітвояматишановна,
Щонародивсьтивіднеї,наложітебенеоплаче,—
Псилиштахижіптахирозірвутьнашматкитвоєтіло!»

1  Геспер—божествовечірньоїзірки—найпрекраснішоїіззірок(планетаВенера).
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355 Смертюконаючи,Гектородрікйомушоломосяйний:
«Бачу,щодобреязнаютебеідарманамагався
Переконати,босерцеугрудяхутебезалізне!
Таначувайся,щобгнівубогівнезазнатизамене
Вдень,колиславнийПарісіФебАполлондальносяжний

360 Вб’ютьбіляСкейськоїбрамитебе,хочякийтихоробрий».
Мовиввінтак,ісмертьйомупітьмоюочіокрила,
ВийшлаізтіладушайподаласьдооселіАїда
Зплачемзадолюсвою,покидаючиюністьісилу,
АдопомерлоговсежпромовивАхіллбогосвітлий:

365 «Смертюумри!Аясвоюстрінузагибельтоді,як
Зевстаіншібезсмертніменіїїсхочутьпослати!»
Мовлячице,ізубитоговитягвінмідногосписа
Йнабікодкинув,азброюйого,закривавленувельми,
Знявізплечей.Звідусільпозбігалисьсиновеахейські

370 Ідивувались,красуспоглядаючийпостатьмогутню
Гектора.Йжоденізнихнеминувйогосписомкольнути.
Дехтоіще,насусідасвогопозираючи,мовив:
«Леле!АГекторсьогоднінадотикненачебтом’якший,
Аніжколиначовнидонасполум’якидавпалюче!»

375 Мовлячитак,йогоратищемкоженстаравсявколоти.
ЗнявтодізброюйогопрудконогийАхіллбогосвітлий,
Середахеїввінставісловопромовивкрилате:
«Друзімої,аргеїввождііпорадникимудрі!
Нині,колименівічнібоговедалиподолати

380 Мужа,щобільшенамлиханакоїв,ніжіншівсіразом,
Спробуймозбройнонамістоударить,щобзнатинапевно,
Щоутроянтихнадумцііщовонимаютьробити—
ЧипокидатьпозагибеліГекторамістовисоке,
Чизалишатисяйтвердостоять,хочйоговжейнемає.

385 Нащо,проте,цимимислямилюбетривожитисерце?
Прикорабляхболежитьнеоплаканий,безпоховання,
МертвийПатрокл.Незабудуйого,покияміжживими
Перебуваюіпокименемоїносятьколіна.
ЙхочуАїдіпромертвихмаємомизабувати.

390 Своготоваришалюбогойтампам’ятатимузавжди!
Ниніж,пеанзаспівавши,вернімось,юнацтвоахейське,
Докораблівглибодоннихітрупазсобоювізьмімо.
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Слависяглимивеликої—Гекторполігбогосвітлий,
Той,щоуТроїнаньогоусі,якнабога,молились!»

395 Мовившитак,віннаГектораділозамисливнегідне:
Попробивавнаобохйомудужихногахсухожилля
Вп’ятах,дещиколоть;ременівнихпротягнувшибичачі,
Доколісниціприпнув,головіждаввпилуволочитись.
Наколісницюзійшов,славнузброюубитоговзявши,

400 Конейстьобнувбатогом,іохочевониполетіли.
Курявихмаразняласьнадволоченимтілом,звихрилось
Чорневолосся,івсяголовайого,досіпрекрасна,
Впоросібиласьгустім.Ворогамбойогонанаругу
Зевсхмаровладнийвіддавуріднімвітчизнянімкраї.

405 Пиломбрудниласьйогоголова.Амати,насина
Глянувши,сталаридати,й,далековідсебежбурнувши
Світлунаміткусвою,вириватьпочаласвоїкоси.
Жалібнойлюбийридавйогобатько,йусюдинавколо
Плачісумнеголосіннялуналипоціломумісту.

410 Схожебулоценайбільшенате,нібиТроявисока
Полум’ямвсяневгасимимодверхудонизупалала.

                               (Пе рек лад із давньогрецької Бо ри са Те на)
 

Хо ча об ра зи пер со на жів узя ті з мі фів, во ни на ді ле ні ви раз ни ми люд ськи ми 
ри са ми. Ха рак те ри й по чут тя ге ро їв в «Ілі а ді» ви яв ля ють ся пе ре важ но в їх ніх 
вчин ках або їх по дано в ав тор ських ха рак те рис ти ках. Важ ли ву роль у зма
лю ван ні пер со на жів ві діг ра ють та кож епі те ти, ме та фо ри, по рів нян ня та 

Краса слова

Д. Креті. АхіллтягнезаколісницеютілопереможеногоГектора. ХVІІІ ст.
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гі пер бо ли. Біль шість із них «зак ріп ле ні» за пев ни ми об ра за ми, то му їх на зи
ва ють  постійними. 

 • За до по мо гою яких ху дож ніх за со бів зма льо ва но об ра зи Ахіл ла й Гек то ра? 
На ве діть від по від ні ци та ти. 

осмислюємо прочитане. 1. За що Ахілл переслідував Гектора? 2. Визначте 
найбільш напружений момент пісні. 3. Яку роль відіграли боги в житті героїв? 

творче завдання. Розкажіть про події пісні від імені одного з учасників або 
учасниць.   

Дискусія. Чому Ахілл поглумився над тілом Гектора? Дайте оцінку вчинку Ахілла. 
Життєві ситуації. Як розуміє поняття «героїзм» автор «Іліади»? Чи змінилося 

це поняття нині? Хто для вас є взірцевими героями та героїнями сучасності? 

ПРІАМУАХІЛЛА
(Піс ня 24, вір ші 470–670)

Піс ля за ги бе лі Гек то ра його батько Прі ам прий шов до Ахіл ла про
си ти віддати ті ло си на, щоб по хо ва ти йо го як ге роя, — так  ду ша мог ла б пот ра пи
ти до оби те лі бо гів. Во лан ня ста ро го дій шли до сер ця Ахіл ла, і він, згля нув шись на 
го ре бать ка, від дає ті ло во ро га. Це пси хо ло гіч на куль мі на ція «Ілі а ди» — мо мент 
ка тар си су, ко ли ду ша гріз но го ге роя звіль ня єть ся від лю ті й не на вис ті. 

(...)НаземлютодіПріамзколісницізіскочив

470 І,візниказалишившиІдеянамісці,щоббистрих
Конейімулівстеріг,подавсяїздецьстароденний
Прямододому,деЗевсовілюбийАхіллмавоселю.
Тамвінзаставйогойдрузів,щоодальсиділи.Лишдвоє—
Автомедонт1благороднийіАлкім2,Ареєвапарость,—

Робота з текстом

Коментарі

Кадрізкінофільму
«Троя»

(ре ж. В. Пе тер сен, 
США, 2004)

1Автомедонт—візникАхілла.
2Алкім (Алкімедонт)—мірмідонянин,якомупередаввіжкиАвтомедонт,колизали

шивколісницюпіслятого,якбувубитийПатрокл,соратникітоваришАхілла.
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475 Услугувалийому.Вечерятищойноскінчиввін—
Їжіспоживіпиття.Передниміщестілзалишався.
ВдімнепомітноввійшоввеликийПріамі,схилившись,
СтавобніматиколінаАхіллові,щейцілувати
Рукистрашні,щовньогочисленнихсинівповбивали.

480 Так,начемуж,що,врідномукраїубившилюдину,
Начужинуутікаєвнестяміі,раптомзайшовши
Вдімдомужабагатого,подивусіхвикликає,
ТакздивувавсяАхілл,боговидногостарцявпізнавши,
Вразздивувалисьіінші,йодніпозирнулинаодних.

485 ТількиПріам,озвавшись,промовивдоньогозблаганням:
«Батькасвогоспогадай,добогівподібнийАхілле!
Также,якя,стоїтьвіннастаростіскорбнімпорозі.
Може,вцюсамухвилинусусідийомуучиняють
Утискийнікомутунебезпекуйбідувідвернути.

490 Всежвін,принаймніпочувшипроте,щоживийтиіцілий,
Серцемрадієсвоїміщоденноплекаєнадію
Любогобачитисина,коливінповернетьсязТрої.
Яж,нещаснийбезкраю,найкращихсинівпородивя
ВТроїрозлогій,анинінікогоменінелишилось.

495 Ажп’ятдесятїхуменебулодоприходуахеїв,
Знихдев’ятнадцятьвідлонабулиоднієїдружини,
Решту—іншіжінкиумоїхпородилипокоях.
ТабагатьомізнихлютийАрейвжезнесиливколіна.
Хтожбувєдинийумене,щойТрою,йсамихзахищавнас,

500 Тойвоборонівітчизнинедавнотобоюубитий—
Гектор.Тожзадляньогойдоцихкораблівяахейських
Нинізблаганнямприйшовівикупприніснезліченний.
Бійся,Ахілле,богівізгляньсяласкавонамене,
Батькасвогоспогадавши,божалющебільшеягідний,

505 Теботерплю,чогоіншийніхтонезазнавземнородний,—
Рукубивцісинівсвоїхядоторкаюсьгубами!»
Мовивце,йпам’ятьпробатьказбудив,івикликавсльози.
Взявшизаруку,лагідновсежодхиливтойстарого.
Такспогадавшиобидва,—тойГекторамужезвитяжця,

510 Плакавневтішно,донігАхілловихтужноприпавши,
СамжеАхіллсвогобатькаоплакував,щейзаПатроклом
Тяжкожурився,—істогінїхсумнолунавпопокоях.
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Апіслятого,якслізьминаситивсьАхіллбогосвітлий,
Зсерцяжйогоігрудейодляглоскорботнебажання,

515 Зкріславіншвидкопідвівсяйзарукупідводитьстарого,
Сивечолопожалівшийнабородузглянувшисьсиву,
І,промовляючи,зсловомдоньогозвернувсякрилатим:
«Обідолашний,багатопечалідушеюзазнавти!
Якженаблизитисьдокораблівтинаваживсьахейських

520 Сам,передочітого,хтостількисинівтвоїхславних
Зброїпозбавив?Мабуть,ісерцеутебезалізне.
Тазаспокойсяівкріслосідай.Хочякболяченам,
Глибоковсерцісховаймосвоюмижурбуіскорботу.
Недопоможутьнічогонайревнішісльозийридання.

525 Долютакувжебоговенам,смертним,напряли,нещасним,—
Житивесьвікужурбі,самілишвонибезпечальні.
ГлиняніглекиподвійніуЗевсастоятьприпорозі,
Повнідарів:нещастя—водному,авдругому—блага.
Той,комуїхусумішіЗевсподаєгромовладний,

530 Інколигоря,аінколийрадостімаєзазнати.
Тойже,комутількилихопошле,здобуваєганьбулиш,
Голоднужденнийскрізьгонитьйогопоземлібогосвітлій,
Отіблукаєвінскрізь,івбогів,івлюдейузневазі.
ТакіПелеябогидарамиблискучимизроду

535 Обдарували;поміжлюдейвінусіхвиділявся
Щастям,багатством,щейбуввладаремумужівмірмідонських,
Смертний,дружиноюмаводбогіввінбогинюбезсмертну1.
Танедолюййомуприділилибогове—немаввін
Вдомісвоємудітей,владущогородунащадків.

540 СинуПелеяодинлише,коротковічний;яйнині
Старостінедоглядаюйогойодвітчизнидалеко
ВТроїсиджу—ітобі,ідітямтвоїмлишнагоре.
Чулими,старче,ранішеколисьітибувщасливий:
СкількиобмежуєЛесбос,оселяМакарова2,зморя,

545 Зпівночіж—гориФрігійськітахланьГеллеспонтубезкрая—
Скрізьвизначавсяти,старче,яккажуть,синамийбагатством.
Таякнаслалинатебецелихобоговенебесні,

1ОднієюздружинПелеябуламорськанімфаФетіда.
2Макар—синбогавітрівЕола,міфічнийволодаростроваЛесбос.
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Вічнопідмістомтвоїмлишсічіталюдоубивства.
Мусиштерпіти,журбинетримайбезнастанноївсерці,

550 Недопоможенічогопечальзасиномубитим,—
Невоскресишйого,тількищебільшогогорязазнаєш!»
ВвідповідьмовивйомустароденнийПріамбоговидий:
«Ні,янесяду,годованцюЗевсів,допокимійГектор
Десьунаметілежитьнепохований.Даййогошвидше,

555 Хайянавласніочіпобачу,асамтивідмене
Викупбагатийприйми,щопривізя.Нехайвіннарадість
Будетобі,щобвернувсьтидорідногокрающасливо,
Тибодавжитименіісонячнебачитисвітло».
ГлянувнаньогоспідлобаімовивАхіллпрудконогий:

560 «Недосаждаймені,старче,бовирішивсерцемісамя
Гекторатіловернути,—відЗевсаприходилазвістю
Матидоменемоя,відморськогонародженастарця.
Знаюбойтея,Пріаме,цьогонесховаєшвідмене,—
Хтосьізбогівтебедокораблівсупроводивахейських.

565 Зсмертнихніхтобненасмілився,навітьюнакнерозважний,
Встаннашвступити—нівідсторожібнемігвінсховатись,
Анітаклегкозатворинабрамахвідсунутинаших.
Тожнехвилюйужебільшемоєтипечалямисерце,
Щобунаметіцім,старче,хочтиізблаганнямприходиш,

570 ЯневідмовивтобііЗевсовубволюпорушив».
Мовиввінтак,і,злякавшись,послухавстарийтоїмови,
СинжеПелеїв,яклев,задверізнаметуподався,
Танеодин,занимпоспішилисоратниківдвоє—
АвтомедонтблагороднийіАлкім,щоїхпоміждрузів

575 БільшевідіншихАхіллшанувавпоПатрокліубитім.
Випрягликонейімуліввони,відярмаодв’язавши,
І,донаметузокличникомстарцяПріамаввійшовши,
Вкріслойогопосадили,ізміцноколісноговоза
ВикупзаголовуГекторазноситисталибезцінний.

580 Двалишплащізалишиливониіхітондобротканий,
Щоб,загорнувшивнихтіло,додомуйоговиряджати.
Самжепокликавслужницьпомитийогойнамастити,
Тількидесьдаліпоклавши,щобсинаПріамнепобачив.
Мігбонестриматигнівустарийузасмученімсерці,
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585 Синапобачивши,самжеАхілл,умитьспалахнувши,
ЗопалувбитьйогомігбийпорушитиЗевсовуволю.
Тілопомилислужниці,і,масломйогонамастивши,
Вчистийвгорнулихітон,іплащемйогозверхунакрили.
ПотімАхіллпіднявйогосамі,намарипоклавши,

590 Зтоваришамипоставивнадобрегембльованімвозі.
Заголосившитоді,додругавзиваввінімовив:
«О,негнівися,Патрокле,якнавітьвАїдіпочуєш,
ЩобогосвітлогоГекторатіловіддавдорогому
Батьковія,—ненікчемнийвіндавменівикупзанього.

595 Гіднуйдлятебеядолюізньоговділю,якналежить».
МовивцейзновдонаметувернувсяАхіллбогосвітлий.
Сівукрісло,оздобленегарно,щовставбувізнього,
Припротилежнійстіні,ітакдоПріамапромовив:
«Синтвій,старче,померлийдотебевернувсь,яквелівти,—

600 Вжевіннамарахлежить.Насвітанкуйоготипобачиш
Іповезеш.Азаразпорапровечерюзгадати.
НезабувалапроїжуйсамапишнокосаНіоба1,
Щоаждванадцятьдітейунеїзагинуловдомі—
Шестеродочокішістьсинівуквітучомувіці.

605 СтріламитихюнаківАполлонповбивавсрібнолукий
ВгнівінаматірНіобу,дівчат—Артемідамислива,
Самезате,щозЛетоясноликоюхтіларівнятись:
ДвохбодітейпородилаЛето,аунеї—багато.
Хочїхлишдвоєбуло,атихбагатьохповбивали.

610 Дев’ятьднівукровітівалялисятрупи,йховати
Їхнебулокому:всіхобертавукамінняКроніон2.
Тількидесятогодняїхнебеснібогипоховали.
Слізьмизнеможенавкрай,проїжузгадалаНіоба.
Ниніускеляхдалеких,угорахбезлюднихСіпілу,

615 Де,якрозказують,захистокмаютьдлясебебожисті
Німфи,щовздовжберегівАхелоюведутьхороводи,—

1Ніо ба —жін каца ряФів,Ам фі о на.Ма ю чишістьси нівішістьдо чок,во нанадумала
зрівнятися зЛе то,якама латіль кидвохді тей:Апол ло найАр те мі ду.Роз гні ва набо ги ня
по жа лі ла ся сво їм ді тям, які стрі ла ми з лу ків уби ли всіх ді тей Ні о би. У пот ря сін ні від
за ги бе ліді тейАм фі онпо кін чивізжит тям,аса маНі о баскам’яні лавідго ря,пе рет во рив
шисьнаске любі ляго риСі піл.

2Кроніон—Аполлон,синКрона.
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Гомер 

Вкаміньбогамиобернена,тамвонавічносумує.
Отже,проїжупоранамподумати,мійбогосвітлий
Старче,встигнешіпотімоплакатимилогосина,

620 ВТроюпривізши,ітаммногослізнийвінбудедлятебе!»
Мовиві,скочивши,білувівцюАхіллпрудконогий
Самзаколов;білували,якличить,ісправилидрузі,
М’ясоусенашматкипорубалий,рожнамипроткнувши,
Смажитисталистараннойготовезрожнівпознімали.

625 Автомедонтзаходивсящейхлібнастолірозставляти
Вкошикахгарних,ам’ясоділивсамАхіллбогосвітлий.
Рукидоподанихстраводразужусіпростягнули.
Потім,колиужеголодіспрагувонивдовольнили,
ДовгоПріамДарданіддивувавсятодіізАхілла,

630 Зростуйогоікрасі,добогівбоусімбувподібний.
ТакжейАхіллзДарданідаПріамасобідивувався,
Спостерігавшивиглядповажнийіслухавшимову.
Якнавтішалисьвони,одинодноготакспоглядавши,
ПершийпромовивтодістароденнийПріамбоговидий:

635 «Спатипустименешвидше,годованцюЗевса,щоб,лігши,
Сномутішатисьсолодкиммоглиминаложахспокійних.
Нінахвилинуповікнезаплющувавянадочима
Здня,колидухупозбувсямійсинпідрукамитвоїми,
Тількистогнавявесьчасімукитерпівнезліченні,

640 Вкурявійбрудізодчаюваляючисьсередподвір’я.
Тількиосьниніяїжіспоживівиноміскрометним
Горлосвоєпокропив,атозовсімнеївянічого».

Кадрізкінофільму
«Троя»

(ре ж. В. Пе тер сен, 
США, 2004)
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Таквінсказав.Ахіллтодідрузямзвелівіслужницям
Ліжкастелитьвпередсінку,пурпурнимиїхподушками

645 Викласти,щейкилимамичудовимипостільзаслати
Іпокривалавовняніподатьїмукритисязверху.
Вийшлиізсвітломяснимурукахізпокоївслужниці
Йдвадлянихложанебавомстаранновонипостелили.
ЗжартомзвернувсятодідоПріамаАхіллпрудконогий:

650 «Ляжешти,старчемійлюбий,знадвору,щобчасомзахеїв
Хтосьневвійшовсюдирадитись,—частодоменезаходять
Радитирадумужі,якзвичайтоговимагає.
Тож,якупітьмінічнійхтонебудьтебетутпобачить
ІАгамемнонузразужрозкаже,людейвожаєві,

655 Може,напевно,затриматисьвидачамертвогосина,
Тижменіниніусерозкажиіповідайодверто:
СкількитиднівбогосвітлогоГекторамаєшховати,
Щобневиходивнабитвуясамівоїнівстримав».
ВвідповідьмовивйомустароденнийПріамбоговидий:

660 «ЯкщодасинамховатьбогосвітлогоГекторатіло,
Ласкуцимнинітиявишдомене,Ахілле:
ЗамкненімивІліоні,тизнаєш,адеревотреба
Здалеку,згірнамвозить,тайтроянизаляканідуже.
Дев’ятьбиднівнамхотілосьоплакуватьГекторавдомі

665 Іпоховатьнадесятийтасправититризнудлялюду.
Наодинадцятий—пагорбнасипатизверхумогильний,
Анадванадцятий—бійвідновити,якщовжетактреба».
ЗновуйомувідповівпрудконогийАхіллбогосвітлий:
«Хайтакібуде,старчеПріаме,яктитогохочеш.

670 Яприпиняювійнуначас,щойогозажадавти».
Мовившице,правицеюрукувінбілязап’ястя
Стиснувласкаво,щобострахуньогорозвіятивсерці.
Впередпокоїнебавоміспативониполягали—
СтарецьПріаміокличник—здумкамирозумнимивгрудях(...).

                                                                      (Пе рек лад із давньогрецької Бо ри са Те на)

Роз ди віть ся реп ро дук цію кар ти ни О. Іва но ва «Прі ам бла гає Ахіл ла від да ти ті ло 
Гек то ра» (1824) і дай те від по ві ді на за пи тан ня. 
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Особливості розвитку і види лірики  в Стародавній Греції

1. За до по мо гою яких за со бів ху дож ник зображає скор бо ту Прі а ма?
2. Яким показа но на кар ти ні Ахілла?
3. Звер ніть ува гу на ко льо ро ву га му кар ти ни. Чо му тут пе ре ва жа ють тем ні,  
     чер во ні й зо ло тисті ко льо ри?  

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Які почуття й роздуми викликала у вас ця пісня? 
2. Охарактеризуйте образ Пріама. 3. Чому поведінка Пріама викликала здивування 
Ахілла та грецьких воїнів? 4. Які нові риси характеру Ахілла розкрито  в цій пісні?  

творче завдання. Опишіть внутрішній стан Пріама або Ахілла (завибором). 
Дискусія. Що вплинуло на рішення Ахілла? Чому він припинив війну на деякий 

час? 
робота в групах. За допомогою інтернету підготуйте повідомлення на тему: 

1) «Спосіб життя троянців»; 2) «Найвідоміші ахейці». 
Життєві ситуації. Які людські риси втілено в образах античних персонажів?      

особ Ли вос тІ роЗ вит ку І ви Ди ЛІри ки в ста ро Дав нІй гре цІЇ

Удавнинусловойспівбулиневіддільніодневідодного.Дотогожспіваки
могли танцювати та розігрувати різні дійства. Це означало, що мистецтво
малотодісинкретичнийхарактер.Ізчасомстародавнємистецтвоподілилося
насамостійніродитажанри.Ціпоняттяживійдинамічні,змістїхізчасом
змінювався.

Лі ри кою давнігрекиназивалитількитіпісні,яківиконуваливсупроводі
струнногоінструмента—ліри.ЇївинахідприписувалибогуГермесу.Давні
грекивідрізняливідліричнихтакіжанри,якісупроводжували,наприклад,
звукамифлейти,скажімо,елегію.Пізнішелірикасталаузагальненимпонят
тямдляцілоїгрупижанрів,авсучасномузначенні—церідлітератури.

Робота з текстом

О. Іва нов.
ПріамблагаєАхілла
віддатитілоГектора.

1824 р.
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Сло во музика по хо дить від «му за» (у мі фах му зи є су пут ни ця ми 
бо га мис тецтв Апол ло на). 

Згід но з уяв лен ня ми дав ніх гре ків, лі ри кою опі ку ва ли ся три му зи: По лі гім нія — 
му за гім нів, уро чис тих пі сень на честь бо гів і ге ро їв; Ера то — му за лю бов ної по е зії; 
Ев тер па — пок ро ви тель ка влас не лі ри ки. 

Термін«лірика»почаливживативеллініс
тичну добу античні філософи й поети (пред
ставники александрійської школи). Те, що
написаногекзаметром,вониназивалиепо сом,
а твори, написані іншими поетичними розмі
рами, — лі ри кою. Залежно від способу вико
наннявіршів—декламаціячиспів—античні
філологивиокремлювалилі ри кудек ла ма цій ну й 
пі сен ну (ме лос). У свою чергу, пісенну лірику
поділяютьнахо ро ву тасоль ну,якувиконував
окремийспівак.

Укласичнийперіодрозвиткудавньогрець
коїлітературивідбуваєтьсябурхливийрозквіт
лірики. Визначними представниками мелосу
булиАлкей,Сапфо,Анакреонт,Піндар,аде
кламаційноїлірики—Тіртей,Архілох,Солон
таін.

Еле гія(згрецьк.жур ли ва піс ня, скар га)—вірш,уякомувиражені
настроїсмутку,журби,філософськіроздуми.

У Стародавній Греції елегія ще не мала сумного настрою. Елегії
виконували на бенкетах і народних зібраннях у супроводі флейти.
Ознакоюелегіїбулаособливавіршоваструктура—чергуваннягекза
метразпентаметром,щоутворювалострофуздвохрядків(віршів).Це
такзванийеле гій ний дис тих.

Жанрелегіїяскравовиявивсяутворчостідавньогрецьких(Тіртей,
Архілохта ін.) ідавньоримських(Проперцій,Тібулл,Овідійта ін.)
поетів.

Пен таметр (згрецьк.п’яти мір ник)—вантичномувіршуваннідак
тилічний вірш, утворений подвоєнням першого піввірша гекзаметра.
Піввіршірозмежованіцезурою.Метричнасхемапентаметратака:

 − ∪ ∪ − ∪ ∪ − − ∪ ∪ − ∪ ∪ −

Коментарі

Е.Дж.Пойнтер.МузаЕрато.
1870 р.
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Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Давнігрекидужелюбиликрасуйрозваги,але ізчарівноюАфродітою
могла зрівнятися тільки Греція, котру елліни любили понад усе. Заради
любовідоВітчизнивонибулиздатнінабудьякіподвиги.

ОднимізвиразниківпатріотичногодухубувпоетТір тей.Уйогобіогра
фії,яківжиттііншихдавньогрецькихпоетів,багатотаємничого.Заперека
зами,вінбувафінянином,звичайнимшкільнимучителем,слабкимфізично
тащейкульгавим.Громадамістапослалайогонадопомогуспартанцям,щоб
поглузуватизних,колиспартанцізавказівкоюдельфійськогооракулапопроси
лиафіняндопомогтиувійніізсусідньоюМесенією.АлеТіртейвиявивсяцін
нішимзачисленневійсько.Своїмибойовимипіснямипоетпіднявдухвоїнів,
івониневдовзіздобулиперемогу.Задеякимиджерелами,Тіртейбувспар
танським вождем, поетом і воїном водночас. Проте ким би не був Тіртей
насправді,він—вірнийсинсвоєїВітчизни.

«ДОБ РЕ ВМи Ра ти тО МУ,  

ХтО, БО РО НЯЧи РІД НУ КРа Ї НУ...»

Спар та бу ла міс том  дер жа вою. Вона час то во ю ва ла з різ ни ми 
пле ме на ми й іно зем ни ми за гар бни ка ми. То му там була створена спе ци фіч на 
сис те ма ви хо ван ня і ко дек су спар тан сько го ге роя — муж ньо го та силь но го во ї
на, від да но го дер жа ві. Хоробрий,якспартанець;спартанськийдух — ці ви ра зи 
іс ну ють у на шій мо ві по сьо год ні.  «Зі щи том або на щи ті», — го во ри ли во ї ни, які 
йшли во ю ва ти (тоб то або прий ти з пе ре мо гою, або по мер ти). Ра зом із тим у 
Спар ті ві ри ли в особ ли ву си лу влуч но ска за но го сло ва, що зас від чу ють дав ні 
пе ре ка зи про Тір тея. 

Добревмиратитому,хто,боронячиріднукраїну,
Поміжхоробрихбійцівпадаєвпершихрядах.
Гіршежнемаєнічого,якмістосвоєіродючі
Нивипокинутьійтижебракуватиусвіти,
Зматір’юмилою,збатькомстаримначужиніблукати,
Взявшизсобоюдітокдрібнихіжінкусмутну.
Будетомувінненависний,вкогопритулкупопросить.

Коментарі

тІРтЕй
Друга половина VII ст. до н. е.

 Скіль ки бу ду жи ти в сві ті,
  Стіль ки бу ду я спі ва ти…

Тіртей
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Лихотазлиднітяжкігнатимутьскрізьвтікача.
Віносоромитьсвійрідібезчестямлицесвоєвкриє.
Горейзневагазанимпідутьусюдислідом.
Тожяксправдінезнайдевтікачпоміжлюдомніколи
Аніпошанисобі,ніспівчуття,ніжалю—
Будемобатьківщинуідітейборонитивідважно.
Вбитвіполяжемоми,непожаліємжиття.

                                                  (Пе рек лад із давньогрецької Гри го рія Ко чу ра)

По е зія Тір тея на ле жить до дек ла ма цій ної лі ри ки. Вірш «Доб ре вми ра ти 
то му…» уті лює ідею єд нос ті на ро ду. Ми тець зак ли кає до спіль но го ге ро їз му 
за ра ди Віт чиз ни. По мер ти в пер ших ря дах за бать ків щи ну — ось най ви щий 
под виг. В еле гі ях Тір тея від тво рено іде а ли Спар ти — доб лесть, ге ро їзм, від
да ність за галь ним ін те ре сам дер жа ви. 

 • Тір тей вис ту пає не тіль ки від сво го іме ні, а й від ін ших. Знай діть до ка зи в тек сті.  

Пе ре вір те се бе. 1. Виз нач те оз на ки еле гії у вір ші Тір тея. 2. Про а на лі зуй те 
вір шо ву струк ту ру еле гії «Доб ре вми ра ти то му…». На ма люй те її мет рич ну схе му. 
3. До яко го ви ду лі ри ки на ле жить вірш Тір тея? До ве діть свою дум ку. 

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Виз нач те про від ну те му вір ша Тір тея. 2. Чо му 
біль ша час ти на еле гії прис вя че на опи су жа лю гід ної до лі тих, хто осо ро мив се бе й утік 
від во ро га? 3. Про чи тай те ряд ки, у яких уті ле но ідею вір ша. 4. Яким пос тає об раз 
ав то ра?

твор че зав дан ня. Оха рак те ри зуй те іде ал во ї на  за хис ни ка у тво рі Тір тея.
Дискусія. Чи погоджуєтеся ви з авторською позицією поета?  
Життєві ситуації. Що для вас означає слово патріотизм? Як воно виявляється 

у вчинках?     

Краса слова

Робота з текстом

Гігантомахія.
Фрагмент фріза. 

м. Дельфи. 
Приблизно 

525 р. до н. е.
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Сап фо буласучасницеюАлкеяі,яківін,жиланаостровіЛесбос.Поетеса
користуваласяславоюіпопулярністющезажиття.

Вона походила з аристократичної родини. Крім знайомства з поетом
Алкеєм, відомо, що Сапфо була дружиною знатного вельможі Керколая,
народиладонькуКлеїду,якудужелюбилайприсвятилаїйбагатовіршів.Під
часгоніньнааристократіюмусилазалишитиріднудомівкуташукатипри
тулокнаостровіСицилія,алепотімзновуповернуласянабатьківщину.На
острові Лесбос Сапфо створила поетичномузичну школу для багатих і
знатнихдівчат,якуназивалибу дин ком муз.

У Ста ро дав ній Гре ції чо ло ві ки ма ли свої то ва рис тва, де об го во
рю ва ли важ ли ві для них пи тан ня і про во ди ли доз віл ля, але жін кам ту ди не бу ло 
дос ту пу. То му вони ут во рю ва ли свої гур тки, де спі ва ли, гра ли на му зич них інс т ру
мен тах, скла да ли вір ші, спіл ку ва ли ся.  

Гуртокставсвоєрідниммистецькимосередком,
де молоді еллінки вчилися пізнавати світ. Сапфо
називали де ся тою му зою, часто зображували на
вазах,ускульптурі.Культмисткинісягнувдалеко
замежіостроваЛесбос.

Твори поетеси наближені до жанру народної
пісні. У них відображено особисті переживання і
почуття.ЦентральнатемапоезійСапфо—кохання,
щозмальованеврізнихбарвахівідтінках.Уперше
усвітовійлітературіпроцепочуттярозповілажін
ка—пристрасно,водночасдужетонкоташляхет
но.Ційтеміпідпорядкованерізноманіттямотивів:
передчуття,страждання,очікуваннязустрічі,звер
нення до богів по допомогу в сердечних справах
тощо.

Згідноздавньоюлегендою,Сапфокинуласьу
море від нерозділеного кохання до юнака Фаона.
Легенда була настільки популярною за античних

Коментарі

Дж. У. Годвард.Сапфо.
1910 р.

СаПфО
VII–VI ст. до н. е.

Най прек рас ні ше на зем лі — це те, що 
ми мо же мо ко ха ти.

Сапфо
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часів, що приблизно через шість століть римський поет Овідій, вражений
силою поетичногогеніяСапфо,написавнібивід її іменіпередсмертнийлист
«СапфодоФаона»(збіркаОвідія«Героїди»).Цяміфологічнаісторіястала
основоюбагатьохтворівмистецтва.

Проте,незважаючинатрагічнийореолобразу,воназалишиласявісторії
літературиякмисткиня,котрарозкрилакрасукохання.

«БаР ВНО Шат На ВЛа ДаР КО,  

аф РО ДІ тО…»

Вірш прис вя че ний Аф ро ді ті (Ве не рі). Ав тор ка зма льо вує лю бов не 
по чут тя, то му звер та єть ся до бо ги ні ко хан ня і кра си із зак ли ка ми й мо лит ва ми, спо
ді ва ю чись на щас тя. Згід но з ан тич ним мі фом, Аф ро ді та на ро ди ла ся з мор ської 
пі ни, а там, де во на сту па ла, ви рос та ли тра ви та кві ти. У вір ші зга ду єть ся та кож Пей
то — бо ги ня умов лян ня, пе ре ко ну ван ня, су пут ни ця і по міч ни ця Аф ро ді ти й Гер ме са.

Барвношатнавладарко,Афродіто,
ДочкоЗевса,підступівтайнихповна,
Ямолютебе,несмутименіти
 Серце,богине,
Алезновприлинь,якколисьбувало:
Здалекумоїтиблаганнячула,
Батьківськийчертогкидалайдомене
 Наколісниці
Золотійлетілати.Міцнокрила
Горобиназграя,їїнесучи,
Надземлеютемною,начевихор,
 Мчалавефірі.
Такменіявляласяти,блаженна,
Зусміхомяснимналицібезсмертнім:
«Щотебезасмучує,щотривожить,
 Чомменекличеш?
Ічогобажаєшбентежнимсерцем,
ІкогосхилитиПейтоповинна
Уярмолюбовнетобі?Зневажив

 Хтотебе,Сапфо?
Хтотікає—скрізьпідезатобою,
Хтодарівневзяв—самдаринестиме,
Хтонелюбитьнині,полюбитьскоро,
 Хочтийнесхочеш...»
О,прилиньізнов,одновоїтуги
Серцеурятуй,сповни,щобажаю,
Поспішимені,вірнапомічнице,
Надопомогу.

  (Пе рек лад із давньогрецької Гри го рія Ко чу ра)

Коментарі
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ос мис лю є мо про чи та не. 1. Яким зоб ра жено ко хан ня у вір ші Сап фо — щас ли
вим чи не щас ли вим? По яс ніть свою дум ку, ви ко рис то ву ю чи текст. 2. Про що про
сить Аф ро ді ту лі рич на ге ро ї ня? 3. За до по мо гою яких ху дож ніх за со бів зма льо ва но 
об раз бо ги ні ко хан ня? 4. Як ви ро зу мі є те зна чен ня епі те та барвношатна? Роз крий
те йо го мі фо ло гіч ну ос но ву. 5. Яку роль ви ко нує об раз Пей то у тво рі? 

твор че зав дан ня. Створіть словесний портрет героїні Сапфо (усно або 
письмово). 

Дискусія. З якою метою лірична героїня звертається до Афродіти? Чого прагне?
робота в групах. Випишіть із вірша міфологічних персонажів. За допомогою 

інтернету з’ясуйте їхнє значення. Поясніть роль у тексті.   
Життєві ситуації. Давні греки вірили, що боги здатні керувати всім, зокрема 

людськими почуттями. А ви як вважаєте? Що може стати запорукою людського 
щастя?

Давньогрецький театр

Виникнення театру. ОднимізнайпопулярнішихперсонажівміфівСта
родавньоїГреціїбувДіоніс.ЙогощеназивалиВакхоміБа хусом.Цебогрос
линності, родючості, покровитель виноградарства й виноробства, який для
давніхгреківутілювавнетількисилуприроди,арадістьіповнотубуття.

У Стародавній Греції існував культ Діоніса, на його честь відбувалися
різноманітні імпровізованідійства,щосупроводжувалисяспівом,танцями,
виступамихору.Цідійстваназивалиді о ні сі я ми(абоприс трас тіДі о ні са)і
припадалинациклиземлеробства,особливонавеснуйосінь,колиприходи
ла пора нового селянського року або збирання плодів. Хор переодягнутих
цапоногимисатирамиселянславивсвогобогайупісняхрозповідавпройого
мандритапригоди.Спочаткуспівалитількивдягненівкозячішкурихористи,
апотімїхнійватажок(корифей)таакторуролібогаДіонісавелирозмову
ізхоромтаодинзодним.Діалогміжхоромікорифеємбувпов’язанийізміфа
ми про Діоніса, але поступово хор став прославляти героїв інших міфів,
сюжетиякихтлумачиливідповіднодопотребсуспільства.ПоклонінняДіоні
совійіншимбогам(Корі,Деметрі)натериторіїСтародавньоїГреціївVII–
VIст.дон.е.спонукалодовиникненнядрамиякродулітературийтеатру.
ГрецькийпоетФеспідвикориставодногоакторадекламатора,якийвступаву
діалог ізхором.ПізнішеЕсхілдодавдохору
другого акторадекламатора, а Софокл —
третього.Такбулизакладенізасадитеатру.

Ха рак тер ні особ ли вос ті ан тич но го 
те ат ру. Давні греки зводили театри в най
красивіших місцях. Тоді не було спеціаль
нихприміщеньдлявистав,але,починаючиз
Vст.дон.е.,длянихсталибудуватиспе
ціальнімайданчики.Такзваний«театрДіо
ніса»вАфінахбуврозташованийпростонеба,
на схилі Акрополя (верхня частина міста).
Вінмігуміститидо17тисячглядачів(поло

Робота з текстом

ТеатрДіоніса.м. Афіни (Греція).
Сучасне фото
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вина населення Афін того часу). Театр складався з таких основних частин:
ор кес три(місцепередсценоюдлягриакторів),дерозміщалисяхор іжер
товникбогуДіонісові;те ат ро ну (місцядляглядачів),девпершомуряду
стояло крісло для жерця Діоніса; ске ни (споруди позаду оркестри), де
переодягалися актори; а перед скеною знаходився прос ке ній — дерев’яний
фасадабоособливадекоративнастіна.Зобохбоківпроскеніябулипроходи
дляпубліки.Зацієюсхемоюбудувалидавньогрецькітеатри.

П’єси ставили на міфологічні й історичні сюжети. Усі ролі виконували
чоловіки,хортежбуввиключночоловічим(від12до15чоловіків).

Ак то ри вис ту па ли в мас ках і на ко тур нах (ви со кі від кри ті чо біт ки з 
м’якої шкі ри з тов сти ми пі дош ва ми). Ко тур ни да ва ли змо гу збіль ши ти зріст ак то ра, 
зро би ти йо го пос туп ве лич ні шим. А в мас ках рот був ши ро ко від кри тий, що ство рю
ва ло ефект ру по ра. Мас ки ві доб ра жа ли різ ні люд ські по чут тя — жор сто кість, 
ра дість, го ре, біль, їх мож на бу ло роз ди ви ти ся зда ле ку. 

Декораційтодіщенебуло.Доречі,жінокнезавждипускалинавис
тави,аякщо пускали,товонисиділиокремовідчоловіків.УСтародавній
Греціїпрофесіюакторавважалидужепрестижною,боактор,згіднозуявлен
нямитогочасу,прославлявкультбогів.Середдраматургіввідбувалисязма
гання,авпроцесівизначенняпереможцявраховувалидумкупубліки.Особли
воюпопулярністюкористувалисяЕсхіл,СофоклтаЕвріпід.

Організаціювиставбраланасебедержававособібагатихлюдей,котрівва
жалицесвоїмгромадянськимобов’язком.Театральнівиставивлаштовували
кількаразівнарік,вонимоглитриватизранкудотемноїночі.Глядачізби
ралисянасвітанкуйпротягомднядивилисятричотирип’єси.

Крімофіційного,існувавтакожантичнийнароднийтеатр,уякомувисту
палимандрівнікомедіанти,вонирозігрувалисвоїдійства(переважносати
ричні)прямонаплощахінезавждивмасках.

Ос нов ні жан ри дав ньог рець кої дра ми. Основнимижанрамидавньогрець
коїдрамибули тра ге дія тако ме дія.Етимологіясловатра ге дія пов’язаназ
античними культовими обрядами, сценічними розігруваннями міфу, неод
мінниматрибутомякихбувцап(згрецьк.tra gos —козел).

ПершимтворцемтрагедіївважаютьписьменниказАфінФес піда.У534р.
дон.е.підчасдіонісійбулапоставленайоготрагічнап’єса,уякій,крімхору,
виступав актор, котрий робив повідомлення хору, а хор йому відповідав і
бравактивнуучастьурозвиткусюжету.Якщоспочаткувиставивантичному
театрінагадувалиперегукуваннясолістаізхором,то Ес хіл,увівшидругого
актора,зробивсюжеттрагедіїдинамічнішимінапруженішим.Згодомузма
ганнязЕсхіломвступивСо фокл,котрийхотівзахопитиглядачівгостротоюдії.

Коментарі

Театр— 1) ви до вищ ний вид мис тец тва, що є син те зом лі те ра ту
ри, му зи ки, хо ре ог ра фії, во ка лу, об ра зот вор чо го мис тец тва та ін.; 2) при  мі щен ня 
для те ат раль них ви с тав.  

Зауважте!
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АЕв рі піддививсянаміфізпозиціїтогосучасного
суспільства, тому переживання його героїв були
наближенідопубліки.Дотогожмонологиперсо
нажів Евріпіда супроводжувалися музикою, що
посилювало враження від сказаного. Такі творчі
змаганнясприялирозвиткудрами.

Як правило, давньогрецька трагедія розпочи
наласязпрологу(дек ла ма ції),потімвиходивхор
із піснею (па род), а далі йшли епі со дії (епі зо ди),
щопереривалисячасвідчасупіснямихору(ста си
ми).Останнячастинатрагедії—заключнийстасимі
вихідакторівіхору(ек сод).Отже,хоровіпісніділи
литрагедіюначастини,щовсучаснійдраматургії
називають ак та ми. Кількість частин була різною
навітьводногоавтора.Протягомвиставихорнезалишавсвогомісця:вінспри
явакторамурозкриттізмістутрагедії,дававоцінкувчинкаміпочуттямпер
сонажівізточкизоруморалітогочасу.Оскількихорпостійнознаходивсяна
сцені, а декорацій тоді ще не використовували, у давньогрецькій трагедії
дотримувалисяпринципуєдностічасу,місцятадії,тобтовсіподіїмаливід
бутисяводномумісційводинчас(протягомодногодня).Проподії,які
виходилизамежіцьогочасутапростору,розповідалитакзванівісники.До
речі,Евріпідпридумаворигінальнурозв’язкудлятрагедії—de us ex mac hi na
(«богізмашини»,якийвирішувавусіконфлікти).Традиціїдавньогрецької
трагедіїрозвивалидраматургиСтародавньогоРиму.

Розвиток давньогрецької рабовласницької демократії спричинив появу
новогодраматичногожанру—ко ме дії,якапочинаєсвійвідлік ізтворчості
Аріс то фа на на межі V–IV ст. до н. е. Поняття «комедія» утворилося від
грецькихслів kō mōdia, kōmos—веселапроцесіятаode —пісня.Основикоме
дії були закладені на острові Сицилія, а потім вони
утвердилисявАфінах.

Змісткомедіїстановитьнеміфабоісторичнеминуле,
ареальнежиття,унійпорушувалиактуальніпитаннядля
суспільства. У давньогрецькій комедії використовували
фольклорні джерела (пісні, драматизовані дійства),
надаючиїмвикривальногозмісту.Важливоюособливіс
тюдавньогрецькоїкомедіїбулаабсолютнасвободайпра
воавторанависміюванняокремихгромадянчинегатив
них явищ. У ті часи комічні персонажі поставали не як
індивідуальності, аякпевні соціальнітипи,щовсіляко
підкреслювализадопомогоюмасок.Насценіз’явилися
шахраї, користолюбці, безсоромні чиновники, довірливі
дурні, демагогифілософи та ін. Але в комедіях діяли й
позитивнігерої—звичайнілюди,дрібніземлевласники,
котрівтілювалиуявленняпронароднумораль.

Античнімаски.I ст. до н. е.

Й.Клібер.Талія.
1825 р.
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Сюжетдавньогрецькоїкомедіїзаснований,якправило,нафантастичних
подіях.Найчастішейшлосяпроякийсьнереальнийпроєкт,змінуусталених
стосунків,випробуваннягероя.Комічнийхорскладавсяз24чоловіків,інко
ливінподілявсянадвічастини,щозмагалисяміжсобою.Центромантичної
комедіїбулапа ра ба са—зверненняхору не до актора, а безпосередньо до
глядачів.Удавньогрецькихкомедіях,крімвиступівхоруйакторів,зобража
либійки,сваркийсутички,уякихбралиучастьусіперсонажі.

Ком е ді я (з грецьк. kōmōdiа від kōmos — весела процесія та ode —
пісня)—драматичнийтвір,уякомузадопомогоюзасобівкомічного(гу
мор,сатира,іронія,сарказмтаін.)висміюютьнегативніявища,розкрива
ютьсмішневнавколишнійдійсностічивлюдині.

Трагедія (відгрецьк.tra gōe dia —піснякозла)—одинізжанрівдрами;
драматичнийтвір,щоґрунтуєтьсянагострому,непримиренномуконфлік
тігероя,якийпрагневисокоїметийреалізаціїсвоїхтворчихможливостей,
з непереборним началом: богами, долею, суспільством, моральними
забобонами,обов’язкомтощо.

Ха рак тер ні оз на ки тра ге дії
 • Восновісюжету—трагічнийконфліктособистості,якабажаєвтілити

високіпрагнення,знеможливістюїхньоїреалізації;
 • конфліктитрагедіїпов’язанінезбуденністю,азважливимипробле

мамийсуперечностямибуття;
 • подіїзавждиважливі,доленосні,значущідлясуспільства,світуйосо

бистості;
 • герой—сильнаособистість,борець,бунтівник,протиставленийіншим

персонажам,світу,традиціямтощо;
 • утвердження високих ідей, моральних якостей на противагу злу та

ницості;
 • напруженийсюжетідія,щовідображаютьгостротуконфліктів;
 • тяжіннядофілософськихузагальнень;
 • специфічніособливості(поетика):пафоснімонологийдіалоги;велику

увагунадаютьхарактеристиціголовногогероя;трагічнийфінал,без
вихідьтаін.

осмислюємо прочитане. 1. Коли виник давньогрецький театр? Що сприяло 
його розвитку? 2. Розкажіть про походження та особливості давньогрецької 
трагедії. 3. Визначте характерні особливості давньогрецької комедії.  

творче завдання. Уявіть, що ви опинилися в давньогрецькому театрі. Розкажіть 
від імені глядача про його приміщення.  

Дискусія. За що ми любимо театр? Які п’єси вам найбільше подобаються — 
трагедії чи комедії? Чому?  

робота в групах. Підготуйте повідомлення про одного з видатних драматургів 
Стародавньої Греції. 

Життєві ситуації. Які театральні поняття доби Стародавньої Греції збереглися 
до сьогодні? Доберіть відповідні сучасні світлини.

Робота з текстом
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Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Ес хілзаклавзасадидавньогрецькоїтрагедіїітимздобувсвітовевизнання.
Проньоговідомотаксамомало,якіпроіншихантичнихмитців.Вінпоходив
із старовинного аристократичного роду. Народився в м. Елев сіні, неподалік
відАфін.

Есхілу випало жити за часів становлення Афінської держави й рабовлас
ницької демократії. Тоді тривали грекоперські війни, у яких Стародавня
Греціяперемагаласхідніплемена.Протягом490–480хроківдон.е.Есхілбув
учасником битв під Марафоном, біля Саламіна, під Платеями. Він був
справжнімпатріотомГреціїіпишавсятим,щовідданослуживсвоїйдержаві
яквоїн.Виконуючивійськовийобов’язок,Есхілзнаходивчасдлятого,щоб
займатисятворчістю.

У484р.дон.е.митецьздобувсвоюпершуперемогуназмаганняхдрама
тургів, потім ще 12 разів перемагав на подібних конкурсах. Есхіл написав
майже80драматичнихтворів,аледонасдійшлитільки7,зокремап’єса«Про
 ме тей за ку тий».

Основнимматеріаломдлятрагедійписьменникабулигероїчніміфи,
атакож«Іліада»та«Одіссея»Гомера.Утворахмитецьвикориставгомерів
ськуепічнутрадиціютахоровулірику.Драматичнадіябуласконцентрована
в діалогах і монологах. Увівши в трагедію двох акторів, Есхіл запровадив
прийомпротиставленняперсонажів.Уйоготворахвідбувалосязіткненняне
тількилюдськиххарактерів,айрізнихпозицій.ОднимізпершихЕсхілпочав
використовувати технічні пристрої,
завдяки цим нововведенням глядачі
змогли побачити «тіні померлих»,
«падіння скель у безодню підземного
царства Аїда», «прибуття богів повіт
рям».МоватрагедійЕсхіла,піднесена
таяскрава,цілкомвідповідалатимве
личнимобразам,якістворювавмитець.

Есхіл помер на ост ро ві Си ци лія,
куди, за свідченням очевидців, його
відправилиназаслання.Протепричи
нивигнанняневідомі.

м.Елевсін(Греція). 
Су час не фо то

ЕСХІЛ
Приблизно 525–456 рр. до н. е.

Муд рий не той, хто ба га то 
знає, а чиї знан ня ко рис ні.

Есхіл
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трагедія «Прометей Закутий». Уті лен ня мі фу в тра ге дії. У міфах
Прометей(згрецьк.про ви дець)—синтитанаЯпетайнімфиКлімени.

Він допоміг Зевсові подолати титанів і здобути владу над світом. Під час
суперечкипрозменшенняжертвбогамПрометейставнабіклюдей,якіпотер
паливідголодуйбулибезсиліпротимогутніхолімпійців.Зевсрозгнівався
налюдейізабравунихвогонь.ОднакПрометейвикраввогоньзОлімпуй
принісйоголюдям.Таклюдськийрідбуловрятовановідголодутахолоду.
ОднакзапротидіюбогамЗевсзвелівпокаратиПрометея—прикутидоодні
єїзіскельКавказуйпробитийомусписомгруди.Щоранкуорелрвавпечін
кугероя.Занічпечінкавідростала,авранціорелприлітавзнову,щобкарати

титана. Багато тисячоліть Прометей терпів ці
муки.Вінзнавстрашнутаємницюпроте,щона
Зевса очікує загибель, якщо він візьме собі за
новудружинубогинюФетіду,їїсинуб’єЗевса.

ТрагедіяЕсхіла«Прометейзакутий»розпо
чинається фактично з того, чим завершується
міф, — виконанням жорстокого наказу Зевса.
Гефест заковує Прометея і залишає його на
краю тодішнього культурного світу — у Скіфії
пустельній(тобто,зауявленнямидавніхгреків,
на Кавказі). З монологу Прометея стає відомо,
що він був одним із небагатьох, хто підтримав
ЗевсавборотьбізКроносом.Напроханняхору
океанід(німфи—донькиОкеану),якіприлеті
ли, почувши стогін Прометея, він розповідає
проконфліктізЗевсомібогами,котріненава
жилисяпротистоятиЗевсові.

Ос нов ний кон флікт. Ознакидраматичногоконфліктувиявляютьсявже
впершійсценітвору.ЦезіткненняПрометеяіЗевса,прощойдетьсявмоно
лозі Прометея. Конфлікт полягає не тільки в кардинальному протистоянні
двохміфологічнихгероїв,айудвохрізнихпозиціях.Святкуючиперемогунад
Кроносом,Зевсзабувпролюдейівирішивзнищитиїх:

  …Тількидлялюдейзнедолених
  Незалишивнічого,весьбосмертнийрід
  Хотіввінвинищитийнасадитьновий.

                                                          (Пе рек лад із давньогрецької Бо ри са Те на)

А Прометей, навпаки, захищає людей, які через свою безпорадність і
байдужістьбогівдоїхньоїдолібулизасудженіназагибель.Вепізодахтвору

Г. Фю гер. Прометейнесе
людствувогонь.1817 р.

Тра ге дія «Про ме тей за ку тий» вхо ди ла до три ло гії, до якої, крім 
цьо го тво ру, на ле жа ли ще тра ге дії «Про ме тей  вог не но сець» і «Звіль не ний Про ме
тей», від яких за ли ши ли ся тіль ки фраг мен ти.

Зауважте!
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домінують патетичні монологи прикутого до
скеліПрометеяпрожорстокістьЗевса,атакож
про співчуття героя людям та його допомогу
їм.Залишившисьнаодинці,Прометейзверта
ється до природи, Землі й сонця, але в його
словахзвучитьнескарганафізичністраждан
ня, а обурення несправедливістю Зевса, який
такйогопокарав.Прометейладен«до лю зно
си ти при суд же ну», але для нього нестерпне
усвідомленнятого,щозадопомогулюдям,за
добрідіянняйогожорстокопокарано.Вислов
люванняПрометеяемоційнопосилюєхороке
анід,якідужеспівчуваютьйому.

Основнийконфліктрозкриваєтьсянетіль
кивмонологахПрометея,айуйогодіалогахз
іншими персонажами. Так, хитрий і обереж
ний Океан дає Прометеєві пораду скоритися
Зевсові.Прометейвідмовляєтьсявідцієїпропозиції.АОкеан,усвідомивши
небезпеку,раптововідмовляєтьсявідсвогонаміруйвідлітає.

ГермесудіалозізПрометеємвимагає,щобтойрозповівпрозагрозуЗев
сові(пронеївідаєгерой).ОднакПрометейрішучевідхиляєвимогувидати
таємницю—ім’яжінки.Геройзалишаєтьсянепохитним,зневажаєГермеса,
женейогогеть іщеразповторюєпророцтвопропадіннявладиЗевса.Хор
підтримуєПрометея.Черезте,щоутворістикаютьсянепримиренніпозиції,
конфліктнеможнамирнорозв’язати.Вінзавершуєтьсясмертюгероя.

«Да ри» Про ме тея людс тву. Прометей — це тип «культурного героя»
(якуБіблії—МойсейіХристос,уКорані—Мохаммедтаін.).«Культур
нийгерой»беренасебевідповідальністьзарозвитоклюдствайдуховний
напрямокжиття.Прометейвідкривлюдям«наукучисел»,дав їм«творчу
пам’ять—праматірмуз»,навчивприручатитварин,завойовуватиновізем
лі,видобуватизалізо,мідь,сріблойзолототощо.Вогонь,якийвикравПро
метейіподарувавлюдям,єсимволомцивілізації,бозмоментувикористан
нявогнюлюдинанетількивідійшлавідтваринногоспособужиття,зпоя
воювпобутівогнюпочинаєрозвиватисяремесло,анадаліз’являютьсявсі
іншіознакирозвиткукультури.

Ідеї слу жін ня, са мо по жер тви, сво бо ди. Образ Прометея в змалюванні
Есхіла—цеобразволелюбногойнескореногогероя.Вінрішучевідмовляється
схилитисяпередЗевсомчиукластизнимугоду.Прометейгордопромовляє:
«Сво го не щас тя на не гід не рабс тво я не про мі няю… Ска жу від вер то — всіх 
бо гів не на вид жу».ТомурозлюченийЗевсізгромоміблискавкоюпровалює
скелюзПрометеємубезодню.Утім,останнюреплікувиголошуєПрометей:
«Я страж даю без вин но».Хочагеройгине,алеморальнаперемоганайогобоці.
ОбразуПрометеяпритаманнанетількивеликавнутрішнясилатапочуття
свободи,айздатністьнасамопожертву,безкорисливеслужіннялюдямзаради
того,щобвонивийшли«із глу хої тем ря ви до світ ла».

Б. Вальєхо. Прометей.2007 р.
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І. Фран ко вва жав, що справ жній ми тець, як Про ме тей, має нес ти світ ло 
ду хов нос ті лю дям і бо ро ти ся за звіль нен ня на ро ду. Ле ся Ук ра їн ка не од но ра
зо во звер та ла ся до об ра зу Про ме тея у сво їх тво рах. «Брати мої, нащадки
Прометея!» — пи са ла во на до од но дум ців у вір ші «Fi at nox!» («Хай бу де 
тьма!»). «ЯдочкаПрометея—імилосердядлясебенебудублагати»— за яв
ляє ге ро ї ня по е зії «Ні о бея». Т. Шев чен ко ус ла вив об раз Про ме тея в по е мі 
«Кав каз». «Про ме те їзм» як во ле люб не на ча ло при та ман ний ук ра їн ській лі те
ра ту рі, особ ли во в пе рі о ди за гос трен ня на ці о наль но  виз воль ної бо роть би. 

ПРО МЕ тЕй За КУ тий

Трагедія
(Фрагменти)

                                                   Епісод перший

СТАСиМПЕРШиЙ

  Прометей

(...) Недумайте,щотозсваволійгордощів
Мовчуя,—вгрудяхсерцерозривається,
Колипоглянунаоцюганьбусвою!
Хто,якнея,новітнімбожествамоцим

440 Розподіливпочесноїсудьбидари?
Мовчувже,вибознаєтейсаміпроце,—
Осьпронедолюсмертнихвипослухайте:
Тояжїм,дітямнетямущим,розумдав,
Янаділивїхмудроюрозважністю.

445 Недлядокорулюдямцерозказую,—
Лишещобсилупоказатьдарівмоїх.
Вониранішейдивлячисьнебачили
Іслухавшинечули,всонніммаренні
Цілежиттябезпросвітублукаючи.

450 Незналинітеслярства,ніпідсонячних
Домівізцегли,авземліселилися,

Я. Нікоу.
Прометей

закутий.2008 р.
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Мовкомашнямоторна,десьутемряві
Печерглибоких,сонцемнеосяяних.
Іпевноїщенебулоприкметивних

455 Длязимхолоднихівесниквітучої,
Ізолотоголітаплодоносного.
Весьтрудїхбувбезтями.Таємничийсхід
Ізахідзірнебеснихпояснивяїм.
Зусіхнаукнайвидатнішувинайшов

460 Наукучисел,щейписьменсполучення
Ітворчудавїмпам’ять—цюпраматірмуз.
Івярмапершийуярмивтвариния,
Щобуважкійроботі,приневолені,
Людейсвоїмизаступилиспинами.

465 Явіжколюбнихконейвколісницівпріг—
Забагатілихрозкошівоздоблення.
Хто,якнея,длямореплавціввигадав
Міжхвильлетючільнянокриліповози?
Длясмертнихвсізнаряддяціявинайшов,

470 Собіж,бездольний,незнайдуяспособу,
Якізбідисвоєїувільнитися.

  Хор

Вжейрозумгубишуганебнихмукахти!
Немовпоганийлікарнедосвідчений,
Щосамзахворів,блудишісумуєшти,

475 Собісамомуліківнезнаходячи.

  Прометей

 Тавислухайтедалі,іздивуєтесь,
Якіямудрівинайшовумілості
Ймистецтва,—знихнайважливішіосьякі:
Хтозанедужав,ніпиттяцілющого

480 Зтравигойниці,німастейнезнаючи,
Бездопомогизагибавлікарської,—
Яїхнавчиввигойнілікизмішувать,
Щобцимперемагативсякіхворості.
Длянихярізнівіщуванняспособи

485 Установив,іпершийсниявизначив,
Щосправджуються;роз’яснивязначення
Прикметдорожніх,ітаємнихвисловів,
Ільотухижих,кривопазуристихптиць—
Яканадобречиназлепровісниця;

490 Усіпташиніз’ясувавязвичаї—
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Іякживезнихкожнайчимгодується,
Якавнихворожнечаілюбовяка.
Япоказав,якимимаютьнутрощі
Ужертвибути,щоббогамподобатись,

495 Якими—жовчііпечіноккольори.
Товстенністегнапопалившийтельбухи
Тваринжертовних,викривпередсмертними
Япотаємнувмілістьпередбачення
Вогнистихзнаках,щенікимнебачених.

500 Цевсе—відмене.Хтопосміємовити,
Щоглибокопопідземлеюсховані
Скарби—залізо,мідь,сріблоізолото—
Віннавигодулюдям,анея,знайшов?
Ніхто,крімтих,хтобезсоромнохвастає.

505 Акороткосказати,тодовідайтесь:
ВідПрометея—всівлюдейумілості.

  Хор

Просмертнихнетурбуйсяпонадмірути.
Інезанедбуйунещастісамсебе,—
Мипевні,що,звільнившисьізкайданівцих,

510 ТипередЗевсомміццюнепоступишся.

  Прометей

ВсевладнаДолявирокнетакийдала,—
Щебезлічмукийкатувань,щетисячі
Яперетерплю,покизпутцихвизволюсь:
БезсилавмілістьпередНеминучістю.

   Хор

515 АхтостерничийтоїНеминучості?

  Прометей

ТриМойри1івсепам’ятніЕрінії2.

  Хор

НевжесамЗевсїмсилоюпоступиться?

1Мой ри —тридочкиЗевсатаФеміди,богинідолілюдей.Однавизначалалюдську
долю,другапряланиткуцієїдолі,третяперетиналатунитку,колилюдинапомирала.

2Ері нії —богині,народженіГеєю,якімешкаливАїді.Їхзображувалиувиглядіста
рихстрахітливихжінокіззміямизамістьволосся,іззапаленимифакеламивруках.
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  Прометей

Йомусвоєїдолінеуникнути.

  Хор

ХібаКроніднезавждицарюватиме?

  Прометей

520 Процевамнедізнатись—невипитуйте.

    Хор

Велику,видно,криєштаємницюти.

  Прометей

Звернітьнаіншемову,—розголошувать
Проценечас,цемушуякнайглибшея
Ховати,—таємниціякдотримаю,

525 Тозмукганебнихікайданіввизволюсь.

    (Пе рек лад із давньогрецької Бо ри са Те на)

Які епі зо ди мі фу про Про ме тея ві доб ра же но на реп ро дук ці ях кар тин Г. Фю ге ра 
(c.80)й Е. Рассела (с.82)? Які із цих епі зо дів су го лос ні сю же ту тра гедії Ес хі ла? 
Яким пос тає ге рой на по лот нах мит ців? 

 

Пе ре вір те се бе. 1. Роз крий те зна чен ня твор чос ті Ес хі ла для роз вит ку єв ро пей
ської дра ма тур гії. 2. До ве діть, що Про ме тей — «куль тур ний ге рой». 3. Чо му Про
ме тея вва жа ють «віч ним» об ра зом? На ве діть ар гу мен ти на під твер джен ня сво єї 
вдпо ві ді. 4. Які ідеї вті ле но в тра ге дії Ес хі ла «Про ме тей за ку тий»? 

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Роз ка жіть про сто сун ки Про ме тея і Зев са в мі фах. 
Який етап цих сто сун ків ві доб ра же но в тра ге дії Ес хі ла? 2. Роз крий те ос нов ний 
кон флікт тра ге дії та її ху дож ні за со би. 3. Про які «да ри» роз по ві дає Про ме тей у 
сво є му мо но ло зі? 4. Як ре а гує хор на сло ва Про ме тея? 

твор че зав дан ня. На пи шіть твір  роз дум на од ну з тем: 1) «Про ме тей і Зевс»; 
2) «Про ме тей і людс тво»; 3) «Во гонь Про ме тея — світ ло сво бо ди» (завибором). 

Дискусія. Чому, на вашу думку, Прометей захищає людей? Як пояснює його 
співчуття до них Есхіл? 

робота в групах. За допомогою інтернету знайдіть наукову інформацію про 
походження та застосування тих благ (1завибором), які приніс людству Прометей 
відповідно до трагедії Есхіла.  

Життєві ситуації. Кого можна назвати сучасними Прометеями? Наведіть 
приклади з вашого життєвого досвіду. Поясніть.       

Проєкт. Підготуйте проєкт на тему «Образ Прометея у світовій літературі». 
Оформте його результати у вигляді буктрейлера. 

Робота з текстом
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сПе ци фІ ка роЗ вит ку ЛІте ра ту ри  
ста ро Дав ньо го ри му

Історичний та культурний контекст. Римська держава виникла та
сформувалася на території Апеннінського півострова. Через буйні луки й
пасовиська греки назвали цю місцевість Іта лі єю (тобто «країна телят»). Її
здавназаселялирізніплемена.Якдовелиархеологічнірозкопки,Римзасну
валилатинийсабіни.Цемістосталоцентромоб’єднанняіншихплемен.Рим
ське суспільство спочатку становило племіннородове об’єднання. Із часом
римськадержавасталареспублікою,апотімвеликоюімперієюіпроіснувала
майже500років.

Особливістюрозвиткуримськоїлітературибулоте,щовонаскористалася
здобуткамидавньогрецькоїкультури.Однак,використовуючидавньогрецькі
образи,сюжети,мистецькіформи,римлянипереосмислювалиїхпосвоєму.
Римськалітературахарактеризуєтьсяособливоюмасштабністювідтворення
подій.Їїпафосвизначаютьзагальнодержавніідеали.Сильнийімужнійдух
римлянутіленовлітературі.Римлянибулизавойовниками.Римупідкори
ласявсяІталія,апотімЙорданія,Греція,БлизькийСхід,ПівнічнаАфрика,
Єгипетта іншікраїни.Протевонилюбилиймандрувати.Узв’язку ізцим
римськалітературавідображаєширотуйдинамізмжиття,неспокійнувдачу
людини,їївічнийпотягдонезнаного.Однакдержавніінтересиримляниста
вилипонадусе,томуримськалітературасповненависокогогромадянського
змісту.Водночасунійоспіванонетількизагальне,айіндивідуальне.Рим
ськіписьменникистворилияскравіобразисвоїхсучасників,людейбурхли
воїінеспокійноїдоби,якимпритаманнісильніпристрастійпочуття.

Ета пи й пе рі о ди рим ської лі те ра ту ри.Римськалітературапройшлатри
валийшляхрозвитку,уякомувиокремлюютьтакіетапийперіоди:

1.Лі те ра ту ра доби рес пуб лі ки(до31р.дон.е.):
а)долітературнийперіод(досерединиІІІст.дон.е.);
б)періодранньоїримськоїлітератури(серединаІІІст.дон.е.—середина

IIст.дон.е.);
в)літератураперіодугромадянськихвійн(серединаIIст.дон.е.—31р.

дон.е.).
2.Лі те ра ту ра епо хи ім пе рії(31р.дон.е.—476р.н.е.):

ЛІТЕРАТУРА  
СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Римська література ви ник ла піз ні ше за грець ку. Пер ші її тво ри 
да то ва ні ІІІ ст. до н. е. Як ві до мо, Рим за хо пив Гре цію, але він му сив схи ли ти ся 
пе ред її мис тец твом. На віть рим ських бо гів ото тож ню ва ли з грець ки ми: Юпі тер — 
Зевс, Юно на — Ге ра, Неп тун — По сей дон, Ве не ра — Аф ро ді та, Ді а на — Ар те мі да, 
Мі нер ва — Афі на то що. 

Зауважте!



87

Література  Стародавнього  Риму

а) література ранньої імперії, або
«золота доба» Августа (31 р. до н. е. —
14р.н.е.);

б) «срібна доба» римської літератури
(I–IIст.н.е.);

в) література пізньої імперії (III–
IVст.н.е.).

Лі те ра ту ра до би рес пуб лі ки. Варха
їчнийперіод(відпрадавніхчасівдосере
диниIIIст.дон.е.) закладалисяоснови
римської літератури, джерелами якої
булифольклорівіруванняіталійськихплемен.Тодіжбулаутворенарабов
ласницькаРимськареспубліка,якапроіснуваладокінцяIст.дон.е.

Першийперіодрозвиткуписемноїлітературиохоплюєчас ізсередини
IIIст.дон.е.досерединиIIст.дон.е.Римставцілкомсформованимантич
нимполісом.ПідкорившибільшучастинуСередземномор’ятаБалканського
півострова, він активно долучається до елліністичного світу. Пе рек лад і 
на с лі ду ван ня грець ких тво рів—цебувпліднийшляхдляримськоїлітератури
наранньомуетапі.ПершимпоетомРимувважаютьЛі вія Анд ро ніка,котрий
переклавГомерову«Одіссею».Цепершийтвірримлян,створенийлатиною.

ЯківГреції,уРимівеликурольвідігрававтеатр.Спочаткудраматичні
виставивлаштовувалитількипідчасрелігійнихсвятабоузв’язкузурочистими
подіями.ПриблизновIVст.дон.е.виставинабулисвітськогохарактеру,
акторивиступаливженевхрамах,авспеціальнихспорудах.УІІІ–ІІст.до
н.е.театральнівистависталиневід’ємноючастиноюсуспільногойдуховного
життяримлян.СереддраматургівтієїдобибувдужепопулярнимПлавт.Він
писавп’єсидлянижчихверствнаселення,заклавшизасадикомедіївримській
літературі.Хочавйогоп’єсахдіялигреки,алехарактерибулидобрезнайомі
римлянам.ІншийдраматургТе рен ційорієнтувавсянасмакивищихверств,
вважаючи, що людину потрібно зацікавити проблемами, які б змусили її
замислитисяпрожиття.

ОстаннєстоліттяРимськоїреспублікипозначенезавойовницькимивій
намиримлянівнутрішнімрозбратом.У49р.дон.е.врезультатізапеклої
боротьбиЮлійЦезарзахопивРим,зосередившиусвоїхрукахвеличезнувла
ду.Однакпротиньогобулаорганізованазмовасенаторівізметоювідновлен
няреспубліки.У44р.дон.е.Цезарбувубитий.

Протегромадянськівійнинеприпинилися.Урезультатітривалоїполітич
ноїборотьбиОктавіанАвгуст(ГайЮлійЦезарАвгуст)узявусвоїрукивладу
вреспубліці.Розвитоклітературивперіодгромадянськихвоєнуповільнився.
Особливоїпопулярностівцейчаснабуває іс то рі ог ра фія,уякувводятьказ

АнтичнийтеатрвАраузіоні(нині — 
м. Оранж, Франція).  I ст. до н. е.

В ан тич но му сві ті важ ли ву роль ві діг ра ва ло мис тец тво ус но го мов
лен ня, або крас но мовс тва, що на зи ва ло ся риторикою. Во но впли ва ло на різ ні жан
ри лі те ра ту ри. У них використано ба га то ху дож ніх за со бів з ус но го мов лен ня. 

Зауважте!



88

Цікаво знати

АНТИЧНІСТЬ

ковофантастичні елементи для більшої розважальності. У ко ме діюдедалі
активніше проникають реалії римського життя. Водночас з’являється новий
актуальнийдляримськогосуспільстважанр—са ту ра(«суміш»),видатним
майстром якого був Гай Лу ці лій. Перші сатури не мали комічного змісту,
алезгодомелементисатиристалиобов’язковимидлянього.Звідсизначно
пізніше,уIст.н.е.,виниклословоса ти ра.ТвориГаяЛуціліяхарактеризува
лисягостроюзлободенністю.

НапочаткуІст.дон.е.збільшуєтьсяінтересдолі ри ки.Формуєтьсяалек
сандрійськашколапоезії.У70–60хрокахдон.е.виникає«новашкола»
(неотеоретиків), яка згуртувалася навколо Пуб лія Ва ле рія Ка то на. Поети
писали переважно про кохання, намагаючись якомога точніше передати
почуттяособистостіНовогочасу.Тодінапрочудпопулярноюсталафілосо
фіяЕпі ку ра,уякійсповідувавсякультрадощівінасолод,щосталасвоєрід
нимзасобомвтечівідпроблемжиття.

«Зо ло та до ба» давньорим ської лі те ра ту ри. Літера
туру ранньої імперії (періоду правління Октавіана
Августа) називають «зо ло тою добою» давньоримської
літератури,босамевцейчасвонадосяглавершинсвого
розквіту.ОктавіанАвгустустановивновусистемуправ
ління—принципат(формадержавноївлади),якапроіс
нуваладоIIст.н.е.Імператоррозумівзначенняхудож
нього слова в суспільстві, тому всіляко підтримував і
наближавдосебемитців.

У «золоту добу» Октавіана Августа провідне місце
посілапо е зія—епічнайлірична.Пуб лій Вер гі лій Ма рон 
увійшов в історію літератури як автор трьох славетних
творів:«Бу ко лі ки», «Ге ор гі ки», «Ене ї да».Використовуючи
досвід Гомера, Вергілій утверджував ідеї Римської дер
жави, прославляв образ героягромадянина, надавав
міфамсучасногозначення.

Лі те ра тур ний гур ток Гая Ціль нія Ме це на та, ку ди вхо див і Вер гі лій, став про
від ни ком «офі цій но го нап ря му» у лі те ра ту рі. Ме це нат, з до по мо гою яко го ім пе
ра тор Ок та ві ан Ав густ на ма гав ся впли ва ти на по е зію, увій шов в іс то рію. Йо го 
ім’я в єв ро пей ських мо вах ста ли вжи ва ти в зна чен ні «ба га тий і без ко рис ли вий 
пок ро ви тель мис тец тва». 

Квінт Го ра цій Флакк відомийякавторвіршів(еподівчиямбів),уякиху
жартівливійформірозповідалосяпроподіїреальногожиття.ВодночасГора
ційписавісатири(абобесіди)—творинафілософсько моральнійестетичні
теми.Однакособливовінпрославивсясвоїмиодами(самавторназивавцітво
рипіс ня ми,аода миїхназвалипізнішіантичніпоети),кожназякихмістить
звернення до божества, певної особи чи групи осіб і побудована у формі
монологучидіалогу.

ОктавіанАвгуст.
Ва ти кан.

Скуль пту ра. I ст.
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Серед ліричних жанрів чільне місце в
римськійлітературіпосідаєжанреле гії,пред
ставниками якого були Гай Кор не лій Галл, 
Аль бій Ті булл, Секст Про пер цій.Почеснеміс
це в цьому ряду належить Пуб лію Ові дію 
На зо ну, видатному поетові «золотої доби».
ЛюбовніелегіїОвідіячиталивсі—відзвичай
нихгромадяндоімператора.Однакосновним
своїм твором поет вважав «Ме та мор фо зи».
Його провідна тема — перетворення всього
живого:людейнарослини,тварин,зірки,струмкитощо.Овідійпрагнувпояс
нити все, що відбувається у світі, тому оповідь охоплює період із початку
створеннябогамилюдствадоправлінняримськихімператорів.У«Скор  бот
них еле гі ях»ОвідіявисловленовеликулюбовдоРиму,дорідноїбатьківщини.

Лі те ра ту ра піз ньої ім пе рії. Розвитоклітературипізньоїімперіївідбував
сявумовахпостійноїзміниімператорів,внутрішніхчвар,глибокоїкризиРим
ської держави. Івсежтакилітературазалишалася дієвим засобом впливу на
суспільство.Лу цій Ан ней Се не канаписавфілософськітрактати,уякихвис
ловив свої погляди про монархію, моральні проблеми, сенс життя. Серед
його художніх творів важливе місце посідають трагедії «Ме дея», «Фед ра», 
«Едіп», «Ага мем нон» та ін. Герої трагедій Сенеки переживають великі
пристрасті,розповідаютьпросвоїпочуттяівнутрішніконфлікти.

Творчість Фед ра репрезентує народну літературу, зокрема жанр байки.
Йогоздобутокскладаєтьсязп’ятикнижок«Езо по вих ба йок»,доякихувій
шли145творів.БеручизаосновубайкиЕзопатадеякііншітвори,Федрнадав
їмсучасногозмісту.

УперіодзанепадуРимськоїдержавинапершийпланулітературівиходить 
са ти ра.Марк Ва ле рій Мар ці алнаписав12книгепіграмнатемисучасногойому
життя.СучасникомМарціалабувДе цім Юній Юве нал,котрийусвоїхсатирах
викривав моральний занепад римського суспільства. Сатири Ювенала
характеризуютьсявеликоюгостротоюізлободенністю.

Жанрро ма нупредставленийутворчостіЛу ція Апу лея.Уйоготворіпоєд
нанофантастикуйреальність,міфі«правдужиття»,захоплюючуінтригута
філософськісентенції.

КінецьРимськоїімперіїнеозначавприпиненняжиттяримськоїлітера
тури.Вонасталаневичерпнимджереломхудожностідлябагатьохпоколінь
митців.

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Наз віть ос нов ні ета пи й пе рі о ди дав ньо рим ської 
лі те ра ту ри. 2. Виз нач те їхні про від ні оз на ки, наз віть пред став ни ків. 3. Оха рак те ри
зуй те «зо ло ту добу» Ав гус та та її го лов ні здо бут ки. 

робота в групах. За до по мо гою ін тер не ту знай діть ін фор ма цію й під го туй те 
по ві дом лен ня про особ ли вос ті іс то рич но го роз вит ку та куль ту ри Ста ро дав ньо го 
Ри му за клю чо ви ми сло ва ми: Колізей,Форум,ТеатрПомпея,гладіатор,принципат,
принцепс,республіка,імперія,легіон,сенат,сенатор,ЮлійЦезар,МаркАнтоній,
ОктавіанАвгуст (1–2завибором). 

Робота з текстом

ФонтанТреві.м. Рим (Італія). 
Су час не фо то
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Сто рін ки жит тя та твор чос ті

НаприкінціIст.дон.е.Римськадержавазаристократичноїреспубліки
перетвориласянаімперію.Такзваний«римськиймир»—періодтимчасово
гозатишшяувійнах,щонаставізприходомдовладиОктавіанаАвгуста,—
давпоштовхдорозквітулітературийкультури.ПоетВергілійставулюблен
цемАвгуста,протеніколинепрагнувслави.Алевонасамазнайшлайого,бо
Вергілій оспівував Римську державу й утверджував ідеал громадянського
служіннявлітературі,якийбувузірцемдлявсіхнаступнихепох.

Пуб лій Вер гілій Мароннародивсяпоблизу м. Ман туї (Італія).Йогобатько
бувзаможноюлюдиною,володівнелишеземлями,аймайстернеюзвиготов
леннякерамічнихвиробів.Проматірмитцянічогоневідомо.

Коли Вергілію виповнилося 15 років, батько відправив його здобувати
освітувРимдовідомогопедагогаЕпідія.Вступдоцієїшколи,денавчалися
вихідці із знатних сімей, свідчить про те, що батько Вергілія належав до
вищоїверстви.Доречі,тутучивсяйОктавіанАвгуст.Вінбувмолодшимза
Вергіліянашістьроків,алеможнаприпустити,щопоетпознайомивсязним
уже в школі. Октавіан Август усе життя опікувався Вергілієм, ставився до
ньогозвеликоюприязню.

Вергілійвивчавфілософію,багаточитав,цікавивсямедициноютаматема
тикою.Батькохотів,щобвінставадвокатом.Алеюнакмаввласніуявлення

промайбутнє.У45р.дон.е.вінпере
їхавдоНеаполяіставвласникомневе
личкого маєтку, де все життя на лоні
природизаймавсялітературноюдіяль
ністю.

На очах Вергілія відбулося багато
історичнихподій:смертьЦезаря, гро
мадянськівійни,боротьбазавладуміж
римськимиімператорами.Алещобне
відбувалося довкола, він не забував
свогоосновногопризначення—поезії.

До нас дійшли три основні твори
Вергілія: «Бу ко лі ки» — про мирне

1Трирема—бойовесуднодавніхгреківіримлян.

Ж.Б. Ж. Вікар.Вергілій,якийчитає
«Енеїду»АвгустутаОктавії. 1800 р.

ВЕРГІЛІй
70–19 рр. до н. е.

Та він жи ве, і дзвін гуч них йо го по ем
До ни ні снить ся нам ри дан ня ми Ді до ни,
Бряж чан ням пан ци рів і сплес ка ми три рем1. 

МиколаЗеров
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сільськежиття(бл.42–39рр.дон.е.),«Ге ор гі ки» — проземлеробськупрацю
(36–29рр.дон.е.)та«Ене ї да» — прозаснуванняРимськоїдержави(26–19рр.
дон.е.).

Вергілійпомеру 19 р. до н. е. в м. Не а по лі (Італія).Щевантичнічасийого
могилувважалисвященною.Інинівонаєсвятиммісцемдлявсіхшануваль
никівталантупоета.

Поема «Енеїда». Іс то рія ство рен ня. Міф про Енея отримав у Римі
офіційне визнання. Рим вважали оновленою Троєю. Знатні люди

намагалисяпов’язатисвійродовідзЕнеємтайогосупутниками.Томуінте
ресВергіліядоциклутроянськихміфівбувневипадковим.У26р.дон.е.в
Римісталовідомо,щоВергілійпочавписатитвірзазразкомГомеровихпоем.

Переднимстоялонепростезавдання:створитипоему,подібнудошедевра
Гомера, орієнтовану на епічну традицію, але з урахуванням нових ідей —
прославленняРимськоїдержавийАвгуста,утвердженнявладиРимунадсвітом,
оспівування ідеалу герояримлянина. Центральним персонажем мав стати
втікач,котрийзалишивсвоюбатьківщину,—троянецьЕней.Легендапротро
янськекорінняРимунабуласоціальнополітичногозмісту.

ЩеЮлійЦезармріяввідновитиТроюізробитиїїстолицеюдержави.
«Енеїда» стверджувала владу нової столиці — Риму. За задумом митця,
твірмавскладатисяз12книг,кожназякихмістилабвідноснонезалежні
епізоди. У 19 р. до н. е. «Енеїда» була загалом написана, але письменник
хотів доопрацювати деякі частини. Проте він тяжко захворів і не встиг
завершитипоему.Однаківтакомувиглядітвірзасвідчуєпроталантмитця
івеличністьйогозадуму.

Зв’язок тво ру з го ме рів ським епо сом і мі фо ло гі єю. Сюжет «Енеїди»
складаєтьсяздвохчастин:Енеймандрує,апотімвоюєвІталії.Накожнуіз
цихчастинВергілійвизначивпо6книг.Першаполовина«Енеїди»тематич
нопо діб надо«Одіссеї»,друга—до«Іліади»Гомера.Однак,навідмінувід
гомерівськогоепосу,повністюзаглибленоговминуле,уВергіліяміфзавжди
пов’язанийізсучасністю,авипробуванняЕнеяєпідготовкоюдоутвердження
величіРимськоїдержави.

Сю жет і ком по зи ція. Упер шій кни зі «Енеїди» ідетьсяпроте,якЕнейзі
своєю флотилією наближається до Італії. Розгнівана Юнона посилає їм
страшнубурю.Кораблірозкиданіповсьомуморю,їхнядоляневідома.Ітут
розповідь перериває сцена на Олімпі: Юпітер відкриває Венері майбутню
долюЕнеятайогонащадківаждочасівАвгуста,віщуєвеличРимськоїдер
жави.Надаліподії ізземногожиттягероїв,яківГомера,переплітаютьсяз
подіями,щовідбуваютьсянаОлімпі.

ЩастявсміхнулосяЕнеєві.ВінзісвоїмисупутникамипотрапляєдоКар
фагена (нині територія Тунісу), який заснувала Дідона. Вона співчуває
нещастямТрої,томугостинноприймаєтроянців.Дідонаособливобулавра
женадолеюЕнея.Увечері,підчасбенкету,вонапроситьйогорозповістипро
поневіряння.Цієюекспозицієюзавершуєтьсяпершакнига.Вонавідповідає
5–8книгам«Одіссеї»Гомера(плаванняОдіссея,буря,прибуттямандрівни
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ківукраїнуфеаків,прийомуцаряАлкіноя,проханнярозповістипроприго
ди).ОднакВергілійтворчопідходитьдонаслідуваннягомерівськоїпоеми,
у нього оповідь набуває зовсім іншого змісту. Ос нов на те ма — Рим і його
велич—простежуєтьсятутвідсамогопочатку.

РозповідьЕнеязвучитьу дру гій ітре тій кни гах«Енеїди».Другакнига
присвяченападіннюТрої.Згадуєтьсятроянськийкінь,загибельтроянських
героївіцаряПріама,ідетьсяйпроте,якЕнейвиноситьнаплечахсвогобатька,
Анхіза,іякдоньогоприєднуютьсяіншітроянці.

Утре тій кни зірозповідаєтьсяпроблуканняЕнеясвітом.Мандригероя
нагадуютьмандриОдіссея,протеВергілійнеповторюєвідоміміфи.Накож
нійзупинціподорожіЕнеєвіснитьсявіщийсонабопровидцівіщуютьйому
подальшудолю.

У чет вер тій кни зі розповідається про коханя Дідони до Енея. Вона
покохалайогозависокіморальніякостітастраждання.Коханнямогутньої
цариці сприяєвозвеличеннюобразуЕнеяутворі.Дідонапереживаєкон
фліктобов’язкуйпочуття(вонадалаобітницюпокійномучоловікові).
Це призводить до трагедії. Боги нагадують Енеєві про його велику
місію,ігеройзалишаєКарфаген.Немаючисилвитриматирозлуку,Дідона
вкорочуєсобівіку—убиваєсебемечем,якийїйподарувавЕней,апотімїї
тілопалаєувогні.

П’ята кни га«Енеїди»зновунагадуєгомерівськіпоеми.Еней,прибувшидо
Сицилії,улаштовуєігринароковинисмертіАнхіза.В«Іліаді»Гомерайшлося
про ігри на честь поховання Патрокла. Ця тема була актуальною за часів
імперії.Імператорулаштовувавзмаганнясередзнатнихмолодиків,вважаю
чицестаровинноютрадицією.

У шостій книзі Еней зупиняється поблизу міста Кум. Неподалік, за
легендами,знаходивсявхіддоцарствамертвих.ПророчицяСивіллапрові
щаєЕнеєвіборотьбу,якачекаєнаньоговЛації,апотімсупроводжуєйого
вцарствомертвихдлязустрічізАнхізом.

УГомераОдіссейтакожспускавсявцарствомертвих.ОднакуВергілія
цей мотив набуває зовсім іншого змісту. Анхіз провіщає Енеєві майбутню

славу й боротьбу за утвердження
Римської держави. Фактично про
роцтвоАнхіза—цегімнРиму.

Післямандрівгероявідбувають
сявійни.Їмприсвяченодругучасти
ну поеми (7–12 книги), що містить
легенди та факти з італійської дав
нини й мало перегукується з «Іліа
дою». Еней асоціюється з гомерів
ськимАхіллом.Укріпившисьназай
нятійтроянцямиземліпоблизугирла
річкиТібру,Енейуклавугодузцарем

латинянЛатином.
Н. Д. Холланд.ЗустрічДідонийЕнея.

1766 р.
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Латин погодився віддати за нього
дочкуЛавінію,якаранішебулаобіцяна
Турнові. Це й стало причиною війни.
Заключна сцена битви Енея з Турном
побудована за зразком битви Ахілла й
Гектора. Еней перемагає, він готовий
помилуватипереможеноговорога,однак
помічаєнайогоплечіпов’язкузагиблого
Паллантаі,якАхілл,якийпомстивсяза
смерть Патрокла, убиває Турна одним
удароммеча.

Об раз Енея.ВобразіЕнеязнаходи
мовсірисиепічногогероя.Він—хороб
рийімужній.Але,навідмінувідперсо
нажівгероїчногоепосу,якізвиклидія
типереважномечем,Енейнаділенийро
зумом.Вінпроводитьперемовини,укладаєугоди.Геройдієневособистих
інтересах,азарадинароду,виконуєпевнумісію—готуєумовидлязасну
ванняРиму.

Ідея гро мад сько го слу жін ня, ве ли чі дер жа ви. Намагаючисьдовестивелич
Римської держави, Вергілій славив Августа та Юлія Цезаря як нащадків
Енея,авідтакоголошувавїхнащадкамибогів,аджематір’юЕнеябулаВенера.
Алеідеятворунезводитьсятількидопрославленняімператорськоїдинастії.
Основ на ідеяпоеми«Енеїда»—цеутвердженнянеобхідностіпобудовисиль
ноїдержави,щобусіїїгромадянидіялизарадинеїтаксміливойнаполегли
во,якЕнейтайогосупутники.

ос мис лю є мо про чи та не. Прокоментуйте таблицю. 

Робота з текстом

Ф. Боль. ЕнейпридворіЛатина.
1661–1663ті роки

П о  е  м и  В е р  г і  л і я  т а  Г о  м е  р а

П о д і б н і с т ь В і д м і н н о с т і

1. Використання міфологічних сюжетів,
образів,впливбогівнадолюгероїв.

2. ПодорожіЕнея—подорожіОдіссея.

3. БитвиЕнея—битвиАхілла.

4.Традиціїгероїчногоепосу.

1.ІдеяутвердженняРимськоїдержави.

2.Еней—ідеалгерояримлянина.

3.Використанняфактівілегенд.

4.Наданняміфамсучасногозмісту.
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ЕНЕ Ї Да

                                      Поема
                  (Фрагменти)

ЗАСПІВ

(Кни га 1, вір ші 1–33)

Як і по е ма Го ме ра «Ілі а да», «Ене ї да» розпо чи на єть ся зас пі вом, 
у яко му ко рот ко роз по ві да єть ся про зміст усьо го тво ру й на го ло шу єть ся, що основ
ною при чи ною ли ха, яко го заз нав Еней, був гнів Юно ни. Вона зне на ви ді ла тро ян ців 
че рез об разу, на не се ну їй тро ян цем Па рі сом1. 

Збройногославлюзвитяжця,щопершийзнадмор’ївтроянських,
Долеюгнанийнещадно,наберегступивіталійський.
Горявіндоситьзазнав,суходоламийморемблукавши,
ЗволібезсмертнихбогівтамстивоїсерцемЮнони,
Лихавіндоситьзазнавубою,покимістопоставив,
Лаціюдавшипенатів2,азними—іплем’ялатинське,
ІАльбалонгу3стару,імуривисокогоРиму.
Музо,повідаймені,чимсамепрогніванатяжко,
Читопокривдженачим,царицябогів4засудила
Нанезліченнітрудитанещастяпобожногодухом
Батькайвождя,якбогиня—ігнівомтакимпройнялася!
Містостариннебуло5—фінікійськоголюдуосада,
ЗвалосьвоноКарфагенналівійськомуберезі,проти
Тібровихгирел,багатенаскарбізавзяттявоєнне.
Кажуть,Юнонайогошануваланайбільшеусвіті,
НавітьіСамос6забувшидлянього;тамзброябогині,
Тамколісницяїї.Анасерцівбогинібажання,
ЩобКарфагенцей,якДолядозволить,бувпаномнародів,
Алепрочулавона,щовідкровітроянськоїплем’я
Вжевиростаєнове,щомістапоруйнуєтірійські7.
З’явитьсялюд,підкорительземель,войовничийтагордий,
Згиневпожарімогутністьлівійська:таквипрялипарки.

Коментарі

1Паріс —синцаряТрої,Пріама,вибранийсуддеювсуперечціпрокрасуміжЮноною,
МінервоюіВенерою,віддавперевагуостанній.

2 Пенати—тутбогиохоронцідомашньоговогнища,покровителілюдинитаїїпраці.
ПеренесеннятроянськихпенатівуЛацій(областьЦентральноїІталіїізцентромуРимі)
означає,щоТроязнайшлавньомусвоюновубатьківщину,дім.

3Альбалонга—давнєіталійськемісто,засновникомйогобувАсканій,синЕнея.
4Цариця богів—Юнона.
5 Місто старинне було... — ідеться про Карфаген, заснований у 814 р. до н. е.

фінікійцями.
6Самос—остріввЕгейськомуморі—центркультуЮнони.
7Римляни,переможціКарфагенавтрьохпунічнихвійнах.
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ВсетеСатурніязнаєікровщепригадуєсвіжу,
ЩопопідмурамиТроїлилазаулюбленихаргів1.
Щежнезів’яливдушіпричинискорботиігніву,
Ще,притаївшися,всерціживутьїїйвирокПаріса—
Прикразневагакрасибожественної,—йрідненависний2,
ІГанімеда3,нанебоузятого,шанависока.
Тямлячивсете,вонатроянців,хвилеюбитих,—
Все,щозосталосьвідлютіданайців4ізброїАхілла,
Непідпускаладокраюлатинського;довгоігірко
ПасербиДолі,вониусімапроблукалиморями.
СтількистражданняляглонапідвалиниРимськогороду!(...)

                                                                  (Пе рек лад з латини Ми ко ли Зе ро ва )

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Про які по дії по ві дом ля єть ся в зас пі ві? 2. Які міс ця, 
пов’яза ні з мі фа ми, зга ду ють ся в тек сті? Які з них іс ну ють до сьо год ні? 3. У яких ряд
ках ідеть ся про Рим ську дер жа ву, її май бут ню сла ву? 

твор че зав дан ня. З’ясуй те зна чен ня мі фо ло гіч них пер со на жів, про яких ідеть
ся в тек сті, за до по мо гою слов ни ків або ен цик ло пе дій мі фо ло гії.

ПРОРОЦТВОАНХІЗАВАЇДІПРОМАЙБУТНЮСЛАВУРиМУ
(Кни га 6, вір ші 752–853)

Еней спус ка єть ся в Аїд, щоб по ба чи ти ся з тін ню бать ка й по чу ти 
про роц тво. Але йдеть ся не про осо бис ту до лю Енея, а про те, що він має зас ну ва ти 
но ве царс тво, тоб то ви ко на ти свій гро ма дян ський обов’язок. Ан хіз ві щує май бут ню 
сла ву Ри му та йо го на щад кам. 

ГлянувЕнейі,здригнувшисьнавигляд,питаєтьсявбатька:
«Щотозахвилітремтятьвдалині,іщотозалюди
Гетьпонадплесомлітаютьілугукриваютьзелений?»
ВідповідаєАнхіз:«Тодуші,щовдругесудилось
Тілоїмземнеузять.Долетейськоїхвиліприпавши,
Вводахспасеннихїївонип’ютьзабуттядовгочасне.
Хочуужеядавнотобіпоказатинаочно
Рідтвіймайбутнійіславнихнащадківтвоїхполічити,
Щобизомноюрадівти,Латинськогокраюдійшовши...
НиніДарданськогородувмайбутньомусудженуславу,
Кращихнащадківтвоїхіталійськогоплеменійкрові,
Світлихгероїв,щонашеіменняуспадщинувізьмуть,—

Робота з текстом

Коментарі

1УбитвахпідТроєюЮнона(Сатурнія,бодочкаСатурна)буланасторонігреків,які
названітутаргіями(аргів’янами),заназвоюмістаАргос.

2Рід ненависний—рідтроянськихцарів,якіпоходятьвідДардана;доньогоналежать
ЕнейіПаріс.

3 Ганімед — красень Ганімед був викрадений Юпітером і став його виночерпієм на
Олімпі.

4Данайці—греки,названітакзаіменемДаная,якийпереселивсязЄгипту.
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Всеятобіпокажу,йпрочитаєштивласнуюдолю...
Бачиштогоюнака,що,списомпідпираючись,ходить?
Вінщонайближчийдосвітла.Вінпаросткомпершим,наславу
Родутвогоіталійського,ввійдевповітрянагірне.
Сільвій1ім’яйогобуде,твоєтопоріддяостаннє,
Старощівпізніхтвоїхнагорода.Лавініямати
Влісідоглянейогоінабатьківськецарствопоставить,
ІАльбалонгустарувінпідскіпетрнашзавоює.
Цейот,найближчий,цеПрока2,троянськогоплеменіслава;
НумітордалііКапій,ітой,хтотебенагадає
Іменем,честю,побожністю,—СільвійЕней,колитільки
Долядозволитьйомуцарюватиумістіальбанськім3...
Щозаюнацтво,поглянь!Скількисилиунихбойової!
Скількивінківгорожанськогодубаїмчолавінчає4:
ЦітобіГабіїчесніосадять,НоментіФідену;
Тіколлатінськімурискладутьнагірськихстромовинах,
Болу,Пометію,КуруіФавнасвятегородище5!—
Назвиповікголосніназемлях,неназванихнині.
Далізадідом,дивися,синМарсаідедопрестолу,
Ромул,щоІліямати(славетногокровАссарака)
Всвітприведе.Подивись:двоєпернашоломіунього.
Так,йогобатькобогівнаділапризначаєвеликі;
Так,підрукоюуньогонашРимвеличавийогорне
Міццюівладоюземлю,адухомсягнедоОлімпа,—
Рівнявувсюсемигорбуєдиноювзявшистіною,
Благословеннийпотомствомгероїв...ТакматиКібела6
ПишновкоронізубчатійпоФрігіїйдевколісниці,
Родомбожественнимгорда,стовнуківсобіпригорнувши,
СотнюСвятихнебожителів,щонаетеріпанують.
Нинізвернисвоїочі,погляньнацейріднезліченний.
Все—твоїримськінащадки:тутЦезар,тутЮліївплем’я,
Щопопіднебовисокевеличчямсвоїмпіднесеться,
Отпереднамиітой,щотакчастотобівіщували,—
Август—геройінащадокбогів,щозновупоявить
Вікзолотийукраюіталійськім,нанивах,девперше
ЩедрийСатурнцарював.Івійноюсобіпоневолить
Вінгарамантівтаіндів,щовземляхживутькраєсвітних

1Сіль вій —ім’яСільвія,синаЕнеяіЛавінії,згодомсталородовиміменемальбанських
царів.

2Перечисляючицарів,Вергілійнезберігаєісторичноїпослідовності.
3КрімЕнея,запрестолборовсяійогоопікун.
4Дубовийвінокприсуджалиякнагородузаврятуваннягромадянина.
5Вергілійперерахуваввісімізтринадцятиколоній,заснованихальбанськимицарями

вЛації.
6Кібела—матибогів,якузображалиувінку,прикрашеномубаштами.
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Загодовимикругами,потойбікоднашихсузір’їв,
ДенебодержецьАтлантрозпеченіосітримає.
Вжеітепер,пам’ятаючиприкребогіввіщування,
ЗжахомчекаютьйогомеотійцііцарстваКаспійські,
ЖдутьітремтятьпереднимберегисемигирлогоНілу,
СтількиземлінесходивніГераклупоходіпреславнім,
Якпереслідувавланьмідноногу,ілісЕріманта
Відкабанавизволяв,іЛернейськупоборювавГідру,
НіпереможнийЛіей,щовеселимярмомвиноградним
Відверхогір’ївНізейськихженепереможенихтигрів...
Читивагаєшсядосіуподвигахмужністьявити?
ЧийтепертибоїшсявАвзонськихкраяхоселятись?..
...Іншімайстерніш,ніжти,відливатимутьстатуїзміді,
Змармурутеж,ягадаю,різьбитимутьлицяживії,
Кращевсудахпромовлятимуть,кращедалековідтебе
Викреслятьсферунебеснуізіркруговеобертання,—
Тижпам’ятай,громадянинеримський,якправитисвітом.
Будутьмистецтватвої:умирітриматинароди,
Милуватьщирихпідданцівівкрайдовойовуватьгордих».
ТакзавершавАнхізі,збудившивобохдивування,
Зновуговорить:«ПогляньнаМарцелла1,упанцирійдевін,
Яквін,звитяжець,надтлумомусімвирізняється,гордий.
Кінник,віннашудержаву,розхитанувзлійколотнечі,
Зновутвердить,іпунійцівпогромить,ігаллаповстання,
ВтретєсуперницькузброюКвіріновівдарположивши».
ТутйомуврічупадаєЕней,—поблизузауважив
Вінюнаканевимовноївродиузброїблискучій,
Алезпохмуримчоломізором,потупленимвземлю.
«Хтоце,мійотче,тамтоговождяуходісупроводить?
Синчиякийпослідущийвеликогородунащадок?
Якгомонитьйогопочет!Ігідністьякаупоставі!
Тількичомужйогосмутокітіньукриваютьтужливі?»
ЗслізьмивочахнатойзапитАнхізодмовляєповільно:
«Сину,прогоренайбільшенародусвогонерозпитуй!
Доляпокажейогоназемлі,танедастьйомудовше
Житинасвіті.Занадтовеликоюримськапотуга
Видаласьвам,несмертельні,щонамцейдарунокзабрали.
Скількирозпучливихзойківпошледовеликогоміста
ПолеМавортове2!Почестьякупохороннузобачиш

1Марцелл —переможецьгалльськогоплеменіінсубрів,котриймавуспіхийувійніз
Ганнібалом.МарцеллприсвятивРомулуКвірінуобладунокгалльськоговождя,убитого
нимвєдиноборстві.

2Ма вор то ве (Мар со ве) по ле—тілоМарцеллабулоспалененаМарсовомуполівРимі.
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Ти,Тіберіне1,повзнасипновийнесучисвоїводи!
Жоденюнакутроянськомуродітакихсподіваннів
Впредківськімсерцілатинськімнезбудить.ІРомуланиви
Незакрасуютьсявдругетакимпорождіннямвисоким.
Щозапобожність,івіраколишня,іщозаправиця,
Неподоланнавбою!О,ніхтобнеспромігсяузброї
Виступитьсупротинього—чипішимзмагатисябуде,
Чиузамиленіребраострогамидастьрумакові.
О,нещасливийюначе,колибсвоюдолюзламавти—
БутиМарцелломтобі2!Повніпригорщілілійнесіте—
Хайбирозкидавяцвітпурпуровий,імарнимдарунком
Душуонуковівтішив,іскинувтягарневимовний!»
Такпоходжаливонипорозлогихдолинахпідземних
Луками,повнимимли,ідопитливовсеоглядали.

                                 (Пе рек лад із латини Миколи Зе ро ва)

ос ми слю є мо про чи та не. 1. Яке зна чен ня має про роц тво Ан хі за в ут вер джен
ні про від ної ідеї «Ене ї ди»? 2. Роз крий те мі фо ло гіч ну ос но ву тек сту. 3. Що че кає на 
Енея в май бут ньо му, за сло ва ми йо го бать ка? 

ЩиТЕНЕЯ

(Кни га 8, вір ші 626–731)

Об раз щи та в по е мі Вер гі лія ство ре но ви раз но та яск ра во, як і в 
«Ілі а ді» Го ме ра. В очі ку ван ні ви рі шаль ної бит ви Ве не ра по си лає Енею зброю і щит, 
який май стер но ви ку вав бог Вул кан. На щи ті ху дож ньо зоб ра же но май бут ні под ви ги 
на щад ків Енея і ве лич не май бут нє Рим ської дер жа ви. Те ми ви різь бле них кар тин — 
ус лав лен ня ім пе рії. Зоб ра же но іс то рію Ри му, по чи на ю чи з дав ньої ле ген ди про вов
чи цю, що ви го ду ва ла близ ню ків Ро му ла й Ре ма, один з яких зас ну вав Рим. Знач ну 
ува гу при ді ле но й су час ним Вер гі лію по ді ям, зок ре ма спра вам Ав гус та в роз бу до ві 
ім пе рії. 

Тамбо,натомущиті,прозираючирокимайбутні,
Вирізьбиввладарогнюіталійцівмайбутніпригоди,
Римськогородутріумфи,Асканіїврідзнаменитий
Інезліченніусі,послідовнопровадженівійни.
ВирізьбиввініВовчицюуМарсовійтихійпечері,
Іколонеїблизнятсисунців,двоххлоп’ятнетямущих,
Яквониграютьсясміло,доматеріякприпадають,

Робота з текстом

Коментарі

1 Ті бе рін — Тібр, за ім’ям божка річки Тіберіна. Над Тібром, у мавзолеї Юліїв, був
похованийМарцелл.

2ВергілійзвертаєтьсядодушіМарцелла,доїїземноговтілення.«Зламати долю»і«бути 
Марцеллом» означаєздобутиземнеіснування.
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Яківона,повернувшидонихсвоюшиюмогутню,
Пеститьпочерзіобохітіловилизуєніжне.
ТампідіймаєтьсяРим,тамсабінськихжіноквикрадають1—
Хиженасильствопідчасцирковоїзабави;щедалі
Вирізьбивбогбойовищенове,щосхопилосяраптом
Поміжкуретами,Тацієм2давнімтаримськимнародом.
Даліобидвацарі,військовепокінчившизмагання3

Переджертовникомзбройні,звиномурукахпоставали
І,заколовшисвиню,мировувиробляютьугоду.
Тутже,зовсімпоблизу,квадригипрудкірозривають
НадвоєМетта4(нехтівтидодержатислова,альбанцю).
ТілотвоєпошматованеТуллповолікподібровах,
Іпридорожнітерниукривавійросічервоніли.
ДаліПорсеннанаказувавміступрийнятивигнанця
ІзаТарквініяримлянстрашноюоблогоюмучив;
ДітиЕнеєвівбійвиступаютьзаволюзмагатись.
Ставроздратованийцар,наустахйомулютапогроза,
Видко,почув,щонаваживсяКоклітмостизруйнувати,
ЩоутеклавідсторожіівТібровіскочилаводи
Клеліядіва5...Щедалістоявуфортеціначатах
Манлій6,іхрамборонив,івисокийувесьКапітолій;
Ромулівїживсядвірострішкомновоїсоломи.
Напозолоченімґанкусріблистийгусакнеспокійно
Вгорузривавсь,кричачи,щогаллиужебіляхраму.
Галлиповзлипокущах,добиралисявжедофортеці,
Маючидобрузаслонуутемрявічорноїночі.
Кучерівнихзолоті,іззолотайодяг,іброня.
В’ютьсяплащіповишивані;щирогозлотанамисто
Вкожногосяєнашиїмолочній.Розмахуєкожен
Пароюсписівлегкихіщитомзахищаєтьсядовгим;

1 За легендою, для збільшення населення Риму Ромул запросив на свято
сусідівсабінян,іпідчасбенкетуюнакивкралисабінянськихдівчат.

2Тацій —вождьсабінян.
3Викраденісабінянкизупинилибитвуміжримлянамийсабінянами.
4Метт—альбанськийцарМеттійФуффетійзапропонуваввирішитисуперечкуміж

Римом і Альбою поєдинком найсильніших. Після перемоги римлян Меттій задумав
зрадуйзацебувпокараний:занаказомримськогоцаряТуллаГостіліяМеттіярозірвали
двомаколісницями,доякихйогоприв’язали.

5ЕтруськийцарПорсеннавимагавповерненнявигнаногоримлянамицаряТарквінія
Гордоготайогосім’ї.ГораційКоклітвідбиваветрусківвіддерев’яногомосту,іколивін
бувзламаний,кинувсявТібрівобладункуперепливйого;Клелія,виданазаручницеюПор
сенні,повернуласядоРиму,переплившиТібрнаконі.

6Манлій—ТітМанлійТоркват,оборонецьРиму,обложеногогаллами,яківночіпотай
піднялисянаКапітолій.Протесвященнігуси,зачувшикроки,піднялиґелґітізаволоділи
увагоюохорони.



100

АНТИЧНІСТЬ

ТутвитанцьовуютьСалії,голілуперки1заними;
Фламіни2тутувовнянихшапках,тамМарсовівидно
Скинутізнебащити,тамчистіжінкивколісницях
Святощімістомпровозять.Щедалімитецьнезрівнянний
ВирізьбивТартарпідземний.Плутоновібрамивисокі
Ілиходіямпризначенікари;тебе,Катіліно3,
НависоченнімуступііФурійстрашнихпротитебе.
Праведнідушіокремо,міжнихіКатонправосудний4.
Понадпідземнимитінямийшовзлотокованийобраз
Морябурхливого;сивагойдаласьіпіниласьхвиля,
Анавкругивикидалисясрібніізморядельфіни
Ірозбивалихвостамигребеніхвиль.Восередку
Суднапишалисямідні.ВеликатобитваАктійська5,
Мореукритеусекораблями.Кипитьузбережжя
ІвідбиваєтьсязолотомвхвиляхпрозорихЛевкати.
Виднотам,якцезарАвгустпровадитьубійіталійців,
Високоставнакормівін,азнимінарод,ісенатвесь,
Іщонайбільшібоги,іпенати.Наскроняхподвійне
Сяйвоуньогогорить6,ізоряпонадтім’ямажрідна.
ДаліАгріппа7,знаказубогів,присприятливімвітрі
Ставитьустрійкораблі;начолігордовитімунього
Славнаознаказвитяги,ростральнийвінець8променіє
Тамзіноземноюміццю,призброїішатахвідмінних,—
Відузбережжівчервоних,відсхіднихземельповернувшись
ЗкраюЗоріпереможцем,—Антонійведезасобою
Бактрів9,єгиптяні...гріхщонайбільший—єгипетськужінку10.
Лавоювсінаступають,іпінятьсяводизатоки,
Весламизбиті,розірванітьмаминосівкорабельних.
Рвутьсяупросторіньвсііззатоки:здається,Ціклади

1Голі луперки—жриціПанайЛуперка,ототожнюваногозПаном.Підчассвяткувань
на честь божества («луперкалій») луперки в самих фартухах бігли містом, наносячи
зустрічнимудариременемізшкурижертовнихкіз.Уважалося,щоїхніударизцілюють
відбезпліддя.

2Фламіни—римськаколегіяжерців.
3Катіліна—вождьзмовипротиРеспублікивсерединіІст.дон.е.
4Катон:тутуролісуддіпідземногоцарства.
5Актійська битва—битваприАктіумі.
6 У дні поховання Юлія Цезаря зійшла комета, яку його прихильники оголосили

знаменням,щосвідчилопройогозачисленнядобогів.УбитвіЦезарнібиблагословляєсина
своєюбожественноюсилою.

7Агріппа —сподвижникАвгуста.
8Ростральний вінець —нагородапереможцювморськомубою,металевийвінок,при

крашенийзображеннямикорабельнихносів.Агріппабувнагородженийзаперемогунад
СекстомПомпеєм—синомПомпея,ворогомАвгуста.

9Бактри—племена,якіжилинасходівідКаспійськогоморя.
10Єгипетська жінка—Клеопатра.
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Вергілій

Вирнулизсиніхбезодень,стикаютьсягориплавучі;
Такрозгорнувсяпотужноневиданийбійкорабельний.
Падаєклоччягорючеісиплютьсястрілиповсюди,
ВогкеНептуновеполепролитоюкров’юбагріє.
Середдвірськоїгромадицарицяєгипетськасистром1
Кличедобою:небачитьгадюк,щоїїдожидають2.
Тутчужинецькіпотворнібоги,тутАнубіс3гавкучий
ПротиМінерви,йНептуна,іматеріримлянВенери
Стріламиприщуть.ТакинувсяМарсусерединусічі,
Впанцирізкрицізакутий;ізнебаЕрініїлюті
ІневгамовнаНезгодадобою,розхристані,впали,
ЛинеБеллонауслідікривавимбичемрозмахнулась;
ВнебівисокомуставАполлонізнатягненимлуком,
Глянувнабитву,івмитьповернулися,враженіжахом,
Гетьутікаютьараби,сабейці,єгиптяни,інди.
Бачитьпоразкуцариця.Велитьрозв’язатимотуззя,
Порозпускативітрила,тікає.Митецьбожественний
Вирізьбивгордуцарицю,бліду,переляканусмертю;
ВмореодноситьїїсприятливимподихомЯпіг4.
Нілвелетенськийвстаєїйназустріч,і,враженийгорем,
Лоносвоєвідкриває,йподоланихкличедосебе,
Вгирласвоїтаємничі,усхованкиплесясносиніх.
Далі,потрійнимтріумфомдоРимськогозамкавступивши5,
Цезарбогаміталійськимобіцянупочестьскладає:
Триставвеликомумістіприсвячуєхрамівобітних.
ВзахватіРимодзабав;скрізьоплескилюдулунають;
Хорижіночіухрамах;жертовникискрізьпломеніють;
Скрізьпожертовникахвсіхпозабивановжертвутелята.
СамжевладикасидитьнаосяянімФебовімґанку
Івідпідвладнихнародівприймаєдари;прикрашає
Пишнохрамуодвірки,ідовгоюв’ютьсястягою
Передпотужнимязикиземніврозмаїтихубраннях.
ВикувавмудрийКовач6розперезанихафрів,нумідів,
Дальніхлелегів,карійцівілучниківдобрих—гелонів7.
ТаміЄвфрат8переможенийллєсвоїводитихіше,

1Систр—металеватріщалка,якузастосовувалидляобрядівначестьбогиніІзіди.
2Царицященезнаєпросвоюблизькусмертьвідукусузмій—такКлеопатразагинула

післяперемогиОктавіана.
3Анубіс —давньоєгипетськийбогсмерті,якогозображувализголовоюгієни.
4Япіг —західнийвітер,щодувзАпулії(давняЯпігія).
5ПотрійнийтріумфАвгустулаштувавякпереможецьприАктіумі,переможецьдалма

тинськихплеменізавойовникАлександрії.
6Мудрий Ковач—богковальстваВулкан.
7ПерелікнародівМалоїАзії.
8Євфрат, Рейн, Аракс —річки,названіВергілієм,уособлюютьнароди,якіжилибіляних.
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Ікраєсвітніморіни1,іРейнізподвоєнимгирлом,
Даги2йдалекийАракс,щонетерпитьмостівнадсобою.
ТакмилувавсяЕнейдивовижнимдарункомВулкана;
Взахватівінодмайбутніхподійі,радіючисерцем,
Взявнасвоєраменомайбутністьіславунащадків.

                   (Пе рек лад із латини Ми ко ли Зе ро ва)

У по е мі «Ене ї да» іде а лі зовано рим ську іс то рію. Цьо му слу гу ва ла ба га та дав
ньог рець ка й ство ре на на її ос но ві дав ньо рим ська мі фо ло гія. Міф був тіс но 
по єд на ний з іс то рі єю і по яс ню вав її, ста вав не за пе реч ним фак том. Іде а лі за
ція сто су єть ся і ха рак те рис ти ки пер со на жів, пе ре дов сім Енея та йо го су пут
ни ків, які вті лю ва ли доб лесть і гро мад ське слу жін ня. У кож но му об ра зі під
крес ле но од ну основ ну ри су, якій під по ряд ко ва ні ін ші. Ху дож ній об раз стає 
у Вер гі лія сим во лом, уті лен ням пев ної ідеї. Ра зом із тим кар ти на мі фо ло гі
зо ва ної дав ни ни про сяк ну та ду хом до би Ав гус та та її іде я ми.    

Використовуючи сю жет «Ене ї ди» Вер гі лія, ук ра
їн ський пись мен ник І. Котляревський ство рив 
пе ре ли цьо ва ну «Ене ї ду». Її зна чен ня по ля гає в 
то му, що в ній упер ше в ху дож ній лі те ра ту рі 
ство ре но об раз ук ра їн сько го на ро ду, відо
бражено його зви ча ї та ха рак те ри. Пись мен ник 
ут вер джує єд ність ук ра їнс тва, що ста не за по ру
кою світ ло го май бут ньо го. 

ос ми слю є мо про чи та не. 1. Які кар ти ни по ба чив Еней на щи ті? 2. Які з них  
ма ють мі фо ло гіч ну ос но ву, а які —  іс то рич ні фак ти? 3. Виз нач те про від ні мо ти ви в 
піс ні. 4. Знай діть у тек сті сим во ли й роз крий те їхнє зна чен ня.

творче завдання. Створіть опис щита українського героя або героїні нашої 
доби (усно). Які картини української історії та природи могли б бути зображені на 
щиті? Поясніть їхнє символічне значення.  

Дискусія. Чому І. Котляревський узяв за основу своєї поеми «Енеїда» твір 
Вергілія? Які ідеї та образи античності виявилися актуальними для нової укра
їнської літератури? 

робота в групах. 1. Поміркуйте, які риси епічного героя виявляються у вчинках 
Енея. 2. Визначте спільні й відмінні риси в характері Енея та героїв Гомера. 3. Поясніть, 
чому картини на щиті Ахілла відображають тогочасне життя греків, а на щиті Енея — 
майбутню велич держави. 4. Виявіть ознаки епосу в «Енеїді» Вергілія.   

Життєві ситуації. Які реалії життя відтворено в «Енеїді» Вергілія? Наведіть 
приклади. Як вони були перетворені в міфах?       

Проєкт. Створіть проєкт на тему «“Енеїда” Вергілія в образотворчому мисте
цтві та музиці». Підготуйте презентацію. 

Краса слова

Робота з текстом

1Моріни—племена,якінаселялиузбережжясучасноїБельгії.
2Даги —жителінинішньогоДагестану.

А. Ба зи ле вич.Енейізвійськом.1967 р.
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Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Одним із найвидатніших поетів доби Октавіана Августа був Квінт 
Го ра цій Флакк,або,якйогоприйнятоназивати,Го ра цій.Віннародився
вм. Ве ну зії(Іта лія).Йогобатькобуврабом,відпущенимнаволю.Горацій
навчавсявРимі,апотімвАфінах,дейогозасталагромадянськавійна,що
розпочаласяпіслявбивстваЮліяЦезаря.Юнакуступивувійськопідпро
водом Брута (римський сенатор, убивця Цезаря), котрий вербував при
хильників республіканського ладу. Під
час війни Горацій був командиром легіо
ну.ОднакпоразкаарміїБрутапозначила
сянайогодолі.Вінбувпозбавленийзасо
бівдля існування,майнопоетабулокон
фісковане, тому майбутній митець мусив
розпочинатижиттянаново.

Перші літературні твори Горація при
вернули увагу Вергілія, який узяв поета
підсвоюопікуйпознайомивізМеценатом,
атой,усвоючергу,увівГораціядолітера
турногоколайнавітьдавневеличкиймає
ток,щобписьменникмавзмогузайматися
поезією.БлизькістьдоМеценатадопомогла
Горацію ввійти до оточення Октавіана
Августа.Найогочестьпоетнаписавбагато
віршів. Хоча Горацій працював у різних
жанрах (сатири, послання, гімни та ін.),
однак найбільше прославився в жанрі оди,
надавши їй класичних ознак. У його одах
возвеличується не тільки імператор, а й
людські чесноти, радість життя, краса,
коханнятамистецтво.

Ода — вірш, що виражає піднесені почуття, викликані важливими
подіями,діяльністюісторичнихосіб.

А. Реслер.
Горацій.1922 р.

ГОРацІй
65–8 рр. до н. е.

Мій пам’ят ник сто їть…

Горацій
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ДО МЕЛь ПО МЕ Ни 

Ода звер не на до Мель по ме ни — му зи тра ге дії або по е зії. Це 
звер нен ня дає мож ли вість по е то ві роз кри ти те му без смер тя мис тец тва. Сла ва 
по е та, на дум ку Го ра ція, за ли шить ся у ві ках, бо йо го вір ші бу дуть жи ти в нас туп них 
по ко лін нях. 

Мійпам’ятникстоїтьтривалішийвідміді.
Підніссявінчоломнадцарськіпіраміди.
Йогонесточитьдощуїдливий,гризький,
Незвалитьналітнийпівнічнийбуревій,

Ніроківдовгийряд,нічасулітневпинний.
Янеумруцілком:єствамогочастина
Переживемене,івідлюдськихсердець
Прийматимухвалу,покипонтифікжрець

ЩесходитьздівоюввисокийКапітолій.
ІдешумитьАвфід1внестриманійсваволі,
ІдеказковийДавн2ратайськийлюдсудив,—
Скрізьговоритимуть,щосинпростихбатьків,

Япершийположивнаіталійськуміру
Елладидавнійспів.Такнетаїсьвідмиру,
Ілавром,щозростивсвятийДельфійськийгай,
ОМельпомено,тичоломоєзвінчай.

                                                        (Пе рек лад із латини Ми ко ли Зе ро ва)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Яким уяв ля єть ся Го ра цію мо ну мент на честь по е та? 
2. З чим ав тор по рів нює пам’ят ник мис тец тву? 3. Що ми тець вва жає сво єю ос нов
ною зас лу гою? 4. Як дов го три ва ти ме сла ва по е та, на дум ку Го ра ція? 5. Які фак ти 
бі ог ра фії Го ра ція й куль ту ри Ста ро дав ньо го Ри му ві доб ра жен о у тво рі? 

твор че зав дан ня. Знай діть у вір ші сим во ли, на ма люй те їх і по яс ніть їхнє зна
чен ня у тво рі. 

Дискусія.  1. Чо му, на ва шу дум ку, пам’ят ник Го ра ція «піднісся…чоломнадцар
ські піраміди» (тоб то єги пет ських фа ра о нів), а не рим ських ім пе ра то рів? 2. Чо му 
Го ра цій звер та єть ся са ме до Мель по ме ни, а не до ін шої му зи чи до бо га Апол ло на — 
пок ро ви те ля мис тец тва? 

робота в групах. Створіть проєкт пам’ятника вашому улюбленому письмен
никові чи письменниці. Презентуйте в класі, поясніть ідею пам’ятника. 

Життєві ситуації. Які літературні пам’ятки або музеї ви відвідували в місцевості, 
де  проживаєте? Поділіться вашим досвідом.       

Проєкт. Дослідіть різні переклади оди Горація. Поділіться своїми спосте
реженнями в доповіді. 

Коментарі

Робота з текстом

1Авфід —річканапівдніІталії,уріднихмісцяхГорація.
2Давн—міфічнийцаруПівденнійІталії (Апулії).
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Вірш Го ра ція ві до мий та кож під наз вою «Па 
м’ят ник». Об раз пам’ят ни ка став сим во лом 
по е зії, що ус ла ви ла мит ця у ві ках. У вірші 
Го ра ція ідеть ся про міц ність пам’ят ни ка 
(йо го мис тец тва), то му в опи сі пись мен   ник 
зга дує мідь, яку ви ко рис то ву ва ли вже за ча 
сів Ста ро дав ньо го Ри му. Мідь, як ві до мо, не є 
над то міц ною, ви ро би із цього металу мо 
жуть змі ню ва ти свій ко лір і фор му. А справ ж
 ня по е зія, на дум ку Го ра ція, нет лін на. Він 
ро бить ак цент на зна чен ні сво їх ху дож ніх 
від крит тів: «Япершийположивнаіталійську
міру / Еллади давній спів…» Тоб то ми тець 
пер шим у рим ській по е зії нас лі ду вав тра ди
ції грець ких по е тів — Ал кея та Сап фо. Го ра
цій пи ша єть ся тим, що він, син прос тих 
бать ків, зу мів до сяг ти вер шин мис тец тва. 
Згад ка про Ав фід і Давна свід чить про те, 
що по ет праг не ста ти ві до мим на сво їй 
бать ків щи ні. Ка пі то лій — од не з уз виш, на 
яких був за  с но ва ний Ста ро дав ній Рим. 
То му по нят тя «бать ків щи на» Го ра цій ро зу міє ши ро ко — це для ньо го не 
тіль ки рід ні міс ця, а й Рим ська дер жа ва. «Пон ти фік жрець» — це го лов ний 
жрець (Пон ті фекс Мак си мум), який що ро ку схо див на Ка пі то лій ра зом із 
стар шою вес тал кою (жри ця хра му Вес ти), щоб мо ли тись Юпі те ро ві Ка пі то
лій сько му про бла го ден с тво Рим ської дер жа ви. От же, три ва лість сво єї 
сла ви Го ра цій спів від но сить з іс ну ван ням Рим ської ім пе рії. Про те сла ва 
по е та пе ре жи ла дав ню ім пе рію і сяг ну ла на шо го ча су. Ода Го ра ція «До 
Мель по ме ни» да ла по туж ну тра ди цію у сві то вій лі те ра ту рі. Об раз па  м’ят 
ни ка як сим во лу мис тец тва зма льо ву ва ли різ ні мит ці, віль но пе рек ла да ю чи 
оду Го ра ція (М.Ломоносов,Г.Державін,О.Пушкінта ін.).   

Оду «До Мель по ме ни» пе рек ла да ли се ред ба га тьох ін ших і ук ра їн ські 
пись мен ни ки. Най ві до мі шим вва жа ють пе рек лад М. Зерова. До ля цьо го 
по е та є тра гіч ною. За ра дян ських ча сів йо го за а реш ту ва ли й від пра ви ли на 
Со лов ки (ар хі пе лаг ост ро вів на пів но чі Ро сії, де в 1921–1939 рр. бу ла в’яз ни
ця). Але й там М. Зе ров про дов жу вав пи са ти та пе рек ла да ти тво ри за ру біж ної 
кла си ки, зокрема й Вер гі лія, Го ра ція, Ові дія. У 1937 р. М. Зе ро ва роз с трі ля
ли ра зом з ін ши ми пред став ни ка ми куль ту ри ко лиш ньо го СРСР. Але сло во 
М. Зе ро ва, як і пам’ят ник Го ра ція, нет лін не. 

Пе ре вір те се бе. 1. Роз крий те зв’язок оди Го ра ція «До Мель по ме ни» з іс то рі єю 
і куль ту рою «зо ло тої доби» Ав гус та. 2. Виз нач те жан ро ві оз на ки оди. 3. Яку ідею 
ут вер джено у тво рі? 4. Наз віть сим во ли й роз крий те їхню роль у тво рі. 5. Ус но опи
шіть пам’ят ник ва шо му улюб ле но му по е то ві. 

Краса слова

Робота з текстом

Мельпомена.
Скульптура.
II ст. до н. е.
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Публій Ові дій Назон народивсявм. Суль мо ні,упередгір’яхАпеннін(Іта
лія).Вінпоходив ізстаровинногознатногороду.Батько,пишаючисьсвоїм
станом,прагнувдатидітям—ЛуцієвійнарікмолодшомуПублієві—най
кращуосвіту.

ОвідійнавчавсяспочаткувСульмоні,апотім—уРимі.Утойчасдіяли
такізаклади,якграматичнішколи,деучнічиталитворигрецькихіримських
авторів,вивчалиісторію,географію,міфологію.ТамОвідійзахопивсяпоезією.
Алевищиметапомнавчаннявдавньоримськомусуспільствівважалирито
ричнушколу.Тутпідкерівництвомдосвідченихораторівзнатніюнакиово
лодівалимистецтвомкрасномовства.Основноюформоюнавчаннябулитак
званідекламації—ораторськівправинаісторичнуабоміфологічнутеми.Їх
поділялинасуперечки(контроверзії),щоімітувалисудовийпроцес,атакож
умовлянняіпоради(свазорії).Засвідченнямсучасників,Овідійдосягвели
кихуспіхівуриториці.Крімтого,наділенийбагатоюуявою,вінзалюбки
поринавусвітміфологіїталітератури,здивовижноюлегкістюскладаввірші
йвиголошувавїхсереддрузів.Хочабатькохотів,щобОвідійзробивсудову
кар’єру,вінприсвятивсвоєжиттямистецтву.

УРиміОвідійпознайомивсязвидатнимипоетамисвогочасу—Тібуллом
іПроперцієм.Завдякиталантудляньоговідчинилисядверідовищоготова
риствайімператорськогопалацу.

ПершимитворамиОвідіясталитрикнижки — «Лю бов ні еле гії» («Amo
res»)і«Ге ро ї ди»—віршованіпосланняміфічнихгероїньдочоловіків.Овідій
продовжив традиції Тібулла й Проперція в жанрі любовної елегії. Проте,
залишаючисьумежахжанру,віннадавйомуновогозвучання.Ранніелегії
письменника,крімтрадиційнихмотивівкохання,сповненілегкоїіронії,ку
медних дотепів, блискучої поетичної гри. Публічні декламації і поява
«Любовних елегій» одразу принесли їхньому авторові широке визнання.
Популярність Овідія зросла, коли з’явилася його нова книжка «На у ка 
ко хан ня»,щомістилапорадидлязакоханих.УРимінебуложодноїлюдини,
яка б не знала цього твору, де було поетично змальовано почуття кохання,
йогобарвийвідтінки.Разомізтимукнижціподеколизвучаланасмішканад
моральниминормамидобиАвгуста,критикадеякихзвичаївтогочасу.

ОВІДІй
43 до н. е. — приблизно 18 р. н. е.

Ві нець Ові дія во ві ки не зів’яне…

МиколаЗеров
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Щеодинвеликийтвірпоета—поема«Ме та мор фо зи»—побудованана
міфологічній основі. За допомогою міфів автор прагнув пояснити все, що
відбуваєтьсяусвіті.Водночасіз«Метаморфозами»Овідійписавіншийтвір—
«Фас ти» («Календар»).Цесвоєріднийпоетичнийлітопис,де,ідучизакален
дарем,авторрозповідавпроміфи,звичаїтаподії,пов’язанізісторієюРиму.

Роботанадобомапоемамизахопилапоета.ОднакімператорАвгустроз
гнівавсянаОвідіяівідправивйоговзасланнявм.Томи(нинім.Констанца,
Румунія).Передвід’їздоммитецьувідчаїспалив«Метаморфози».Друзі,на
щастя,збереглирукописнікопіїтвору.ДесятьроківОвідійпроживдалековід
батьківщини.Драмупоетавідображеновйогозбірцівіршів«Сум ні еле гії».

Щожбулопричиноюзаслання?Процемийдосінезнаємо. Імовірно,
один з Августових поплічників звів на Овідія наклеп. А можливо, «Наука
кохання»,дезвучалаіроніянаадресутогочасноїдійсності,викликаланеза
доволенняправителя.Аможе,Овідій,наближенийдоімператорськогодво
ру,побачивіпочувщосьзаборонене…Ніхтонапевнонезнає.Утім,відомого
йпрославленогопоетаневдовзінесталовРимі.Августзаборонивзгадувати
йогоім’я.УсвоїхлистахнабатьківщинуОвідійпосилавдрузямчастинами
«Сумніелегії»—скаргинадолюімолитвипрошвидшеповерненнядоРиму.
Але ані Август, ані його наступник Тіберій не зглянулися над вигнанцем.
Післядесятирічногоперебуванняначужині,виснаженийхворобамийзлид
нями,Овідійпомерум. То мах.Нездійснилосяйогоостаннєбажання—бути
похованимнабатьківщині.

Незважаючинанесправедливийвирок,музаОвідіяніколинезамовка
ла.Тому«Сумніелегії»сталинелишевтіленнямтрагедіїтаскорботимит
ця,айсвідченнямйогосилидуху,жагижиттятанескореноготаланту.

І. Те о до рес ку.
Овідійувигнанні.

2010 р.

«Ха рак тер піс ні Ові дія змі нив ся. Те пер во на да ле ка від гра ці оз но го, юве лір
но го ме ре жи ва “Лю бов них еле гій”, їй чу жа вче ність, умов ність тем і ри то рич на 
об роб ка тра ди цій них мо ти вів. Ові дій блис ку че во ло дів мис тец твом крас но мов
с тва, во но не за хоп лює чи та ча ті єю бар вис тіс тю та жва віс тю об ра зів, що ни ми 
ус ла ви ли ся “Ме та мор фо зи”: пиш не ма лю ван ня стає су во рою гра фі кою; лег кість 
ду шев них по ри вів — бо лем і за ці пе нін ням. Так му си ло бу ти: по ет спі ває те пер 
про се бе, і са ме прос то та й щи рість, з яки ми він пе ре дає свої страж дан ня, роб
лять без смер тни ми йо го “Сум ні еле гії"» (АндрійСодомора).

Мудра думка
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СУМ НІ ЕЛЕ ГІЇ (Жит тЯ ПО Е та, IV, 10)

Любощівніжнийспівець,яксвійшляхжиттьовийперейшов,
Друженащадку,тобіповістьрозкажемоя.

Милаотчизнамоя—Сульмон,наджерелабагатий;
Дев’ятдесяттудимильтребавідРимупройти.

Тамянасвітнародивсь,ащобдобретиріктойзатямив,
Знай,щооднаковасмертьконсулівстрілатоді.

Здідаіпрадідаріднашповажнийізкінниківримських,
Невипадковість,негрішвлюдививодилинас.

Паростьнепершавсім’ї,—колиянасвітпоявився,
Бувужебратубатьків,старшийодмененарік;

Алезірницяоднапривіталанародженнянаші,
Деньсвяткувавсяодин,тількинадвапиріжки.

Бувтоодинізп’яти,зброєноснійМінервівідданих
Днів,колипершібоївциркукривавлятьпісок.

Вранніхзеленихлітахнасвиховуютьпильнойдбайливо:
ВРимдонайкращихзнавцівбатькообохнаспослав.

Братмійщезлітмолодихвінецькрасномовствавподобав,
Форумасваркигучнівабилисерцейого.

Серцюжмоємуздитинстваподобалисьсвятощінеба,
Музадотихихпісенькликаладушумою.

Частомовлявпанотець:«Незахлібнетиділоберешся
СлавенГомер,алейвінтакіпомернуждарем!»

Батьковесловоузявдодушіяі,музпризабувши,
Спробувавпрозуписать,кинувяметридзвінкі,—

Тількижписаннямоєсамохітьокрилялосяритмом,
Щобнепочавяписать,віршіскладалисьсамі.

Рокитимчасомминали—нечутноюпершеходою,
Вільноїтогинаставденьдляобохюнаків,

Тунікинашіприкрасивширокийрубецьпурпуровий,
Нахилисерця,проте,невідмінилисявнас.

Братмійподвоїтивстигвжиттісвоїмдесятьлишроків,—
Вмер,іямавпочуття,нібисебеявтеряв.

Потімпосадуприйнявя,зеленимлітамвідповідну,
Членомколегіїтрьохдеякийчасяпробув.

Куріядалічекала;тазвузивярубчикчервоний,
Бонепосилімоїйбувтойпочеснийтягар;

Тілонезвичнебуло,тайдушанележаладопраці,
Ачестолюбствоменізавждиогиднебуло;

СестридотогожАонськішепталипротворчедозвілля,
Щоуявлялосьітакдаромнайкращиммені.
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Якшанував,яклюбивяпрославленихРимомпоетів!
Вкожнімулюбленцімузбогаясерцемвчував.

СлухавяМакрастарогочитання—поемупро«Птахів»,
Тапроотрутнихгадюк,тапроцілющезело.

ЧастоПроперційменідовірявсвоюсповідьогненну:
Щирайправдиваприязньнассполучалаобох.

Басс,знаменитийсатирою,славнийгекзаметромПонтік
Спільникилюбібулитихтовариськихзібрань;

ІнезрівняннийГораційвтішавнасбагатствоммелодій,
Пісніхимернотонкійріднунавчившиструну.

ТількинаобразВергіліязнавя,ісмертьпередчасна
Вирвалазмогожиттядружбу,Тібулле,твою.

Галле,вінтвійспадкоємець,йогоспадкоємець—Проперцій,
Явтомуколіз’явивсьвжеякчетвертийспівець.

Якястарішихколись,такменепривіталимолодші;
ХуткоТаліямоясталавідомоювсім.

АвиступавязчитаннямипередгромадоювРимі,—
Ледвечийразпоголитьбородувправивсяя.

ХистмійспівецькийзбудилапрославленавмістіКорінна,
Такнеправдивимім’ямвладаркузвавясвою.

Доситьтодінаписавя,тавсе,щовважавнегодящим,
Сам—вибагливийспівець—кидаввогоньбезжалю...

Правда,тоді,якяйшовнавигнання,багатоспаливя
Навітьдостойнихпісень,вгнівінаМузусвою.

Серцебуловменечуле,покірнеЕротовісерце;
Частознайменшихпричинполоменіловоно.

Алехочбувятакий,хочзаймавсьоднайменшоїіскри,
Танаіменнімоїмплямічутокнебуло.

Малонехлопцемменеоженили;немилатажінка
Дуженедовгожилашлюбнимзомноюжиттям.

Другаїїзаступила;несміюдоганиїйскласти,
Аленедовгойвоналожеділиламоє.

Третяйостаннядіждалазомноюповажноговіку,
Тайназасланняменевипалоїйвиряджать.

Мавідочкуяєдину,івнуківоднеїдіждався,
Двохвонамаладітей,алеішлюбнеодин.

Отужешляхсвійпромірявши,вмерпанотецьмійспокійно,
Дев’ятьдесятківпроживвіннасвоємувіку.

Гіркояплакавзаним,такбийвіноплакавсвогосина,
Скоройпаньматцісвоїйпочестьостаннюясклав.

Щастяїмвипало,щомогогорявонинедіждали,
Щомоговисланняденьїхвдомовинізастав.
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Щастяймоє,щонедолямененепринихперестріла,
Недовелосястаримгіркозамноютужить.

Таякодмертвихнетількиім’яназемлізостається,
Іодвисокихкострівтіньодлітаєлегка,

Іякпрогоремоєприлинедоваспоголоска,
ІпонадСтіксоммутнимбудутьсудитимене,—

Знайте,кохані,тоді,щопричинамойоговигнання—
Вчинокнезважениймій,анезлочинствояке.

Мертвимналежнеоддавя;длятебе,читачусердечний,
Зновупродовжуюяповістьскорботнусвою.

Рокинайкращіминули;прийшласивинанезабаром,
Вкучерічорнімоїпозапліталасяскрізь,

Іпереможнийїздецьнамоємувікуолімпійський
Десятьвжевзявнагородізаквітчавсявінком,—

ЯкнесподіванийЦезарягнівменевиславуТоми,
Дечорноморськийбурунвзахідніб’єбереги.

Каримоєїпричинаітакажзанадтовідома,
Алепровласнубідусвідчитьневільномені.

Зрадасупутників,прикростіслуг—щоязгадуватьмаю?
Лихотетяжчебуло,аніжвигнаннясамо.

Тількиждухмійнесхитнувсь,нескоривсялихійянегоді,
Скупчиввсісилисвої,щобперетерпітьбіду.

Бідженаменезвалилосястількинасушійнаморі,
Скількизірокзолотихвнебівисокімгорить.

Давнєдозвілля,солодкежиттядовелосязабути
Івнепривичнійруцізброюналежнупіднять.

Берегсарматський,суміжнийізплеменемгетівстрілецьким
Зрештоюнаспривітавпіслянабридлихблукань.

Зброядзвенитьтутдовкола,тая,щобнедолюзабути,
Насамотинісвоюпіснюскладаюсумну.

Іхочнікогонема,хтобїїпривітавблагодушно,
 Алескорочуєдень,часзабираєвона.
Дяка,оМузо,тобі,щоживуістражданняязношу,
 Іщоцетруднежиттяненадломиломене.
Тибопотіхудаєш,типриходишдомене,якліки,
 Ізаспокоюєштисерцетурботнемоє.
Вождьісупутникєси:пориваєшменевідДунаю,
 НаГеліконіменімісцепочеснедаєш;
Ти,щонеряснобуває,менізажиттящез’єднала
 Славуйпотужнеім’я,шанупосмертнуспівців.
Заздрість,щовсесьогочаснепринижуєзавждиіганить,
 Впащінеситіймоїхнепоглинулапісень.
Іхочанашадобапородилавеликихпоетів,
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 Алеприхильнібулилюдськійдляменеуста.
Іхочнадумкумоюєбагацькоспівцівповажніших,
 Поручізнимийменеставитьласкавийчитач.
Передчуванняжспівецькеговоритьмені—тачиправда?—
 Щоіпосмертіневесьбудуя,земле,твоїм.
Читомійхист,читоласкатвояоцюславуз’єднали,—
 Дякуюкраснотобі,любийчитальникумій!

                                                       (Пе рек лад із латини Ми ко ли Зе ро ва)

 

Як ві до мо, жанр еле гії ви ник у Ста ро дав ній Гре ції і на пов ню вав ся гро ма дян
ськи ми мо ти ва ми, а та кож мо ти ва ми ко хан ня. У ран ній твор чос ті Ові дія зву
чать лю бов ні мо ти ви, але в піз ній пе рі од жит тя в йо го еле гі ях пе ре ва жа ють 
осо бис ті пе ре жи ван ня, мо ти ви роз ча ру ван ня, са мот нос ті й страж дан ня. 
Ос нов ний ху дож ній кон флікт «Сум них еле гій» — нес пра вед ли віс ть вла ди до 
по е та. Цей кон флікт  ви хо дить за ме жі бі ог ра фії мит ця, на бу ва ю чи ши ро ко
го фі ло соф сько го зна чен ня. 

Об раз Ові дія на зав жди за ли шив ся в іс то рії художньої лі те ра ту ри як об раз 
мит ця  виг нан ця. До цьо го об ра зу й до твор чос ті поета звер та ли ся ба га то 
пись мен ни ків, зокрема й М. Зеров, який зро бив чи ма ло пе рек ла дів його 
тво рів. Над по е зі я ми Овідія М. Зе ров пра цю вав в ос тан ні ро ки, пе ре бу ва ю
чи в зас лан ні на Со лов ках. У до лі дав ньо рим сько го  мит ця ук ра їн ський по ет 
уба чав сум ні па ра ле лі зі сво їм жит тям. 



Пе ре вір те се бе. 1. Виз нач те роль Ові дія в роз вит ку зарубіжної лі те ра ту ри. 2. Яко
го спря му ван ня на дав ми тець жан ру еле гії? 3. Оха рак те ри зуй те лі рич но го ге роя в 
збір ці «Сум ні еле гії». 4. Роз крий те фі ло соф ський і мо раль ний зміст кни жки «Ме та
мор фо зи». Яку роль у ній ві діг рає мі фо ло гія? 

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Які фак ти бі ог ра фії Ові дія ві доб ра жен о в тек сті? 
2. У яких ряд ках ідеть ся про ху дож ні тво ри, що на пи сав ми тець? 3. Які по чут тя та 
нас трої вті ле но в по да но му фраг мен ті із «Сум них еле гій»? 4. Знай діть у тек сті кон
трас ти. Яку роль вони відіграють? 5. Які мі фо ло гіч ні об ра зи ви ко рис тав ав тор? З якою 
ме тою?

творче завдання. Доберіть прикметники для характеристики ліричного героя 
Овідія.  

Дискусія. Чи можна назвати ліричного героя Овідія патріотом? 
робота в групах. Визначте подібність і відмінність між елегіями Тіртея та Овідія. 
Життєві ситуації. Що для вас означає поняття «батьківщина»? Чи сумували б 

ви за нею, якби жили далеко?       
Проєкт. Підготуйте проєкт на тему «Микола Зеров — перекладач античної лірики». 

Зе ров М.Зібраннятворів:У2т./М.Зеров.—Київ,1990.
Ки ри люк З. В. Зарубіжналітература.Античність.Середньовіччя…/
З.В.Кирилюк.—Тернопіль,2002.

Краса слова

Робота з текстом

Радимо
прочитати
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се реД ньо вІЧЧЯ Як До ба  
в Іс то рІЇ ЛІ те ра ту ри та куЛь ту ри

Хронологічні межі. Тисячоліття,щовіддаляєдавнійсвітвідНовогочасу,
вісторіїлюдстваназиваютьСе ред ньо віч чям(абосе ред німи ві ками).Розви
токлітературивдобуСередньовіччямавсвоюспецифікунаЗаходійСході.
УЄвропіцейперіодохоплюєприблизноIV–XVст.—змоментукрахуРим
ськоїімперіїдоповногоутвердженняфеодальногоспособувиробництва(хоча
вдеякихкраїнахужевXIII–XIVст.формуютьсязасадиВідродження).Усхід
нихкраїнахпроцесфеодалізаціїрозпочавсяраніше,ніжуЄвропі,алейзатяг
нувся на кілька століть пізніше. Хоча розвиток людської цивілізації в епоху
Середньовіччябувнеодноріднимурізнихкраїнах,утім,єдещоспільне,щодає
змогуговоритипросереднівікиякособливийетапдуховноїкультурилюдства.

Оз на ки Се ред ньо віч чя як епо хи лі те ра ту ри та куль ту ри. Усереднівіки
художнялітературарозвиваласявумовахутвердження фе о даль них від но син.
Старісуспільнінормипоступалисяновим,складаласяноваієрархіястанів,
які створювали свою культуру. Грандіозні історичні події (релігійні війни,
перерозподіл територій, міграція народів, пошук нових земель, формування
місттаін.)відображенівяскравихобразахісюжетахсередньовічнихтворів.

Винятковурольурозвиткурізнихвидівмистецтва,утомучислійліте
ратури,відігравалисвітовірелігії— хрис ти янс тво, іс ла м, буд диз м.Їхутвер
дження сприяло формуванню ідеологічних засад культури, основою якої
ставрелігійнийсвітогляд.ВисокийавторитетБібліїтаКоранувтічасизумо
виврозробкурелігійнихтем,сюжетівтаобразівухудожніхтворах.Усередні
вікивиникланова теоцентричнаконцепція1,згіднозякоюлюдинувважали
залежною від божественної волі. Вона мала підпорядкувати все своє життя
пошуку вищих духовних цінностей. Прагнення запровадити в життя нові
релігійніпоняттятанормиповедінкиобумовиломоральноетичніпроблемив
літературі,атакожзаглибленнямитцівувнутрішнійсвітлюдини.

1 Теоцентрична концепція (грецьк. Theos — Бог, латин. сentrum — центр кола) — філо
софськаконцепція,заосновуякоївзяторозумінняБогаякабсолютного,досконалого,най
вищогобуття,джерелавсьогожиттяйбудьякогоблага.

У се ред ні ві ки утвори ли ся п’ять но вих куль тур них зон: індійська,
східноазіатська,близькосхідна,візантійська,західноєвропейська.

Зауважте!

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ



113

Середньовіччя як доба в історії  літератури та культури

Крім релігії, потужний вплив на мистецтво та художню літературу
здійснилафі ло со фія.Урізнихкуточкахсвітуутворилисяспецифічніфіло
софськісистеми,тіснопов’язанізуявленнямийвіруваннямилюдства.Уліте
ратурнихтворахдобиСередньовіччяєчималороздумівпросенсбуття,про
стосункилюдинизБогом,проїїмісценаземлі,боротьбутілесногойдухов
ного.Філософіювтічасирозуміливпрактичномузначенні—ценаукапро
можливістьдосягненнящастя,якенеможливебездуховноїмети.Отже,
удобуСередньовіччятіснопоєдналисядумкайхудожнійобраз,величнета
трагічне,релігійнечуття іпрагненнядо ідеалу.Людинаусвідомилазалеж
ністьвідвищихсиліводночасвідкрилавсобівнутрішнісуперечності,шукаючи
своємісцевУсесвіті.

Укле ри каль ній лі те ра ту рібулипопулярніБіблія,Коран,Талмуд,тлума
ченнясвященнихкниг,культовапоезія(гімни,молитви,проповіді,видіння)
тощо. Цю літературу створювали не мовою живого спілкування, а тими
мовами,щовжезанепадали,алещеіснувалиякмовицеркви,наукийосвіти.
УЄвропіцебулалатина.УкраїнахСхідноїЄвропи,уКиївськійдержаві,де
міцнішаликультурнізв’язкизВізантією,такоюмовоюсталастарослов’янська,
анаСході—санскрит.Цімовизабезпечувалиобмінкультурнимиздобутками
різнихнародів.

Світський напрям середньовічної літератури Сходу й Заходу творили
представники різних соціальних груп, які писали про теми й проблеми у
визначенійсистеміжанрів.Наприклад,європейськелицарствоподарувалосві
товіли цар ський ро ман, кур ту аз ну (любовну) лі ри кутощо.Унаслідокрозвит
куміст,щоставалинетількиосередкамиторгівлітавиробленнятоварів,ай
культурними центрами, формувалася широка за тематикою демократична
культура(наприклад,уФранції—фаб ліо,уНімеччині—шван ки,усхідних
країнах — ма ка ми). У межах світського напряму літератури розвивалися
живімовинародногоспілкування,формувалисянаціональнімови.

Становленнярізнихнаціональнихлітературґрунтувалосяназдобутках
усноїнародноїтворчості.Зв’язокхудожніхлітературіфольклорувідображений
убагатьохсередньовічнихжанрах(наприклад,угероїчномуепосі).Певнийчас
літературуживилитеми,сюжетийобрази,характернідляфольклору.Деякі
творипередавализуствустайвонисталиколективнимнадбанням(«Піс ня 
про Ро лан да», «Ро ман про Тріс та на та Ізоль ду», «Піс ня про Ні бе лун гів», «Піс
ня про мо го Сі да», «Сло во о пол ку Іго ре вім»таін.).Поступоворольфолькло
ру в художній літературі зменшувалася. З відокремленням літератури від
колективноїсвідомостівонапересталабутианонімною.

Усесвітньовідомимисталиіменатакихсередньовічнихмитців,якЛіБо,
ДуФу (Ки тай),Рудакі,ОмарХаям,Хафіз,Фірдоусі,Румі(пер сько  тад жиць ка 
лі те ра ту ра, що розвивалася на території Ірану та Середньої Азії), Данте
Аліґ’єрі(Іта лія) таін.

У лі те ра ту рі до би Се ред ньо віч чя ут во ри ли ся два про від ні нап ря
ми: 1) клерикальний(пов’яза ний із ре лі гі єю); 2) світський(у яко му ві доб ра же но 
жит тя та ін те ре си різ них со ці аль них верств).

Зауважте!
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У Єв ро пі се ред ін ших фор му єть ся лі те ра ту ра РусіУкраїни, на роз ви ток якої 
впли ну ло прий нят тя хрис ти янс тва, а та кож над зви чай но ба га та на род на 
куль ту ра.  

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Який пе рі од охоп лює до ба Се ред ньо віч чя і в 
яких іс то рич них умо вах три вав її роз ви ток? 2. Наз віть про від ні оз на ки ці єї лі те ра
тур ної епо хи. 3. Які нап ря ми ут вер ди ли ся в лі те ра ту рі до би Се ред ньо віч чя? 4. Які 
мо ви спри я ли їхньому роз вит ку? 5. Роз крий те роль ус ної на род ної твор чос ті цьо
го пе рі о ду.

творче завдання. Підготуйте розповідь на тему «Історія одного шедевра доби 
Середньовіччя»(усно). 

Дискусія. Чи відрізнявся розвиток літератур у добу Середньовіччя на Заході й 
Сході? Наведіть аргументи.  

робота в групах. За допомогою інтернету знайдіть інформацію і підготуйте 
повідомлення про розвиток художньої літератури в добу Середньовіччя в будьякій 
країні (завибором). Доберіть світлини. 

Життєві ситуації. Уявіть, що до вас приїхали гості зза кордону. Підготуйте для 
них екскурсію і представте 2–3 пам’ятки РусіУкраїни. 

Проєкт. Підготуйте проєкт на тему: 1) «Образотворче мистецтво в серед ньо
вічній Європі»; 2) «Лицарська культура в добу Середньовіччя»; 3) «Середньо вічні 
філософи» (1завибором). Оформте результати проєкту як презентації.

За до по мо гою ін тер не ту знай діть ін фор ма цію про іс то рич ні умо ви 
та роз ви ток куль ту ри в кра ї нахЗа хо ду або Схо ду (1–2завибором)
у до бу Се ред ньо віч чя. Під го туй те комп’ютер ну пре зен та цію.    

Ки ри люк З. В.ЛітератураСередньовіччя/З.В.Кирилюк.—
Харків,2003.

Історичні межі. КитайськесередньовіччяохоплюєVII–XIIIст.Це«золо
тийперіод»розвиткукитайськоїлітератури,особливопоезії,щовикористо
вуваладавнюміфологіютафілософію.

Ду хов ні ви то ки ки тай ської куль ту ри й лі те ра ту ри ся га ють гли бин мі фо ло гії.  
У кос мо го ніч них мі фах ки тай ців ствер джу єть ся дум ка про те, що до по чат ку 

сві ту іс ну вав ха ос, з яко го ви ник ли ян таінь (чо ло ві че й жі но че на ча ла). Згід но з уяв
лен ня ми дав ніх ки тай ців, щоб лю ди мог ли жи ти у ве ли чез но му сві ті, во ни по вин ні 
зна ти йо го за галь ний по ря док і нас лі ду ва ти йо го в усьо му. Ян та інь уті лю ва ли всі 
мож ли ві у сві ті про ти леж нос ті: світ і тем ря ву, теп ло й хо лод, си лу і слаб кість то що. 
Світ уяв ляли осе ред дям бо роть би про ти леж нос тей. Вза є мо дія ян та інь спри чи ни ла 
по я ву пер шо е ле мен тів: во ди, во гню, де ре ва, ме талу, зем лі. По нят тя «ци» означало 
пев ну «жит тє ву си лу», «енер гію» сві ту. По нят тя «дао» — шлях або при род ний рух 
ре чей — за галь ний сві то вий за кон. Ці й ін ші мі фо ло гіч ні по нят тя  об ра зи міц но ввій
шли у сві до мість ба га тьох по ко лінь ки тай ців і в дав ню ки тай ську фі ло со фію. 

Робота з текстом

Книжка і 
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Середньовіччя в Китаї

Кон фу ці анс тво. Удавнійкитайськійфілософіїіснувалокільканапрямів,
середякихнайвпливовішимибуликонфуціанствотадаосизм,щовпродовж
столітьживилийнадихаликитайськукультуру.

УКитаїздавніхдавенпереважалатакзванафілософіяжиття,щонама
галася розв’язати проблеми керівництва народом, країною, порушувала
питання укріплення моралі й поліпшення виховання людей. Таким було
кон фу ці анс тво — впливова філософська школа, засновником якої був Кун 
Фуц зі (550–479рр.дон.е.).ВінставзнанимуЄвропічерездватисячоліття
після своєїсмертіякКон цу ці ус, або Кон фу цій.Йоговважають«творцем»
духовногообразукитайцівужебагатостоліть.

Основнийзмістконфуціанстваполягаєвпроголошенніідеалусоціальної
гармоніїтавпошукахзасобівдосягненняцьогоідеалу.Конфуційстворював
своєвченняякмистецтвоуправліннядержавою.Цемистецтвовінототож
нювавізсправедливістютаморальністю.Поняття«лі»(порядок,обряд,бла
гопристойність, правила поведінки, традиція) стало основною категорією
китайської моралі та центральною ідеєю конфуціанства. Гідне виконання
обов’язківусімачленамисуспільстваведедопорядку,щохарактеризується
доброчесністютагуманністю,вважавКонфуцій.

Однимзосновнихпонятьконфуціанстває«жень»(гуманність),склад
никомякогоєлюдинолюбство.Алелюбовдолюдинирозумілидоситьспе
цифічно: безперечне схиляння молодших братів перед старшими, синів —
перед батьками, підданих — перед правителем тощо. Шанування батьків і
поважнеставленнядостарших—основасоціальногопорядку,відповіднодо
засадконфуціанства.

ПідвпливомконфуціанствасклалисяйзміцнілихарактернідляКитаю
форми соціальної організації та комплекси моральних уявлень, поведінки,
стосунківміжлюдьми,щоневтрачаютьсвоєїактуальностійнині.

Да о сизм. Виник у IV–III ст. до н. е., коли з’явилися книги «Лаоцзи» і
«Чжуанцзи».Удаосизмілюдинутаприродусприймалиякєдинеціле(люди
на—органічначасткаВсесвіту),томупізнатиприродуозначаєпізнатийлюди
ну.Прихильникицьогонапря мувважали,щожиттямприродийлюдейкерує
неНебоякверховнебожество,ажиттяідесвоїмшляхом—дао.Поняття«дао»
перекладаютьяк«природнийхідречей»,як«те,щойдесамособою».Дао—це
космічнийіморальнийзакон.НавітьНебоневзмозіпорушитидао.Будьяке
втручаннявдаоабопротидіяйомуприречені.Дао—основабуттявсьогосущо
го,томукожналюдинамаєспіввіднестисебетасвоєжиттяздао.Уфілософ
ськомутрактаті«Лаоцзи»ідетьсяпроте,щодао—таємничасутністьУсесвіту,
яку неможливо пізнати розумом, можна лише осягнути внутрішнім єством.
Такожутверджуєтьсядумкапроперехідусіхречейупротилежність:вологеіз
часомможестатисухим,асухе—вологим,велике—малим,амале—великим,
несправедливе—справедливимтощо.Отже,даосизмпрагнувосягнутирозма
їттясвітувйогомінливостійбезмежності.

Моральніпринципиконфуціанства:1) до по ма гай ін шим до сяг ти 
то го, чо го б ти й сам хо тів до сяг ти; 2) чо го не ба жа єш со бі, не ро би то го й ін шим. 

Зауважте!



116

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Нез ва жа ю чи на від мін нос ті, кон фу ці анс тво й да о сизм об’єд нує 
дум ка про мо раль ність як пер шо ос но ву люд сько го бут тя, а та кож спро би фі ло соф
сько го по яс нен ня сві ту. У си лі мо ра лі та фі ло соф ської дум ки — ду хов ний по тен ці ал 
ки тай сько го мис тец тва. 

До ба тан — зо ло та сто рін ка ки тай ської куль ту ри. За часів правління
династії Тан (618–907) у Китаї сформувалася високорозвинена цивіліза
ція.Упроцесіоб’єднанняокремихкнязівствбулаутворенамогутняТанська
державазістолицеюЧаньань,дезнаходиласярезиденція імператора.Перші
правителі Танської держави дбали про розвиток країни, роздали чимало
земель селянам, обмежили владу поміщиків, сприяли активізації торгівлі.
Післятривалихвійнкраїнанарештізажиламирнимжиттям.

Правителіопікувалисярозвиткомнаукитамистецтва.Можновладцівсі
лякопідтримувалиталановитихписьменників,художниківтаархітекторів.
Танська держава розквітла в архітектурних ансамблях. Світове визнання
здобулидекоративнівироби,живописікнижки.УVIIст.вКитаїбуввинай
денийзасібкнигодрукування,щодававможливістьдрукуватинетількидер
жавнінаказитарелігійнітексти,айлітературнітвори.

ВепохуправліннядинастіїТанпоезіясталасуттєвоючастиноюдуховного
життякитайців.Утічасивіршіписаливсі—відімператорайчиновниківдо
найбіднішихселян.Поетичнебаченнясвітубулохарактернедлясвітосприйняття
китайцівтієїдоби.

У до бу Се ред ньо віч чя в Ки таї бу ли ство
ре ні прек рас ні па ла ци та хра ми, у міс

тах з’яви ли ся біб лі о те ки й те ат ри. У цен трі 
сто ли ці був роз та шо ва ний ім пе ра тор ський 
па лац, ого род же ний ви со ки ми сті на ми й баш
та ми. До на ших ча сів дій шли се ред ньо віч ні 
ки тай ські ба га то я рус ні баш ти — пагоди, що 
на га ду ють про виз нач ні по дії та свя ти ні. 

Ки тай ські мит ці пи са ли свої по лот на на 
дов гих су во ях із шов ку або па пе ру.

Лі ри ка епо хи тан.ЗачасівправліннядинастіїТанівполітику,івліте
ратуруприйшливихідцііззбіднілихсімейземлевласників,котрівирослина
лоні природи й зберігали міцні зв’язки із селянством. Вони були носіями
іншогодуху,аніжстарааристократичнаверхівка.Іценемоглоневплинути
налітературу,зокреманапоезію,щосталабільшдемократичною.Попередня

Коментарі

КитайськіпагодинарічціЛіцзян.
Су час не фо то

«Лю ди но любс тво є ри сою шля хет них лю дей… Шля хет ний муж діє так, 
як ве лить обов’язок. Шля хет ний муж ба га то ви ма гає від се бе, а неш ля хет
ний — від ін ших. Шля хет ний муж, заз нав ши нуж ду, гід но її пе ре жи ває, а неш ля
хет ний — мо раль но спот во рю єть ся»(Конфуцій).

Мудра думка
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епохавліриціхарактеризуваласявишуканістю,аристократизмомформ,бар
вистістюстилю,яківженевідповідалиновомучасові.Поетитанськоїдоби
прагнулипростотиформийглибинифілософськоїдумки.Вонивиражалине
тількисвоїприхованіпочуття,айсвітоглядлюдини,котраусвідомиласвою
цінністьтаєдністьізприродою.Отже,китайськапоезіярухаласявіделітар
ностійманірностідопростотитаповсякденноїконкретності.Простотайвід
критістьпочуттівсталипровідноюознакоюлірикиепохиТан.

ПриродайлюдинавкитайськійпоезіїдобиСередньовіччяпоєднуються
воднеціле.Поетипридивлялисядонайменшихзмінуприроді,яківтілювали
внесподіванихобразах,порівнянняхіметафорах,щонерідконабувалифіло
софськогозмісту.Характерноюособливістюкитайськоїлірикитогочасуєпси
хологічнийпаралелізм—паралельнезображенняприродийпочуттівлюдини.

Новаторськийхарактертанськоїпоезіїнезаперечувавтрадиційнихтем
імотивів.Тіжсамігорийріки,порироку,східізахідсонцянадихалимитців,
але явища природи набували нового осмислення і наблизилися до життя
звичайноїлюдини.Чіткоокресленіобрази,ясністьстилю,гармоніяпропор
цій—усецеприйшловлірикуепохиТан.Простотатакласичналегкість
танськихвіршівстализразкомдлянаступнихпоколіньмитців.

Провіднимитемамитанськоїпоезіїсталиприродайпоет,утечавідсвіту,
стосункиздрузями,чужина,юністьістарість,тлінністьбуття,минущетавіч
не,громадянськийобов’язок,любовдобатьківщинитощо.Однакдужерідко
можназнайтивірш,уякомуоднатематрапляласябучистомувигляді.Твори
танського періоду — це єдиний тематичний комплекс. Наприклад, зміни в
природівикликалироздумипроплинністьбуття,наближеннястарості,віч
ність.Поширенавтойчастематугипоетаначужині(уСтародавньомуКитаї
булоприйнятопереводитичиновниківзоднієїобластівіншу,щостановило
певнітруднощідляїхніхродин)пов’язаназпереживаннями,обумовленими
розривоміздрузями,рідноюдомівкою.

Сво є рід ність ки тай ської куль ту ри тан сько го пе рі о ду по ля гає в то му, що по е зія, 
жи во пис і ка ліг ра фія не ма ли звич них для нас меж. Вір ші в Стародав ньо му Ки таї 
за пи су ва ли  за до по мо гою іє рог лі фів, які ма ли ба га то зна чень, то му чи тач по ви
нен був використовувати твор чу уя ву. Зай ма ю чись ка ліг ра фі єю, ки тай ці ні би 
на но во від кри ва ють влас не «я», спіл ку ють ся з Усес ві том. Ка ліг ра фію з дав ніх  да
вен вва жа ли за со бом ви ра жен ня ста ну ду ші, а іє рог лі фам при пи су ва ли чу до дій ну 
си лу. От же, по е зію, жи во пис і ка ліг ра фію вва жа ли трьо ма іпос та ся ми мис тец тва, 
що ся га ло ду хов них гли бин люд сько го бут тя.

ЛірикаепохиТан—прекраснийхудожнійсвітлюдськихдумокіпочуттів,
щириходкровеньіфілософськихузагальнень,утіленихуспецифічнихпоетич
нихформах.

По е ти зна хо ди ли в при ро ді асо ці а ції влас ному ду шев ному ста ну, 
вод но час при ро да да ва ла пош товх їх ньо му нат хнен ню, роз вит ку дум ки й лі рич
ним пе ре жи ван ням. То му в лі те ра ту рі то го ча су па ну ва ла пей заж на лі ри ка.

Зауважте!
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Ос нов ні жан ри ки тай ської лі ри ки до би Се ред ньо віч чя. У китайській
поезіїепохиТанрозвивалисятакіжанри,якшій ци.Ші —віршіздворядко
воюстрофою,кожнийрядокскладаєтьсяізчотирьох,п’ятиабосемислівіз
цезурою (паузою) після другого знака в рядку із чотирьох або п’яти слів і
післячетвертого—урядкуізсемислів.Ліричнаформа ші проіснуваладосить
довго.Їївикористовуютьісучаснікитайськіпоети.

Ци, на відміну від ші, складаються з нерівних рядків. Вірші у формі ци 
створювалинапевнумелодію,томумузикальністьєхарактерноюознакою
такихтворів.Циз’явилисьуVIIIст.,спочаткуїхнятематикабулапов’язана
з особистісними переживаннями поетів, але згодом у творчості митців
з’являютьсяііншітеми,щозначнорозшириликолосюжетівімотивів.

Ви дат ні по е ти до би. В епоху Тан поезія досягла небувало го розквіту:
сотні,навітьтисячіталановитихпоетів(цетількиті,когозгадуютьвавто
ритетних виданнях і чиї вірші дійшли до нашого часу, а ще було багато
безіменнихавторів,твориякихназавждивтрачені)прокладалиновішляхи
влітературі.СереднихбулиВан Бо, Лу Чжа о лінь, Мен Ха о жань, Ван Вей, 
Гао Ші, Цень Шень, Ван Чан ліньтаін.Творчістькитайськихпоетівраннього
Середньовіччяобумовилапоявузірокпершоївеличини—Лі БойДу Фу.

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Які уяв лен ня ки тай ців обу мов ле ні дав ні ми мі фа ми? 
2. Наз віть ос нов ні нап ря ми в дав ній ки тай ській фі ло со фії. 3. Який пе рі од охоп лює 
до ба Се ред ньо віч чя в іс то рії куль ту ри Ки таю? 4. Наз віть хро но ло гіч ні ме жі прав лін ня 
ди нас тії Тан. 5. Оха рак те ри зуй те(стисло)еко но міч ний і куль тур ний роз ви ток Тан
ської дер жа ви. 6. Яку роль ві діг ра ва ла по е зія в епо ху Тан? 7. Виз нач те ос нов ні те ми 
й ху дож ню сво є рід ність тан ської лі ри ки. 8. Оха рак те ри зуй те про від ні жан ри ки тай
ської по е зії до би Се ред ньо віч чя. 9. По рів няй те за са ди кон фу ці анс тва й да о сиз му. 
Чим во ни від різ ня ють ся між со бою? Чи є по діб ність між ни ми?

Для об го во рен ня. Які ідеї дав ньої ки тай ської фі ло со фії вам ви да ють ся ак ту аль
ни ми? Ар гу мен туй те свою дум ку.

твор че зав дан ня. По яс ніть вис лов лю ван ня Кон фу ція: «Для всіх і кож но го — 
удос ко на лен ня сво єї осо би є ко рін ням»; «Не мож ли во, щоб за не ла ду в ко рін ні вер
хів ка бу ла в по ряд ку». 

Дискусія. Що таке дао? Поясніть  це поняття за допомогою синонімів.
ро бо та в гру пах. По ді літь ся на гру пи «мис тец твоз нав ці», «іс то ри ки», «фі ло со

фи», «лі те ра ту роз нав ці» і під го туй те по ві дом лен ня та пре зен та ції про від по від ні 
ас пек ти жит тя Ки таю в до бу Се ред ньо віч чя (до3–4хв). 

Життєві ситуації.  Які ідеї давньої китайської філософії видаються вам 
корисними й актуальними для сучасної людини? Поясніть.     

Проєкт. Підготуйте проєкт на тему «Китайські пам’ятки культури доби Тан». 
Оформте результати проєкту як презентацію. 

Ні ко лен ко О. М., Фі лі на І. О.Філософіяжиттявкитайськійтаяпон
ськійлітературах(ЛіБо,ДуФу,МацуоБасьо,ІсікаваТакубоку,
Ясунарі Кавабата, Кобо Абе) / О. М. Ніколенко, І. О. Філіна. —
Харків,2003.

Робота з текстом

Радимо
прочитати
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КитайськийпоетЛіБо(повнеім’яЛіТайБо)відобразиврізніаспекти
життянародуйводночасглибинийогодуху.Улірицімитцявиникаєзв’язок
конкретногоісторичногочасуТанівічності,китайськоїнародноїкультури
тафілософії.

Лі Бонародився701 р. в про він ції Си чу ань (Китай).Першівіршінаписав
у10років.Черезвісімроківвідмовивсявідскладаннядержавнихіспитів,що
моглобзабезпечитийомупосаду,несподіванозалишивдомівкуйразоміз
своїмнаставникомвирушивумандрівку,азгодомоселивсявгорах.Світо
сприйняттюЛіБобувблизькийдаосизм.Слідомзасвоїмучителем(даосом)
він прагнув пізнатизагальнийрухречейусвіті—дао.Йоговабилаширота
простору,уякомувіншукавсвоємісцеякчастинкаВсесвіту.

Мандрипоетатривалипротягом721–728рр.УцейчасЛіБоодружився,
протесімейнежиття ібатьківствоневплинулинайогофілософськіпошуки.
Улюбленим місцем його подорожей були гори Шаньдунь, де він написав
чималопоетичнихтворівівівбесідизтакимижсамітникамипроприроду,
сенсбуття,призначеннямистецтва.

742р.імператорподарувавпоетовівищевченезвання(ханьлінь)ізапро
сивдосвогопалацувЧаньань.ВінвисокоцінувавталантЛіБотайогознання
даоськихкниг,любиврозмовлятизниміслухатийоговірші.Дружинаімпе
ратора(їїназивали«ДорогоціннаДружина»)власноручготувалачорнилодля
поета,авінзанаказомправителяописувавїївроду.Утім,ЛіБобувнезалежним
у своїх поглядах і вчинках, тому недовго затримався при дворі імператора.
Віншукавнеславийбагатства,агармоніїзприродою,світом,самимсобою.
Тому744р.поетзалишивстолицюізновувирушивумандри.

ЄдинийавтографЛіБо,якийзберігсядонашогочасу

ЛІ БО
701–762 рр.

Змах пен зля —
і бу ре вії та зли ви трем тять.
А на пи ше вір ша — 
і вик ли че сльо зи у при ви дів,  
доб рих і злих. 

ДуФу
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756р.вКитаїспалахнулоповстанняпідпроводомАньЛуШаня,губерна
торапівнічнихобластейімперії.Розпочаласядобажорстокихміжусобиць,що
спустошилиземлітапризвелидочисленнихжертв.ЛіБоставсвідкомзаколо
туйбувутягненийуполітичнуборотьбу.МолодшийбратімператораЛіЛінь
умовивпоетавступитидоньогонаслужбу,ставшивопозиціюдоправлячої
династії.ПіслявикриттянамірівопозиціїЛіЛіньопинивсязаґратами,аразом
ізнимійогоприхильники,середякихбувіЛіБо.Кількароківпоетпровіву
в’язниці,апотімбувзасланийудалекупровінціюЄлан.Однакчерезтрироки
митецьбувпомилуванийімператоромізновуздобувбажанусвободу.

ОстаннірокиЛіБопроживубудинкусвогородичаЛіЯнбіна,дейпомер
762 р. А Лі Янбін дбайливо зберіг понад 900 творів поета. За легендою,
митець потонув, намагаючись упіймати відображення місяця в річці. Ця
легенданебезпідставна:усежиттяпоетшукаввищийсмисл—дао,якийпри
ховуєприрода.Можливо,вінйоговсетакизнайшов…

ТворчістьЛіБомалавеличезнийвпливнарозвитокподальшоїкитай
ськоїпоезії.Друзімитця—поетиДуФуйГаоШі—говорили,щовЛіБо
бувособливийталант«глибокогобаченнясвіту».


Лірика.ЛіБоприваблювалирізнітемиймотиви,середякихособ
ливемісцепосідаєтемаприроди.Йоготвориневипадковоназива

ють«поезієюгірірік».Природа—привіддляфілософськихроздумівмит
ця,вінніколиневтомлювавсяспостерігатизанею,бокожнаїїзмінанепов
торна й прекрасна. Гірські хребти, водоспади, небесні висоти, неосяжні
ліси,сузір’я—постійніо бразипоезіїЛіБо.Ліричнийгеройутворахпоета
живепоміжнебоміземлею,середневгамовнихстихійівічнихзірок.Його
вабитьдао,відометількиприроді.

Хочаувіршахмитцянерідковідображенонастрійсамотності,сумпоетане
має відтінку трагізму. Його печаль пов’язана зі складністю філософських
питань,щохвилюютьйого,аусамітненнядляїхньоговирішенняєнеобхідною
умовою.Томупоетсумуєнасамоті,ботількинаодинціізсобоютасвітомвін
можедуматипровічне.

ХочаліричнийгеройЛіБо—відлюдник,мандрівник,котрийживеподалі
від людей, він переймається їхніми переживаннями й тривогами. Чимало
віршівпоетаприсвяченодрузямізнайомим.Вінсприймаєїхнійбільякосо

бистий, співчуває їм, тонко відчуває
їхнійдушевнийстан.

Незважаючинапостійнузаглибле
ність у природне й духовне життя,
творчість Лі Бо пройнята бажанням
охопитивесьсвіт,пізнатийоговрізних
виявах,відчутирадістьвід існування.
Тому пафос поезії митця не обмежу
ється сумним настроєм. У віршах Лі
Бо втілено й радість від життя, нат
хненнятапошукдао.Улінюань(Китай)
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Ху дож ня сво є рід ність вір шів Лі Бо. Утворчостіпоетарозвиваєтьсявір
шоваформакитайськоїпоезіїци,витокиякоїзнаходимовнароднійпісні.
Якіфольклорніжанри,віршіЛіБонадзвичайномузикальні,унихпоезіятісно
поєднаназмелодією,адумка—зобразом.Поетвикористовуєхарактерний
длянародноїтворчостіприйомпсихологічногопаралелізму,уживаєпостійні
епітети,метафорийпорівняння.ЛіБооновивкитайськевіршування,набли
зившийогодожиття.Йоголексикапростайвиразна.Поетдосягаєяскравої
картинизарахунокмінімумузображувальнихзасобів.Вінстворюєсвоївірші
якмаленькімініатюри,декожнийдотикпензлянеєвипадковим.Творчість
Лі Бо засвідчує, що в середньовічному Китаї створювали високогуманну
філософську поезію, пройняту людськими почуттями та шуканнями, суго
лоснимийсьогоденню.

ПЕЧаЛь На ЯШМОВОМУ1  ҐаНКУ

У тво рі роз роб лено по пу ляр ний мо тив ки тай ської лі ри ки — ту га 
дів чи ни. Білі роси — ме та фо ра інею. Епі тет яшмовий у ки тай ській по е зії — це не 
тіль ки оз на чен ня, а сим вол іс тин но го, гід но го й вір но го. В ук ра їн сько му пе ре к ла ді 
наз ви ви ко рис тано сло воґанок. В ори гі на лі, звіс но, ужито ін ше сло во, яке мож на 
пе рек лас ти як «по міст», «нас тил на під ви щен ні». Ки тай ське сло во поміст, як і ук ра
їн ське ґанок— спо ру да пе ред бу дів лею, сво є рід ний пе ре хід від від кри то го прос
то ру, «ши ро ко го сві ту» до прос тору зам кне ного, при ват ного. Яшмовий ґанок — 
цен траль ний об раз вір ша, який до по ма гає ство ри ти об раз лі рич ної ге ро ї ні, кот ра 
пе ре жи ває гли бо ку пе чаль. Для Лі Бо ха рак тер ний пе ре хід внут ріш ньо го (пе ча лі) у 
зов ніш нє, при род не («...місяцьосіннійпечальний…повільнозгаса»). 

Наяшмовихсходах
білієхолоднароса.—
Промоклипанчохи.
Пливутьмовчазнінебеса.
Дивлюськрізьфіранку
Намісяцьосіннійпечальний,—
натихійводівінтремтить
іповільнозгаса.

                                                           (Пе рек лад із китайської
                                                          Леоніда Пер во май сько го)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Де й ко ли від бу ва ють ся по дії, що опи сує по ет? 
Які об ра зи це зас від чу ють? 2. Яки ми нас тро я ми прой ня тий вірш? 3. Які ху дож ні 
за со би до по ма га ють від тво ри ти ці нас трої? 4. Оха рак те ри зуй те об раз лі рич ної 
ге ро ї ні вір ша.  

твор че зав дан ня. Опи шіть(усно)або на ма люй те кар ти ну, що пос та ла у ва шій 
уя ві під час про чи тан ня вір ша. 

Дискусія. Як ви ду ма є те, чо му су мує лі рич на ге ро ї ня Лі Бо?

Коментарі

Робота з текстом

1 Яшма—гірськапорода,зякоївдавнинуробилидеякіспоруди(утомучислідля
імператорськогопалацу),атакожоберегийамулети.
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ПРи За ХІД НЕ СОН цЕ На ВІ юЄ  

ДУМ Ки ПРО ГО Ри

У цьо му тво рі зма льо ва но ху дож ню кар ти ну сві ту: де ре ва, кві ти, 
не бо, го ри — усе це єди ний при род ний прос тір. У ньо му є міс це й для лю ди ни, яка 
гар мо ній но вхо дить у цей прос тір, ко ли при лу ча єть ся до йо го най біль шої та ї ни — 
дао. Лю ди на не по вин на йти всу пе реч при род но му шля ху, во на має жи ти од ним 
жит тям з усім, що є на зем лі. 

 

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Які кар ти ни пос та ли у ва шій уя ві під час про чи тан
ня вір ша? 2. Якою зма льо ва но при ро ду у тво рі — ста тич ною чи ди на міч ною? 3. Оха
рак те ри зуй те об раз лі рич но го ге роя та йо го най біль шу мрію. 4. На ве діть прик ла ди 
ме та фор та епі те тів з ук ра їн сько го пе рек ла ду вір ша.

твор че зав дан ня. На ма люй те фар ба ми (олів ця ми чи пас тел лю) пей заж за 
мо ти ва ми цьо го вір ша. По яс ніть свій ви бір ко льо рів, від тін ків та обра зів.

Дискусія. Про що мріє ліричний герой?

СОС На БІЛЯ ПІВ ДЕН НОЇ Га ЛЕ РЕЇ

Ду хов не жит тя для Лі Бо ма ло та ке са ме зна чен ня, як і жит тя при
род не. То му неви пад ко во він зоб ра жує свої пе ре жи ван ня за допомогою пей за жів. 
Так, нап рик лад, поет по рів нює своє праг нен ня ви що го смис лу із зрос тан ням 
са мот ньої сос ни, нав ко ло якої ні ко ли не вщу хає ві тер. Цей вірш спов не ний сим во
лів та але го рій. Сос на — це уо соб лен ня мит ця, кот рий праг не ви що го смис лу. 
Ві тер уті лює бен теж ний і нес по кій ний Усес віт, у яко му жи ве лю ди на. А «надхмарна
вись» — це той при хо ва ний сенс усьо го су що го, при род ний і мо раль ний за кон, 
який шу кає по ет. У тво рі зву чить дум ка про не об хід ність ду хов но го вдос ко на лен ня 
лю ди ни, про піз нан ня дао.      

Поблизугалереї
Ростесоснаодиначка.—
Втакої,природно,
розкидистегілляйгусте.

Вітрецьнавколишній
навітьнахвилькуневщухне:

Коментарі

Робота з текстом

Коментарі

Опіслядощу
заярілапаруючазелень.
Західнимрум’янцем
взялосярозчахнутенебо.

Веснибудівничі—
теплоівітерецьзісходу—
пишаютьсяквіттям,
найкращимсвоїмтворінням.

Таквітопаде,
інастанеглибокийвечір.
Цетакзрозуміло!—
Іянетамуюзітхання.

Однатількимрія—
відвідатьпрославленігори,
щобтам,окрилившись,
пізнатиВеликеДао!

                (Пе рек лад із китайської 
                                Геннадія Тур ко ва) 
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йомутутволя—
тождмевінівдень,івночі.

Затіненийстовбур
покривсяплямамимоху.
Авпишнійхвої
повітряненачемигтить.

Чивдастьсяїй
досягтинадхмарноївисі?
Цежтребарости
аждекількатисячлі1!

                      (Пе рек лад із китайської
                                 Геннадія Тур ко ва)

У вір шах Лі Бо не рід ко по єд ну ють ся сло ва з різ них сфер бут тя — ви со ка й 
по бу то ва лек си ка, сло ва, що оз на ча ють яви ща при ро ди та пов сяк ден не 
жит тя лю ди ни. Про те по ет не про тис тав ляє ці сло ва за зна чен ням, во ни 
ут во рю ють не по діль ну єд ність, де лю ди на зі сво ї ми не пов тор ни ми по чут тя ми 
є важ ли вою час ткою Всес ві ту. 

 • Наз віть у про чи та них ва ми вір шах та кі сло ва  об ра зи. Як во ни спів від не се ні 
між со бою? 

Пе ре вір те се бе. 1. Що ви зна є те про жит тя Лі Бо? 2. Роз крий те вплив да о сиз му 
на йо го твор чість. 3. Як по ет сприй мав уса міт нен ня — як тра гіч ний роз рив із людь ми 
чи як не об хід ну умо ву для фі ло соф ських шу кань? 4. Які те ми й мо ти ви пе ре ва жа ють 
у твор чос ті мит ця? 5. Дай те своє тлу ма чен ня улюб ле них ряд ків Лі Бо, знай діть у них 
за со би ху дож ньої ви раз нос ті. 

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Виз нач те про від ну те му й ідею вір ша. 2. Наз віть 
у тво рі сим во ли й але го рії. Що во ни уо соб лю ють? 3. Як че рез пей заж роз кри то стан 
лі рич но го ге роя? 

твор че зав дан ня. Які об ра зи при ро ди, на ва шу дум ку, та кож до по мог ли б 
по е то ві роз кри ти по шу ки дао? 

Дискусія. Чому у вірші Лі Бо сосна — одиначка? 
Життєві ситуації. Розкрийте різні аспекти поняття «самотність». У яких 

випадках це погано для людини, а в яких — добре, позитивно? Чи відчували ви 
самотність і як ви її переживали? Чи потрібно вам усамітнення? Для чого? 

Проєкт. Підготуйте проєкт на тему «Образ сосни у світовій ліриці». Виступіть із 
повідомленням.

Краса слова

Робота з текстом

1Лі —мірадовжинивСтародавньомуКитаї(приблизно30см).

ГораСаньциншань.Китай
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Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Увагадовнутрішньогосвітулюдини,великеспівчуттядознедолених і
скривджених, викриття війн і несправедливості — усе це хвилювало поета
ДуФу(другеім’яЦзимей).Вінставвидатнимлірикомразомзісвоїмгеніаль
нимсучасникомЛіБо.Поетівпов’язувалидружністосунки,іхочакожнийіз
нихішовсвоїмшляхом,вониповажноставилисядоздобутківодинодного.

Ду Фу народився 712 р. в ок ру зі Гун про він ції Хе нань (Китай) у сім’ї
чиновника,бувнащадкомстаровинногокитайськогороду.Середйогопред
ків — військові, державні діячі, митці. Його дід, Ду Шеньян, був одним із
найшанованішихуVIIст.придворнихпоетів.Алеколинасвітз’явивсяДу
Фу, від колишньої слави й багатства родини залишилися тільки легенди,
томувінмусиврозпочинатисвоєжиттявзлидняхіпоневіряннях.

Пройогожиттядо40роківвідомодужемало.Вінбагатомандрувавкраї
ною разом зі своїми друзями — Лі Бо й Гао Ші. Це був період пошуків
самогосебе.Засвідченнямйогосучасників,ДуФубувнадзвичайноздібним,
протечомусьнесклавіспитинапосадудержавногочиновника.Івсежтакивін
невтративвіриувласнісили.

ДуФуставпристраснимспівцемсвоєїкраїни,знайшовшивцьомувласне
покликання.ЗтакиминамірамипоетоселивсявтодішнійстолиціКитаю—
Чаньань.Такрозпочавсядругийперіоджиттятатворчостімитця.У751р.
вірші,якіДуФунадіславімператорові,булиприйнятіпридворі,згодомдля
поетабуловлаштованоновийекзамен,якийвінвитримавтаотримаввідпо
віднупосаду.Однакустолиційогостановищенесталокращим.

УпоезіїДуФу,крімтрадиційнихдлякитайськоїлірикитемприродита
філософських пошуків, потужно зазвучали соціальні мотиви. Поет відчув

кризу Танської держави й відобразив
це у своїх творах. У його «Піс ні про 
бо йо ві ко ліс ни ці» ідеться про страж
дання і горе народу. Твір розпочина
ється описом проводів чоловіків на
війну, а завершується оплакуванням
померлих.Упершевкитайськійліри
ці виявилося нове почуття — сором
поета за розкоші вельмож і глибокий
більзадолюпростихлюдей.

БудинокДуФу.
Реконструкція. м. Ченду (Китай)

ДУ фУ
712–770 рр.

Де ж він, той рік,
Ко ли змо жу вер ну тись до до му? 

ДуФу
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Ду  Фу

У44рокимитецьзалишивстолицю,уякійпоширивсязаколотпівніч
носхіднихвійськпідпроводомАньЛуШаня.ПісляпридушеннябунтуДу
Фу призначили міністром, але згодом понизили й відправили в провінцію
Гуачжоу.Державнаслужбанесталапокликаннямдляпоета.Вінусімсерцем
віддавсямистецтву.Найбільшейогохвилюваладолярідноїкраїнийнароду,
прощовінбагатописавусвоївіршах.

У759р.ДуФунарештізалишивненависнуйомудержавнуслужбуйзміг
займатисяпоезією.ВіноселивсявЧенду,північнозахіднійчастиніКитаю,
депровівостанніодинадцятьроків,створившитампонадтисячувіршів.

ДуФупомер770 р.,такінедосягшианіслави,анібагатства.Сучасники
майженезналийого,аленаступніпоколіннягіднооцінилидоробокпоета.

Лірика. Ду Фу недаремно називають по е том  іс то ри ком, адже до
появийоговіршівкитайськапоезіярідковідображалаширокомасш

табнісценийісторичніподії.Митецьстворивпоетичнийлітописнетільки
свогожиття,айжиттясвоєїкраїни.

УпоезіюДуФуввійшлиобразизвичайнихкитайців,уякихутіленоісторію
іреальністьКитаю(вірші«Про щан ня ста ро го», «Про щан ня без при туль но го»
таін.).Вони,навідмінувідтворівпопередниківмитця,більшіндивідуалізо
вані.Цевженепростоабстрактнімандрівникичифілософи,аконкретнілюди
зі своїми реальними біографіями й почуттями, зумовленими соціальними
обставинами. Через своїх героїв йому вдалося відтворити дух історичного
часу,висловитибіль,стражданняісподіваннякитайськогонароду.

Ду Фу поділяв принципи конфуціанства, шукаючи шляхи досягнення
соціальноїгармонії.Мріяпоетавтілиласявобразівеличезногобудинку,уяко
мубзнайшлиспасіннявсізлидарі,жебракийбезпритульні(вірш«Як би я міг 
по бу ду ва ти дім…»).  Цей «спіль ний дім для всіх» — символ миру й щастя в
країні.

Улірицімитцязвучатьтрадиційнідлякитайськоїпоезії темирозлуки,
самотностітавідчуження.ОднакякщовЛіБоперебуваннянасамотібуло
пов’язанезнеобхідністюосмислитижиттєвийшлях—дао,товДуФусамот
ністьспричиненапередовсімісторичнимиобставинами.Поеттрагічнопере
живаєнегараздийусвоємужитті,йужиттівсієїкраїни.Вінпорівнюєсебетоз
порожнім човном, то із самотнім птахом — у цих образах відображена драма
звичайного китайця VIII ст., доля якого постійно крутила у вирі подій,
випробовувалавійнамийзлиднями(вірш«Са мот ня ди ка гус ка»таін.).

Безумовно,соціальнітемитамотивипереважаютьутворчостіДуФу,
але він віддав належне й пейзажній та філософській ліриці. Поет уважно
придивлявсядожиттяприроди,прагнувжитивгармоніїзнею,захоплювався
її красою. Природа в Ду Фу — ще один привід для роздумів над власною
долеюіжиттямнароду.

тра гізм і світ ло іде а лу. Природайлюдинавпоезіїмитцяживутьодним
життям. Краєвиди, створені поетом, оживають завдяки тому, що їхньою
органічноючасткоюстаютьлюди.Зприродоюразомвонийумирають,бо
життя і смерть — нерозривні начала Всесвіту. Однак у природі цілковитої
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смертінебуває,бопіслязимизавждинастаєвесна,ате,щосталопрахом,
переходитьвіншіформи.ТомуДуФудійшоввисновку,що,незважаючина
трагізмбуття,насмертьігоре,людина,народівсякраїназдатнідонового
відродження.Можливо,томуйогопоезіяпозбавленабезвиході.Вонатрагічна
зазмістом,алевнійє і світлопрекрасного ідеалу.Митецьвіривущасливе
майбутнєсвогонароду.

ВЕС НЯ Ний КРа ЄВиД

У вір ші «Вес ня ний кра є вид» кар ти на при ро ди кон трас тує з опи сом 
зруй но ва ної бать ків щи ни. По е та хви лю ють внут ріш ні чва ри, що приз во дять до 
спус то шен ня і зу бо жін ня кра ї ни. Про те він ві рить, що, як при ро да на вес ні, йо го Віт
чиз на ожи ве й зно ву роз квіт не. 

Хочабатьківщинузруйновано,—
гориірікиіснують.
Встолицівеснабуяє,
деревайтрава—густі.

Бачачинеладчасу,
яйсередквітівплачу.
Ремствуючинарозлуку,
ісередптахівтужу.

Низкасигнальнихвогнищ
негаснеужепівроку.
Залиствідродичівздому
ябкупугрошейвіддав.

Білемоєволосся
всерідшаєпіслягребінки,
аскоро,мабуть,ізовсім
небудетриматишпильок.

(Пе рек лад із китайської Геннадія Тур ко ва)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Як ви зро зу мі ли по ча ток вір ша: «Хочабатьківщину
зруйновано,—гориірікиіснують…»? 2. У яких ряд ках уті ле но ре аль ний тра гізм сві ту? 
3. Виз нач те те му й ідею вір ша. 4. Оха рак те ри зуй те об раз лі рич но го ге роя тво ру. 

твор че зав дан ня. Ство ріть сло вес ний пор трет лі рич но го ге роя Ду Фу піс ля 
про чи тан ня вір ша «Вес ня ний кра є вид» (усно). 

Дискусія. 1. Які дум ки й асо ці а ції вик ли кає об раз вес ни в лі рич но го ге роя Ду 
Фу? По яс ніть, чо му він ка же про се бе: «…яйсередквітівплачу»,«…ісередптахів
тужу»? Що вик ли кає в ньо го ту гу й сльо зи?

Життєві ситуації. Які думки й почуття викликає у вас картина весни у вашому 
краї? Опишіть(усно).      

Коментарі

Робота з текстом

ГориЦинченшань.Сичуань (Китай)
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Ду  Фу

ПО ДО РО ЖУ ю Чи, ВНО ЧІ  ОПи СУю ПОЧУт тЯ

Про що б не пи сав Ду Фу, він зав жди праг нув прос то ти, про зо рос ті 
й пред мет нос ті. Ав тор ська дум ка ви ра жена в зро зу мі лих і кон крет них обра зах, а вті
ле ні по чут тя прой ма ють ду шу кож но го, хто чи тає йо го ряд ки. Ду Фу від мо вив ся від 
пиш них вис ло вів і склад них ме та фор, наб ли зив ши по е зію до жит тя. Він брав об ра зи 
з ре аль нос ті, оду хот во рю ю чи їх си лою сво го та лан ту. Крім то го, у його пое зії сфор му
вав ся так зва ний «мін ли вий стиль», що да вав змо гу ав то ро ві в од но му вір ші ві доб
ра жа ти ці лу га му люд ських пе ре жи вань. Це був рі шу чий від ступ від тра ди цій, що 
пе рет во ри ло йо го вір ші на ба га то ви мір ні конс трук ції, не ве лич кі дра ми в по е зії. По е зія 
Ду Фу є прик ла дом єд нан ня по е та з жит тям на ро ду, при ро дою та кра ї ною.

Ворушитьлегіт
ріденькунаберезітравку.
Крізьнічпосуває
човенвисокущоглу.

Навислизірки
надбезмежжямгологостепу.
Мечетьсямісяць
впотоціВеликоїрічки.

Займаючисьвіршами,
станешхібавідомим?
Старийтахворий,
спробуйодержпосаду!

Метляюсьпосвіту.
Зкимсебепорівняти?
Міжземлеюінебом
чайканамілиніпіщаній.

                                                                           (Пе рек лад із китайської
                                                                                      Геннадія Тур ко ва)   

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Які дум ки й по чут тя вик ли кав у вас цей твір? 2. Знай
діть у вір ші уо соб лен ня в зоб ра жен ні при род них явищ. Яку роль во ни ві діг ра ють 
у тво рі? 3. Як поет зма льо вує своє жит тя? 4. Знай діть у вір ші епі те ти й ме та фо ри, що 
ві доб ра жа ють ду шев ний нес по кій лі рич но го ге роя. 

По рів ню є мо. По рів няй те став лен ня до са мот нос ті у твор чос ті Лі Бо й Ду Фу. 
У ко го з по е тів са мот ність на бу ває більш тра гіч но го за бар влен ня? По яс ніть свою дум ку. 

Дискусія. Дай те своє тлу ма чен ня ос тан ніх ряд ків вір ша. Чо му са ме чай ка ста ла 
сим во лом тра гіч ної до лі по е та? 

Проєкт. Підготуйте реферат на тему «Доля поета у віршах Ду Фу».

ПІС НЯ ПРО ХЛІБ І ШОВК

Це один з ос тан ніх тво рів по е та. Нез ва жа ю чи на склад ні обс та ви
ни, ми тець дбав не про влас не бла го по луч чя, а про доб ро бут кра ї ни. За ли шив шись 
від да ним фі ло со фії кон фу ці анс тва, він ут вер джу вав у тво рі сус піль ний іде ал — 
мир ну пра цю на то мість вій ни й роз бра ту. Хліб і шовк — тра ди цій ні сим во ли, що 
ві доб ра жа ли уяв лен ня ки тай ців про щас тя для всіх і кож но го. У прос тих рит мах цьо
го вір ша від чу ва єть ся ра дість жит тя і спіль ної пра ці.

Напевно,містуПіднебесній1
Неменшетисячдесяти.
Аленематакогоміста,
Дебвоїнівулатахнезнайти.

Коментарі

Робота з текстом

Коментарі

1Піднебесна —легендарнаназваКитаю.
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Якбижмипереплавитимогли
Тілатинаораладляземлі.
Щобкожнулаточкубездогляднихланів
Переоратизапогожихднів.
Щобселянинісіяв,ізбирав,
Ішовкопрядилистямгодував.
Щобтой,хтолюбитьріднуземлю,
Неливзанеюсліздаремно.
Чоловікибуполіпрацювали,
Ішовк,співаючи,жінкизвивали.

                                                        (Пе рек лад із китайської Т. Не ку ра)

У тво рах Ду Фу є чи ма ло по е тич них об ра зів, які на бу ва ють сим во ліч нос ті. 
Нап рик лад, чайка— уті лен ня важ кої до лі по е та, човен — сим вол йо го зви
вис то го шля ху та ін. 

 • Знай діть у про чи та них ва ми вір шах та кі сим во ліч ні об ра зи й роз крий те їхнє 
зна чен ня. 

Пе ре вір те се бе. 1. Наз віть ос нов ні фак ти жит тя Ду Фу. Що обу мо ви ло дра ма
тизм до лі по е та? 2. Чо му Ду Фу на зи ва ють поетомісториком? 3. Чи є різ ни ця в 
зоб ра жен ні при ро ди в лі ри ці Лі Бо та Ду Фу? У ко го з по е тів зоб ра жен ня при ро ди 
біль ше пов’яза не з люд ським жит тям? 4. Які со ці аль ні про б ле ми по ру шу вав Ду Фу 
у сво їх вір шах? 5. Яким пос тає об раз по е та у вір шах Ду Фу? Свою від по відь про і
люс труй те ци та та ми з тек сту. 6. Роз крий те зв’язок Ду Фу з кон фу ці анс твом. 7. Які 
поетичні ряд ки вас най біль ше схви лю ва ли? Чо му? 

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Виз нач те ос нов ну те му й ідею вір ша. 2. Оха рак
те ри зуй те по зи цію ав то ра. У яких ряд ках во на ви яв ля єть ся? 3. Яку роль у тво рі 
відіграє об раз піс ні («Ішовк,співаючи,жінкизвивали»)?

творче завдання. Доведіть, що Ду Фу — поетпатріот.
Дискусія. У Ста ро му За по ві ті Біб лії є та кі сло ва: «Прийде час, коли народи

перекуютьмечінарала,асписинасерпийнебудутьбільшевчитисявоювати». 
Що спіль но го між «Піс нею про хліб і шовк» і цим біб лій ним ви словом? 

робота в групах. Розкрийте зв’язок творчості Ду Фу з: 1) конфуціанством; 
2) історією народу; 3) природою. 

Життєві ситуації. Які о брази можна вважати символами мирного життя 
українців?    

  

Краса слова

Робота з текстом
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Культурні центри та мови Сходу. Наскількискладнимбуврозвитоккуль
туридобиСередньовіччянадалекомуСході,настількижнепростимвінбуві
в Азії, зокрема в центральній її частині. Нині державні кордони відділяють
Іран,Афганістан,Таджикистантаіншікраїни,анаприкінціІтис.н.е.цебула
територіярізниххаліфатів,міжякимиздійснюваласяміграціянаселення.

Культура та література в цьому величезному регіоні в І та ІІ тис.
характеризувалисярозмаїттямтаоригінальністю.Зодногобоку,нацевпли
ваврозвитоквеликихкультурнихцентрів—такихміст,якБухара,Самарканд,
Ісфахан та ін. З іншого боку, важливим чинником формування художньої
літературибуврозвитокмов,які(подібнодоєвропейськихгруп:германських,
романськихіслов’янськихмов)перебуваливбезперервномурусі.ЗІтис.до
ІХ ст. в Середній Азії була поширена мова пех ле ві, що поступилася місцем
мові фар сі—самецієюмовоюбулинаписанішедевринетількисхідноїліте
ратури, а й численні наукові праці (з математики, медицини, астрономії
тощо),завдякиякимазійськакультурапошириласвійвпливнатриконти
ненти—Азію,ЄвропуйАфрикувусіхсферахжиття.

УцентріцьогокультурногосвітузнаходивсянинішнійТаджикистан,
амовоюкультурибулафарсі.Саметомулітературуцьогорегіонувизначають
якпер сько  тад жиць ку.

Митці.Становлення,розвитокірозквіт
перськотаджицької лірики пов’язані на
самперед з іменем поета Ру да кі (бл. 858–
941). Він став засновником перськотад
жицькоїлірики.Уйоготворчостізнаходи
мо витоки багатьох поетичних жанрів.
Основна форма творів Рудакі — дистих
(бейти),прокількістьякихученіспереча
ютьсящейдосі.

Провідними мотивами лірики Рудакі стали оспівування радощів життя,
відчуттяфізичноїтаінтелектуальноїсили,щопоєднуютьсязпечаллюзавтра
ченим минулим і відчуттям примхливої долі. Після поетичного злету, коли
РудакібувулюбленцемправителяАміра,митецьставжертвоюзмовизаздріс
ників.Йогопозбавилиможливостібачити,атакожмайна.Вінпомервідхво
робібідностіусвоємурідномуселищі,залишившинащадкамлишевірші.

Халіфат — іс лам ська те ок ра тич на (тоб то та, що ке ру єть ся Бо жи ми за ко на ми) 
або фе о даль на араб сько  му суль ман ська дер жа ва.  Ві сім ве ли ких ха лі фа тів, 

що ут во ри ли ся на те ри то рі ях Ма лої та Се ред ньої Азії, пів но чі Аф ри ки та в Єв ро пі, 
да ли по ча ток ни ніш нім азій ським дер жа вам. 

Бейт(з арабськ. дім) — дво ряд ко вий вірш, який є ба зою для ут во
рен ня по даль ших по е тич них форм — ру баї, га зе лі та ін. Ко жний ря док бей та оз на

ПЕРСЬКО-ТАДЖИЦЬКА ЛІРИКА

Коментарі

м.Самарканд (Узбекистан). 
Сучасне фото
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чав «схил да ху», а два — це ці лий дах над од ним бу дин ком. Отже, си мет рич на 
ри мо ва на па ра ряд ків виз на єть ся фун да мен таль ним за со бом на пи сан ня по е зії, 
що ви ра жає дух куль ту ри й лі те ра ту ри.

Не менш важливою постаттю для перськотаджицької літератури став
поет Фір до у сі (935–1020), який прославився епічною поемою «Шах на ме».
Ім’я Фірдоусі означає «райський», а дане йому сучасниками прізвисько
Ха кім—«мудрець».Утворахпоетавідображеновічністькраси,мудростій
прагненнядопізнаннясвіту.

«Шахнаме»(«Книгацарів»)— на ці о наль ний іран ський епос, що 
опи сує іс то рію кра ї ни від най дав ні ших ча сів до VІІ ст., ко ли на те ри то рію кра ї ни про
ни кає іс лам. За об ся гом ця по е ма, яку Фір до у сі пи сав понад 30 ро ків, більша за 
обсягом май же вдві чі за «Ілі а ду» та «Оді ссею» Го ме ра. 

НеможнаобійтиувагоюйпостатьодногознайуславленішихпоетівСхо
ду — Ні за мі Гян дже ві (1141–1209), який народився на території сучасного
Азербайджану. При народженні сина назвали Ільясом, Гянджеві — це ім’я
авторазаназвоюміста,девіннародився,аНізамі—узятийпоетомпсевдонім.
Родина, з якої він походив, здавна займалася вишивкою, — ткацтво та
вишивкуйдосівважаютьнаСході«чоловічими»професіями,таксамобуло
й за часів поета. Але хлопець відмовився від родинної праці, замінивши її
іншиммистецтвом—терплячим«вишиванням»поетичнимсловом.

Маючихистдорізнихнаук,Нізаміпрославивсяяк
автор поетичних творів. Найвідомішими є його п’ять
поем («Хам се»), серед яких — найпрекрасніші східні
поеми про закоханих «Лей лі і Мед жнун» і «Хос ров і 
Ши рін».Остання—ценелишегімнкоханню,унійвале
горичнійформіпредставленаісторіяпошуківБога.

Неменшважливимидлярозвиткуперськотаджиць
кої поезії були твори Са а ді — поетафілософа, автора
поеми «Бос тан» («Пло дю чий сад»); Ха фіза — класика,
якийписавсвоїпоетичнітвориуформігазелі;На вої—
авторагероїкоромантичноїпоеми«Фар хад і Ши   рін».

І, звичайно, усю красу східної лірики розкрито у
творчості ще одного автора, який став легендарним
співцемжиттявйогоцілісності,повнотітарадості,—
Ома ра Ха я ма.

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Наз віть і по ка жіть на ма пі кра ї ни, де фор му ва ла ся 
пер сько  тад жиць ка лі те ра ту ра. 2. Що впли ну ло на її роз ви ток? 3. Наз віть ви дат них 
пред став ни ків пер сько  тад жиць кої лі ри ки, їх ні тво ри. 4. Які те ми й мо ти ви роз роб ля
ли  в пер сько  тад жиць кій лі ри ці? 

ро бо та в гру пах. По ді літь ся на гру пи й під го туй те по ві дом лен ня та пре зен та ції 
про ви дат них мит ців пер сько  тад жиць кої лі те ра ту ри(завибором). 

Коментарі

Робота з текстом

ЗображенняНізамі
Гянджевінакилимі.

Му зей Гян джеві
(Азер бай джан) 
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Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Серед східних письменників О. Хаям посідає чільне місце. Його твори
перекладають, перевидають, досліджують у всьому світі. Але й до сьогодні
вченіостаточнонез’ясували,чивсівірші,щоприписуютьпоетові,належать
самейому.Цещеодназагадкалітератури…

Омар Хаям (повне ім’я ГіясадДин Абу ль Фатх Омар ібн Ібрахім аль
Хаям)народивсяв м. Ні ша пу рі (давняпровінціяХо ра сан,нинітериторія
Ірану).Досінедоведено,щосаме1048р.—датайогонародження,цемог
ло бути й кількома роками раніше. Із самого дитинства він вивчав різні
науки—математику,астрономію,філософію.У12роківставучнеммед
ресе(школи),деопановувавправоймедицину,алепротягомусьогожит
тяйогоцікавилисаметочнінауки,зокремаматематика.

Унауцівінвідомийякавтор«Алгебри»ікомен
татор античного математика Евкліда. Крім того,
О.Хаямставоднимізрозробниківкалендаря,назва
ногозаіменемсултана«Джалалі».НамежіІ–ІІтис.
це був найкращий календар, що давав можливість
визначатичасточнішезаримськийюліанськийіпіз
нішийєвропейськийгригоріанськийкалендарі.

Як і більшість освічених людей свого часу,
О. Хаям не затримувався довго на одному місці.
Пережившив16роківособистутрагедію(померли
його батьки), він залишив рідне місто й поїхав до
Самарканда,деспочаткунавчався,апотімпрацював
умедресе.ПізнішемитецьопинивсявІсфахані,де
ставдуховнимнаставникомсултанаМелікшаха.

Ісфахан — іран ське міс то з ду же спри ят ли вим для жит тя клі ма том і  над зви
чай но ці ка вою іс то рі єю. Це місто відоме тим, що в ньому є багато пам’яток 

ісламської архітектури ХІ–ХІХ ст., а також із ним пов’язано творчість і діяльність  
уче них і по е тів. Тому не ви пад ко во його на зи ва ють Половиноюсвіту. 

СлужінняО.ХаямапридворіМелікшахатривалодо1092р.Колисул
танпомер,ученийзмушенийбувзалишитимісто.Віндовгомандрував,поки
неповернувсядоНішапура.Запереказами,щезадовгодосвоєїсмертіпоет

ОМаР  ХаЯМ
Приблизно 1048–1131 рр.

Боюсь неправедно прожити на землі.

ОмарХаям

Не ві до мий художник.
Поет.XIV ст. 
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казав,що«мо ги ла моя бу де роз та шо ва на там, де що вес ни ві те рець за си па ти
ме ме не кві та ми».

О.Хаямрозроблявжанррубаї.Незважаючинаневеликукількістьряд
ків,віннабувфілософськоїширотизмісту.Ісьогоднікожнийпрочитуєрубаї
поетапосвоєму.Вонидаютьвеликийпростірдлячитацькоїуяви.

Ру баї (формамножини—ру бая т)—сталаформасхідноголіричного
твору,щоскладаєтьсяізчотирьохрядківізримуваннямзасхемоюаа ба 
(рідше — аа аа). Оскільки інтонаційно перська мова відрізняється від
іншихмов,формоюдлявідтвореннярубаї(вукраїнській,російськійта
іншихслов’янських мовах)ставп’ятистопнийямб,алезізбереженням
рими.Ізсамогопочаткужанррубаїтіснопов’язанийізмузикою—удав
нинуцебулаформапісні.

РУБаЇ

Історія створення. РубаятО.Хаямабувнаписанийпротягом20ро
ківвІсфахані(починаючивід1072р.).Вивченнядвохпоетичнихруко

писів1207р.(знайденоговІрані)і1259р.(відкритоговприватномузібранні
в Лондоні) дало змогу науковцям визначити 293 тексти, які безперечно
вважаютьпоезіямиО.Хаяма.

Ос нов ні те ми й мо ти ви.У1080р.О.Хаямнаписавтрактат«Про бут тя 
і по вин ність»,деназвавсебеприхильникоміпослідовникомсхідноговче
ногоАвіценни.ПоетвизнававіснуванняєдиногоБога(Аллаха)якджерела
світуйжиття,протебачивупевнихподіяхнетількивиявБожоїволі,ай
законів природи. Незважаючи на те, що думки, висловлені О. Хаямом,

викладені стримано, його позицію сприйма
линадтокритично,аджевмусульманському
світітодіпоступовойневідворотновкоріню
валосядогматичнебачення,щонепередбача
ло вільного висловлення думок: було дозво
ленимтількиісламськевчення.Алеувіршах
О. Хаяма відображено широту мислення,
пошукістини,живийдіалог ізБогом(Алла
хом)іВсесвітом.

У його творчості утверджується цінність
окремої особистості, її право на життя, свої
думкитапочуття.Можнасказати,щорубаят
поета — це гімн свободі й праву кожного на
щастя.

Оспівуючи повноту реалізації людини,
митець убачав щастя в тому, що є у світі: це
прекраснаприрода,кохана,мистецтво.Цедає
підставиназватийоголірикуге до ніс тич ною.

Е. Дюлак. Ілюстрація
дорубаїО.Хаяма.1909 р.
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Уступаючивполемікуздеякимиприпи
сами ісламу, О. Хаям водночас утверджує
вірувсилуприроди, їївічнийрух іколово
рот.

Урубаятіпоетавченівиокремлюютьком
плекси споріднених текстів, що мають варіа
ції(мотиви)однієїтеми.Нерідкопоезіїавто
разаписувалийогослухачі,інезавждивідра
зу,томувзбіркахрізнихепохірегіонівтрап
ляютьсяваріантиодногойтогосамоговірша.
Ураховуючи відстань у понад тисячу років,
важко встановити чітку послідовність поезій
таїхнізв’язкиміжсобою.Якщовзятидоува
гите,щодеякірубаї О.Хаямастали«манд
рівними», тобто приписують Джалаладдіну
Румі, Хафізу й іншим поетам, можна
стверджувати,щойоголірикадосяглавершин
художності:вонарозчиниласяусвоїхваріаці
ях,часі,регіонахісталазазмістомблизькоюдоусноїнародноїтворчості.
Ащоможебутибільшимвизнанняммитця,аніжте,щойогословокожний
народсприймаєяквласне?..

* * *

Цейгордийнебосхил,байдужийлиходій,
Щежодномуізнаснепідживлявнадій:
Дезнайдезігнутупідтягаремлюдину,
Іщеодинтягарвіннакидаєїй.

* * *

Ні,негнітятьменеперестрахийжалі,
Щовмертимушуя,щострокивнасмалі:
Того,щосуджено,боятисянетреба.
Боюсьнеправеднопрожитиназемлі.

* * *

Хайкожнамить,щоввічністьпромайне,
Тебевщасливлює,боголовне,
Щонамдаєтьсятут,—життя:пильнуйже!
Яктизахочеш,таквоноймине.

                                                   (Пе рек лади з перської Ва си ля Ми си ка)

Е. Дюлак. Ілюстрація
дорубаїО.Хаяма.1909 р.
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* * *

ВесьвічнийрухуВсесвіті—цеми.
Вочахпізнанняєзіниця—ми.
Неначеперстень,цейяскравийсвіт,
Найбільшкоштовнийвньомукамінь—ми.

                   (Пе рек лад із перської Во ло ди ми ра Ящу ка)

* * *

Провчоранегадай—вононавікзів’яло,
Прозавтранежурись—вонощененастало.
Минулейзавтрашнє—підпораненадійна.
Живихвилинами,бовтебеїхтакмало! 

* * *

Якбименідорук—скрижаліДолі,
Ярозписавбиїхповласнійволі!
Ізсвітувигнавбивсісмутки,болі,
Чоломнебесдосяг,неживбидолі!

                                  (Пе рек лади з перської Ва си ля Ми си ка)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Виз нач те те му кож но го вір ша О. Ха я ма. 2. Які 
мо ти ви скон цен тро ва ні дов ко ла тем? 3. Наз віть про від ні ху дож ні об ра зи в ру ба
я ті мит ця. Які з них ста ли сим во ліч ни ми? По яс ніть свою дум ку. 4. Оха рак те ри
зуй те об раз лі рич но го ге роя пись мен ни ка. 5. Які фі ло соф ські проб ле ми по ру
шено в по е зі ях О. Ха я ма?

Дискусія. Що єд нає об ра зи лі рич них ге ро їв Лі Бо, Ду Фу й О. Ха я ма? До ве діть 
свою дум ку на прик ла ді про чи та них творів.  

робота в групах. Розкрийте символічний зміст образів у віршах О. Хаяма: 
1) природи; 2) часу; 3) руху. 

Життєві ситуації. У яких життєвих випадках можна використати рубаї О. Хая
ма? Наведіть приклади з вашого досвіду.      

Проєкт. Підготуйте проєкт на тему «Українські перекладачі й переклади 
віршів Омара Хаяма». Виступіть із повідомленням.

Омар Ха йям.Рубаї/перекладВасиляМисика//ЗахідіСхід.Перекла
ди.—Київ,1990.

Робота з текстом

Радимо
прочитати
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Вп лив хрис ти янс тва.УдобуСередньовіччясоціальна,культурнайінте
лектуальнісферижиттявЄвропіформувалисяпідсильнимвпливомхрис
тиянськоїрелігії.Церквазміцниласвоїпозиціїмайжевусіхкраїнах,ставши
визначальнимчинникомісторичногопроцесу.Релігіявчилалюдинупанува
ти над собою, над своїми пристрастями й почуттями, співвідносити земне
життязбожественнимиідеалами.Церкваформувалаідеологіютасвітогляд
людейтогочасу.Разомізцерквоюрозвивалисянаука,філософіяімисте
цтво.Церквазалучаланайкращихмитцівдоствореннявеличнихшедеврів
начестьхристиянства.

Водночас упровадження християнства в епоху Середньовіччя мало й
іншийвплив.ЯкписавІ.Франко,«воюючизмногобожжям,воновиступало
ворожепротивсякихйогослідівулітературі,науційжитті».Ім’ямцеркви
виправдовувалируйнуванняпам’ятокколишньоїкультури,засилляінквізи
ції, кровопролитні релігійні війни. І все ж таки християнство здійснило
величезнийвпливнарозвитоктогочасноїкультуривЄвропі.

Роль ан тич ної спад щи ни. У монастирських та єпископських школах
великуувагуприділялипереписуваннюрукописівантичнихтворів.Щена
ранньомуетапісвогорозвиткухристиянстворозглядалияк«істиннуфілосо
фію»,щомалапродовжитийдовершититуроботу,якуантичнадумказдій
снилалишечастково, тобтознайтишляхидощастятадуховногоспасіння
людства.МитціймислителіранньогоСередньовіччяпідкреслювализначен
нярозвиткуантичнихтрадицій.УдобуСередньовіччянезаперечнимавто
ритетом користувалися Аріс то тель і Пла тон. Арістотеля називали не
інакше,якУчи тель.ФілософіяПлатонадавала імпульсидлячисленних
світогляднихшуканьбагатьохсередньовічнихмислителів.Йоготворивив
чали в усіх школах. Усе сказане Платоном та Арістотелем сприймали в
середнівікиякабсолютнуістину.

Зна чен ня фі ло со фії. РозвитокфілософськоїдумкивдобуСередньовіч
чя був обумовлений центральною проблемою: Бог — Людина — Світ, яку
кожнийізмислителіввирішувавпосвоєму,щопризвелодорозмаїттятечій
інапрямівуфілософії.Уцентріувагифілософівтогочасубулопередовсім
СвятеПисьмо,якесприймалийтрактувалиякєдинеусвоємуродізібрання
істин, які треба осмислити задля досягнення людством Божої благодаті.
МислителіпоставилисобізаметурозшифруватийзбагнутиСвятеПисьмо,
воницитувалийого,шукаючипідтвердженнясвоїмдумкам.

Згідно з ученнями того часу, філософія і релігія не виключають одна
одну: релігія приписувала людині, як жити та діяти, а філософія повинна
буладатиосмисленняабсолютноїістини,безякоїнеможливеаніземне,ані
духовне існування людини. Мислитель То ма Ак він ський стверджував, що
віра не лише не суперечить розуму, а, навпаки, допомагає його діяльності,
спрямовуючирозумупотрібнерусло.

ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ
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У добу Середньовіччя докорінно змінилося уявлення про світ. На зміну
колишнім уявленням про світ як завершену й гармонійну цілісність при
йшлорозуміннядійсностівїїдраматичнійскладності,увсесвітньомумасштабі.

Середньовіччя виробило й інше розуміння людини та її цінності, аніж
античність. У цей час філософи й митці замислювалися над протиріччями
людськоїнатури—конфліктомморальногойтілесного,духовноготамате
ріального.Вонипрагнулизнайтивдушілюдинитісили,щодопоможутьїй
подолатиниценачалойвийтинадуховнупуть.

Оз на ки мис тец тва єв ро пей сько го Се ред ньо віч чя 

 • Теоцентризм(Бог—центрУсесвіту);
 • поєднаннярелігійнихформізнародноюфантазією,здобуткаминарод

ноїкультури;
 • абстрактносимволічнийхарактер;
 • відтворення дуалістичної природи людини як складної боротьби різ

нихначал—тілесногойдуховного,Богаідиявола,ницоготависокого;
 • зображеннясвітувкосмічнихмасштабах,грандіознихформах;
 • усвідомленнядраматизмубуття;
 • монументалізм,складністьформістилів;
 • синтезрізнихвидівмистецтв.

Ос нов ні ета пи та жан ри се ред ньо віч ної лі те ра ту ри.Улітературієвропей
ськогоСередньовіччявиокремлюютьдваосновніетапи:1)ран ній(IV–Xст.)—
часрозпадуродовогоустроюізародженняфеодальнихвідносин:панування
різнихформфольклору,розвитокгероїчноїепічноїнародноїпоезії;2)зрі лий
(XI–XIV ст.) — епоха розвинутого феодалізму, панування дворянства та
церкви:формуванняписемнихлітератур(клерикальної,лицарської,міської),
розвиток оригінальних жанрів, поступове формування національних мов,
їхнійрозподілнароманськійгерманські.

Однимізпоширенихжанрівсередньовічноїлітературибувге  ро їч ний епос.
Усереднівікиносіямиепічноїтрадиціїбулипрофесійніспівці:жонглери—у

Франції,шпільмани—уНімеччині,хуглари—вІспанії.
У супроводі старовинних музичних інструментів вони
виконувалипіснінаперехрестяхдоріг,міськихплощах,
уфеодальнихзамках.Іскрізьїхзустрічалиіззахоплен
ням.Основноюаудиторієюсередньовічнихспівців,іме
наякихісторіянезберегла,бувпростийнарод,інтереси
якоговонивиражалиусвоїхоповідях.Упроцесірозповіді
про ті чи інші події до основних фактів додавали нові
деталі, нові інтерпретації характерів, нові виражальні
засоби.Томугероїчнийепос,щопервісноіснувавутакій
формі,можнавважатиколективноютворчістюнароду.

Укожнійкраїнігероїчнийепосформувавсястоліття
миймаєсвоїзразки:уФранції—це«Піс ня про Ро лан
да», у Німеччині — «Піс ня про Ні бе лун гів», в Іспанії —
«Піс ня про мо го Сі да»тощо.

Невідомий художник.
ВальтерфонКлінген

натурнірі.Мініатюра. 
1305–1315 рр.
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Основнийзмістгероїчногоепосу—цезображенняборотьбизаволюнаро
дутавіру.Героємєлегендарнийбогатир,захисникрідноїземлі,віри,котрий
здійснюєподвигивім’ясвогонароду.Віннемаєміфологічнихознак,однак
йогонадзвичайнафізичнасила,мужність,моральніякостігіперболізуються,
утілюючинародніуявленняпроідеал.

Під впливом християнської релігії в середньовічній Європі активно
розвивалася кле ри каль на лі те ра ту ра, яку спочатку створювали латин
ською,азXIст.—романськимийгерманськимимовами.Вонавиниклав
останністоліттяіснуванняРимськоїімперії(одночаснозпоширеннямтам
християнства). Клерикальна література надзвичайно багата в жанровому
плані.Донеїналежатьчисленніжитіясвятих,прозовійвіршовані«видін
ня»,текстигімнівімолитов,поемитавіршінасюжетихристиянськоїміфо
логії,заклинаннятощо.

Впливхристиянствапозначивсяінарозвиткудраматургіїсередніхвіків.
Те атр у добу Середньовіччя відігравав виняткову роль. У той час вистави
розігрувалискрізь,хочанеіснуваложодноїспеціальноїтеатральноїбудівлі.
Міськімайдани,площі,дерев’яніпомости,двориготелів—усецебуломісцем
длядраматичнихдійств.Ідужечастовиставипроводиливприміщеннісобо
рівабоцерков,якібулицентромсуспільногожиттятогочасу.Церквабула
зацікавленаврозвиткутеатру,оскількицебувщеодинмогутнійзасібрелі
гійноговихованнягромадян.

Провіднийжанрсередньовічноїдраматургії—міс те рія,уякійрозробля
лисюжетиБіблії.Існувалотриосновніциклимістерій:віт хо за віт ний, но во
за віт нийта апос толь ський.Напізньомуетапірозвиткусередньовічноїлітера
тури(приблизновXIV–XVст.)з’являютьсяімістеріїсвітськогохарактеру
наісторичнітеми.Авторибільшостімістерійзалишилисяневідомими,донас
дійшлолишекількаіменупорядниківмістерій:Рютбеф,ЖанБодуель,Жан
Мілетаін.Популярнимжанромсередньовічноїлітературибувтакожмі ракль,
щовиниквXIII–XIVст.Сюжетиміраклів —це«чудеса» святихабодіви
Марії.Релігійнодидактичнуметумалиймо ра лі те—невеличкіп’єсинарізні
моральноетичнітацерковнітеми,щопоширилисьуЗахіднійЄвропівXIV–
XVст.Характернаособливістьмораліте—але го ризм.Уцихп’єсахгралине
якісь конкретні історичні або міфічні особи, а алегоричні персонажі: Мир,
Правосуддя,Істина,Благочестя,Невинність,Милосердятаін.

Із самого початку до містерій, міраклів і навіть до мораліте включали
невеличкісценкипобутовогохарактеру,щопоходилизнародноїтворчостій
пізнішеоформилисявсамостійнийжанр— фарс,якийдосягрозквітувепо
хупізньогоСередньовіччя,коливладацерквисильнопохитнулася.Фарсбув
найдемократичнішим і найреалістичнішим жанром середньовічної драма
тургії.Уньомувтілювалидумкиймріїнароду,волелюбністьтаоптимізм.

Усередньовічнудобупоширюютьсячисленні хро ні ки,уякихвідображено
фактиізжиттякоролів,знатнихлицарівіфеодалів.Ухронікахрозповідали
прохрестовіпоходи,війни,продіяльністьвидатнихособистостей.

ВеликурольужиттісередньовічноїЄвропивідігравалолицарство.Лица
ріслужилипридворахмогутніхфеодалівікоролів,булиосновноюсилоюв
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хрестовихпоходах.Лицарствомалосвійкодексчесті,дотримувалосяпевних
правилповедінкийетики.Лицармавбутистійкимімужнім,служитисвоєму
сюзерену,бутичесним і справедливим,добрим іщедрим, захищатизнедоле
них,слабких,беззахисних,особливожінок.Служіннядамісерцятакожбуло
одним з основних законів лицарства. Лицарська культура дала поштовх до
створеннячисленнихтворівлітератури,зокремали цар сько го ро ма ну,вплинула
нарозмаїттяжанровихформлірики.

Отже,мистецтвойлітературасередньовічноїЄвропизасвідчилипровисокий
злет фантазії та думки у сфері духовного, ставши вираженням прагнення
людствадоосмисленнясвогоіснуваннявмежахдвохіпостасей—Богатасві
ту.ЦіпошукилюдствазумовилигуманістичнийпафослітературиепохиСеред
ньовіччя,їївиключнетематичнебагатствотахудожнювиразність.

Ха рак тер ні ознаки се ред ньо віч но го ге ро їч но го епо су 
 • Легендарнепереосмисленняісторії,наданняреальнимфактамгероїч

ногозмісту,національногойрелігійногопафосу;
 • автори—невідоміучасникиабоочевидціісторичнихподій,мандрівні

співці(уФранції—жонглери,уНімеччині—шпільмани,вІспанії—
хугларитощо);

 • основнітеми—боротьбапротизовнішніхворогів,служіннябатьків
щині,захиствіри,об’єднаннякраїни;

 • поєднанняреальнихісторичнихобразівізвигаданимиперсонажами;
 • герої—утіленнянароднихідеалів,мрійтауявлень;
 • використанняфантастики(віщісни,гіперболізаціяобразівтощо);
 • зв’язокізфольклором(контрасти,символи,повтори,звертання,постійні

епітети,метафори,олюдненняприродитощо).

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Яку роль ві діг ра ло хрис ти янс тво в се ред ньо віч ній  
Єв ро пі? 2. Роз ка жіть про вплив ре лі гії та ан тич ної спад щи ни на мис тец тво й лі те ра
ту ру в до бу Се ред ньо віч чя в Єв ро пі. 3. Визначте про від ні оз на ки се ред ньо віч но го 
мис тец тва в Єв ро пі. 4. Наз віть ета пи роз вит ку єв ро пей ських лі те ра тур у до бу 
Се ред ньо віч чя. Які тен ден ції ха рак тер ні для кож но го ета пу? 

творче завдання. Знайдіть в інтернеті репродукцію картини одного з євро пей
ських художників. Опишіть її (усно).   

Дискусія. Кого можна назвати справжнім лицарем? Які елементи лицарської 
культури актуальні для нашого часу? 

ро бо та в гру пах. По ді літь ся на гру пи «іс то ри ків», «фі ло со фів», «мис тец твоз нав
ців», «лі те ра ту роз нав ців» і під го туй те пре зен та ції про різ ні ас пек ти жит тя се ред ньо
віч ної Єв ро пи (до3–4хв).

Життєві ситуації. Уявіть, що ви мандруєте в одній із країн Західної Європи й 
потрапили до середньовічного собору. Використовуючи відомості з інтернету та світ
лини, проведіть віртуальну екскурсію в соборі. Розкажіть про цікаві сторінки його життя 
в часі, архітектуру, шедеври мистецтва, що знаходяться в ньому. 

Проєкт. Знай діть ін фор ма цію в ін тер не ті про куль тур ні цен три в Єв ро пі X–XV ст. 
Під го туй те по ві дом лен ня та по каз ма те рі а лів (до3–4хв).

Ки ри люк З. В.ЛітератураСередньовіччя/З.В.Кирилюк.—Харків,
2003.

Робота з текстом

Радимо
прочитати
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Поема «Пісня про Роланда». Іс то рія ство рен ня. У«ПісніпроРолан
да»(бл.1100р.,опубл.1837р.)відтворенотічаси,колизначначасти

на іспанських земель була під владою арабів, а країна франків межувала з
арабськими володіннями. На Піренейському півострові тривала визвольна
боротьбапротимаврів1.КорольФранціїКарлВеликийнамагавсярозширю
ватикордонисвоєїкраїнийпоширюватихристиянство,щопризводилодо
сутичокізмаврами.Ційіншіісторичніподії,пов’язанізрелігійнимивійнами
йутвердженнямсильноїкоролівськоївладитавпливуцеркви,булипоетич
нопереосмисленіутворахфранцузькогогероїчногоепосу,якіназивалижес
тами (фр. chan sons de ges te — пісні про діяння). Вони існували у вигляді
поемімалирізнийобсяг—від1000до20000рядків,складалисязістроф
різної довжини, з’єднаних асонансами (повторенням голосних звуків, що
створювалоефектмилозвучності),яківпізніхредакціях(XIIIст.)поступи
лисяримам.Ціпоемипризначалисядляспіву,точніше—длядекламаціїпід
акомпанемент арфи або віоли (невеличка скрипка). Мелодія була єдиною
длявсієїпоемийповторюваласявідстрофидострофи.Виконавцямипоем,
анерідкоіїхнімиавторами,булимандрівніспівці—жонглери.Воднійізта
кихпоем—«ПісніпроРоланда»—поєдналисяміфіправда,історіятавигадка.

Іс то рич на ос но ва тво ру. У 778 р. король Франції Карл Великий, який
мавпевніінтересивПівнічноСхіднійІспанії,утрутивсяувнутрішнісправи
іспанських маврів. Карла покликав на допомогу Ібн іль Арабі, мусульман
ськийправительнапівночікраїни.КорольвирушивупохіддоІспанії.Части
найого армії заволоділа Хероною (Каталонією), а друга частина, якою він
керувавособисто,пройшлаПіренеїтапідкорилаПампелуну(Наварру).Згодом
обидвічастиниарміїз’єдналисябіляСарагоси.Звісткапроповстаннясаксів2
відволіклаКарла,івінвирушивназад.Ар’єргард3Карлапостраждаввіннападу
басків4. У цьому бою, за свідченнями біографів Карла, загинули Егіхард,
АнсельміХруодланд—королівськілицарі(васали5).

Пе ре ос мис лен ня ре аль них по дій у ге ро їч но му епо сі. Короткаподорож
КарладоПівнічноїІспаніїперетвориласьу«ПісніпроРоланда»нашироку

1Маври—такназивалиарабівіберберівПівнічноЗахідноїАфрики,якісповідували
іслам в період VII–XVII ст. Вони завоювали Іспанію та оселилися там у VIII ст.
ОскількидеякізарабськихзавойовниківІспаніїналежалидонегроїдноїраси,цейтермін
використовували в середні віки до будьякої людини з темною шкірою. Через свою
неточністьтермін«маври»невживаютьфахівціісторики.

2Сакси —однезгерманськихплемен.
3 Ар’єргард — військовийпідрозділ,щоохороняєвійськопідчаспоходувідфронтув

тилабовздовжфронту.
4Баски —народ,якийізчасівсередньовіччяживуПівденноЗахіднійЄвропі,наПіре

нейськомупівострові.
5Васал(відлатин.vassus—слуга)—усереднівікивЗахіднійЄвропіфеодал,який

отримував земельні володіння і був залежним від іншого, більш могутнього
феодаласеньйора (сюзерена). Васал мав щодо сюзерена ряд повинностей, зокрема
надававйомувійськовудопомогу,бравучастьунарадахсюзеренатощо.Відданаслужба
васаласвоємуволодаревібулаоднієюізчеснотлицарівудобуСередньовіччя.
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панорамусемирічноївійнифранцузівхристиянпроти«невірних».У«Пісні
проРоланда»розповідаєтьсяпрозагибельграфаРоланда(імовірно,йогопро
тотипомставлицарХруодланд,проякогозгадувалосьухроніках),племінника
короляКарла,убитвіпротимаврівуРонсевальськійущелині,атакожпро
зрадувітчимаРоланда,Ганелона,іпомстуКарлазасмертьРоландата12перів.
Замістьбасків,відякихреальнопостраждавар’єргардКарла,утворізобра
жено маврів. Боротьба проти них отримує релігійний підтекст. Випадкову
загибельар’єргардуКарлаВеликогозображеноутворівлегендарномупід
несеномустилі—яквеликийподвигвім’яБога,Франціїтакороля.У«Пісні
проРоланда»з’являєтьсядодатковийепізод—поверненняКарла,йоговели
кабитвайпокараннямаврівзасмертьсвоїхвасалів.Окреморозповідається
прозрадутанепокоруодногозпідданих—Ганелона,якийуособлюєвсіхтих
феодалів,хтопротистоявкоролютайоговладі.

Особ ли вос ті сю же ту та ком по зи ції. Подіїв«ПісніпроРоланда»розви
ваютьсястрімкойнапружено.Зав’язкоюєпосольствоБланкандрінавідцаря
Марсілія з брехливою обіцянкою маврів підкоритися французам, а також
посольствоГанелонавтабірмаврів,девінзраджуєРоландатанаціональні
інтереси. Розвиток подій охоплює переміщення французьких військ: Карл
повертаєсвоїосновнізагонинаАхен,аРоланд із12перамийар’єргардом
залишається прикривати відхід короля, після загибелі ар’єргарду Карл
повертається назад. Протягом твору відбувається кілька кульмінаційних
моментів:1)битвавРонсевальськійуще ли ні,колигинутьфранцузькіпери,
азнимийРоланд;2)другабитвафранцузівпротимаврів,колиКарлвирі
шивпомститисязасмертьсвоїхвірнихсинів(двобійКарлаВеликогоземі
ром Балігантом є найнапруженішим моментом цієї частини). Розв’язкою
всіхконфліктіву«ПісніпроРоланда»євели каперемогафранцузівнадмав
рами,хрещенняжителівСарагоси,поверненняКарлазвійськомвАхен,суд
над Ганелоном та урочисте прийняття християнської віри Брамімондою,
дружиноюпомерлоговідран івідчаюкоролямаврівМарсілія.«Пісняпро
Роланда»маєсвоєріднеобрамлення:напочаткуйнаприкінцітворузмальо
ваноширокукартинурелігійноївійни,якуведеКарлВеликийзаутверджен
няхристиянськихідей.

Ронсевальська ущелина — міс це вість у 
Пі ре не ях по між міс теч ка ми Рон сес ва льєс 
(Іспанія) і Сен  ЖанП’є де  Пор (Франція). 
Згід но з ле ген дою, на цьо му міс ці 15 сер пня 
778 р. за ги нув ли цар Кар ла Ве ли ко го, Ро ланд. 
У се ред ні ві ки че рез цю міс це вість іш ли про
ча ни шля хом свя то го Яко ва.

  Ронсевальськаущелина.
Пі ре неї (Іспанія).Су час не фо то

Цікаво знати
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Пат рі о тич ні ідеї тво ру. У«ПісніпроРоланда»утверджуютьсяідеїзахисту
християнськоївіри,об’єднаннякраїнипідвладоюкороля,виконаннясвящен
ногообов’язкузарадибатьківщини.Героїчнийзмістпоемивтіленовобразах
франків—славнихзахисниківВітчизни,мужніхішляхетнихлицарів.

Карл Ве ли кий. КороляФранціїзображеновпіднесеномустилі.Постій
нийепітет,щойогосупроводжує,—«си во бо ро дий»,тобтомудрийісправед
ливий.ВіндумаєлишепроФранціюіпроте,якутвердитиім’яБогатахрис
тиянськіідеїнавсійземлі.Корольдбаєіпросвоїхвоїнів,любитьРоланда,
готовий помститися за своїх васалів у жорстокому бою. Незважаючи на
поважнийвік,КарлВеликийнебоїтьсявзятиучастьубитві.Вінрішучей
сміливонищитьмаврів.Однимізнайяскравішихепізодів«ПісніпроРолан
да»єбійКарлаземіромБалігантом,уякомукорольперемагає,боБогдав
йому велику силу й рішучість. Карл Великий справедливо карає зрадника
ГанелонавстолиціАхені.Однакнацьомухреснийшляхкоролянезавершу
ється.УфіналіпоемиархангелГавриїлприноситьйомузвісткупроте,що
Карлузновутребазбиратисявпохід—вЕнфіхристияничекаютьнайого
допомогувборотьбіпротиязичників.

Ро ланд. Цей художній образ є утіленням народної мрії про ідеального
героя  лицаря, захисника батьківщини та християнської віри. Він — сміли
вий,відчайдушний,відданийФранції,Боговійкоролю.Роландумієвоюва
ти.Убоюжорстокийдоворогів,незабуваєпросвоїхтоваришів,поспішаєїм
на допомогу. Він не лише мужній, а й шляхетний лицар. Коли поранений
Олів’єр підняв свій меч на Роланда, не відаючи, хто перед ним — друг чи
ворог (Олів’єр утрачав зір і слух), він вибачає його. Роланда згубила його
нерозважливість і гарячкуватість. Коли стало відомо, що маври набагато
силь ні ші від французів, Олів’єр запропонував Роландові засурмити в ріг
(Оліфан),щобКарлпочувіповернувназадсвоєвійсько.ПротеРоландвід
мовляється. Це призвело ар’єргард до загибелі. Лицар загинув героїчною
смертю. Він убив багато маврів, але і його ар’єргард зазнав чимало втрат,
загинулийогодрузі.Помираючи,Роландповертаєсвоєобличчядоворожої
землі, щоб співвітчизники, які знайдуть його, знали, що він не відвернув
обличчявіднебезпекийпомерсмертюсправжньогогероя.Силутамужність
Роландавизнаютьусі: ійогодрузі, іКарлВеликий, інавітьмаври.Цілком
справедливо,щодушаРоландапіслясмертіпотрапляєдораю.

Га не лон. Це вітчим Роланда, феодал, підданий Карла Великого. Він —
розумний і сміливий, але в ньому переважають негативні якості — злість,
заздрість,підступністьілицемірство.Вінзлякавсятого,щоРоландвисунув
йогокандидатурунарольпосладокоролямаврівМарсілія,бобоявсясмерті
втаборіворога.РоланджезапропонувавКарловіособуГанелоналишетому,
що«хто всіх муд рі ший, має буть пос лом».ГанелонвирушивдоСарагосийпід
часпереговорівізмаврамизрадивРоланда.Вінрозповівїмпроте,щоРоланд
«найсміливішийвоїн»,опораКарла,аякубитийого—«при пи нять ся всі вій
ни».ГанелонвиказавМарсіліюсекрет,дебудеРоландзар’єргардом(Ронсе
вальськаущелина)іскількивньогобудевійська.Зрадникпообіцявмаврам
перемогу над Роландом: «Як змо же те Ро лан да ви уби ти, то пра вої ру ки не 
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бу де в Кар ла». Отже, здійснивши такий ганебний вчинок, Ганелон повстав
протисамогокороляіБога.Однакйогопланиздійснилисянеповністю.Хоча
Роландізагинув,алевінзнищивтисячімаврів іпіслясмертінайогомісце
сталиновівоїни.УфіналітворунаГанелоначекаєсправедливепокарання.
ХочавінусудівАхеніневизнаєсвоєїзради («Я ли ше мстив ся») ійогопід
тримуютьтридцятьродичів,КарлВеликийпокаравйого.ВобразіГанелона
засудженожорстокістьісвавіллясередньовічнихфеодалів,їхнєпротистоян
някоролівськійвладі,атакожнегативнілюдськіякості.

Олів’єр. Друг Роланда, хоробрий і рішучий лицар, виявляє справжню
доблестьувійніпротимаврів.Олів’єрбільшпоміркованийусвоїхрішеннях
івчинках,аніжРоланд.ПередсмертювіндорікаєРоландовізанерозсудли
вість,аленезасуджуєсвогодруга.ВінсхожийнаРоландавтому,щонехоче
загинути безславною смертю. Олів’єр помирає героїчно, сподіваючись, що
народскладепісніпроньоготайогодрузів.

тур пін  ар хі є пис коп. Цейобразуособлюєдуховнусилу,щосупроводжує
франківувійнізмаврами.ІменемБогаТурпіннадихаєфранцузівнаперемогу
й сам бере участь у боротьбі. Турпін — радник Роланда, Олів’єра й Карла
Великого. Його присутність забезпечує Божу підтримку в Ронсевальській
ущелині.Турпіндбаєпродушіфранцузівназемлійпісляїхньоїсмерті.Він
радить Роландові засурмити в ріг, коли стало зрозуміло, що французи
гинуть:тодіїхнітіланедістанутьсямаврамісобакам,будутьналежнопохо
ваніспіввітчизниками,адушігероївперейдутьвіншийсвіт.

ПІС НЯ ПРО РО ЛаН Да

Поема

(Уривки)

Ге ро їч ний епос — це не прос то зіб ран ня 
пі сень про дав ні по дії, а твір, що здійснює 
ви со ку куль тур ну мі сію. 

РамонМенендесПідаль

ГОРДОТАРОЛАНДА

Мар сі лій і Га не лон до мо ви ли ся згу би ти Ро лан да. Га не лон по вер та
єть ся до та бо ру Кар ла й за пев няє, що Мар сі лію мож на ві ри ти. Карл го тує своє вій
сько до три ва ло го пе ре хо ду. Він за ли шає ар’єр гард із кра щих ли ца рів, який очо лює 
Ро ланд. Олів’єр побачив вій сько мав рів і ра дить Ро лан до ві за сур ми ти в ріг, щоб Карл 
по вер нув ся на до по мо гу. 

83 ТутОлів’єрдодав:«Тьматьмущамаврів,
Анашихвояківнетакйбагато.
Сурміть,Роландедруже,врігнегайно,
ПочуєКарл,повернетьсяізвійськом».
ТавідповівРоланд:«Янебезумець,

Коментарі
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Щобизганьбитичестьсвоюдовіку.
МійДюрандальзавдастьстрашнихударів
Ідоефесавщентзаллєтьсякров’ю.
Прийшлиналиховбескедицімаври
І,певний,всіприреченінасмертьвних!»
     Аой!

84«Роланде,вОліфантсурмититреба!
Почувши,Карлповернетьсяізвійськом,
Збаронаминапомічпоспішитьнам!»
Роландвідповідав:«ХайБогборонить,
Щобязбезчестиввесьсвійрідшляхетний,
КрасунюФранціюпокривбезслав’ям!
Мійдобриймечнапоясівиситьще,
ІДюрандальзавдастьстрашнихударів,
Побачитейоговкровібагряній!
Собінагоремаврипозбігались,
Ізапевняю—всівонизагинуть!»

     Аой!

85«Роланде,друже,вОліфантсурмітьвже!
ПочуєКарл,виходитьвінзтіснини.
Язапевняю,франкиповернуться».
Талицарвідповів:«ХайБогборонить,
Щобхтосьзлюдейсказав:Роландзлякався,
Йвідстрахупередмаврамисурмиввін!
Недокорятименіхтоізрідних.
Колипотраплюувеликубитву,
Тотисячуіщесімсотсмертельних
Завдамударів,мечзаллєтьсякров’ю!
Хоробріфранкиб’ютьсявсівідважно!
Іспанськіжмавриневтечутьодсмерті!»

86АОлів’єр:«Небачувтімганьбия.
Божярозгледіввійськосарацинів,
Вонипокрилигоривсійдолини,
Полявсі,бескедиіверховини.
Великасилавцьогоплем’ямаврів,
Йомупротистоїтьлишжменькафранків!»
«Тимбільшийзапал!—графвідповідає.—
ХайБогборонитьзусімасвятими,
Щобчерезменеславафранківзгасла!
Токращевмерти,ніжганьбустерпіти,
БозабезстрашністьКарлнасполюбляє».

87Роландвідважний,мудрийОлів’єр,
Усімвідомідоблестюсвоєю,
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Озброєні,наконейпосідали.
Їмкращевмерти,ніжуникнутьбитви.
Сміливіграфи,асловаїхгорді.
Зрадливімавримчатьнанихізлюттю.
ІОлів’єрпромовив:«Гляньте,друже,
Вонивжеблизько,Карлвіднасдалеко.
Колибвиневідмовилисьсурмити,
Карлбувбитут,ісмертібмиуникли.
Погляньте,середгірйущелинАспри
Зоставсяфранківар’єргардскорботний.
Хтозаразвньому—віншийнепотрапить!»
Роландсказав:«Нетребалихословить!
Впереполохвдаватисяневарто!
Мизалишилисьтутіневідступим,
Тожпочнемонашбійналихомаврам!»

Аой!

88Роландпобачив—битванеминуча,
Грізнішийставзалевайлеопарда.
Скликаєфранків,Олів’єрумовить:
«Мійдруже,такнеговорітьніколи!
ДовіривІмператорнамцихфранків,
Зібравнайкращихцілихдвадцятьтисяч
Ізнає—боягузівтутнезнайдеш.
Занашогосеньйораслідтерпіти
Жорстокийхолодінестерпнуспеку,
Віддатикровсвоюітілоразом.
Тобийтежсписом,ямечемдістану,
ДарункомКарла,славнимДюрандалем,
Якщожзагину,той,хтойоговізьме,
Всежскаже:“Мечшляхетноговасала!”»(...)

91ОсьмчитьРоландіспанськимидолами,
ПіднимкіньВельянтіф,прудкий,надійний,
Іобладунокприкипівдотіла,
Алицарпотрясаєгостримсписом,
Ігрізновістрязверненедонеба,
Лишбілийпрапорецьмигтитьнаньому,
Внизторочкиспадаютьзолотії.
Могутнійстан,лицеяснейкрасиве.
Занимуслідпрямуєдругнезмінний
Іфранкивсі—внадіїнаспасіння.
ЗзавзяттямподививсьРоланднамаврів,
Нафранків—іззахопленнямйлюбов’ю.
Донихзвернувсявінзпривітнимсловом:
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«Хідуповільнітькращеви,сеньйори,
Бонехристіпосмертьсаміпідійдуть!
Сьогоднібудездобичвнасбагата,
Французьківладарітакоїщенемали!»
Поцихсловахдвіратівбійвступали.
Аой!
                         (Пе рек лад із старофранцузької  
                              Ва ди ма та Ні не лі Па щен ків) 

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Скіль ки ра зів Олів’єр про по ну вав Ро лан до ві за сур
ми ти в ріг, щоб от ри ма ти під трим ку від Кар ла? 2. Як Ро ланд кож но го ра зу по яс ню вав 
свою від мо ву? 3. Ви ко рис то ву ю чи текст, виз нач те став лен ня не ві до мо го ав то ра до 
Ро лан да й Олів’єра. 4. Роз крий те став лен ня Ро лан да до Бо га, Кар ла, Фран ції та 
сво їх то ва ри шів. На ве діть від по від ні ци та ти.

творче завдання. Уявіть та опишіть образи Роланда й Олів’єра (усно). 
Дискусія. Як ви ставитеся до відмови Роланда? 
робота в групах. Знайдіть інформацію в інтернеті про: 1) вбрання і зброю 

французьких героїв «Пісні про Роланда»; 2) маврів та їхню культуру; 3) життя та 
історію середньовічної Франції. 

Життєві ситуації. Як ви думаєте, кого з українських героїв або героїнь можна 
порівняти з Роландом? Поясніть. 

Проєкт. Підготуйте проєкт на тему «Історична основа “Пісні про Роанда”?». 
Доберіть світлини, оформте їх як презентацію.  

У тво рах ге ро їч но го епо су ві доб ра же но особ ли вос ті куль ту ри то го ча су.  
Так, у «Піс ні про Ро лан да» ме чі лицарів ма ють наз ви (у Ро лан да меч — Дю ран

даль, у Кар ла — Жу а йоз, у Тур пе на — Аль мас, в Олів’єра — Ан тек лер, у Ба лі ган та — 
Пре сі оз, у Га не ло на — Мор глес). Ко ні ге ро їв теж ма ють ви раз ні іме на й на ді лені 
бо га тир ською си лою (кінь Ро лан да — Ве льян тіф, кінь Кар ла — Тан сан дор, кінь Га не
ло на — Таш брюн). Фран цу зи йдуть у бій із ви гу ком «Мон жуа!» (це та кож наз ва пра
по ра Кар ла Ве ли ко го), а мав ри вигукують «Пре сіоз!» (за наз вою ме ча Ба лі ган та). 
Карл Ве ли кий має дав ній спис, іс то рія яко го пов’яза на з ле ген дою про за ги бель 
Хрис та, — сим вол вла ди й мо гут нос ті, ос вя че них кров’ю Спа си те ля.  

СМЕРТьОЛІВ’ЄРА

Ро ланд та йо го за гін від важ но б’ють ся, про те си ли не рів ні. На по ле 
бою вий шов сам Мар сі лій, від йо го ру ки за ги ну ло чи ма ло слав них ли ца рів. Страш
но го уда ру від мав рів заз нав і Олів’єр.

Про по ход жен ня ви гу ку «Аой!», яким за вер шу ють ся стро фи в «Піс ні про 
Ро лан да», дав но спе ре ча ють ся дос лід ни ки. Імо вір но, цей ви гук по в’яза ний 
із пі сен ною ос но вою ге ро їч но го епо су, який у дав ні ча си ви ко ристовували в 
суп ро во ді му зич них інс тру мен тів. Ви гук «Аой!», мож ли во, поз на чав му зич ний 
пе ре хід до ін шої те ми чи по дії сю же ту. 

Цікаво знати

Робота з текстом

Коментарі
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147 ВідчувтутОлів’єрсмертельнурану,
Тазнав—дляпомстималочасумає,
Ізлюттюкинувсявжорстокусічу,
Відсписівтащитівтріскилетіли,
Азнимируки,головиіплечі.
Хтобачивтурозправузворогами,
Якмаврипадали,розтятінавпіл,
Запам’ятаназавждипереможця,
ІнезабудебойовийкличКарла,
Дзвінкий,гучнийкрикграфа«Монжуа!»
АпотімвінРоландазведосебе:
«Мійпобратиме,підійдітьношвидше,
Ототмоякончина,слідпрощатись!»
Аой!

148 РоландвобличчяОлів’єраглянув,
Вонознекровлене,блідеймертвотне,
Струмитьчервонацівкакровізтіла
Йважкимикраплямиспаданаземлю.
Роландсказав:«ОБоже!Якелихо!
Геройствовашевасзгубило,друже!
Такихвідважнихсвітіщенебачив!
Огоре!Францієкрасуне,зараз
Відтебейдутьвасали,слугивірні,
Лишаєшсяодна,осиротіла,
СтрашневідчуєІмператоргоре…»
Ізнепритомнів,впавконюнашию.
Аой!

149 Роландвсідлі,оговтавсявінврешті,
АОлів’єр,пораненийсмертельно,
Втрачаєкров,вочахйогомутніє,
Івженебачитьніздаля,нізблизька,
Депобратим,адезаклятийворог.
ІраптомвінзіткнувсяізРоландом,
Та,друганевпізнавши,вшоломвдарив.
Розсікаждонаносниканадвоє,
Незачепившиледвелобаграфа.
ЗдивованоРоланднаньогоглянув
Ізніжністюйтепломспитавудруга:
«Мійпобратиме,вдарилинавмисне?
Цежя,Роланд,люблюусімвассерцем.
Ніколинебуломіжнамизвади».
«Одруже,—кажетой,—вашголосчую,
Таваснебачу.ПрисягаюсьБогом—
Невмисниймійудар,іяжалкую!»

Л. Льєде. 
Ронсевальськийбій.

Мініатюра. Фрагмент. 
1461–1462 рр.
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Роландсказав:«Віннепошкодив,брате,
Богсвідок,япростивударвашхибний!»
Ідрузіміцнойніжнообнялися,
Простилисязлюбов’ю.Такрозстались…

                  (Пе рек лад із старофранцузької  
                       Ва ди ма та Ні не лі Па щен ків) 

ОСТАННІЙБІЙ

Ро ланд б’єть ся з мав ра ми, про те він хо че зна ти, чи прий де Карл, 
то му сур мить в Олі фант. На його пок лик від гук ну ли ся всі сур ми вій ська Кар ла. Мав ри 
зро зу мі ли, що ко роль вже близь ко, і ви рі ши ли згу би ти Ро лан да. 

158 КолиРоландпобачивнаступвражий,
Відчуввінсилу,гордістьівідвагу.
Покиживий,завзятобудебитись.
Сівнаконя,прудкогоВельянтіфа,
Ударивострогамизолотими
Ікинувсьвсамугущусарацинів.
Слідомзанимзмечемархієпископ.
Амавризакричали:«Всірятуйтесь!
Корольмогутнійповернувсь,тікайте!
Французькісурмиблизьковжелунають!»

159 НіколиграфРоланднемігтерпіти
Пихатихгордіїв,страхополохів
Ізрадників,злостивихінегідних.
СказавархієпископуТурпіну:
«Випіший,сіре,наконісиджуя,
Алезалишусьзвами,васнекину,
Поділимоірадості,ігоре.
Ніколийнідлякоговаснезраджу.
Азанаскоквіддячимбусурманам
ІнагадаймовдариДюрандаля!»
Турпін:«Добою,хайтремтятьневірні!
АприйдеКарл,товінзанаспомститься!»

160 Волаютьмаври:«Горенам,нещасним!
Длянасцейденьставднемстрашноїзгуби,
Мивтратиливсіхперівісеньйорів,
АКарлзвеликимвійськомповернувся.
Мичуємзвукфранцузькихсуремясний,
Тапоклик«Монжуа!»іщегучніший.
ІграфРоландподвоївначесили,
Ніхтойогопереборотьнезможе!
Щеспробуймопоцілить—іоблишмо!»
Такізробили.Враздротилетючі

Коментарі
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Посипались,списиіпіки,стріли
Пошматувалипанцир,щитпробили,
Тажодневістряшкірунепрошило.
АВельянтіфотримавранзотридцять,
Іврештізамертвовінвпавпідграфом.
Тасарациниврозтіч,анаполі
ЗоставсьодинРоланд.Один,самітній…

   Аой!(...)
                                                     (Пе рек лад із старофранцузької  
                                                           Ва ди ма та Ні не лі Па щен ків) 



ос мис лю є мо про чи та не. 1. Які ри си Ро лан да роз кри ва ють ся в сце нах бит ви? 
2. Знай діть епі те ти й ме та фо ри, що характеризу ють об раз Ро лан да. 3. Як маври 
оці нюють бойові якості Ро ланда? 4. Як поводить себе архієпископ Тур пі н у бою? 
5. Знай діть у тек сті ха рак те рис ти ку ко ро ля Кар ла Ве ли ко го. 

творче завдання. Доведіть, що Роланд — справжній лицар і вірний васал короля. 
Дискусія. Чи можна вважати Роланда ідеалом громадянина?  
Життєві ситуації. Які громадянські якості необхідні для сучасного покоління 

української молоді?      

СМЕРТьРОЛАНДА

Від чу ва ю чи близь ку смерть, Ро ланд про ща єть ся зі сво ї ми за гиб
ли ми дру зя ми, але всі йо го дум ки спря мо ва ні до Кар ла та Фран ції. 

174Роландвідчув,щосмертьвжезовсімблизько,
Вонаідевідголовидосерця.
Утіньсоснивисокоїлягає
Віндолілиць,втравузеленуйніжну,
ПідклавпідсебемечіОліфантсвій,
Звернувобличчядоземліневірних.
Абивідразусталозрозуміло
ІКарлові,ілицарямбаронам,
Щовін,Роланд,померякпереможець.
ВідпущеннягріхівуБогапросить
ЙдоНебарукавицюпростягає.
Аой!

175Графрозумів—життяйогоскінчилось…
Напагорбілежитьлицемдомаврів,
Рукоювгрудиб’єслабкоюмляво:
«ОБоже,даймоїмгріхампрощення,
Великимімалимвіддняпояви
Мененасвітідосамоїсмерті».
ЗновпростягадоБогарукавицю:
Небесніангелилетятьдонього.
Аой!

Робота з текстом

Коментарі
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176Роландлежитьзомлілийпідсосною,
Лицемубіккраївіспанськихдальніх.
Спливлобагатоспогадівяскравих:
Численніземлі,всімечемузяті,
КрасуняФранція,рідняпривітна,
ІКарлВеликий,володарівчитель…
Відзгадокцихнестримавслізнебога,
Важкихзітхань…Танезабувйпросебе,
Бовизнаєсвійгріх,благапрощеннявБога:
«Отецьнебесний,тибрехнінезнаєш!
ТививівзмертвихЛазарясвятого,
ТиДаниїласпасвідлютихлевів,
Врятуйменеодмук,стражданьпосмертних
Затігріхи,щоїхвжиттінакоїв!»
ВінпростягнувдоБогарукавицю,
ІГавриїлприйнявїїласкаво…
Роланд,нагрудиголовусхиливши,
Схрестившируки,смертіждавпокірно.
ІБогпославдоньогохерувимів.
ЗлетілилизНебаРафаїлзаступник
ІМихаїл,потворзлихпереможець,
ІсамархангелГавриїлсвятійший…
ВіднеслидушуграфавРайськікущі!

                                      (Пе рек лад із старофранцузької  
                                           Ва ди ма та Ні не лі Па щен ків)  

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Яким пос тає Ро ланд в ос тан ні хви ли ни сво го жит
тя? 2. Чо му він по вер нув об лич чя «до зем лі не вір них»? 3. До ве діть, що Ро ланд — 
відданий хрис ти я нин.

творче завдання. Як ви вважаєте, якою прагнув бачити рідну Францію Роланд? 
Опишіть (усно). 

Дискусія. Чи можна вважати Роланда переможеним? 
робота в групах. Знайдіть у поданому уривку біблійних персонажів. Дослідіть 

біблійні сюжети, пов’язані з кожним із них. Поясніть, чому саме ці персонажі згадані 
в основний момент загибелі героя. 

ПЛАЧКАРЛА

Ко ли Карл при був до Рон се ва лю, то по ба чив, що ар’єр гард фран
ків за ги нув. Він на ка зав наз дог на ти мав рів і пом сти ти ся їм. Зго дом ко роль зби ра
єть ся по вер ну ти ся в Рон се валь і по хо ва ти слав них ли ца рів. Уно чі йо му прис нив ся 
про ро чий сон, який ві щу вав но ві вип ро бу ван ня: Мар сі лій пок ли че на до по мо гу емі
ра Ба лі ган та, а ро ди чі Га не ло на ви яв лять не по ко ру Кар лу. Карл по вер нув ся до Рон
се ва ля, щоб від да ти ша ну за гиб лим. 

Робота з текстом

Коментарі

Роландприсмерті.Ілюстрація
зкнижкиЛ.Маршала

«Міфиілегендивсіхнародів».
1914 р.
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204 ДоРонсеваляфранкивраздістались,
Корольпобачиввбитихізаплакав,
Звернувсьдовояків:«Крокисповільніть,
Аявпередпоїдуполемратним,
БохочурозшукатисамРоланда.
ОдногоднянасвятівмістіАхен
Всілицарібоямивихвалялись,
Хтоівякихбував,страшнихілютих.
ТодіпочувприсягуяРоланда:
Якщоколисьначужинізагине,
Топершимсередперів,вояківвсіх,
Лежатимелицемдоворогіввін,
Своєжиттяскінчитьякпереможець».
Корольпройшовнедалільотусписа
Іпершимсередвсіхпіднявсьнапагорб.

205 Коликорольпішовшукатьнебожа,
Побачивналужкучервоніквіти—
Токровбулананихзагиблихфранків.
Розчулившись,володарзновзаплакав.
Осьпагорб,тіньдеревдвох.Карлпобачив
Слідинабрилахвідмечаударів
Йплемінниканамуравіприм’ятій.
Пройнялазновскорботабезутішна
Карловудушу.Зсівзконя,підходить,
Рукамиграфаміцнообіймає
І,горемсповнений,самзомліває.(…)

207 Дотямиповернувськорольпомалу.
Віннарукахучотирьохбаронів.
ЗновнаРоландаізлюбов’юглянув:
Міцнийнавигляд,талицебезкровне,
Померклиочі:їхпітьмаукрила.
ІзновувтугувдавсяІмператор:
«ХайБогпошлетвоюшляхетнудушу
УРайквітучийзісвятими,друже!
ВІспаніюприйшовсобінагоре!
Теперденьвденьстраждатимубезтебе…
Щож,вичерпанімоїміцьіслава!
Накого,якраніше,язіпруся?
Несталодругасправжньогопіднебом.
Ніхтозріднінезможезамінити!»
МогутнійКарлволоссярвеврозпуці…
Стотисячфранківпройнялисяжалем,
Іжоднийзнихневтримавсявідплачу.
Аой!
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ГОТУВАННЯФРАНКІВДОБиТВи

214 ВзворотнупутьзібравсяІмператор,
 Колиз’явивсяавангардворожий.

Двавісникивідньоговідділились,
Ім’ямемірабитисьвикликають:
«Корольпихатий,невтечешоднасти!
ЕмірнашБаліганттутзаразбуде,
Арабськівоякинезнаютьстраху,
Твоюсьогодніжперевіриммужність!»
     Аой!

ЗабородуВеликийКарлсхопився,
Згадавшибільутратиінещастя…
Насвоєвійськоглянувгордовито,
Ясниммогутнімголосомзакликав:
«Дозброї,франки!Хутковсіпоконях!»
Аой!(…)

ДВОБІЙКАРЛАІБАЛІГАНТА

259 КрасунеФранціє,відважнийКарлтвій
 Йемірнезнаєстрахуівагання!

Отвжемечіоголенісхрестились,
Ікоженб’єворожийщитщосили.
Посіченівнихдеревоішкіра,
Знихпадаютьгвіздки,щитирозбиті.
Царізосталисьвлатах,наступають,
Мечізшоломівіскривисікають.
Таможебійлишетодіскінчитись,
Колихтосьізволодарівзагине.
Аой!(…)

261 Емірврукахмавсилунеймовірну.
ВінвдаривКарлапошоломузсталі,
Розсікйогоіголовидістався,
Апотіммечзануривсьуволосся
Ішкірузголовизсікнадолоню,
Уцьомумісцічерепоголився.
Карлпохитнувсьіледьневпавназемлю.
ТаБогнедопустив,щобвінзагинув.
З’явивсяГавриїлурозпалбою,
Спитав:«Королю,щотамізтобою?»

262 Почувмонархгласангеласвятого,
Відразузниклижахістрахсмертельний,
Доньогоповернулисьсилайпам’ять.
Мечемфранцузькимвдариввінеміра.

К. дер Гроссе.Ілюстрація
до«ПісніпроРоланда».

Наприкінці ХІІІ ст.
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Розтявшолом,щоблискотіввідперлів,
Азниміголову,лишбризнувмозок,
Розсікпобілубородуобличчя.
ВмерБалігант,недопоможутьліки.
Карлкрикнув«Монжуа!»,щобвсіпочули.(...)

                 (Пе рек лад із старофранцузької  
                                                                          Ва ди ма та Ні не лі Па щен ків) 



особ ли вос ті по е тич ної мо ви тво ру та йо го зв’язок із фоль кло ром. 
Нез нач ний іс то рич ний факт 778 р. в по е мі пе рет во рив ся на ши ро ку кар ти ну 
се ми літ ньої вій ни Кар ла Ве ли ко го про ти язич ни ків, що має на ці о наль не й 
ре лі гій не зна чен ня. Як і у тво рах фоль кло ру, Ро ланд, Олів’єр і Тур пін зма
льо ва ні як іде аль ні на род ні ге рої, а Карл Ве ли кий — як сим вол спра вед ли во го 
пра ви те ля, про від ник во лі Бо га на Зем лі. У тво рі чи ма ло кон трас тів: Карл Ве ли
кий і ко роль мав рів Мар сі лій, емір Ба лі гант; зрад ник Га не лон і на род ні ге рої — 
Ро ланд, Олів’єр, Тур пін. 
У «Піс ні про Ро лан да» ви ко рис та но чи ма ло фоль клор них при йо мів: гі пер бо
ли — опи си ге ро їз му фран цу зів, ней мо вір ної си ли лицарів (нап рик лад, 
Ро ланд по бо ров ти ся чі мав рів); пос тій ні епі те ти (Карлмогутній,сивоборо
дий; Фран ція мила; мав ри невірні; Ро ланд найсильніший, найхоробріший, 
найперший то що); ві щі сни (Кар ло ві снять ся ві щі сни про за ги бель ар’єр
гар ду Ро лан да, про йо го бит ву про ти мав рів; про бій з емі ром Ба лі ган том; 
про суд над Га не ло ном. Важ ли ву роль у тво рі відіграє мо тив до лі. Ав тор ні би 
на пе ред знає, чим за вер шать ся по дії, і по пе ред жає про це («Гей,неминути
вжейомубіди!»,«Гей,почаласятазлощаснарада!»,«Зазнаютьфранкитам
немаловтрат»,«Невідаютьвони,незнаютьправди…»). Тра ди ції фоль кло ру 
на да ють ле ген дар но го за бар влен ня іс то рич ним по ді ям і до по ма га ють 
ут вер ди ти ідеї хрис ти янс тва та за хис ту бать ків щи ни. 

Пе ре вір те се бе. 1. Дай те виз на чен ня поняття «ге ро їч ний епо с». 2. Наз віть 
про від ні оз на ки се ред ньо віч но го ге ро їч но го епо су й про і люс труй те на прик ла ді 
«Піс ні про Ро лан да». 3. Виз нач те тра ди ції фоль кло ру у тво рі. 4. Роз крий те іс то рич ну 
ос но ву й особ ли вос ті її по е тич но го пе ре ос мис лен ня в «Піс ні про Ро лан да». 5. Оха рак
те ри зуй те об ра зи Кар ла, Ро лан да, Олів’єра, Га не ло на. Виз нач те ху дож ні за со би 
їхнього тво рен ня. 

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Роз крий те став лен ня Кар ла до Ро лан да. На ве діть 
від по від ні ци та ти. 2. Яку ри су характеру Ро лан да най біль ше ці ну вав ко роль? 3. Що 
до по мог ло Кар ло ві пе ре жи ти го ре й зно ву ста ти мо гут нім? 4. Знай діть у тек сті й 
на ве діть при к ла ди гі пер бо ли. Роз крий те її зна чен ня у тво рі. 5. До ве діть, що Кар ло
ві в бою з емі ром Ба лі ган том до по ма гає Бог. 

твор че зав дан ня.  Опи шітьоб раз Кар ла Ве ли ко го (усно).
Дискусія. Що єднає образи Карла й Роланда? 
Життєві ситуації. Як можна проявити героїзм у ставленні до своєї Вітчизни?       
Проєкт. Використовуючи  інтернет, підготуйте проєкт на тему «“Пісня про Ро  лан

да” в образотворчому мистецтві». 

Краса слова

Робота з текстом
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Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Дан те Аліґ’єрі народивсяв 1265 р. в м. Фло рен ції(Італія) (точнадата
народженняневідома)ібувхрещенийіменемДу ран те де льї Аліґ’єрі.Нащадок
поважної флорентійської родини, він вважав себе спадкоємцем давнього
римськогородуЄлізеїв,представникиякогобралиучастьузаснуванніФло
ренції.ПринаймнітакусімейнулегендупереповідавдідмитцяБеллінчоне,
який брав активну участь у суспільному житті Італії. Данте теж довелося
поринути у вир сучасності. Якписавпронього І.Франко,він «був сином
свогочасу,живізнимоднимжиттямідихаводнимповітрям».

НаприкінціXIIIст.Флоренціяопиниласявцентріжорстокоїполітичної
боротьби,уякійбралиучастьпредставникиродиниДантейвінсам.Особли
воїгостротинабулисуперечкиміжгібелінами(дворянськапартія,щовисту
пала за об’єднання країни під владою німецького імператора) і гвельфами
(торговопромислова партія, яка об’єднала прибічників Папи Римського).
Урештірешт,гвельфиперемогли,аДанте,якїхнійприхильник,обіймаввід
повідальніпосади,виконуваврізнідипломатичнідорученнявРимі.Протев
таборі гвельфів не було згоди, вони поділилися на «білих» і «чорних», які
малирізніпоглядистосовнодержавноголаду.ОскількиДантебувприбічни
ком «білих», а гору взяли «чорні», його в 1302 р. засудили до вигнання із
Флоренції.Увирокубулосказано,щойогонавітьспалять,якщовінповер
нетьсядорідногоміста.ТакрозпочалисятриваліпоневірянняДантеЄвро
пою.Алевтихмандрахвінзберігавусвоємусерціпрекраснийобразбатьків
щинийусьоготого,щобулознеюпов’язане.СередспогадівДантенайкра
щим для нього був образ дівчини в яскравочервоному вбранні, яку він
побачивщевдитинствійзапам’ятавнавсежиття.

Неминулойдев’ятироківвіднародженняДанте,якнатравневомусвяті
уФлоренціївінзустрівюну(нарікмолодшузанього)БеатрічеПортінарі.
Цязустрічзворушиладушухлопчикайзгодомнадихнулайогонастворення
нетлінногообразуКохання.ТомуобразБеатрічепроходитькрізьусежиття
Дантетайоготворчість.Вонанадихнулайогонастворенняпершоголітератур
ногошедевра—книгипрозиметрума1«Но ве жит тя»(1295).

Звісно,тодінейшлосяпроодруженняДантезоб’єктомйоголюбовного
поклоніння.Нетількивсхідномусвіті,айуЄвропібулапоширенапрактика

ДаНтЕ аЛІҐ’ЄРІ
1265–1321 рр.

Зав дя ки Дан те лі те ра ту ра от ри ма ла но ве ди хан ня в іта
лій ській мо ві, яку Дан те уза ко нив і пе ре дав Від род
жен ню.

ДевідБерт

1Прозиметрум —літературнаформа,уякійпоєднановмежаходноготворупрозові
тапоетичніфрагменти.
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договірнихшлюбів,насампередполітичних.СаметаксталосяізДанте,який
одружився з Джеммою Донаті, спадкоємицею родини з партії, протилежної
тій,якупідтримуваласім’япоета.

ПіслявигнанняДантеізФлоренції,кудипоетуженіколинеповернувся,
вінзалишивсвоюродину,анатойчасуньоговжебулодвоєсинівПьєтрота
Якопо й донька Антонія. Пізніше сини приєднаються до Данте, але не
дружина,котрупоетнезгадавжоднимсловомусвоїхвіршах.

Окрім «Нового життя» і кількох інших творів, славу Данте як поетові
принесла«Ко ме дія»,якумитецьрозпочавприблизнов1303–1307рр.ізавер
шиву1321р.,незадовгодосмерті.Цеграндіознийтвіренциклопедіясеред
ньовічного життя, алегоричне відображення шляху, який кожна людина
самостійнойусілюдиразомпроходятьупошукахістини.

ПисьменникДж.Боккаччо(вінбувдослідником,коментаторомтворута
біографом поета) назвав цей твір «Бо жес твен ною ко ме ді єю» за грандіоз
ністьзадумуймайстерністьавтора.ОбразБеатрічебувнастількисильним
у художній свідомості Данте, що він використав його й у «Божественній
комедії»: Беатріче супроводжує героя твору в раю на шляху до пізнання
божественноїлюбові.

«Комедія»допомоглаДантевтриваломувигнанні.З1302р.поетмандрував
Італією(ВеронайБолонья),Францією(Париж)таіншимикраїнами.Вінне
втрачавнадіїнапомилуванняідозвілповернутисядоФлоренції.

Однакуказомвід1315р.італійськіурядовційогоостаточноприреклина
вигнаннябезправаповернення.

ОстаннішістьроківДантеживум. Ра вен ні (Італія),дейзакінчивсвій
життєвийшлях14 ве рес ня 1321 р.

У твор чос ті Дан те ві доб ра жені про від ні оз на ки куль ту ри до би 
Се ред ньо віч чя. Вод но час у йо го спад щи ні фор му ва ли ся за са ди но во го мис лен ня, 
що зу мо ви ло пе ре хід єв ро пей сько го мис тец т ва до Від род жен ня. Це мис лен ня 
ґрун ту ва ло ся на ве ли кій ві рі в лю ди ну, си лу її по чут тів і можливість піз нан ня се бе 
та сві ту. 

Зауважте!

Д. Г. Рос сет ті. ПривітанняБеатріче.1859 р.
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Данте  Аліґ’єрі

Со нет(зіт.зву ча ти)—ліричнийвірш,якийскладаєтьсяіз14рядків
п’ятистопногоабошестистопногоямбаймаєсталуформуврізнихнаціо
нальнихлітературах.Середрізнихвидівсонетавиокремлюютьдваоснов
ні—італійськийтаанглійський.

Катрен—чотиривірш,строфаізчотирьохрядківізсуміжним,пере
хреснимчикільцевимримуванням.

Тер цет — тривірш, строфа з відповідним римуванням; найчастіше
використовуютьусонеті.

Ямб—двоскладовастопазнаголосомнадругомускладі.

«В СВО ЇХ ОЧаХ ВО На НЕ СЕ КО ХаН НЯ…»

Вірш, який за сво єю фор мою є со не том, увій шов до кни жки Дан те 
«Но ве жит тя». Її вва жа ють пер шою лі рич ною ав то бі ог ра фі єю, де по ет фік сує не 
тільки фак ти сво го жит тя, а ні би ве де лі то пис емо цій і по чут тів. По ді ле на на 42 ко рот кі 
роз ді ли, ку ди вклю че ні про зо ві фраг мен ти, кан цо ни та 25 со не тів, Дан те пе ре ка зує 
іс то рію сво го ко хан ня від зус трі чі з Бе ат рі че  дів чин кою до її смер ті. 

Бе ат рі че Пор ті на рі (Бі че ді Фоль ко Пор ті на рі) — донь ка фло рен тій сько го бан кі
ра, яку ра но від да ли за між за бан кі ра Сі мо не де’Бар ді. Во на по мер ла у ві ці 23–24 
ро ків  і по хо ва на, за ле ген дою, у цер кві Сан та Мар га ри та де Чер чі у Фло рен ції. 

Нат хнен ний об ра зом прек рас ної Бе ат рі че, Дан те Аліґ’єрі, на пи сав книжку «Но ве 
жит тя» не ла ти ною, а на род ною іта лій ською мо вою. Ко хан ня для по е та й вод но час йо го 
лі рич но го ге роя — спо сіб піз нан ня се бе, шлях до від крит тя Бо га й іде а лу в лю ди ні.

ВсвоїхочахвонанесеКохання,—
Накогогляне,ощасливитьвмить;
Якдесьіде,занеювсякспішить,
Тріпочесерцевідїївітання.

Вінблідне,никне,множачизітхання,
Спокутуючигріхсвійсамохіть.
Гординяйгніводнеїгетьбіжить.
Одонни,якїйскластипрославляння?







Коментарі

Г. Холідей. ДантетаБеатріче.1882–1884 рр.
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Хточувїї,—смиренністьдумсвята
Проймаєвтогосерцедобротливо.
Хтострівїї,тойвтішенийсповна.

Колижіщейвсміхаєтьсявона,
Марнієрозумімовчатьуста.
Такебоценовейпрекраснедиво.

                                   (Пе рек лад з італійської Ми ко ли Ба жа на)

Кла сич ну фор му со не та, яку ви ко рис тав Дан те в 
по е зії, по діляють на два кат ре ни та два тер це ти. 
Для ко ха ної Дан те зна хо дить під не се ні сло ва, що 
пе ре да ють гли би ну йо го по чут тів. Во на для ньо го 
сим во лі зує бо ги ню ко хан ня і вод но час є бо ги нею 
вес ни, онов лен ня та чис то ти. Її свя тість для по е
та — це «смиренністьдум», що прой має кож но го, 
хто її ба чить. Бе ат рі че (Бе ат рі са, Бе а та) — ім’я, що 
оз на чає «бла жен на», має ви раз не хрис ти ян ське 
зна чен ня та асо ці ю єть ся з чис то тою і під не сен
ням. За вер шаль ний ря док со не та ут вер джує но ве 
ди во й ніж ність, зас від чує апо гей по бож но го 
за хоп ле но го по чут тя, яке має лі рич ний ге рой, як і 
сам Дан те, до Бе ат рі че.

Пе ре вір те се бе. 1. Наз віть ос нов ні фак ти жит тя та твор чос ті Дан те. 2. Роз ка жіть 
про іс то рію ство рен ня вір ша «В сво їх очах во на не се Ко хан ня…». 3. Оха рак те ри зуй те 
об ра зи лі рич но го ге роя вір ша та йо го ко ха ної. 4. Роз крий те спе ци фі ку со не та у твор
чос ті Дан те на прик ла ді про чи та но го вір ша.

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Яким пос тає об раз Бе ат рі че в со не ті Дан те? 
2. До ве діть, що цей об раз має хрис ти ян ську ос но ву. 3. Знай діть у вір ші епі те ти та 
ме та фо ри. З якою ме тою во ни ви ко рис та ні? 4. Наз віть оз на ки со не та у вір ші «В сво їх 
очах во на не се Ко хан ня…». 5. Як у по е тич но му син так си сі пе рек ла да чем від тво ре но 
си лу лю бов но го по чут тя?

творче завдання. Уявіть та опишіть образ Беатріче (усно). 
Дискусія. Який філософський зміст вкладає Данте в почуття кохання?  
робота в групах. Знайдіть в інтернеті інформацію про міста, у яких жив Данте 

Аліґ’єрі (1завибором). Підготуйте віртуальну екскурсію пам’ятками середньовіччя, 
які міг бачити поет.  

Життєві ситуації. Як ви розумієте поняття «кохання», «культура почуттів», 
«шля хет ність»?     

Проєкт. Підготуйте проєкт «Розвиток жанру сонета в Західній Європі доби 
Середньовіччя та Відродження». Напишіть статтю для шкільного сайту. 

Краса слова

Робота з текстом

М. С. Стіллман. 
Беатріче. 1895 р.
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ре не санс у Єв ро ПІ

Хронологічні межі. Однією з важливих епох в історії культури, яка
прийшла на зміну доби Середньовіччя, була епо ха Від род жен ня, або
Ре не санс (з іт.Ri nas ci men to,фр.Re na is san ce — відродження).Цеширокий
ідеологічнийікультурнийрух,щовиникукраїнахЗахідноїЄвропивпроцесі
їхньогопереходувідсередніхвіківдоНовогочасу(приблизнозXIV–XVст.
досерединиXVIIст.).

Термін «Відродження» пов’язаний з ідеєю відновлення античної спад
щинивНовудобу.Алеразомзантичноютрадицієювеликурольурозвитку
Ренесансу відігравали й інші культурні чинники, зокрема мистецтво доби
Середньовіччяінароднопоетичнітрадиції.Змінаепох—Середньовіччята
Відродження—небуларізкою.Новаепохаввібралавсебенайкращіздобутки
попередньогоісторичногоперіоду.Протевсежтакицебулапринциповоінша
добавісторіїлюдства,щопринеслановесвітосприйняттяіноверозуміння
людини,великедуховнепіднесенняврізнихгалузяхжиттятакультури.

Хро но ло гіч ні ме жі Від род жен ня в кра ї нах Єв ро пи бу ли різ ни ми, 
що бу ло обу мов ле но спе ци фі кою їхнього роз вит ку. Від род жен ня розпо чи на єть ся 
на ме жі XI I I– XIV ст. в Іта лії, а в дру гій по ло ви ні XV–XVI ст. охо плює Іс па нію, Ні меч чи ну, 
Фран цію, Анг лію, за хід ні та по час ти пів ден нос лов’янсь кі кра ї ни (Поль ща, Че хія, 
Хор ва тія). У Ні меч чи ні розвиток Від род жен ня при па дає на кі нець XV  — по ча ток 
XVI ст. У Фран ції Від род жен ня бур хли во роз ви ва єть ся на ме жі XV–XVI ст. Іс па нія, 
Анг лія та Поль ща пе ре жи ва ють роз квіт ре не сан сної куль ту ри в дру гій по ло ви ні XVI ст.  

Іс то рич ний і куль тур ний кон текст. Формування засад Відродження
супроводжувалосярозпадомфеодалізмуйпошукомновихшляхівсоціально
горозвитку.Уцейчасвідбулисявеликінауковівідкриття.Особливопомітни
ми вони були в астрономії. Так, польський астроном Мі ко лай Ко пер ник 
(1473–1543) пояснював рух небесних світил обертанням Землі навколо
Сонця. Ідеї М. Коперника розвинув у своїх працях німецький астроном
Йо ган н Кеп ле р (1571–1630),якийвідкривзаконирухупланет. Італійський

Коментарі

Упер ше по нят тя «Від род жен ня» ви ко рис тав у XVI ст. ху дож ник 
Джор джо Ва за рі в трак та ті «Жит тє пи си зна ме ни тих жи во пис ців, скуль пто рів і 
ар хі тек то рів» (1550).

Зауважте!

ВІДРОДЖЕННЯ
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учений Джор да но Бру но (1548–1600) обстоював думку про безкінечність
Усесвіту й незліченність світил. Га лі лео Га лі лей (1564–1642) винайшов
телескопізайогодопомогоювиявивбезмежністьнебесногосвіту,ата
кожзробивбагатоіншихвеликихвідкриттів.ПодорожіХрис то фо ра Ко лум
ба, Вас ко да Га ми, Фер на на Ма гел ла нарозширилиуявленняпроЗемлю,про
рухливістьібезкінечністьпростору.Утічасивиникаєособливийстан,що
породжуєвідчуттясвободи,відкритогопросторуйбезмежнихможливостей.

Гу ма нізм.ОсновоюВідродженняставгу ма нізм(златин.Ho mo —людина).
СамтермінзачасівРенесансумавспецифічнезначення,якевідрізняється
відсучасного.Так,вІталіїгуманістамиспочаткуназиваливикладачівгума
нітарнихдисциплін—поетики,граматикийриторики.Пізнішецейтермін
почали вживати стосовно всіх діячів Відродження, тому що всіх їх єднала
любовдолюдини,віравбезмежністьлюдськихможливостей.

Людину проголошують найвищою цінністю. Вона стає метою буття та
його духовним виміром. У людині втілено божественну сутність, задум
Господа.ТакіуявленняформувалисявдобуРенесансу.

Особ ли вос ті ре не сан сно го мис тец тва. Узв’язкуізформуваннямгуманіс
тичногосвітосприйняттясамелюдина,їївнутрішніможливості,здатністьдо
розвитку, духовні проблеми стають предметом мистецтва. Митці Відрод
ження поетизували людину, оспівували її як вінець творіння, утілення
Божогообразу,утверджувалиїїправонащастя.

Разоміззміноюставленнядолюдинизмінювалосяіставленнядолюд
ського, реального світу. У Нову добу виникає інтерес до  пізнання — як у
науковому,таківхудожньомуаспектах.Мистецтвозображувалопрекрасну
людинувгармонійномусвіті,утверджувалопозитивніідеалийцінностібут
тя.Провіднідіячідобиоспівуваликрасусвіту,створеногоГосподом,красу
людськоготілайприроди.Усецевизначаєжиттєстверднийпафоскультури
Відродження.

Джор джо не.
Трифілософи.

1508 р.

Як що в се ред ні ві ки па ну ва ла те о цен трич на сис те ма сві тос прий
нят тя (за леж ність лю ди ни та сві ту від Бо га), то в епо ху Від род жен ня сві то с прий
нят тя стає ант ро по   цен т  рич ним (лю ди на — центр Усе с ві ту). 

Зауважте!
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Культ ан тич нос ті. Античністьвідіг
равала виняткову роль у мистецтві й
літературі Відродження. Гуманісти від
криваютьновіантичнірукописийпоно
вому прочитують старі. Вони розшуку
ють античні статуї, які вражають пред
ставниківНовоїдобисвоєюдовершеніс
тютакрасою.Античністьсприймаютьяк
«золотудобу»людства,орієнтуючисьна
якуможнапобудуватиідеальнесуспіль
ство, створити якісно нове мистецтво.
Гуманістипереносятьантичнупоетикув
сучаснітвори.

Гуманісти звернулися не тільки до
античної спадщини, а й відмовилися від
посередництва релігійноцерковних догм
уїїсприйняттійінтерпретації.Вонизна
ходиливантичнихрукописахземнійлюд
ськіістини.Отже,класичнадавністьдопо
магала їм відкривати реальний земний
світ і реальну земну людину. Античність
ставала своєрідною релігією. Гуманісти
прагнуливідродитиантичнулюдинузвід
повіднимидумкамийпочуттями,алена
справдівонистворилиновийідеаллюдини,
визначальними ознаками якої стали вже
нелицарськічиаскетичнічесноти,аінте
лектуальна культура, свобода думки й багатство почуттів. Це був той тип
людини,якогопотребувалаепоха.Цейобразбувідеалізований,певноюмірою
героїзований,алесамевінставсутністюренесансноїкультури.

Лю ди на по лот нах майс трів Від род жен ня виг ля да ють жи ви ми, ре аль ни ми й 
вод но час над зви чай ни ми. У ве лич них об ра зах уті ле но рух дум ки й гли бо ке 
по чут тя. Во ни на ле жать од но час но й до зем но го, і до ви що го сві ту. Зав дя ки цьо
му су час не пе ре во ди ли на рі вень віч но го, ут вер джу ва ли бо го по діб ність ре аль
ної лю ди ни. Це ві доб ра жен о в ше дев рах Л. да Він чі, Ра фа е ля, Мі ке лан дже ло 
Бу о нар ро ті, Джор джо не, Тиці а на, Тін то рет то, П. Ве ро не зе, П. Брей ге ля Стар
шо го, А. Дю ре ра й ба га тьох ін ших.  

«Гу ма ніст — це лю ди на, яка за ко ха на в мис тец тво й лі те ра ту ру, особ ли во 
Ста ро дав ніх Гре ції та Ри му; во на праг не в ши ро кий світ не ві до мо го, схи ля єть ся 
пе ред старовиною і вод но час під но сить люд ськість на не ба че ну ви со ту…» 
(ОлексійЛосєв).

Мудра думка

С. Боттічеллі.Поклонінняволхвів.
1476 р.

С. Боттічеллі. Благовіщення.
1489–1490 рр.
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Сут ність ду хов но го пе ре во ро ту. Отже,епохаВідродження—цевеликий
переворотукультурі,щовиявивсявтакихїїознаках:

 • антропоцентризм(інтересдоособистості,визнанняїїцінності);
 • віравдуховнесамовдосконаленнялюдини;
 • поетизація активної, діяльної, інтелектуально розвиненої, вільної

людини;
 • утвердженнявисокогопризначеннялюдинивпроцесіперетворення

світу;
 • орієнтація на античну спадщину, упровадження античних ідеалів у

Новудобу;
 • світськийхарактеркультури,їїзвільненнявідсередньовічнихдогмі

теоцентричності;
 • історизм (осмислення людини та її життя у зв’язку з історичними

обставинами).

Перехід від середніх віків до Відродження в літературі засвідчила
творчістьД.Аліґ’єрі (Іта лія).Видатнимипредставникамиренесансноїдоби
вхудожнійлітературібулиФ.Петрарка,Дж.Боккаччо(Іта лія),В.Шекс
пір(Анг лія),Ф.Війон,Ф.Рабле (Фран ція),М.деСервантесСааведра (Іс па
нія)таін.

На ор бі ту єв ро пей сько го Від род жен ня не вий шли кра ї ни пра вос лав но сло
в’янсь ко го сві ту, у яких ду хов на куль ту ра в цей час ма ла ще се ред ньо віч
ний ха рак тер. Але тут теж бу ли помітні куль тур ні зру шен ня, обу мов ле ні 
ін ши ми чин ни ка ми. Ду хов ну роль Від род жен ня в схід них слов’ян ві діг ра ва
ла куль ту ра ба ро ко.

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Наз віть хро но ло гіч ні ме жі доби Від род жен ня. 
2. По ясніть сут ність ду хов но го пе ре во ро ту то го ча су. 3. Роз крий те іс то рич ний і 
куль тур ний кон текст до би. 4. Яку роль ві діг ра ва ла ан тич ність у той час? 5. Які ще 
чин ни ки впли ва ли на роз ви ток мис тец тва?

творче завдання. Прокоментуйте поняття «гуманізм», «ренесансна людина», 
«ідеали Відродження». 

Дискусія. Які чинники вплинули на виникнення Відродження?
ро бо та в гру пах. Під го туй те стис лі по ві дом лен ня про мит ців (ху дож ни ків, 

скуль п то рів, ар хі тек то рів) до би Від род жен ня різ них пе рі о дів (1–2 за вибором): 
про то ре не санс (XI I– XI II ст.), ран нє Від род жен ня (XIV–XV ст.), Ви со ке Від род жен ня 
(кі нець XVІІ — пер ша тре ти на XVI ст.), піз нє Від род жен ня (дру га по ло ви на XVI — 
початок XV ст.).  

Життєві ситуації. У яких життєвих ситуаціях можна використати слова гуманіст,
гуманний,гуманістичний? Складіть із ними речення.      

Проєкт. Підготуйте виступ на тему «Людина в культурі Відродження». 

Робота з текстом
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ОднимізпершихгуманістіввІталіїбувФранческоПетрарка.Вінписавлати
ноюіживоюіталійськоюмовою,створювавпрозовіталіричнітвори,вико
ристовуючи традиції провансальських трубадурів та античної міфології. Серед
його великого набутку найбільшу славу митцю принесли любовні сонети на
честь Лаури, тому невипадково Ф. Петрарку вважають засновником євро
пейськоїлюбовноїлірикидобиВідродження.

Фран чес ко Пет рар канародився20 лип ня 1304 р.вродинінотаріусав
м. Арец цо(Іта лія).ЙогосправжнєпрізвищезвучитьіталійськоюякПетроккіо,
авигаданенимпрізвищеПетраркаперекладаютьяк«кам’янабрила».Уйого
рідномумістечкубулодужемалоосвіченихлюдей.Томуоднимзосновних
завданьсвогожиттявінвважавпоширенняосвітивЄвропі,формуванняв
людейбажаннявчитися,читати,пізнаватисвіт.

Через політичні міжусобиці, що тривали тоді в Італії, його батьки
мусиливтектизФлоренції(якіДанте)доАреццо,апотім—далі,напів
день.У1311р.мати,батько,ФранческотайогобратДжерардопереїздятьдо
Пізи,азгодомоселяютьсявм.Авіньйоні(містовПровансі,нинітериторія
Франції).ПізнішеразомізбратомФранческовінвивчавправовБолонсько
мууніверситеті.

У22рокиюнакповернувсядоАвіньйона,якенатойчассталоодниміз
культурнихцентрівІталії.ЗгодомподорожувавФранцієютаНімеччиною,
щоздійснилинаньоговеликийвплив.Усвоїхпоетичнихтворахвінзма
льовувавжиттяяктривалумандрівкувпошукахнезнаного.

ЗначнучастинусвогожиттяФ.Петраркаприсвятивцерквійводночас
виконувавважливідипломатичнідорученняврізнихкраїнахсвіту.

У1340р.митецьотримаводночаснодвазапрошеннязРимуйПарижадля
отриманнявисокоїнагороди—лавровоговінця.8квітня1341р.Ф.Петрарка
прийнявцюнагородувРимі.ВінсвідомообравРимякмісцедляпошануван
ня,аджепонадусевінцінувавримськулітературу,вважаючиїївзірцевою.

У світовій літературі ім’я поета нерозривно пов’язане з його ліричною
героїнею—Лаурою,якійпоетприсвятивбагатолюбовнихсонетів.Зайого
спогадами,вінупершепобачивїї1327р.вцерквіСвятоїКларивАвіньйоні,
коливсімешканцімістаготувалисядоВеликодня.Йомубулотоді23роки,
їй—20.Вонавжебулазаміжньою,він—молодимучениміпоетом.Кожно
горокуФ.Петраркавідзначаврічницюїхньоїзустрічі.Незадовгодосмерті

фРаНЧЕСКО  ПЕтРаРКа
1304–1374 рр.

Спі ва ти по но во му про Лю бов я праг ну!
ФранческоПетрарка
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поетнаписав:«Уженіпрощоянемрію,
крімнеї».Лаурапомерлав40років.Уті
часижінкираностаріли,однакФ.Пет
рарканепомічавїїзморшокнаобличчі,
сивини у волоссі. Вона для нього так і
залишиласявічнопрекрасноюінедосяж
ною—ідеалом.Смертькоханоїбулаве
ликоювтратоюдлямитця,однакіпісля
смерті Лаура була в його уяві живою,
босправжнєкоханняніколиневмирає.

Митецьпомер18 липня 1374 р.вс. Ар 
куа,білям. Падуї(Італія).

Хто ж та ка Ла у ра, ге ро ї ня со не тів Ф. Пет рар ки? Пер ший його бі о
г раф, іта лій ський пись мен ник Дж. Бок кач чо, вва жав, що Ла у ра — це уза галь не ний 
об раз жін ки, а не якась кон крет на осо ба. Ра зом із тим іс ну ють й ін ші вер сії що до 
про то ти пу Ла у ри. Се ред мож ли вих імен да ми сер ця мит ця на зи ва ють йо го су час
ни цю Ла у ру де Сад та ін. Де я кі дос лід ни ки вва жа ють, що ім’я Ла у ра (або Лав ра) 
є по е тич ним зна ком, сим во лом  по е тич но го пок ли кан ня — лав ро во го він ця, яким 
ще із ча сів ан тич нос ті він шу ва ли мит ців. Крім то го, ім’я лі рич ної ге ро ї ні спів звуч не 
іта лій ським сло вам, що оз на ча ють «ле гіт», «сві та нок», «лавр», а це від кри ває ши ро кі 
по е тич ні об рії. От же, по е тич ний об раз Ла у ри ви я вив ся ба га тоз нач ним. 

Уже в дав ній ук ра їн ській лі те ра ту рі є згад ки про твор чість пись мен ни ка гу
ма ніс та Ф. Пет рар ку. Так, на по чат ку ХVII ст. М.Смотрицький надрукував у  
сво їй кни жці «Тре нос» 138 со не тів  Ф. Пет рар ки, які зго дом у про зо вій фор мі 
від тво рив М.Грушевськийв «Іс то рії ук ра їн ської лі те ра ту ри». 
До пе ре к ла ду твор чої спад щи ни поета в різ ні ро ки звер та ли ся М.Зеров,
М.Орест,М.Лукаш,Г.Кочур,БорисТен,І.Качуровський,Д.Паламарчук,
Д.Павличко.

Іта лій ський сонет—одинізрізновидівжанрусонета,щоскладається
іздвохкатренів ідвохтерцетів.Йогосхемаримуваннятака:абаб абаб 
(або аб ба аб ба)вгв вгв(абовгд вгд).

Сонети. Історія створення.СвоюлюбовдоЛауриФ.Петраркавтілив
у збірці «Кан цо ньє ре» («Кни  га пі сень»), що стала гімном високому

коханню.Поетрозпочавпрацюватинадзбіркоющев1330хроках,азавер
шивнезадовгодосмерті.

Книга поділяється на дві частини: «На жит тя ма дон ни Ла у ри» (вірші,
написані з1327по1348р.) і«На смерть ма дон ни Ла у ри» (вірші,написані
після1348р.).Укнизівміщено366творів,зних—317сонетів.Цесвоєрід
нийпоетичнийщоденник,щозасвідчуєпровідхідвідаскетизмудобиСеред
ньовіччятаформуванняновогогуманістичногобачення.

УсонетахФ.Петраркикоханнязображеноякблаготворнусилу,щовід
криває людині широкий світ, його природну красу й любов до Бога. Через

Коментарі

Будинок,денародивсяПетрарка.
м. Арец цо (Іта лія). Сучасне фото
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коханнядожінкиліричнийгеройвідчуваєвнутрішнє
пробудження, піднесення, жагу до життя. Це було
справдіренесанснесприйняттяцьоговеликогопочуття.

Митець порівнює любов до Лаури з подібними
міфологічнимисюжетами—ОрфейіЕврідіка,Дафна
йАполлон.Увіршахмитцязгаданойіншихміфоло
гічнихперсонажів.

ВеликогозначеннявсонетахФ.Петраркинабуває
образ Бога, до якого постійно звертається ліричний
герой. Творець, на думку автора, освячує велике ко
хання.Узагалі,образЛауритіснопов’язанийізхрис
тиянськимиідеямилюбовійвічногожиття.

              СО НЕ ти

СОНЕТ61

Благословеннібудьте,деньірік,
Імить,імісяць,імісцяурочі,
Деспостерігятісяйливіочі,
Щозав’язалисвітменінавік!

Благословенвогонь,щосерцепік,
Солодкийбільспечаленоїночі
ІлукАмура,щовбезоболоччі
Пускавуменестріляснийпотік!

Благословеннібудьте,серцярани
Івимовленепошепкиім’я
Моєїдонни—ніжнеікохане,

Іцісторінки,депронеїя
Писав,творившиславу,щонев’яне,—
Йти,неподільнарадостемоя!
 (Пе рек лад з італійської Дмит ра Пав лич ка)

ос мис лю є мо про чи та не 1. Як ви ду ма є те, про яку по дію ідеть ся у вір ші? 2. Які 
по чут тя пе ре жи ває лі рич ний ге рой? 3. Що оз на чає ко хан ня для лі рич но го ге роя? 
На ве діть від по від ні ци та ти. 4. Який мі фо ло гіч ний пер со наж зга дано у тво рі? 
Виз нач те йо го роль у тек сті. 5. За до по мо гою яких ху дож ніх за со бів  автор зоб ра жує 
об раз ко ха ної жін ки?

творче завдання. Поясніть повтори слів благословенні, благословен. Якого 
смислу їм надає автор? 

Дискусія. Яким є кохання для ліричного героя — скороминущим чи вічним 
почуттям? Аргументуйте цитатами з тексту. 

Робота з текстом



Джорджоне.Лаура. 
1506 р.
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                                                СОНЕТ132

Якнелюбов,тощоцебутиможе?
Аяклюбов,тощотакевона?
Добро?—Тажвнійскорботанищівна.
Зло?—Алежмукицісолодкі,Боже!

Горітихочу?Бідкатисьнегоже.
Нехочу?Тодаремнаскарглуна.
Живлющасмерте,втіхонавісна!
Хтотвійтягарздолатидопоможе?

Чужійчивласнійдоліяслужу?
Неначевпросторіньморськубезкраю,
Вчовніхисткомурушивбезкерма;

Промудрістьтутідуматидарма—
Чогояхочу—йсамуженезнаю:
Палаювстужу,вспеку—весьдрижу.

                                 (Пе рек лад з італійської Дмит ра Па ла мар чу ка)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Оха рак те ри зуй те внут ріш ній стан лі рич но го 
ге роя. 2. Ви пи шіть імен ни ки, що асо ці ю ють ся в лі рич но го ге роя з ко хан ням. По яс
ніть їхнє пе ре нос не (ме та фо рич не) зна чен ня. 3. Знай діть у со не ті ан ти те зи, 
виз нач те їхню роль у тек сті. 

творче завдання. Прокоментуйте рядок із поезії: «Чужій чи власній долі я
служу?»  

Дискусія. Чому страждає ліричний герой?
Життєві ситуації. Дайте власну відповідь на запитання поета: «Аяклюбов,то

щотакевона?»

Пет рар ка Ф. Канцоньєре/Ф.Петрарка.—Харків,2007.

Робота з текстом

Радимо
прочитати

М. С. Стілман.
Першазустріч

ПетраркитаЛаури.
1889 р.
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23квітнявАнглії—подвійнесвято:ДеньсвятогоГеоргія,покровителя
Англії,іденьнародженняанглійськогодраматургаВільямаШекспіра.Цього
дня в самому серці Лондона, на Трафальгарській площі, панує урочиста
атмосфера:акторизтеатру«Глобус»пропонуютьглядачамнайкращівиста
ви,авсемістомайоритьчервонобілимипрапорцями(символічнікольорисвя
тогоГеоргія).

Ві льям Шек спірнародився23 квіт ня 1564 р. вм. Стрет фор ді на Ей во ні 
(Англія). У церковній книзі міста зберігся запис латиною (офіційною
мовоютогочасу)пронародженняхлопчика:“Gulielmus,filiusJohannesShak
sperе” — «Вільям, син Джона Шекспіра». Він був третьою дитиною в сім’ї
ДжонайМеріШекспірів.Йогобатькозробивстрімкукар’єрувідремісни
кадозаступникашерифа,азгодомімераміста.Матибулаіззаможноїфер
мерськоїродини.ШекспірижиливошатномубудиночкунавулиціГенлі.

З п’яти років Вільям навчався в початковій  школі, потім — у Новій
королівській школі, де діти вивчали античну літературу й історію. Після
закінченнінавчаннядеякийчаспрацювавшкільнимучителем.Вінневсту
павдоуніверситету,бонатойчасбатькомаввеликіборгийнемігоплатити
синовівищуосвіту.УвісімнадцятьроківВільямузявшлюбзЕннХетевей,
яканародилайомутрьохдітей.

ЗгодомВ.ШекспірзалишивродинувСтрет
фордійвирушивдоЛондона.Напочатку1590х
роківставвідомимуЛондоніякакторідра
матург.ПрацювавутеатріБербеджа.Робота
в театральній трупі була дуже напруженою:
крімвиконанняролейнасцені,вінписавп’є
си—двітринарік,щопотребувалозначного
часу.

За правління короля Якова І трупа, у якій
грав В. Шекспір, здобула статус королівської.
А в 1599 р. розпочалося будівництво театру
«Глобус». Митець став його співзасновником.
Фінансове становище Вільяма покращилося.
ВінкупиввеликийбудинокуСтретфорді.

ВІЛьЯМ ШЕКСПІР
1564–1616 рр.

Шек спір — і краю йо му не ма... 

Й.В.Ґете

Будинок,денародився
В.Шекспір.

м. Стрет фор днаЕй во ні 
(Англія). Сучасне фото
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Засвоюблискучутворчукар’єруВ.Шекспірнаписав37п’єс,2поемий
154сонети.

Традиційнотворчістьписьменникаподіляютьнатриперіоди.Уперший
період (1590–1600) написано комедії («Ко ме дія по ми лок», «Два ве рон ці», 
«Сон літ ньої но чі», «Ба га то га ла су да рем но»); історичні драмихроніки
(«Рі чард ІІІ», «Ген ріх IV»); трагедію «Ро мео і Джу льєт та».Удругийперіод
(1601–1608)створенотрагедії(«Гам лет», «Отел ло», «Ко роль Лір», «Мак бет», 
«Ан то ній і Кле о пат ра»).Утретійперіод(1609–1612)написанотворизеле
ментамифантастики («Пе рикл», «Зи мо ва каз ка», «Бу ря»).

В.Шекспірпішов ізжиття в 1616 р. ЙоговідспівуваливцерквіСвятої
ТрійцівСтретфорді,щозберегласяінині.

Пер шим ук ра їн ським пе рек ла да чем В. Шек спі ра став М.Костомаров, 
(у 1848–1849 рр. він пе рек лав ури вок із тра ге дії «Отел ло»). Над пе рек ла да ми 
тво рів мит ця в різ ні ро ки пра цю ва ли І.Франко,Ю.Федькович,М.Стариць
кий, Панас Мирний, Леся Українка, М. Рильський, І. Стешенко, В. Мисик,
БорисТен,Д.Павличко,М.Лукаш,Г.Кочур та ін. У се ре ди ні 1980х ро ків 
вий шло дру ком пов не зіб ран ня тво рів В. Шек спі ра в 6ти то мах ук ра їн ською 
мо вою. Пер ше ж пов не ви дан ня «Со не тів» мит ця ук ра їн ською мо вою бу ло 
над ру ко ва но в еміг ра ції в пе рек ла ді І. Костецького (1958) і в Ки є ві в 
пе рек ла ді Д.Паламарчука (1966). 

творче завдання. За допомогою інтернету здійсніть екскурсію по музею 
В. Шекспіра, що знаходиться в м. СтретфордінаЕйвоні (Англія). Опишіть один з 
експонатів, який привернув вашу увагу (усно).

«Шек спі рів ське пи тан ня».УбіографіїВ.Шекспірадужебагатоневі
домогойнавітьзагадкового.Уйогожиттітатворчостізалишилися«білі

плями»,щообумовилитакзване«шекспірівськепитання»,якедавнообгово
рюють у літературознавстві. А чи існував такий письменник узагалі, чи

писавпідйогоіменемхтосьінший?Яквідомо,
В.Шекспірздобувлишепочатковуосвіту,точиж
мігвінстворититаківишуканізаформоюігли
бокі за змістом твори, які свідчать про те, що
їхнійавторбуввисокоерудованою,надзвичайно
освіченоюінепересічноюлюдиноюсвогочасу?..

Першимпідсумнівавторствотворіванглій
ського драматурга поставив Дж. Ґрін, який у
1747 р.знайшовзаповітВ.Шекспіра.Узаповіті
поетскрупульозноописавсвоїматеріальністатки
йжоднимсловомнезгадавпросвоютворчуспад
щину.Зтогочасуз’явилосямайжепівсотнітео
рій щодо ймовірних претендентів на авторство
творів,підякимистоялопрізвищеВ.Шекспіра.

Робота з текстом

Дж. Холл.ПортретШекспіра.
Наприкінці XIX — 
на початку XX ст.
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Однією з популярних теорій була «беконівська». Філософу Ф. Бекону
приписують авторство творів В. Шекспіра, оскільки деякі висловлені ним
думкизбігаютьсяіззадекларованимиідеямивхудожніхтворахВ.Шекспі
ра.Віншійтеорії,якабулапоширенав90тірокиХІХст.,авторствотворів
В.ШекспіраприписуютьР.Меннерсу,п’ятомуграфузродуРетленда.

УСШАвиниклатеорія,згіднозякою,авторомтворівВ.Шекспіраніби
є високоосвічений аристократ Е. де Вере, сімнадцятий граф Оксфорд
ський. 

ДехтонавітьприписуєавторствотворівВ.Шекспіраосвіченимжінкам
тогочасу,ахтосьузагалізаперечуєіснуваннялюдинизтакиміменем,аавтор
ствоприписуєціломуколективумитців. Отже, кожна теорія має свої аргу
ментийправонаіснування.

Анг лій ський (шек спі рів ський) сонет — у ньому три катрени та дво
віршізпарнимримуванням:абаб вгвг де де жж.

Сонети. Історія створення.В.Шекспірписавсонетив1592–1598рр.
Вонинепризначалисядляширокогозагалу,їхчиталивколідрузіві

знайомих. Збірка «Со не ти» В. Шекспіра була вперше видана 1609 р. (без
відомаавтора),другевиданняз’явилосяпіслясмертіписьменника1640р.

І досі вчені сперечаються, кому ж присвячені сонети митця, ким були
прототипишекспірівськихвіршів.Присвяту«W.H.»дослідникитрактують
порізному.Заоднієюзверсій,W.H.—цетой,начестькогонаписанісонети,
заіншою—цеособа,завдякиякійвонибулинадруковані.Середможливих
кандидатурнарольнезнайомцяназиваютьграфаСаутгемптона,графаПем
брокайнавітьсамогоВ.Шекспіра(Williamhimself).
Отже,цещеодназагадкапоета…

Усонетахмитцятриголовніперсонажі—лірич
нийгерой,йогодругікоханапоета.Затемамисонети
поділяють на групи: 1) сонети, присвячені другові
(1–126); 2) сонети, присвячені коханій, «смаглявій
леді»(127–152);3)сонети,уякихоспіванорадістьі
красукохання(153–154).

Хтожтака«смагляваледі»(англ.the Dark Lady)?
ЦеголовнагероїнясонетівВ.Шекспіра,яканаділена
рисамиземноїжінки:воналагіднайпримхлива,над
звичайнокрасиватаводночасреальна.Авторнеідеа
лізує свою кохану, а змальовує такою, якою вона є
насправді, — зі своїми чеснотами й недоліками. Лю
бовдо«смаглявоїледі»принесларозчаруваннялірич

  

Дов ко ла англійського драматурга В. Шек спі ра й до сі па нує 
ат мос фе ра та єм ни чос ті, од нак він зро би в ве ли кий вне сок у сві то ве мис те ц тво.  

Зауважте!

Обкладинкапершого
виданнясонетів

В.Шекспіра.1609 р.
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номугероєві,оскількивонавіддалаперевагу іншомуюнакові,якоголірич
нийгеройвважавдругом.УсонетахВ.Шекспіравідображеновнутрішійсвіт
ренесансної людини — глибоке переживання почуття кохання і відкриття
черезньогокрасубуття,схильністьдороздумів,осмисленнядуховногоста
нусуспільствайпошукисмислуіснування.

СО НЕ ти

СОНЕТ66

Со нет  66 має нез вич ну син так сич ну бу до ву, він скла да єть ся ли ше 
з двох ре чень. Мо ва ве деть ся від пер шої осо би од ни ни. У мо но ло зі лі рич но го ге роя 
вис лов ле но про тест про ти нес пра вед ли во го жит тя в со ці у мі, де все йде шке ре
берть. Со ці аль ні, етич ні, ес те тич ні та фі ло соф ські проб ле ми роз крито че рез ан ти
те зу (зло—добро,істина—дурниця,честь—бруд,розкіш—злидні). Світ зоб ра
жено жах ли вим, тут не має міс ця мис тец тву, кра сі й іс ти ні. Від та ко го ха о су в сус
піль с тві лі рич ний ге рой ба жає знай ти порятунок у смер ті. Він са мот ній, дуже 
страж дає, але не пе рес тає мис ли ти й від чу ва ти сер цем. Ав тор про тис тав ляє 
мис ля чу осо бис тість (англ. займенник “I” —«я») сві то ві, що по тер пає від зла.   

                        * * *

Tiredwithallthese,forrestfuldeathIcry,
Astobeholddesertabeggarborn,
Andneedynothingtrimmedinjollity,
Andpurestfaithunhappilyforsworn,
Andgildedhonorshamefullymisplaced,
Andmaidenvirtuerudelystrumpeted,
Andrightperfectionwrongfullydisgraced,
Andstrengthbylimpingswaydisabl’d,
Andartmadetonguetiedbyauthority,
Andfolly,doctorlike,controllingskill,
Andsimpletruthmiscalledsimplicity,
Andcaptivegoodattendingcaptainill.
 Tiredwithallthese,fromthesewouldIbegone,
 Savethattodie,Ileavemylovealone.

Стомившися,вжесмертіяблагаю,
Боскрізьнікчемністьврозкошісама,
Івзлидняхчестьдоходитьдоодчаю,
Ічистійвірностішляхівнема,

Ісилунемічзабивавкайдани,
Ічестьдівочавтоптанаубруд,
Іпочестінетим,хтогіднийшани,
Ідосконалості—ганебнийсуд,

Коментарі
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Ізлу—добропоставленевслужниці,
Івладоюуярмленімитці,
Іістинувважаютьзадурниці,
Ігинехиствнедоумавруці.

Стомившисьтим,спокоюпрагнуя,
Тавмертинедаєлюбовтвоя.

                                (Пе рек лад з англійської Дмит ра Па ла мар чу ка)

Якличусмерть—дивитисянабридло
Нажебриіприниженнячеснот,
Набезтурботнеівельможнебидло,
Направоту,щоїйзатислирот,

Начестьфальшиву,надівочувроду
Поганьблену,назрадувпишноті,
Направду,щопідлотінавдогоду
Вбрудобертаєпочуттясвяті,
Інамистецтвопідп’ятоювлади,
Інаталантпіднаглядомшпика,
Інапорядність,щобезбожнокраде,
Інадобро,щовзлазаслужника!

Явідвсьогоцьогопомербинині,
Таяктебелишитивсамотині?

                                (Пе рек лад з англійської Дмит ра Пав лич ка)

Ана фора (пов тор по чат ку) у де ся тьох ряд ках со не та по си лює  без кі неч ну 
тра ге дію і жур ли вий нас трій. Со нет має пев не об рам лен ня, пер ше та дру ге 
ре чен ня роз по чи на ють ся зі сло ва стомившись (англ. tired). Ком по зи цій но 
со нет скла да єть ся із зав’яз ки (яка є те зою про жит тє ві прик ро щі, що уне
мож лив лю ють ба жан ня жи ти) і розв’яз ки (яка є ан ти те зою, бо всу пе реч не га
раз дам заж ди є ви хід із будь я кої си ту а ції). Лі рич ний ге рой до хо дить по зи
тив но го вис нов ку: як що він ко хає, то му сить ма ти си ли жи ти.

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Опи шіть ду шев ний стан, який пе ре жи ває лі рич
ний ге рой. 2. По яс ніть, чо му він по чу ва єть ся не щас ним. 3. Оха рак те ри зуй те об раз 
лі рич но го ге роя. До ве діть, що він є ре не сан сною лю ди ною.  

творче завдання. Поясніть, від чого втомився ліричний герой вірша.   
Дискусія. Що дає силу  ліричному героєві? 

Краса слова

Робота з текстом
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робота в групах. Підготуйте повідомлення про одного з українських пере
кладачів сонетів В. Шекспіра (Д. Павличко, Д. Паламарчук та ін.). 

Життєві ситуації. Які соціальні вади крають серце ліричного героя сонета? Як 
ви вважаєте, чи існують вони нині та як можна з ними боротися?       

СОНЕТ116

Основноютемоюсо не та є виз на чен ня справ жньо го ко хан ня.Про
віднимимотивами цьо го вір ша є нез мін ність справ жньо го ко хан ня з пли ном ча су й 
те, що са ме справ жнє ко хан ня є ду хов ним орі єн ти ром у прос то рі. Це со нет клят ва, 
лі рич ний ге рой при ся га єть ся у вір нос ті ко ханню, ус ві дом лю ю чи всі жит тє ві вип ро
бу ван ня, які мо жуть зать ма ри ти по чут тя. Ху дож ній світ со не та над зви чай но ши ро
кий — до меж Усес ві ту, ся га ю чи ви со ти зір ки, за якою пли ве ман дрів ний чов ник 
ко хан ня (“...thestartoeverywand’ringbark...”), і вод но час кон цен тру єть ся на осо бі 
од ні єї лю ди ни — на тро ян до вих вус тах і що ках (“...rosylipsandcheeks...”). 

                       * * *

Letmenottothemarriageoftrueminds
Admitimpediments.Loveisnotlove
Whichalterswhenitalterationfinds,
Orbendswiththeremovertoremove.
Ono,itisaneverfixеdmark
Thatlooksontempestsandisnevershaken;
Itisthestartoeverywand’ringbark,
Whoseworth’sunknown,althoughhisheightbetaken.
Love’snotТime’sfool,thoughrosylipsandcheeks
Withinhisbendingsickle’scompasscome:
Lovealtersnotwithhisbriefhoursandweeks,
Butbearsitouteventotheedgeofdoom.
 Ifthisbeerroranduponmeproved,
 Ineverwrit,nornomaneverloved.

Небудуячинитиперешкоди
Єднаннюдвохсердець.Тонелюбов,
Щорозцвітазалежновіднагоди
Інавіддаленнізгасаєзнов.

Любов—надбурізведениймаяк,
Щокораблямшлепроменінадії,
Це—зіркапровідна,якуморяк
Благословляєвнавіснійстихії.

Любов—неблазеньурукахчасу,
Щотнесерпомсвоїмтрояндисвіжі—
Іщік,іустнезайманукрасу.

Коментарі
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Тойсерплюбовісправжньоїнеріже.
Якцебрехня—явіршівнеписав,
Іщеніхтонасвітінекохав.

                                (Пе рек лад з англійської Дмит ра Па ла мар чу ка)

Сут ність ко хан ня роз кри то в ори гі на лі со не та 116 ме та фо рич но. У пер шо му 
кат ре ні про го ло шено гли бин ність і не по хит ність цьо го по чут тя. Так, лю бов є 
зір кою(thestar), на яку орі єн ту ють ся мо реп лав ці, це мо же бу ти Пів ніч на зір
ка, яку зав жди мож на від шу ка ти в без хмар но му не бі, і, пря му ю чи за нею, 
мо реп ла вець ні ко ли не схи бить. Лю бов є everfixed mark —  мор ськи ми 
ко ор ди на та ми, за яки ми ве де свій ко ра бель мо реп ла вець. Мор ська сти хія 
є до мі нан тою в цьо му кат ре ні. Тож лю бов — як бур хли ве мо ре, і тре ба бу ти 
обіз на ним і тер пля чим, щоб умі ло вес ти свій ко ра бель. У дру го му кат ре ні 
за да но як вер ти каль цьо го по чут тя — ви со та зір ки, так і го ри зон таль — тер
пін ня, ві ра та хрис ти ян ська на дія. 
У тре тьо му кат ре ні лю бов по рів няно з віч ніс тю. Лю бов про тис тав ля ють ча су, 
во на не ра ху єть ся го ди на ми або тиж ня ми. Звер та ю чись знову до об ра зу 
ком па са (“...Withinhisbendingsickle’scompasscome...”), ав тор ут вер джує 
дум ку про обе реж ність у пла ван ні на чов ні ко хан ня се ред бу рем них вод ча су. 
Хо ча сло во compass у цьо му кон тек сті ви ко рис тано в ін шо му зна чен ні —sic
kle’scompass (дос лів но укр. «ок руж ність сер па»), але те ма тич но на ле жить 
по пе ред ньо му кат ре ну.

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Наз віть про від ні об ра зи сим во ли тво ру, роз крий
те їхнє зна чен ня в тек сті. 2. Як ви вва жа є те, за сво єю ком по зи ці єю со нет є мо но ло
гом чи ді а ло гом? По яс ніть свою вер сію тлу ма чен ня тво ру. 3. Які ре не сан сні цін нос
ті ут вер джу ють ся в со не ті?

творче завдання. Назвіть критерії справжнього кохання, використовуючи 
сонет В. Шекспіра. 

Дискусія. Чи погоджуєтеся ви зі словами: «Тонелюбов,Щорозцвітазалежно
віднагоди/Інавіддаленнізгасаєзнов»? Поясніть власну позицію.  

Життєві ситуації. Як відрізнити справжнє і несправжнє кохання? 

СОНЕТ130

Лі рич ною ге ро ї нею вір ша є «смаг ля ва ле ді», а її по е тич ний пор т
рет — цен траль ною те мою. Се ред мож ли вих про то ти пів «смаг ля вої ле ді» со не тів 
В. Шек спі ра на зи ва ють донь ку прид вор но го му зи кан та Б. Бас са но Емі лію, прид вор
ну да му ко ро ле ви Єли за ве ти Ме рі Фіт тон та ін ших жі нок. Утім, по шу ки іме ні ко ха ної 
В. Шек с пі ра — мар на спра ва, ос кіль ки ми тець пи сав не про якусь ре аль ну жін ку, 
а ство рю вав об раз ко хан ня, що пе ре жив сто літ тя. Не так уже й важ ли во, ко му 
нас прав ді поет  прис вя чу вав свої со не ти, го лов не, що він роз крив ба гатс тво й роз
ма їт тя про я вів ко хан ня, нев ми ру щість цьо го по чут тя в ча сі. 

Краса слова
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                       * * *

Mymistress’eyesarenothinglikethesun;
Coralisfarmoreredthanherlips’red;
Ifsnowbewhite,whythenherbreastsaredun;
Ifhairsbewires,blackwiresgrowonherhead;
Ihaveseenrosesdamasked,redandwhite,
ButnosuchrosesseeIinhercheeks;
Andinsomepеrfumesistheremoredelight
Thaninthebreaththatfrommymistressreeks.
Ilovetohearherspeak,yetwellIknow
Thatmusichathafarmorepleasingsound.
IgrantIneversawagoddessgo;
Mymistress,whenshewalks,treadsontheground.
Andyet,byheaven,Ithinkmyloveasrare
Asanyshebeliedwithfalsecompare.

Їїочейдосонцянерівняли,
Коралніжнішийзаїїуста,
Небілосніжніплічїїовали,
Мовздротучорногокосагуста.

Трояндбагатозустрічавявсюди,
Танаїїобличчінестрічав,
Ідишетаквона,якдишутьлюди,—
Анеконваліїміждикихтрав.

Іголосуїїрівнятьнетреба
Домузики,милішоїмені,
Незнаюпроходубогиньізнеба,
Акрокимилої—цілкомземні.

Івсежвона—найкращапоміжтими,
Щославленіпохваламипустими.

         (Пе рек лад з англійської Дмит ра Па ла мар чу ка)

У со не ті 130 В. Шек спі ра ос пі вано при род ну кра су зем ної жін ки, во на не іде а
лі зу єть ся, як у со не тах Ф. Пет рар ки. Автор май стер но до би рає сло ва на честь 
жін ки, зокрема вда єть ся до по рів нян ня д ля уви раз нен ня її рід кіс ної, ви нят ко
вої кра си (rare), в ук ра їн сько му пе рек ла ді — «найкращазпоміжусіх»).
В ук ра їн сько му пе рек ла ді ви ни ка ють но ві об ра зи, близь кі ук ра їн сько му 
фоль к    ло ру. Так, лі рич на ге ро ї ня в пе рек ла ді тво ру «дишетаквона,якдишуть
люди, а не конвалії між диких трав». В ори гі на лі тво ру по дих по рів няно з 
ви тон че ни ми пар фу ма ми: “...And in some pеrfumes is there more delight /
Thaninthebreaththatfrommymistressreeks...”.

Краса слова

Г. Голь бейн. Портретледі,
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АнноюБолейн.
Бл. 1532–1543 рр.
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ос мис лю є мо про чи та не. 1. Яким пос тає об раз ко ха ної по е та? 2. За до по мо
гою яких за со бів ство рено цей об раз? 3. До ве діть, що іде ал по е та пов’яза ний із 
при ро дою. 4. Що на дає об ра зу жін ки під не се нос ті? 5. Які дум ки й по чут тя ви ра жає 
в цьо му со не ті ав тор? 

По рів ню є мо. По рів няй те ори гі нал і пе рек лад со не та, знай діть роз біж нос ті в 
пе рек ла ді. Чи вда ло ся пе рек ла да че ві від тво ри ти нас трій со не та?  

Дискусія. Чи мож на вва жа ти со нет 130  В. Шек спі ра па ро ді єю на со не ти Ф. Пет
рар ки? На ве діть ар гу мен ти на за хист сво єї по зи ції. 

Життєві ситуації. Який образ дівчини (або жінки) можна вважати ідеалом нашої 
сучасності? А юнака (або чоловіка)? Які їхні якості ви вважаєте чеснотами? 

        
трагедія «Ромео і Джульєтта». Іс то рія ство рен ня. Історія про
РомеотаДжульєттубуланадзвичайнопопулярноюзачасівправлін
някоролевиЄлизаветиI,особливовінтерпретаціїА.Брука,щонази
валася«ТрагічнаісторіяРомеоіДжульєтти».Колидваакторироз
починаливиставу,веселопроголошуючипролог,глядачівжезнали,
що на сцені буде багато сварок і бійок, які призведуть до загибелі

головнихгероїв.Узявшизаосновувідомийсюжет,В.Шекспірнадавйому
широкогофілософськогозвучання.

Ко хан ня і світ. У центрі трагедії зображено історію кохання Ромео та
Джульєтти,алеразомізтимпередчитачамирозгортаєтьсяжиттясуспільст
ваврізнихйогопроявах.ПодіївідбуваютьсявІталії,уВероні,наприкінці
ХVст.Уцьомумістізачасівдраматургавелисяміжусобнівійнийвідбувалися
жорстоківбивства.

Уп’єсійдетьсяпроворожнечуміждвомазаможнимиродинамиВеро
ни — Монтеккі та Капулетті, яка передається від покоління до покоління.
Головнігерої—РомеоМонтеккітаДжульєттаКапулетті.Пристрасніпочут
тя,щоспалахнулиміжними,суперечилисімейнимтрадиціям,аджеміжїхні
миродинамипанувалакровнаненависть.

Художній світ у зображенні В. Шекспіра наскрізь просякнутий злом і
ненавистю.Водночасуньомуємісцекрасі,коханнюірадостіжиття,хочавони
супроводжуютьсяважкимивипробуваннямитатрагічнимиподіями.

Оскільки події відбуваються на межі доби Середньовіччя та доби Від
родження,важливурольуп’єсівідіграютьмотивидолійприречення,щовті
часисприймалисяяквизначеніБогом.

Ху дож ній кон флікт. Утворієзовнішнійвнутрішніконфлікти.Уп’єсі
стикаютьсядвіродини.ЗбокуМонтеккі—Ромео,йогобатьки,друзі(Мер
куціо, Бенволіо), слуги й ін. А з боку Капулетті — Джульєтта, її батьки,
Тібальт,слугийін.Утім,утворієперсонажі,щопостаютьпонадміжусоб
ною ворожнечою, — князь Верони, Ескал, брат Лоренцо й брат Джованні
(францисканськімонахи),няняДжульєтти,хор.КнязьВеронинеодноразо
во пропонував родинам Монтеккі й Капулетті припинити давню війну.
Погоджуючисьізкнязем,ніхтоізчленівродинінаближенихдонихлюдей

Робота з текстом
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насправдінехотілижитипоіншому—умирі
йзлагоді.ТожВ.Шекспірпоказує,щозовніш
нісутичкиєнаслідкомприхованих(внутріш
ніх)конфліктів,якірозгортаютьсяпередусіму
людськійдуші:коханняіненависть,справжнє
почуттятасуспільнізабобони,світлоітемря
ва,доброізло.

Ком по зи ція та сю жет. Шекспірівськап’єса
складаєтьсязп’ятидій,якіподіленінасцени.
Першайдругадія—цезав’язкатарозвитокдії.
Утретійдіївідбуваєтьсякульмінаціятвору,у
четвертій–п’ятійдіяхнастаєрозв’язка.

Об ра зи Ро мео та Джу льєт ти. На початку
трагедіїРомеопостаєсумниміневпевнениму
собі. Його думки затьмарені нерозділеним
коханнямдоРозаліни.АлезустрічізДжульєт
тою, внутрішньо змінила героя та все довкола
нього.СерцеРомеозаполонила нова, уже вза
ємналюбов.Томуюнакстаєвпевненимусобі,

уньогоз’явивсяновийсенсжиття,щодляньогополягаєвщастізДжульєт
тою.

Ромеотеперпоіншомудивитьсянасебе,іналюдей,якійогооточують,
і на своїх батьків, і на тих, кого раніше вважав ворогами. Кохання змінило
Ромео,івінтепернехочепродовжувативоюватиабокогосьубивати.Навіть
Тібальтовівінпропонуємирізгоду.Протеусвітівсізалежатьодневідодно
го. Тому Ромео не в змозі припинити давню ворожнечу поміж родинами.
Убивши Тібальта з родини Капулетті, помстившись за смерть Меркуціо,
Ромеомуситьвиїхатизміста,щорозлучаєйогозДжульєттою.

У зображенні Джульєтти В. Шекспір теж підкреслюєвплив кохання. На
початкутворубіляюноїгероїніперебуваютьлишебатькийняня.Джульєтта
жила, не знаючи ані себе саму, ані світ. І тільки кохання до Ромео змусило
прокинутисяїїсерце.Хочазустрічігероїввідбуваютьсявночі(підвечірабо
насвітанку),довколанихрозливаєтьсясвітло(зірок,місяця,ліхтарів),що
підкреслюєрадістьіповнотувзаємногопочуття.

В.ШекспірсвоєрідноподаєбіблійнийсюжетпроАдаматаЄву.Ромео
й Джульєтту зображено як перших людей на Землі, створених Господом.
Через кохання вони відкрили Його великий задум — красу світу, радість
життя,сенсіснуваннятащастя.Протенасильствосуперечитьпрекрасному
Божомузадум.РомеотаДжульєттагинутьвобіймаходнеодного.

Ф. Б. Діксі.Ромео
іДжульєтта.1884 р.

Про від ною в тра ге дії є те ма ко хан ня, од нак у тво рі роз крито й 
ін ші те ми: сус піль на во рож не ча, ро до ва пом ста, сто сун ки бать ків і ді тей, жит тя і 
смер ть та ін.

Зауважте!
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Проб ле ма фі на лу. ЧомупомерлиРомеотаДжульєтта?Булаїхнясмерть
випадковоючизакономірною?Чимоглобутиінакше?Хтовиненутому,що
герої загинули? Відповіді на ці запитання шукає вже не одне покоління…
Здається,провиназаїхнюсмертьпокладенанетількинавипадокчинасамих
персонажівтвору(порадиЛоренцо,поспішнірішенняДжульєттитаРомео),
апередовсімнасуспільство,уякомупануютьрозбратіжорстокість.Ромеота
Джульєтта за сво є життя не змогли припинити ворожнечу поміж двома
родинами,алеїхнясмертьсталаостанньоюкрапкоювційвійнійважливим
урокомдлянаступнихпоколінь.Аяквивважаєте?..

Жан ро ва сво є рід ність тво ру. Ос кіль ки в п’єсі роз кри то нез до лан ність 
обс та вин, які виз на ча ють тра гіч ну до лю ге ро їв, «Ро мео і Джу льєт та» є тра
ге ді єю. Ра зом із тим у тво рі ор га ніч но по єд нано еле мен ти тра ге дії і ко ме
дії. До тра гіч них еле мен тів на ле жать мо ти ви тра гіч но го ко хан ня, смер ті, зіт
кнен ня прис трас но го по чут тя зі сві том зла й со ці аль ни ми за бо бо на ми. Але 
ху дож ній світ у зоб ра жен ні В. Шек спі ра пос тає та кож ціл ком ре аль ним, 
зем ним і не поз бав ле ним ра дос ті. Гу мор (ня ні Джу льєт ти), ве се ло щі ба лу, 
щас тя за ко ха них і гра, яку во ни для се бе ви га ду ють, — усе це про я ви жит тя, 
що зі г рі те теп лим по чут тям ав то ра. 
У кож ній дії п’єси мож на прос те жи ти пе ре хід ко ме дії в тра ге дію і нав па ки. 
Так, на по чат ку тво ру Мер ку ціо роз по чи нає «гру», щоб роз ва жи ти Ро мео й 
ви вес ти йо го зі ста ну не щас ли во го за ко ха но го. Во ни одя га ють мас ки й опи
ня ють ся у во ро га на ба лу, щоб роз він ча ти «ча ри» над Ро мео, який без вза
ємності за ко ха ний у Ро за лі ну. Але на ба лу він зус трі чає но ву лю бов. Да лі 
по дії роз гор та ють ся щас ли во для Ро мео. Але тра гіч ні еле мен ти з’яв ля ють ся 
вже в сце ні бі ля бал ко на Джу льєт ти. Ро мео та Джу льєт та та єм но од ру жу
ють ся. Отець Ло рен цо ро бить при пу щен ня: «Щоб через шлюб ваш та
родинназлоба/Удружбуобернуласядогроба».
З тре тьої дії ве се ла ко ме дія  «гра в шлюб» пе рет во рю єть ся на тра ге дію: на 
ду е лі ги не Мер ку ціо, за ним Ті бальт, а Ро мео стає виг нан цем.
Ін шу «гру», яка теж ба зу єть ся на об ма ні й хит ро щах, про по нує свя тий отець 

Краса слова

Фрагментізкінофільму«РомеоіДжульєтта»
(ре ж. К. Кар лей, Ве ли ка Б ри та нія,  2013)
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Ло рен цо, ко ли радить  Джу льєт ті ви пи ти тру нок і ввес ти в ома ну рід них і 
не лю бо го Па рі са. Про те не всі пра ви ла «гри» бу ли дот ри ма ні: по силь ний до 
Ро мео не мав змо ги по пе ре ди ти його про вда ва ну смерть Джу льєт ти. Мо тив 
не ми ну чос ті й при ре че нос ті стає про від ним в ос тан ній дії. По дії по чи на ють 
стрім ко роз гор та ти ся, і втра ти ста ють не ми ну чи ми. Іс то рія за кін чу єть ся тра
гіч но. 

• Які по дії в тра ге дії вик ли ка ли у вас сміх, а ко ли вам бу ло три вож но, сум но? 
Які епі зо ди тво ру мож на вва жа ти ко міч ни ми й тра гіч ни ми вод но час? На ве
діть прик ла ди з тек сту.     

Пер ший ук ра їн ський пе рек лад тра ге дії «Ро мео і Джу льєт та» здій снив 
П. Куліш (1901). Ві до мі та кож пе рек ла ди М. Вороного (1928) і В. Мисика
(1932 р., опубл. 1988 р.).,І.Стешенко (1952).  

РО МЕО І ДЖУ ЛьЄт та (1594)

Трагедія

(Скорочено)

ПРОЛОГ

Тра ге дія «Ро мео і Джу льєт та» роз по чи на єть ся про ло гом, який 
на пи са ний у фор мі со не та, ко жний  ря док — це по ві дом лен ня про особ ли вос ті роз
вит ку сю же ту п’єси. Клю чо ви ми об ра за ми про ло гу в ори гі на лі є аpairofstarcrossed
lovers (укр.дос лів но — паразакоханих,якихпоєднализорі), тоб то їх нє ко хан ня бу ло 
до ле нос не, зап ла но ва не на не бі, так са мо як і смерть, their death mark’d love (укр.
дос лів но — любов,позначенасмертю).

      ВходитьХ о р.

         Хор  

Однаковошляхетнідвісім’ї
ВВероніпишній,депроходитьдія,
Збуваливворожнечіднісвої.
Ажвразкриваваскоїласьподія.

Коханцівдвоєщирих,запальних
Ворожітіутробипородили;
Нещастясталосяусім’яхтих,—
Вониодвічнізвадиприпинили.

Життякороткеісумнулюбов,
Трагічнусмерть,щопотряслародини,
Якзмилатуненавистьчистакров,
Мивампокажемозадвігодини.

Коментарі
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Даруйтенамнедолікипера,
Всіхибивиправитьстараннагра.

                   (Вихо дить.)

         ДІЯ  ПЕР Ша

СЦЕНА1

   С и н ь й о р а  М о н т е к к і

Хтобачивсина?ДежРомеомій?
Якрадая,щовінневстрявубій.

  Б е н в о л і о

Щедопори,колиранковесонце
Усходузолотевікнозорить,
Пройтисьявийшов,щоброзвіятьтугу;
Іраптомбачувгаїсикоморів,
Щорозрослисьзамураминазахід,
Вашсингуляєугодинуранню.
Йогодогнатьхотівя.Вінпомітив
Менеізниквгущавинілісній.
Япособіцепочуттявжезнаю,
Колибуваєшзайвимсамсобі
Іпрагнешвідусіхдесьзаховатись...
Тожчерезтезанимяйнепішов,
Аобминутивирішивтого,
Хтосамлюдейминаєвсамотині.

М о н т е к к і

Неразйоготамбачатьрановранці.
Росублискучумножитьвінсльозами,
Дохмарнебесниххмаридодає
Зітханьглибоких.Аколинасході
Встаєнадобріємвеселесонце
Іпочинаєпідніматьзаслону
Аврориноголожа,разураз
Мійсинсумнийтікаєвідпроміння
Ізамикаєтьсявсвоїхпокоях;
Фіранкамивигонитьденнесвітло
Іштучностворюєцимтемнуніч.
Похмурий,чорнийсумбідувіщує,
Якщосьйогозавчасноневрятує.

Б е н в о л і о

Скажіть,вчімріч,мійблагороднийдядьку?
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М о н т е к к і

Незнаю:яцьогонечуввіднього.

Б е н в о л і о

Чивихочнамагалисьрозпитати?

М о н т е к к і

Нетількия,алейнайкращідрузі.
Тавпочуттяхвінсамсобіпорадник,
Ачихороший,нескажуцього.
Вінмовчазнийіпотайнийбезмірно,
Такнеохочерозкриваєсерце,
Якбрунька,щоробакїїгризе,
Коливонаіщенерозгорнула
Вповітрініжнихпелюстківсвоїх,
Невіддалакрасисвоєїсонцю.
Якбизнайтипричинутійпечалі,
Тошвидкомибілікипідшукали.

                  Входить Р о м е о.

Б е н в о л і о

Осьвініде.Прошувас,відійдіть.
Ярозпитаю,всез’ясуювмить.

М о н т е к к і

Так,розпитай!Тизробишдобреділо...
Ходім,синьйоро.Тижрозпитуйсміло.

МонтеккійсиньйораМонтекківиходять.

Б е н в о л і о

Щож,доброговамранку!

Р о м е о

     Раноще?

Б е н в о л і о

Навежівибиловсьоголишдев’ять.

Р о м е о

Якдовготягнутьсягодинисмутку!
Читонебатькомійпішовзвідсіль?

Б е н в о л і o

Так,він.Алескажимені,щосаме
РозтягуєгодинидляРомео?
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Р о м е о

 Те,щоспроможневкоротитиїх.

                         Б е н в о л і о

Кохання?

        Р о м е о

  Ні.Йоговідсутність.

        Б е н в о л і о

    Що?
Невжелюбов?

        Р о м е о

   Любов.Лишбезнадійна.

        Б е н в о л і о

Нажаль,коханнячарівненавигляд,
Насправдіж—деспотичнеіжорстоке.(…)

                                                    (Пе рек лад з англійської Іри ни Сте шен ко)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Яка фун кція про ло гу в ком по зи ції тво ру? 2. Роз
крий те світ по чут тів і пе ре жи вань Ро мео. Чо му він по чу вав ся не щас ним і шу кав са мот
нос ті? 3. Наз віть лю дей, які страж да ли че рез приг ні че ний стан Ро мео. 4. Дай те свою 
оцін ку по діб ної по ве дін ки Ро мео та став лен ня героя до людей, які його ото чу ю ть.

Дискусія. Чи погоджуєтеся ви зі словами Бенволіо: 
Нажаль,коханнячарівненавигляд,
Насправдіж—деспотичнеіжорстоке…

Життєві ситуації. Як кохання змінює людину? Чи помітили ви ці зміни в 
Ромео? Які?   

робота в групах. Знайдіть в інтернеті й представте ілюстрації за трагедією 
«Ромео і Джульєтта». Доберіть до них цитати.    

СЦЕНА5

У бу дин ку Ка пу лет ті влаш то ва но бал. Ро мео в масці при йшов на 
ба л, щоб по ба чи ти Ро за лі ну. На то мість він зус трів но ве ко хан ня — Джу льєт ту. 
Про б ле му ро до вої во рож не чі по но во му роз крито в цій сце ні. Мо ло де по ко лін ня, 
яко му три ва лий час нав’язу ва ли не на висть, уд ві чі біль ше де монс трує свою не тер
пи мість до во ро гів ро ди ни. Ті бальт, пле мін ник Ка пу лет ті, на лаш то ва ний кри тич но 
про ти при сут нос ті Ро мео, то ді як бать ко Джу льєт ти умож лив лює пе ре бу ван ня во ро га 
у сво є му до мі. Як ви ду ма є те, чо му?..

Робота з текстом

Коментарі
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ЗалавдоміКапулетті.(...)

 Р о м е о

                (до сво го слу ги)

Хтосиньйорината,щоподає
Своюпрекраснурукукавалеру?

       С л у г а

Незнаюя,синьйоре.

                   Р о м е о

Померклисмолоскипипереднею!
Ісвітитьвродоювонасвоєю
Нащокахночі—діамантясний
Увусімавра;скарбцейдорогий
Ідляземлі,ідляжиттясія.
Вона—омріяналюбовмоя!
Їїоточуютьпрекраснідами,
Вонажміжних—голубкаміжгалками!
Колитанокзакінчатьвже,саму
Заніжнуручкуяїївізьму,
Іщастянеземнетодівідчую...
Чижяколилюбив?Чищелюблюя?
Оні!Зрікайтеся,брехливіочі!
Незналивикрасидоцеїночі!

                   Т і б а л ь т

ПоголосуцемуситьбутьМонтеккі.
Моюрапіру,хлопче!Як!Цейраб
Наваживсяприйтивблазенськіймасці,
Щобглузуватизнашогобенкету?
Ні,честюродуяклянусь,засміх
Убитьйого,вважаюя,негріх!

                К а п у л е т т і

Чогоцетибушуєштак,небоже?

                Т і б а л ь т

Таж,дядьку,тутМонтеккі.Тутнашворог.
Негідникцейзумівсюдипробратись,—
Наднашимсвятомхоченасміятись!

                К а п у л е т т і

Ромеотут?
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          Т і б а л ь т

Так,він,негідник,тут.

          К а п у л е т т і

Спокійно,друже.Нечіпаййого.
Поводитьсявінввічливойшляхетно.
Сказатиправду,всяВеронаславить
Йогозачесть,завихованнядобре.
ЗавсіскарбиВерониянедам
Йоговмоїйгосподізневажати.
Томувгамуйсяйнезвертайуваги—
Такхочуя.Колименешануєш,
Розвеселись,киньхмуритичоло,
Бохмуритисьнасвятінепристойно.

                  Т і б а л ь т

Пристойно,бонасвятівнаснегідник.
Йогоянестерплю.

                 К а п у л е т т і

   Терпітьпримушу!
Тичув,хлопчиську?Стерпиш!Ясказав!
Хтотутгосподар?Ячити?Іди!
Нестерпитьвін!ОБожемій!Нуйну!
Вінхочевсіхмоїхгостейзбентежить!
Вінкозиритисянадумав!Гляньте!(…)

                 Р о м е о

                   (до Джу льєт ти)

Колиторкнувсьрукоюнедостойно
Іосквернивяцейолтарсвятий,
Уста—двапілігрими—хайпристойно
Цілункомніжнимзмиютьгріхтяжкий.

   Д ж у л ь є т т а

Опілігриме,втімгріханемає—
Змолитвоюторкатисьруксвятих:
Такийпривітнамзвичайдозволяє.
Стисканнярук—топоцілунокїх.

   Р о м е о

Але,крімрук,щеданойгубиїм...
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          Д ж у л ь є т т а

 Так,длямолитви,любийпілігрим...

   Р о м е о

 О,тодозвольмені,свята,йустами
 Молитисяпобожно,якруками!

    Д ж у л ь є т т а

 Наснезворушнослухаютьсвяті.

 Р о м е о

 Нерухайсяж,дайвідповідьмольбам!
                         (Ці лує  її.)

 Твоїустаочистилимійгріх...

 Д ж у л ь є т т а

 Взялитвійгріхмоїустазтвоїх.

 Р о м е о

 Мійгріх?..Втвоїхсловахядокірчую!
 Вернижмійгріх.

                        (Зно ву  ці лує її.)

Фрагментізкінофільму«РомеоіДжульєтта
(реж. К. Карлей, Велика Британія, 2013)
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  Д ж у л ь є т т а

Мовзкнигитицілуєш...

  М а м к а

Васпроситьвашамати,синьйорино.

  Р о м е о

Ахтоунеїмати?

  М а м к а

  Що,юначе?
Тажгосподинявдоміцімвона.
Такавжедобрапані,мудрайчесна,
Явикохаладонечкуїї,
Зякоющойнорозмовляливи.
Скажувамчесно:хтоїїздобуде—
Здобудетойповнісінькийгаман.(…)

                                      (Пе рек лад з англійської Іри ни Сте шен ко)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Оха рак те ри зуй те об раз Ті баль та. 2. Якою пос тає 
Джу льєт та в очах Ро мео? 3. Які за со би ху дож ньої ви раз нос ті ви ко рис та но д ля ство
рен ня об ра зу Джу льєт ти? На ве діть прик ла ди з тек сту.

твор че зав дан ня. Ство ріть пор тре ти Ро мео та Джу льєт ти (усно). 

                                                      ДІЯ ДРУГа

Тра ге дію «Ро мео і Джу льєт та» у ко лі лі те ра ту роз нав ців на зи ва ють 
ліричноютрагедією, ос кіль ки твір ба га тий на символічні об ра зи, на по е тич ні вис ло ви 
в реп лі ках Ро мео, особ ли во ко ли він ос від чу єть ся в ко хан ні Джу льєт ті. Знайдіть ці 
художні засоби.

   СЦЕНА1(...)

          Верона.ФруктовийсадКапулетті.(...)

   (…)

     Д ж у л ь є т т а

Олишенько!

     Р о м е о

  Воназаговорила…
Мійсвітлийангеле,мовяснідалі,
Тисяєшнадімноюсередночі,
Яклегкокрилийпосланецьнебес

Робота з текстом

Коментарі
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Передочимавраженихлюдей,
Що,головизакинувши,слідкують,
Яксередхмарлінивихвінширяє
Іпоефіругрудяхчистихплава.

Д ж у л ь є т т а

Ромео!О,навіщотиРомео?
Змінисвоєім’я,зречисябатька;
Якні,топрисягнименівкоханні,
ІбільшеянебудуКапулетті.

Р о м е о

                         (убік)

Послухать—чивідповістивідразу?

Д ж у л ь є т т а

Лишетвоєім’я—мійвороглютий;
Ати—цети,азовсімнеМонтеккі…
ЩоєМонтеккі?Тажчитакзовуть
Лицеіплечі,ноги,грудийруки
Абоякусьчастинутілаіншу?
О,виберисобіновеім’я!
Тащоім’я?Назвихочяктроянду,
Незмінитьсявнійароматсолодкий!
ХочякназвиРомео—вінРомео.
Найвищадосконалістьвсежприньому.
Хочбивінбувізовсімбезіменний…
О,скиньже,скиньсвоєім’я,Ромео!
Воножнеєтобою,івзамін
Візьмименеусю!..

Р о м е о

   Ловлюнаслові!
Назвименекоханим,іумить
Явдругеохрещусьібільшніколи
НебудузватисяРомео.(…)

                                      ДІЯ ЧЕтВЕРта

СЦЕНА1

Верона.КеліябратаЛоренцо.

Входятьб р а т  Л о р е н ц ойП а р і с.
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   Б р а т  Л о р е н ц о

Вчетвер,синьйоре?Надтостроккороткий.

   П а р і с

Бажаєтакмійбатько,Капулетті;
Інеменіспинятьйогопоспішність.

Б р а т  Л о р е н ц о

Сказаливи,щодумкисиньйорини
Вищенезнаєте.Цейшляхкривий
Менінедовподоби.

 П а р і с

 ЗаТібальтом
Вонабезміриплаче,яйнеміг
Поговоритизнеюпрокохання:
ВоселіслізВенеранесміється.
Алесиньйор,їїотець,вбачає
Великунебезпекувційжурбі
Імудрохочепоспішитизшлюбом,
Щобзупинитьбурхливуповідьсліз.
Самотністьтількизбільшуєнудьгу;
Їйстанелегшевтовариствімужа.
Тожзнаєте,чоговінпоспіша.

Б р а т  Л о р е н ц о

                                 (убік)

Хотівбиянезнатьотихпричин,
Щозаразвамвелятьцейшлюбзагаять!
Синьйоре,гляньте!Осьісиньйорина.

                  ВходитьД ж у л ь є т т а.

П а р і с

Щасливийявітатьмоюдружину!

Д ж у л ь є т т а

Такбуде,якщостанузадружину.

П а р і с

Такмуситьбуть,колинасповінчають.

Д ж у л ь є т т а

Щомуситьбуть,тобуде.
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Б р а т  Л о р е н ц о

   Богтезнає!

П а р і с

Прийшливисповідатисьдоотця?

Д ж у л ь є т т а

Яб,відповівши,сповідаласьвам.

П а р і с

Некрийтепереднимлюбовдомене.

Д ж у л ь є т т а

Признаюсьвам,щоялюблюйого.

П а р і с

Признайтеся,щолюбитеймене…

Д ж у л ь є т т а

Якбипризналасья,булобцінніше
Сказатицебезвас,ніжвамвлице.

П а р і с

Обідна,якжетивідсліззмарніла!

Д ж у л ь є т т а

Втімневеликаперемогасліз:
Моєлицейдослізбулонегарне.

П а р і с

Сильнішеслізйомусловамишкодиш.

Д ж у л ь є т т а

Тажістина—ненаклеп,мійсиньйоре,
Іговорюяпромоєлице.(…)

                               (Пе рек лад з англійської Іри ни Сте шен ко)

осмислюємо прочитане. По рів няй те ос ві дчен ня в ко хан ні Ро мео й Па рі са 
Джу льєт ті. Як до во дять свої по чут тя ге рої? Чи справ жньою є їх ня лю бов? Ар гу мен туй
те свою дум ку.

Робота з текстом
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                                                       ДІЯ П’Ята (...)

 СЦЕНА3

       Кладовище.СклепродиниКапулетті.(...)

        К н я з ь

Розповідайнамвсе,щознаєшти.

   Б р а т  Л о р е н ц о

Якоротко,бодиханнямоє
Коротше,аніжрозповідьширока.
Ромео,щолежитьтутмертвий,був
НебіжчиціДжульєттічоловіком;
Івірноюдружиноюйому
БулаДжульєтта,щолежитьтутмертва.
Яповінчавтаємноїх.Втойдень
УбитийбувТібальт,ісмертьйого
Ромеозасудиланавигнання.
Топлакалазаним,незаТібальтом,
Дружинамолода,Джульєтта.Виж,
Бажаючирозвіятиїйтугу,
Хотілиповінчатисиломіць
ЗПарісом.Ітодіприйшлавона
Урозпачіізпоглядомбезумним
Доменетаблагатипочала,
Щобзасібязнайшовідопоміг
Віддругогоїйшлюбуврятуватись.
Ані—товменевкеліїуб’є
Самасебе.Іяїйвипитьдав
Снодійнийтрунок.Вінподіявтак,
Якятогобажав:воназаснула,
Авиглядалазовсімначемертва,
ТимчасомяРомеонаписав,
Щобвінсюдиприбувцієїночі
Йзвільнивїїздочасноїмогили
Втумить,колиминутимавтойсон.
Тапосланцямого,ченцяДжованні,
Затримавприкрийвипадокнежданий,
Івчоравінвернувменілиста.
Тодіясамсюдиподавсь,досклепу,
Щобвивестиїї,коливона
Прокинетьсязісну.Хотівявсебе,
Укеліїсвоїй,їйдатьпритулок,
АждокизможусповіститьРомео.
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Протеколидонеїязайшов
Задекількахвилиндотогочасу,
Якмалапідвестися,топобачив,
Щотутдочасноразомполягли
ПарісдостойнийіРомеовірний.
Вонапрокинулась.Їїблагавя
Пітизімноюіскоритисьнебу;
Аленаразпочувсягамзокола,
Іябувзмушенийпокинутьсклеп.
Вонажупалаврозпачінехтіла
Зімноюйти.І,якгадаюя,
Умитьсамазняланасеберуки.
Цевсе,щознаюя.Ащодошлюбу—
Томамкатежпроньогодобрезнає.
Якщохочтрохивиненявнещасті,
Тозаберітьмоєстарежиття
Задекількагодинранішдостроку
Іправосуддювжертвупринесіть.

                  К н я з ь

Твоємиздавназнаємблагочестя.
АдеслугаРомео?Щовінскаже?

                  Б а л т а з а р

Ясповістивгосподарясвого
ПросмертьДжульєтти.ЗМантуїумить
Вінверхиприскакавнакладовище
Ікинувсясюди,доцьогосклепу.
Листажзвеліввіддативранцібатьку
Інаказавмені,підстрахомсмерті,
Щобяйогосамоготутлишив.

Ф. Лейтон.
Примирення

Монтеккі
таКапулетті

білямертвихтіл
РомеоіДжульєтти.

1855 р
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 К н я з ь

Подайлиста.Ягляну,щовінпише.
Деграфівпаж,щовикликавсторожу?
Скажи,щотутгосподартвійробив?

 П а ж

Прийшовсюдивін,щобпокластиквіти
Насвіжудомовинунареченій;
Меніжзвеліввіндалівідійти.
Явиконавнаказ.Колицераптом
Ступивдосклепухтосьізсмолоскипом
Ідверіставламати.Мійсиньйор
Вразшпагувихопивівмить—нанього,
Аяпобіг,щобвикликатьсторожу.

    К н я з ь

Цейлистпідтверджуєсловаченця,
Шляхикоханняйновинупросмерть.
Ромеододає,щовінкупив
Вубогогоаптекаряотруту
Йприйшовсюди,щоботруїтисьтут
ІпоручізДжульєттоюлежати.
О,дежвони,ціворогизапеклі?
Монтеккі!Капулетті!Подивіться,
Якийвасбичкараєзаненависть:
Вашцвітлюбов’ювбилинебеса!
Аязате,щозносиввашічвари,
Двохкревнихнагловтратив.Каравсім!

    К а п у л е т т і

Обратемій,Монтеккі,дайжеруку!
Вдовинийспадокцедочкимоєї,
Абільшогонеможуяпросити.

    М о н т е к к і

Алеяможудатибільше.Я
Їйстатуюіззолотапоставлю.
ПокільВероноюзвемоВерону,
Любішогонебудесилуета,
АніжвкоханнівірноїДжульєтти.

        К а п у л е т т і

Ромеостатуянеменшбагата
Ізнеюпоручбудетутстояти.
О,бідніюніжертвинашихчвар!..(...)

                                    (Пе рек лад з англійської Іри ни Сте шен ко)
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За мо ти ва ми тра ге дії «Ро мео і Джу льєт та» В. Шек спі ра бу ло зня то май же 250 
кінофіль мів у різ них кра ї нах сві ту. Се ред них є від зна че на пре мі єю «Ос кар» кі но
с тріч ка «Ро мео і Джу льєт та» ре жи се ра Ф. Дзеф фі ре ллі (Італія, Велика Британія,
1968). Один із най кра щих тво рів кі но мис тец тва ос тан ніх ро ків — кінофільм «Ро мео 
і Джу льєт та» ре жи се ра К.Кар лея (ВеликаБританія,2013).

• П рег лянь те в інтернеті один із кінофіль мів (завибором) за тра ге ді єю В. Шек с   пі
ра. Вис лов те свою дум ку що до особ ли вос тей від тво рен ня ду ху епо хи й про
від них тем, проб лем та об ра зів тра ге дії.

Пе ре вір те се бе. 1. Наз віть про від ні те ми й мо ти ви со не тів В. Шек спі ра. 2. Оха
рак те ри зуй те іде ал кра си ре не сан сної лю ди ни. По ка жіть це на прик ла ді од но го із  
со не тів В. Шек спі ра. 3. До ве діть, що в  тра ге дії «Ро мео і Джу льє тта» по ру шено важ
ли ві фі ло соф ські пи тан ня люд сько го бут тя. 4. Оха рак те ри зуй те об ра зи Ро мео та 
Джу льєт ти в їх ніх сто сун ках із бать ка ми, дру зя ми, од не з од ним. 5. Чи змі ню ють ся 
ха рак те ри го лов них ге ро їв про тя гом роз вит ку сю же ту? 6. Роз крий те жан ро ву сво є
рід ність тра ге дії «Ро мео і Джу льєт та» В. Шек спі ра.

осмислюємо прочитане. 1. По рів няй те об раз Ро мео на по чат ку й нап ри кін ці 
тво ру. Як внут ріш ньо змі нив ся ге рой? 2. По рів няй те об ра зи Па рі са й Ро мео. 3. Який 
об раз вам біль ше по до ба єть ся? Чо му?

твор че зав дан ня. У тра ге дії В. Шек спі ра «Ро мео і Джу льєт та» 20 ді йо вих осіб. 
Обе ріть для се бе од но го з пер со на жів (дру го ряд но го) і скла діть що ден ник по дій від 
йо го іме ні із су бо ти до п’ят ни ці(6днів). 

Дискусія. 1. Чи бу ло ко хан ня Ро мео до Ро за лі ни справ жнім? А до Джу льєт ти? 
До ве діть свою дум ку ци та та ми з тек сту. 2. Що, на ва шу дум ку, є кри те рі єм вір но го й 
вза єм но го ко хан ня? 

ро бо та в гру пах. Під го туй те інс це ні за цію улюб ле но го урив ка з тра ге дії В. Шек
спі ра.

Життєві ситуації. Чому, на вашу думку, історія Ромео і Джульєтти залишається 
популярною і в наш час? Чого вона навчає молодь і дорослих людей?     

  

Шек спір В. РомеоіДжульєтта/В.Шекспір/перекладІриниСтешен
ко//Зібраннятворіву6титомах.Том2.—Київ,1986.—С.311–413

Робота з текстом

Радимо
прочитати

Фрагментізкінофільму«Ромео
іДжульєтта»(ре ж. Ф. Дзеф фі рел лі, 

Іта лія,  Ве ли ка Б ри та нія, 1968)

Фрагментізкінофільму«Ромеоі
Джульєтта»(ре ж. К. Кар лей,  Ве ли ка 

Б ри та нія, 2013)
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Сто рін ки жит тя та твор чос ті

23квітнявІспаніївідзначаютьсвятоСанХорхе(святогоГеоргія)—День
книжки,щоприпадаєнаденьсмертівидатногописьменникаМ.деСерван
теса Сааведри, роман якого про Дон Кіхота є однією з найпопулярніших
книжок у світі. У цей день іспанці збираються в людних місцях і по черзі
протягомдвохтрьохднівчитають«ДонКіхота»,атакождаруютьоднеодно
мукнижкийтроянди.

Міґель де Сервантес Сааведра ймовірно народився 29 ве рес ня 1547 р. у
ДеньсвятогоМихайлавм. Аль ка лі де Е на ресі(Іспанія)ітамжебувхрещений
уцерквіСвятоїМарії.Ім’яСааведравзявдлятого,щобвідрізнятисявідМіґе
лядеСервантесадеКортінаса,вигнаногозкоролівськогодвору.Хлопчикбув
однимізсемидітейхірургаРодріґодеСервантесатайогодружиниЕлеонор.
Спочаткуродинажилавм.Вальядоліді,апотімвм.Кордові.Своєнавчання
Міґель,припускають,розпочавводнійзєзуїтськихшкіл.

У 1575 р., знаходячись на кораблі «Сонце», він (а з ним і його брат
Родріґо)потрапляєвполонтаопиняєтьсявАлжирі.Зап’ятьроківполо
нувінчотириразинамагавсявтекти.Ілишевосени1580р.буввизволе
нийза500ескудо1,щотодібуловельмизначноюсумою,аджейоговважа
ли важливим полоненим. Повернувся до Іспанії, де наприкінці того ж
рокудіставсяМадрида.

ПотрапившинаслужбудоіспанськогокороляФіліппаІІ,М.деСерван
теснавітьвиконувавшпигунськізавданняназаходіАлжиру,дебувраніше
полоненим. За успішне завершення цієї місії отримав удесятеро менше,
аніж був заплачений за нього викуп. І потім, ще багато років поспіль він
повертатиметігроші,щоколисьбулипозиченінайогопорятунокізполону.
Наприкінці ХVI ст. король Філіпп ІІ, готуючись до майбутньої війни (з
1587до1604р.),збиравсвоюіспанськуармаду(відомуяк«Непереможна»)
—флотіз130кораблів.Повернувшисьнабатьківщину,М.деСервантесздій
снюєзакупівліпровіантудля«Непереможноїармади».Протеторговцемвін
бувнедужевправним,йоговесьчаспереслідувалиневдачі.Завершилосяце
тим,щоМ.деСервантеснавітьпотрапивдов’язниці.

МІҐЕЛь  ДЕ  СЕРВаНтЕС СааВЕДРа
1547–1616 рр.

Для обох, сно вид ця та йо го сну, уся суть сю же ту  по ля
га ла в про тис тав лен ні двох сві тів: ви га да но го сві ту 
ли цар ських ро ма нів і пов сяк ден но го сві ту. 

ХорхеЛуїсБорхес

1 Ескудо — за часів М. де Сервантеса грошова одиниця Португалії, Іспанії, країн
ЛатинськоїАмерики.
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Розпочавшисвоюлітературнукар’єрудосить
пізно,майжев40років,письменникнеставпо
пулярним.Анійогоновела«Га ла тея»,анічислен
ні драматичні твори не викликали особливого
інтересувпубліки.ТомуМ.деСервантеспрагне
заробляти іншими способами. Проте його під
приємницькадіяльністьтаксамонемалауспіху.
1603р.митецьперебравсядом.Вальядоліда,де
завершиврозпочатуранішепершучастинурома
ну«Пре муд рий гі даль го1Дон Кі хот з Ла ман чі».

Опублікована 1605 р. перша частина роману
відразусталадужепопулярною:протягомодного
рокубуловиданоп’ятьнакладівкнижки—івсі
вони розійшлися. Твір перекладали й за кордо
ном,протетогоуспіху,щоставбипідставоюдля
фінансової упевненості, автор так і не отримав.
Він став відомим, його книжкою зачитувалися,
протевонавикликалаглузливінасмішкийзазд
рощі.

З того часу М. де Сервантес не припиняв
писати. Драми, новели, поеми, ще один роман 
«Ман дри Пер сі ле са і Си гіз мун ди»… А в 1616 р.

вийшладрукомдругачастинароманупроДонКіхота.
У1616р.,уженасмертномуложі,митецьприйнявпостригученці.Він

помер 22 квіт ня 1616 р.ум. Мадриді (Іспанія).
Про що письменник думав в останні миті свого життя? Чому земний

світвидавсяйомумарнотою?Мипроценіколинедізнаємося.М.деСервантес
тайогоДонКіхотзалишилисявічноюзагадкоюлітератури,якумийдосі
розгадуємо.

Знай діть в інтернеті пам’ят ни ки та му зеї М. де Сер ван те са в різ них 
кра ї нах. Під го туй те пре зен та цію.

Пе рек ла де ний ба гать ма мо ва ми сві ту, ро ман М. де Сер ван те са прий шов 
до ук ра їн сько го чи та ча нап ри кін ці XIX ст. І.Франко здій снив ско ро че ний 
вір шо ва ний пе рес пів ро ма ну, опуб лі ко ва ний 1891 р. Пра цю вав над ним 
та кож і пись мен никВ.Самійленко. На по чат ку ХХ ст. ро ман пе рек лав М.Іва
нов. Знач ною по ді єю ста ло ви дан ня ук ра їн сько го пе рек ла ду «Дон Кі хо та» 
1995 р. — пе рек лад роз по ча тий, але не за вер ше ний М. Лукашем. Йо го 
за кін чив А.Перепадя. Книж ка, що так дов го йшла до нас, вар та то го, щоб 
пос та ви ти ся до неї мак си маль но уваж но.

Книжка і 
комп’ютер

Пам’ятник
М.деСервантесу

тайогогероям.м. Мад рид 
(Іспанія). Сучасне фото

1Гідальго (ідальго) —дрібнийдворянин.
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Міґель  де  Сервантес Сааведра

Роман «Дон Кіхот». Іс то рія ство
рен ня. М. де Сервантес створював

«ДонКіхота»упродовжбагатьохроків.Засло
вами самого автора, він почав писати твір у
в’язниці,кудипотрапив1597р.(банк,уякому
М.деСервантесзберігавзібраніподатки,збан
крутував,томуписьменниказасудилизароз
тратукоштів).Підчасув’язненнявйогоуяві
поставобразлюдини,якапідвпливомлицар
ських романів вирушила здійснювати подви
ги, наслідуючи героїв улюблених книжок.
Можливо, тодішня Іспанія видавалася йому
духовною«в’язницею»ічерезобразДонКіхо
тавінутверджувавідеювнутрішньоїсвободи.
А можливо, задум роману був пов’язаний з
особливостями соціальноекономічного розвит
куйкультуритогочасу.

Ко ро лівс тво Іс па нія бу ло над зви чай но мо гут нім, але нап ри кін ці XVI — на 
по чат ку XVII ст. во но пос ту по во по ча ло втра ча ти свою міць. Утім, ге ро їч не 

ми ну ле ба га тьом ви да ва ло ся при ваб ли ві шим за су час ність. Цим по яс ню єть ся над
зви чай ний ус піх в Іс па нії ли цар ських ро ма нів — жан ру, який на той час в ін ших кра ї
нах ут ра тив по пу ляр ність. 

М. де Сер ван тес відтворив у сво є му ро ма ні не ба жан ня лю дей поз ба ви ти ся 
об луд них іде а лів. Пре тен зії та ам бі ції йо го су час ни ків виг ля да ли так са мо ку мед но, 
як ли цар в ір жа вих ла тах на ста рез ній шка пі.   

Уроманібагатоавтобіографічногоматеріалу.Дружинаписьменникабула
родомізЛаманчі,відїїродичівмитецьупершепочувісторіюпроАлонсоКіха
но—палкогошанувальникалицарськихроманів.Утворізгаданоіменабага
тьохсучасниківмитця,перетворенихйогоуявоюнахудожніобрази.

Романскладаєтьсяздвохчастин,яківийшлидрукомзінтерваломупонад
десятьроків:першачастина—1605р.,друга—1615р.

Зв’язок тво ру з ли цар ськи ми ро ма на ми й син тез різ них жан ро вих 
оз нак у ньо му. Словоро манпоходитьвідназвироманськихмов(ro ma nus).
Зачасівсередньовіччяро маном називалибудьякітвори,написанінарод
ною—романською(французькою,італійською,іспанською,португальською
таін.)мовою,анелатиною.Згодомро маномпочалиназиватиепічнітвори
значногообсягуйрізноманітноїтематикитапобудови.

Ни ні анг ло мов не лі те ра ту роз навс тво фік сує два зна чен ня цьо го 
тер мі на: 1) romance(фр. roman) — ідеться про ан тич ний і се ред ньо віч ний ро ман; 
сти лі зо ва ний під дав ни ну твір; 2) novel— тоб то но во час ний, або су час ний, ро ман. 
Та кож у су час но му лі те ра ту роз навс тві роз різ ня ють  влас неstory— прав ди ву чи ві ро
гід ну іс то рію та novel— іс то рію ви га да ну.

Коментарі

Пам’ятникДонКіхоту.
м. Кор до ва (Іс па нія). 

Сучасне фото
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У середньовічній Європі були дуже популярними лицарські романи. Вони
маливеликезначеннядлясвогочасу,оскількипривернулиувагудоособис
того життя людини, її індивідуальності й почуттів. На відміну від античних
романів,якімализдебільшогоміфологічноказковийхарактер,улицарських
романах доби Середньовіччя геройлицар вирушає в широкий світ та
утверджуєтьсявньому.Хочацейсвітчудеснийігеройуньомучастостика
ється із фантастичними силами, здійснює подвиги (заради високої мети,
ПрекрасноїДами,перемогижиттянадсиламизла),тавсежтакивлицарських
романахз’явилисяокреміісторичніприкметидоби.Оскількизазмістомці
романиописувализагаломвипробуваннягероїв,їхніпригоди,товониназива
ютьсяаван тюр ни ми(зфр.aven tu re—пригода).Великурольвнихвідігравало
почуття шляхетного кохання, яке було рушійною силою сюжету. Образи
героятайогодамисерцяідеалізували,прославлялизаїхніморальніякостій
почуття,хочанерідкогероїпереживалитрагедію.

Паралельноізцимивеликимиформамилітературивсереднівікироз
вивалисядрібніфольклорніформисатиричногойпародійногохарактеру,
уякихнапершийпланвиходилиобразикрутія,блазнятадурня.Вонитеж
буличастиноютогочасноїдійсностійрозкривалисвітуженевідеалізованому
(чудесному),авбільшреальномузабарвленні.Поступовоформувалисяпере
думови для створення «крутійського» роману, де герой був поєднаний із
реальнимсвітом,завдякисвоїйвдачітажиттєвійенергії.Цевжебувнеідеаль
нийгерой,вінмаврізніриси,зумовленідійсністю.

ЛицарськийромануЄвропібувпопулярнимдоXVIст.,покиМ.деСерван
тесненаписав«ДонКіхота»,використовуючитрадиціїєвропейськогороману
йводночасідучидалі.

Сміх(якийуроманівиявляєтьсячерезгумор,іронію,пародіютасатиру)
є одним із важливих складників роману М. де Сервантеса. Він дає змогу

«“Дон Кі хот” — це не тіль ки па ро дія на ли цар ський ро ман, не тіль ки 
пер ший і най виз нач ні ший гу мо рис тич ний ро ман, у ньо му бу ло 
щось знач но біль ше. Це був пер ший рі шу чий крок до ре а ліс тич но го 
зоб ра жен ня справ жньо го жит тя на ро ду, а ра зом із тим і пер ший 

ро ман, у яко му ав тор спро бу вав біль ше заг ли би ти ся в ха рак тер сво го ге роя, 
ра зом із сміш ни ми сто ро на ми по ка за ти і йо го сим па тич ні, на віть бла го
род ні ри си, вис ло ви ти ус та ми цьо го ге роя або ін ших ді йо вих осіб ряд кри
тич них і по зи тив них ду мок про стан то діш ньо го сус пільс тва, йо го пот ре би й 
праг нен ня. Од ним сло вом, у “Дон Кі хо ті” ми ба чи мо пер ший ро ман но ві шо
го крою; це сус піль но пси хо ло гіч ний і фі ло соф ський твір, хо ча на йо го тлі 
ав тор ви во дить ще ве се лі, іно ді ка ри ка тур ні за ма льов ки в ста ро му ли цар
сько му ду сі»(ІванФранко).

У тво рі ор га ніч но по єд на ли ся різ ні тра ди ції єв ро пей сько го при
год ниць ко го ро ма ну: аван тюр на і «кру тій ська». Ве ли ке зна чен ня у тво рі має 
на род ний сміх.

Зауважте!
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побачитиобразийситуаціїврізнихаспектах,виявляєвнихприхованіграні
й зумовлює широкий філософський зміст роману, який вийшов за межі
ідеалізації дійсності та став засобом її пізнання. Письменник використав
такождосягненнягероїчногоепосуантичностітадобиСередньовіччя,вибу
довуючитвірякрозповідьпромандригероя,йогопригодийпошукинезна
ного.Алеразомізтимцятрадиціятежбулатворчопереосмисленамитцем,
якийпрагнувпоказатиреальнийсвіт.

ДолясамогоромануМ.деСервантесавйогоепохубулатрагічною.Пуб
лікасміяласязпригодДонКіхота,незвернувшиувагинависокігуманістич
ніідеї,закладеніавторомутворі.Ідосіцейроманвикликаєдискусіїсеред
дослідниківічитачів.

Отже, у романі «Дон Кіхот» виявилися ха рак тер ні оз на ки куль ту ри  
до би Від род жен ня:

 • посиленняінтересудодійсностіякоб’єктазображення(дійсністьуже
неабстрактносимволічна,анабуваєконкретнихознак,вонапоказана
впостійномурусійзмінах);

 • конкретизаціямоментівреальноїдійсностіталюдськогожиття(пере
вагаконкретикинадабстракціямийумовнимиформами);

 • дійсністьнабуваєсуспільнихознак,хочавонищенеузагальнюються,
неаналізуються;

 • увагадорізноманітнихтипівілюдськиххарактерів,яківзаємодіють
міжсобою;

 • прагненнямотивуватиподіїтавчинки;
 • активнеавторськеначало,креативнасила,автор—нестороннійспо

глядач,ачастинареальногосвіту,учасникжиття;
 • людина в романі Відродження — не лише людина конкретна (хоча

вонамаєйконкретніриси),аще,заД.Затонським,«притчанатему
проїїможливості» .

Особ ли вос ті сю же ту та ком по зи ції тво ру. Зпершихсторінокроманучитач
потрапляєувідоміситуаціїлицарськогороману,тількиперенесенізідеаль
ногочудесногочасувреальнуІспаніюнаприкінціXVI—напочаткуXVIIст.
Окрасоюлицарськогороманубувмолодийвродливийлицар—утіленняшля
хетностійіншихчеснот,закоханийусвоюобраницютаздатнийперемагати
чаклунів, велетнів і багатьох ворогів. Але в романі М. де Сервантеса на
йогомісціопиниласязвичайналюдина,якапотрапилаузвичайний,анеказ
ковийсвіт.

На початку роману автор говорить, що твір «позбавлений коштовних
оздобвитвореннятавченості,якимикрасуютьсязвичайнотвори,скомпоно
ванівдомахлюдейосвічених».Віннаполягаєнапростотітащиростісвого
«літературного подарунка». У дусі простоти та «правдивості» розпочинає
історію Алонсо Кіхано з Ламанчі — гідальго, захоплений читанням лицар
ськихроманів.Вінмав,крімсилисиленноїкнижок,лишестарийщит,спис,
шкапуйпсабігуна.Щебуливньогоключницятанебога,однаквонитільки
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підкреслюютьубогістьпобутугероя,що
невідповідаютьвисотіпольотуйогогеро
їчних мрій. Адже Кіхано уявляв себе
самотнім мандрівним лицарем, закоха
нимуПрекраснуДамуйтомузобов’яза
нимздійснюватичисленніподвиги:щоб
здобути довічну славу та прославити
красуню своїх найзаповітніших мрій.
Через відсутність такої красуні поруч
йомупригадаласяселянкаАльдонсаЛо
ренсо, перейменована на Дульсінею з
міста Тобоса. Так само, як і герої чис
леннихлицарськихгероїчнихфантазій,
Кіхано хоч і не дає імені своєму мечу,
аленазиваєстарезнушкапуРосінантом.
Знайшовши собі зброєносця із звичай
нихселян(СанчоПансу),геройвирушає

втривалімандри…Такцяпарагероїв,дивакуватихісмішних,осьужебільше
чотирьохстолітьмандруєвпросторілітературиймистецтва.

Композиціяроманурозгортаєтьсявситуації«ве ли кої до ро ги».Ман дрів
ка —головнийкомпозиційнийприйомтвору,щодаєможливістьавторові
відтворити широку дійсність, вільно поєднувати різні образи та події.
Основоюсюжетусередньовічнихлицарськихроманівбуловипробування:
геройвипробовувавсярізнимисилами,передовсімчарівними,надуховнута
фізичнуміцність.УроманіМ.деСервантесаголовнийгеройвипробовується
дійсністю,зякоюпостійностикаютьсяйоговисокіпрагнення.

Першіп’ятьрозділівромануназиваютьпро то кі хо том,якийзакінчується
новелоюпробезглуздий,позбавленийбудьякихілюзійсвіт.Головнезавдан
няцихрозділів—висміятипопулярні,алепозбавленілітературноївартості
лицарськіромани.ПочинаючизVIIрозділуйдокінцяроману,образголов
ного героя поступово ускладнюється. Із фантастичними видіннями та без
глуздимивитівкамиДонКіхотаз’являютьсямудрістьішляхетність.

Уроманієчисленнізгадкипроміста,містечкатамісцевостіІспанії.Уцьо
мусенсікнижкуможнаназватисво є рід ною ен цик ло пе ді єю іс пан сько го жит тя.
МандруючизЛицаремСумногоОбразутайогозброєносцем,читачнібисам
рухаєтьсякраїноюібачитьусіїїпринади,алеразомізтиміпотворністьжиття.

Об раз Дон Кі хо та. Цейобразнеможнаоцінюватиоднозначно.Вінзавж
ди різний, адже зображений автором у різних ракурсах. З одного боку, це
натуратворча,піднесенайнатхненна,ботількиуявасправжньогоромантика
могла перетворити просту селянську дівчину на Прекрасну Даму, заради
якої варто здійснювати подвиги. Дон Кіхот вірить у торжество справедли
вості,зарадиякоїтребаборотися.Усісвоїсиливінладенвіддатилюдям,які,
як йому здається, потребують безкорисливої допомоги. Серед видатних
героївдобиВідродженняДонКіхотавирізняєсамецяздатністьдодії,енту

Ч. А  Детті. ДонКіхотіСанчоПанса.
1914 р.
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зіазм,зякимвінобстоюєсправедливість,хочайого
зусиллячастобуваютьмарними.

З іншого боку, на відміну від шляхетних героїв
лицарських романів, Дон Кіхот комічний у своєму
намаганнізмінитисвіт.Йогосвітламріяідобраволя
постійностикаютьсязбуденноюдійсністютанемож
ливістюреалізувативисокінаміри.Томуобразгероя
постаєнетількикомічним,айтрагічним.

ДонКіхотєпародієюналицарство,алеводночас
і справжнім лицарем, тому що не боїться захищати
знедолених та йти вперед до своєї мети. Проте він
вирушивудалекупутьневтойчас.Йогооточувала
ница, похмура й приземлена реальність. Довкола
нього були люди, які жили простим життям, тому
вонисміялисянаднимінерозумілийогопрагнень.Створившисобісвітпри
марнихідеалів,ДонКіхотпоступововживаєтьсявнихіживевигаданимицін
ностямийувигаданомунимсамимсвіті.Алереальнийсвітпостійнойвладно
втручаєтьсявтілицарськісюжети,якіпридумавдлясебегерой.Іпоступово
передчитачамизамістьлицарськихісторійрозгортаютьсясюжетиреального
життя—широкого,розмаїтого,неідеального,тавсежтакинапрочудцікавого.

Су час ний ху дож ник Ок та віо Окампо на ма лю вав кар ти ну за гад ку «Видіння Дон 
Кі хота». Яким ви по ба чи ли Дон Кіхота?

Донкіхотство —  особ ли вість сві до мос ті й по ве дін ки лю ди ни, яка 
має на мі ри вті ли ти іде ал у жит тя, але че рез ві дір ва ність від ре аль нос ті та кі на мі ри 
спри чи ня ють кон флікт лю ди ни з дій сніс тю та се ре до ви щем. По нят тя «дон кі хотс тво» 
ви хо дить за ме жі ро ма ну М. де Сервантеса. Його можна ви ко рис то ву ва ти  сто сов но 
різ них со ці аль но іс то рич них епох і різ них жит тє вих си ту а цій. 

Сан чо Пан са. Умистецтвівідомочималообразів,якієпар ни ми,тобтоякі
неіснуютьокремоодинвідодногойвизначаютьсюжеттвору.Мипам’ятаємо
ОрфеятаЕврідіку,ДедалайІкара,РомеотаДжульєттуйбагатьохінших.
Дон Кіхот і Санчо Панса теж навіки пов’язані творчим задумом автора.
Вони мандрують дорогами тодішньої Іспанії, і кожний із них порізному
сприймаєте,щовідбуваєтьсядовкола.Напершийпогляд,ДонКіхотіСанчо
Пансапов’язаніміжсобоюзапринципомконтрасту,боодин—надтопіднесе
ний,мрійливий,адругий,навпаки,—приземлений,прагматичний,подеколи
навітьбрутальний.ТанасправдіДонКіхотіСанчоПансадоповнюютьодин
одного,утілюючирізніаспектилюдинивїїширокомуфілософськомусмислі.
Людинабуваєрізною:унійєіпрекраснамрія,іводночаспрагматизм,іздо
ровийглузд.Крімтого,СанчоПансатаДонКіхотмаютьщейдвапоглядина
життя,якеможебутисприйнятепорізному.СанчоПансінайбільшедіста
єтьсястусанівзайогогосподаря,ацеяскравосвідчитьпротуреальність,яка

Коментарі

О. Окам по.  Видіння Дон
Кіхота.1989 р.
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існує і має свої закони. Він утілює народне розуміння правди життя. Його
оцінки вчинків Дон Кіхота супроводжуються народним гумором, а народ,
якийсміється,маємайбутнє.

Історія тлумачення та переосмислення в літературі й мистецтві образів
ДонКіхотайСанчоПансидоситьтривала.УжевXVIIст.іспанськіписьмен
никиЛ.деВега,П.Кальдерон,Л.деГонгораіАрготезверталисядообразу
ДонКіхотаусвоїхтворах.

У XVIII ст. роман М. де Сервантеса дав поштовх для розвитку пригод
ницькогороманувАнглії,ФранціїтаіншихкраїнахЄвропи.Йогогероїбули
переосмисленівXIX–XXст.Ісьогоднівонидаютьпривіддляроздумів.

ІспанськийфілософХ.ОртегаіГассетупраці«РоздумипроДонКіхота»
(1914)визначивширокіобріїтлумаченняроману,уякомузацікавимипри
годамигероїврозгортаєтьсяодвічнаборотьбадобраізла,справедливостійне
справедливості,свободитанасильства.

Ро ман —одинізжанрівхудожньоїлітератури,прозовийтвір,місткий
за обсягом, складний за будовою, у якому широко охоплено важливі
проблеми,життєвіподії,розкритоісторіїбагатьохперсонажівпротягом
значногопроміжкучасу.

Па ро дія (з давньогрецьк. піс ня на ви во ріт, пе ре роб ка на сміш ний 
лад)—одинізжанрівфольклоруйлітератури,гумористичнийчисати
ричнийтвір,уякомуімітуєтьсятворчаманераписьменникадляосміян
няїїякневідповідноїновиммистецькимзапитам.

ДОН КІХОт (1605–1615)

Роман

(Уривки)

ЧаСтиНа ПЕРШа

Роз діл І,

де оповідається, хто такий був преславний гідальго  
Дон Кіхот із Ламанчі та як він жив

Нез ва жа ю чи на свою по зір ну прос то ту ні би то іс то рич но го пе ре ка зу, 
по ча ток ро ма ну є до сить склад но ор га ні зо ва ним тек стом. Мо ва тво ру ві доб ра жає 
ар ха ї зо ва ний стиль ли цар ських ро ма нів, але за допомогою за со бів гу мо ру, іро нії та 
па ро дії подано пе ре ос мис лен ня об ра зів і по дій, а та кож під крес лено чу да сію і «бо же
віл ля» ли цар ських фан та зій. Ад же ро ман М. де Сер ван те са спи рав ся на «су час ність» 
ті єї до би, див ля чись на по дії і по пе ред ню куль ту ру як на ми ну ле. 

В ук ра їн сько му пе рек ла ді ро ма ну М. Лу ка ша та А. Пе ре па ді здій сне но спро бу 
імі ту ва ти стиль тво ру за до по мо гою час тко во зас та рі лих, час тко во ді а лек тних слів та 
їх ніх ужи ва них форм, а та кож «на род ної мо ви»: прос то річ них ви ра зів, по бу то вої лек
си ки, а та кож прис лів’їв і при казок. 

•  Чи та ю чи твір, знай діть сло ва й ви слови, що па ро ді ю ють стиль ли цар ських 
ро ма нів.

Коментарі
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ВоднімселівЛаманчі—авякомусаме,нескажу—живсобінетак
давногідальго,зтих,щотомаютьлишесписанаратищі,старосвіт

ськогощита,худушкапинутахортабігуна.(…)Булавньоговдоміключниця
роківзасорокінебога,щойдвадцятищенемала,тащехлопецьчелядинець
пропольовуйнадвірнюроботу—чиконясідлати,чиножицямисадівниць
кимиорудувати.Літнашомугідальговідоп’ятдесяткадобиралося,статури
бувміцної,ізсебехудий,злицясухорлявий,зорінезасиплявідужекохався
вполюванні.Напрізвищейомубуло,кажуть,КіготьчиВіхоть(просе,бачи
те,одніавторипишутьтак,адругіінак),хочавнасєпевніпідставидумати,
щонасправдівінзвавсяКикоть.Протедлянашоїповістівонобайдуже—аби
митільки,оповідаючи,одправдианірушнеодбігали.(…)

Такот,щобвизнали,гідальготойгулящогочасу—тобтозамалимнецілий
рік—читавлицарськіроманизтакимзапаломізахватом,щомайжезовсім
занедбавнелишесвоєполювання,айусякегосподарювання.

Ітаквіндотогоділаприлюбивсятаприсмоктався,щонеодинморгорної
земліпродав,абикнижоклицарськихдочитаннясобінакупити:де,було,яку
стріне,такзразуйтягнедодому.(…)

Ітакнашгідальговтечитаннявкинувся,щознайчитав,якдень,такніч,
одраннядосмеркання,аодсмерканнязновудорання,ізтогонедосипутаз
тогоперечитумозокйогодорештивисох—ізсунувсябідахазглузду.Його
уявапереповниласярізнимихимерами,вичитанимизтихкнижок:чарамита
чварами,битвамитабоями,викликамитаранами,зітханнямийкоханнями,
розлукамитамукамийусякимитакимиштуками.Усітінесосвітеннівигад
китакубилисьйомувтямку,щовінмавїхзащирісінькуправду.Казав,що
СідРуйДіасзавзятийбувлицар,аленевийшовпротилицаряПолум’яного
Меча,ботойодниммахомдвохстрашнихіпотворнихвелетнівмігнавпіл
розчахнути.ВеликогостоявуньогоіБернардодельКарпіо,щовбивуРон
севалі завороженого Роланда робом Геркулеса, котрий задушив у своїх
обіймахАнтея,синаземлі.ПохвалявнашгідальгойвелетняМорганта1,що
зусьогопихатогойнечемноговеликанськогокодлаєдинийбувлюб’язнийі
ґречний. Та над усіх поважав він Рінальда Монтальбанського; любо йому
булобачити,яктойлевень,виїхавшизісвогозамку,грабувавнашляхукого
попадя,або,перелинувшичерезморе,викрадавМагометовогобоввана,що
був,якславитьісторія,гетьувесьщирозлотий.Азате,щобнадаватиносаків
зрадниковіГанелону,нашкавальєровіддавбирадосвоюключицю—тавже
йнебогузаодно.

Збожеволіввінотакдопослідку,івроїласяйомувголовудивочнадум
ка,якажодномушаленцевідотинаумнеспливала:щойомувипадає,мовляв,

існує і має свої закони. Він утілює народне розуміння правди життя. Його
оцінки вчинків Дон Кіхота супроводжуються народним гумором, а народ,
якийсміється,маємайбутнє.

Історія тлумачення та переосмислення в літературі й мистецтві образів
ДонКіхотайСанчоПансидоситьтривала.УжевXVIIст.іспанськіписьмен
никиЛ.деВега,П.Кальдерон,Л.деГонгораіАрготезверталисядообразу
ДонКіхотаусвоїхтворах.

У XVIII ст. роман М. де Сервантеса дав поштовх для розвитку пригод
ницькогороманувАнглії,ФранціїтаіншихкраїнахЄвропи.Йогогероїбули
переосмисленівXIX–XXст.Ісьогоднівонидаютьпривіддляроздумів.

ІспанськийфілософХ.ОртегаіГассетупраці«РоздумипроДонКіхота»
(1914)визначивширокіобріїтлумаченняроману,уякомузацікавимипри
годамигероїврозгортаєтьсяодвічнаборотьбадобраізла,справедливостійне
справедливості,свободитанасильства.

Ро ман —одинізжанрівхудожньоїлітератури,прозовийтвір,місткий
за обсягом, складний за будовою, у якому широко охоплено важливі
проблеми,життєвіподії,розкритоісторіїбагатьохперсонажівпротягом
значногопроміжкучасу.

Па ро дія (з давньогрецьк. піс ня на ви во ріт, пе ре роб ка на сміш ний 
лад)—одинізжанрівфольклоруйлітератури,гумористичнийчисати
ричнийтвір,уякомуімітуєтьсятворчаманераписьменникадляосміян
няїїякневідповідноїновиммистецькимзапитам.

ДОН КІХОт (1605–1615)

Роман

(Уривки)

ЧаСтиНа ПЕРШа

Роз діл І,

де оповідається, хто такий був преславний гідальго  
Дон Кіхот із Ламанчі та як він жив

Нез ва жа ю чи на свою по зір ну прос то ту ні би то іс то рич но го пе ре ка зу, 
по ча ток ро ма ну є до сить склад но ор га ні зо ва ним тек стом. Мо ва тво ру ві доб ра жає 
ар ха ї зо ва ний стиль ли цар ських ро ма нів, але за допомогою за со бів гу мо ру, іро нії та 
па ро дії подано пе ре ос мис лен ня об ра зів і по дій, а та кож під крес лено чу да сію і «бо же
віл ля» ли цар ських фан та зій. Ад же ро ман М. де Сер ван те са спи рав ся на «су час ність» 
ті єї до би, див ля чись на по дії і по пе ред ню куль ту ру як на ми ну ле. 

В ук ра їн сько му пе рек ла ді ро ма ну М. Лу ка ша та А. Пе ре па ді здій сне но спро бу 
імі ту ва ти стиль тво ру за до по мо гою час тко во зас та рі лих, час тко во ді а лек тних слів та 
їх ніх ужи ва них форм, а та кож «на род ної мо ви»: прос то річ них ви ра зів, по бу то вої лек
си ки, а та кож прис лів’їв і при казок. 

•  Чи та ю чи твір, знай діть сло ва й ви слови, що па ро ді ю ють стиль ли цар ських 
ро ма нів.

Коментарі

1Моргант —геройжартівливоїпоеми«ВеликийМоргант»італійськогопоетаперіоду
ВисокогоВідродженняЛуїджіПульчі(1432–1484).

Дон Кі хот і Сан чо Пан са — «віч ні» об ра зи  в лі те ра ту рі й ми       
с тец тві. 

Зауважте!
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іподобає,собінаславу,арідномукраєвінапожиток,статисямандрованим
лицарем,блукатисвітамикіннойоружно,шукатипригодіробитивсете,що
робили,яквінчитав,мандрованілицарі,—тобтопоборювативсілякогороду
кривди,наражатисянарізнібідийнебезпеки,щоб,перебувшиїхіподолавши,
окритийменнясвоєнесмертельноюславою.Неборакабачивужевдумці,якза
правицюйогопотужнувінчаютьйого,щонайменше,натрапезонтськогоцісаря;
розкошуючибезмірицимипринаднимимріями,заходивсявінмерщійзаміри
своїдоділадоводити.

Попередусьоговичистивпрапрадіднузбрую,щовжебознавідколизанедба
навкуткуваляласяідобреіржеютацвілизноювзялася.Вичистив,вилагодив,
якміг,ажбачить—щербунійвеликий:заборолабракує,єсамийношишак.(…)

Тодіогледівсвоюшкапуй,хочвонавньогобулакуксовататамалабіль
шевсякоїґанджі,ніжгорезвіснаГонеллинаконяка,(…)визнав,щоніАлек
сандрів Буцефал1, ані Сідів Баб’єка2 його коневі не рівня. Чотири дні над
тимдумав,якйогоназвати—бодежвидано,щобкіньтакогознаноголицаря,
тащетакийсамсобоюдобрий,немавякогосьголосногоімені?(…)Крутивміз
комтудийсюди,перебиравсотніймень,вигадувавівідкладував,подовжу
вав і скорочував, перевертав на всі боки — і назвав нарешті Росінантом,
себтоПерешкапою.(…)

КінецькінцемвіннаріксебеДонКіхотом;звідсижтойвисновують
авторисієїправдивоїісторії,щовдійсностійогопрізвищебулоКикоть,ане
Віхоть,яктвердилидеякі інші.Проте,згадавши,щоодважнийАмадісне
задовольнявсясвоїмголиміменням,адолучивдоньогоназвурідногокоро
лівства,щобйогопрославити,ійменувавсяАмадісомГальським,нашзавзя
тийлицарпоклавтеждодатидосвогоіменіназвуотчизнисвоєїівеличатися
ДонКіхотомізЛаманчі:такусякомубудерозумно,звідкивінродоміходом,
так,гадалосяйому,уславитьвіннепомалусвоюбатьківщину.Підрихтував
ши отак збрую, спорудивши як слід шолома, прибравши ймення коневі
своємуйнарештісобісамому,вважавнашлицар,щотеперлишезаодним
ділостало—знайтисобідамудозакохання,бомандрованийлицарбезлюбо
ві—товсеодно,щодеревобезлистуйовочуаботілобездуші.(…)

О, як же радів наш добрий кавальєро, (…) знайшовши нарешті ту, кого
мавназватисвоєюдамою!Тобула,якгадають,простасобідівчинаізсусід
нього села, хороша на вроду, що він у неї був деякий час закоханий, хоча
вона,здається,протенезналайнедбала.ЗвалиїїАльдонсаЛоренсо.Вона
жтойвидаласьйомугідноюноситититулволодаркийогодумок.Вишукую
читакеім’я,щобінаїївласнебулосхожейличилопринцесічиякійсьпанії
високого коліна, він назвав її Дульсінеєю Тобоською (бо родом була з
Тобоса).(...).

(Пе рек лад з іспанської Миколи Лу ка ша й Анатоля Перепаді)

1Буцефал—славетнийкіньАлександраМакедонського.
2Баб’єка—ім’яконяСіда.
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ос мис лю є мо про чи та не. 1. Як виг ля дає по бут прос то го гі даль го? 2. Як впли
ну ла ли цар ська лі те ра ту ра на ге роя М. де Сер ван те са? Проілюструй те свою дум ку 
фраг мен та ми з тек сту? 3. Що в уя ві ге роя М. де Сер ван те са ство рює «ве лич» 
ли цар сько го жит тя? 4. Як виг ля дає «іде аль ний ли цар»? З яких пред ме тів скла да єть
ся йо го об ла дунок? Як во ни па су ють до пос та ті «ко міч но го ли ца ря»? 5. Яких оз нак 
ли царс тва на дає со бі ге рой? Чи для цьо го дос тат ньо тіль ки пев них пред ме тів та 
об’єк тів, чи пев них назв? Як Дон Кі хот ство рює нав ко ло се бе «світ назв»? 

твор че зав дан ня. 1. Пос тать Дон Кі хо та ха рак те ри зу єть ся іро ніч но. Ство ріть 
йо го опис, ви ко рис то ву ю чи текст так, щоб він зву чав сер йоз но та дра ма тич но — 
так, як ба чив се бе сам ман дрів ний ли цар. 2. Ге рой ро ма ну оби рає со бі Прек рас ну 
Да му — у ду сі ге ро їч них фан та зій доби Се ред ньо віч чя. Опи шіть, як для Дон Кі хо та 
виг ля дає Дуль сі нея То бось ка, а не Аль дон са Ло рен со.

Дискусія. Чому Дон Кіхот прагнув стати лицарем? 
Життєві ситуації. Як ви вважаєте, творча уява — це корисно для життя чи ні? 

Обґрунтуйте власну позицію. 

Роз діл I II,

де оповідається, яким потішним способом висвятився Дон Кіхот на лицаря

Од ні єю з важ ли вих фі гур ге ро ї ко ро ман тич ної лі те ра ту ри про 
ре аль не чи фан та зо ва не се ред ньо віч чя є пос вя та го лов но го пер со на жа в ли ца рі. Для 
під не се них іс то рій це мо мент най ви що го нап ру жен ня, ко ли ли цар стає на ко лі но, про
те ве лич йо го ду ші та под ви гу під ні ма єть ся над зем лею; ко ли ко роль сво єю на че 
бо жес твен ною вла дою пе ре но сить лю ди ну в ранг ге роя, а сам ли цар — сим во ліч
но «по ми рає» під пок ла де ним на ньо го ме чем, ста ю чи «без смер тним». Чи та ю чи 
роз діл ІІІ, з’ясуй те, які засоби комічного використано в сцені пос вя ти Дон Кі хо та в 
ли ца рі. 

Мученийтієюдумкою,ДонКіхотодбувшвиденьковечерюсвоювбо
гу корчемну, гукнув господаря, пішов із ним до стайні, а там упав

переднимнавколішкиісказав:
—Зацнийлицарю,яневстанузмісця,покидобродійствовашеневчинить

меніоднієїласки;учинившижїї,вашецьісебеславоювеликоюокриє,іроду
людськомунепомалуприслужиться.

Побачившикорчмаргостяустіпсвоїхітакіїречійогопочувши,витріщив
очізвеликогодивайнезнав,щопочати;віннамагавсяпіднятиДонКіхота,
алетойажтодівстав,коликорчмарпообіцявуволитийоговолю.

—Меншогояйнесподівавсявідвашої,мійпане,незрівнянноївелико
душності,—промовивтодіДонКіхот,—боласка,оякувасприсивієміяку
ваша гойність прирекла мені зробити, полягає в тому, жеби завтра рано
вашецьмененалицарявисвятив.(…)

Корчмарбув(...)битийжак;вінізразубувподумав,щойогогістьнеспов
нарозуму,атепертойзовсімутомупересвідчився.Хотівшидобрепобави
тисятоїночі,віннадумавпотуративсімйогопримхам,тожісказавДонКіхо

Робота з текстом

Коментарі
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тові,щосхвалюєйогонамір,цілкомпритаманнийівластивийтакимзнакоми
тимрицарям,наякоговінподобоюсвоєюбадьористоювиглядає;щойсамвін
замолодутежтакимхвальнимпромисломтрудився—віявсясвітами,шукаю
чипригод.(…)

ПотімкорчмарспитавуДонКіхота,чимаєвінгроші;тойодказав,щоне
маєнішага,бонідевкнигахнечитав,абимандрованілицаріносилиприсобі
побрязкачі.Натезаперечивкорчмар,щовінпомиляється:хочуроманахпро
тейнепишеться,боавториневважаютьзаконечнезгадуватипротакіпрос
ті й потрібні в дорозі речі, як гроші або чисті сорочки, однак це зовсім не
значить,щовлицарів їхнебуло;навпаки,йомудостеменновідомо,щовсі
мандровані лицарі, про яких понаписувано цілі стоси книг, мали про всяк
случайдобренатоптанігаманці;браливониізсобоюісорочкибілі,іслоїки
змастю—ранигоїти:незавшебовчистомуполіабосередстепудесьвоюю
чийнараниздобуваючисьєспромогазнайтисобіцілителя(…).

ДонКіхотпообіцявтакуседостотувчинити,якрадивйомукастелян,асам
заходивсялаштуватисядоцілонічноївартиколозброїнапросторомупод
вір’ї, що до корчми тієї збоку притикало. Позбирав увесь свій риштунок,
склавнажолобнапувальнийколоколодязя,самже,нахопившинаоднуруку
щита,авдругусписавзявши,почавпереджолобомповажнойнібиспогорда
тудисюдипоходжати.Якзаступиввіннаварту,тойнічякраззапала.

Корчмаржетимчасомрозповівусім,хтовйогокорчмібув,пробожевіл
ля свого нового нічліжника, про теє вартування над зброєю та про обряд
висвятиналицаря,щомавпотомувідбутися.Усідужетимхимородамдиву
вали й вийшли, щоб на Дон Кіхота іздалеку поглянути, а він ходив собі
велично взад і вперед або спинявся раптом і, спершись на списа, пильно
дививсянасвійбойовийобладунок.Нічбулавжепізня,алемісяцьтакроз
світився,нібивсонцявсепроміннязабрав,івсідобребачили,щовитворяв
новонасталийлицар.

Одномупогоничеві,щовкорчмістояв,прийшласамеохотанапоїтисвоїх
мулів,адляцьоготребабулознятизжолобаДонКіхотовузбрую.Якзабачив
нашлицартогонапасника,заволаводразудужимголосом:

—Хтобтинебув,озухвалийлицарю,щоважишсядоторкнутисядозброї
найславетнішого з усіх мандрованих лицарів, які будьколи приперезува
лисямечем,—подумай,щоробиш,нерушїї,боголовоюзасвоєзухвальство
приплатишся!

Погоничнезважавнатіїпогрозианіже(акращебйомубулозважити,ніж
здоров’ямсвоїмтакнеобачноважити),схопивзбруюзареміняччяікинувїї
якомогадалі.ЯкпобачивтеДонКіхот,звівочідонеба,амислізніс,видимаріч,
доволодаркисвоєїДульсінеїіпромовив:

—Дайменіпомочі,сеньйоромоя,уційпершійпритузі1,хайяпомщуся
зазневагу,учиненусерцюмойму,щоголдуєтобіповсівікивічні,незабудь
менеласкоюізаслоноюсвоєювційпершійпотребі!

1Притуга —скрутнестановище;горе,біда.
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Проказавшитакуораціютащебагатодечого,відкинувгетьщита,підняв
обіручсписайтакнимуголовупогоничевіторохнув,щотойзразуякмер
твийпростягся;іщебодинтакийудар,товженіякийлікарйогонеодволав
би.(…)Помалійчасинівставдругийпогонич,незнаючи,щосталосязйого
товаришем (бо той іще лежав і чмелів слухав), і теж хотів своїх в’ючаків
напоїти.Підійшовдожолобайдавайзбруюскидати,щобмісцезвільнити,
ажтутДонКіхот,некажучинісловайнекличучибільшенікогонапоміч,
ізновкинувщита,зновумахнувсписомітакнахабупоголовілулуснув,що
списхочіцілийзостався,такутогожчерепненатроє,амабуть,начетверо
розсівся.(…)

Гостеві витівки остобісіли корчмареві, і він вирішив покласти їм
край—дай,думає,одбудувжезразутойтриклятийобряд,висвячуйогона
лицаря,покиіншоїякоїсьхалепинесклалося.ПідійшовшидоДонКіхота,
вінперепросивйогозатихгультяїв,котрібезлановоговідоматакнечемно
супротигостяповелися,защовжеслушноїздобулисякари.Потімнагадав
йомузнову,щопризамковінемаєкаплиці,аледлядовершенняобрядувоно
некончейпотрібно:длявисвяти,згідноіззаведенимцеремоніалом(цевже
він напевне знає), найголовніше — по шиї дати та голим мечем по плечах
ударити,асехочівчистомуполізробитиможна.(…)

Мудрийпошкодігосподарметнувсяборжій1покнигу,дезаписувавсіно
таячмінь,щонамуліввидавав,ізновувернувсядоДонКіхотавсупроводі
тих двох молодиць і хлопчика, який тримав недогарок свічки; велівши
нашому гідальгові стати навколішки, захарамаркав щось, мов читав із
видатковоїкнигиякусьурочистумолитву, і середтогомолитвуваннявлі
пиврицаревідоброгопотилишника,апотімузявуньогомечаіплазомпо
спині вдарив і все мимрив щось собі під ніс. Сеє зробивши, велів одній
молодиціприперезатийомумеча;вонавчинилатезвеликоюспритністюта
делікатністю:хочірегітноїйбулозусієїтоїцеремонії,та,бачившидопіру
подвигиновонареченоголицаря,душилавсобісміх(...).

Другамолодичкаприп’ялайомуостроги(…).
Відбувшинагалайбалайсінечуванійневиданіцеремонії,ДонКіхотсів

мерщійнаконяірушивусвітпригодшукати.Негаючись,окульбачиввін
Росінанта,скочивнанього,обійнявгосподаряікрасноподякувавйомуза
ласку, наплівши силусиленну високохмарних слів, що годі й переказати.
Корчмар,абитакогогостяшвидшездихатися,відповівйомутаксамозакру
тисто,хочайкоротшимисловами,і,неспитавшинавітьплатизанічлігуван
ня,відпустивйогозмиром.

(Пе рек лад з іспанської Миколи Лу ка ша й Анатоля Перепаді)

осмислюємо прочитане. 1. Як виглядає ритуал посвяти в лицарі? Які ком
поненти повинні бути в ньому обов’язково? 2. Порівняйте дві картинки посвяти: 
ту, яку задумав Дон Кіхот, і ту, яку бачили присутні під час посвяти.  

Робота з текстом

1Боржій—швидше.
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творче завдання. Як ви розумієте вислови мандровані лицарі, побрязкачі,
натоптані гаманці, проказавши таку орацію, на галайбалай, високохмарні слова,
окульбачивРосінанта? Доберіть до них синоніми. 

Дискусія. Чим є лицарство: а) «героїчною бідністю», як його бачить Дон Кіхот; 
б) багатством, як переконує героя корчмар; в) ваша версія? Поясніть.  

Роз діл VI II

Про ве ли ку пе ре мо гу, здо бу ту пре муд рим Дон Кі хо том у стра шен но му  
й не у яв лено му бою з віт ря ка ми, та про ін ші ві ко пом ні по дії

Ро ди на й дру зі гі даль го на ма га ють ся бо ро ти ся з йо го ма ні єю: по тай
ки спа лю ють кни жки Дон Кі хот а, а две рі до біб лі о те ки за му ро ву ють, розповідаючи 
йому про спра ви мо гут ньо го чак лу на. Зов ні ні би при ми рив шись із цим, Дон Кі хот 
по тай ки під мов ляє сво го су сі да  Сан чо Пан су при єд на ти ся до ньо го й ви ру ши ти на 
по шук при год, обі ця ю чи по са ду гу бер на то ра на яко мусь ост ро ві. Ман дрів ни ки ви хо
дять у по ле, де сто я ли трид цять чи со рок віт ря ків, які ви да ли ся Дон Кі хо ту ве лет ня ми. 
Він смі ли во стає на бій із ни ми… 

•    Чи та ю чи  роз діл VІІІ, з’ясуй те, чим за вер ши ла ся «бит ва» Дон Кі хо та з віт ря ка ми. 
Вис ловте ва ше став лен ня до цьо го «под ви гу». 

Тут перед ними заманячило тридцять чи сорок вітряків, що серед
полястояли;якпобачивїхДонКіхот,тосказавсвоємузброєноші:

— Фортуна сприяє нашим замірам понад усяке сподівання. Поглянь,
друже мій Санчо, що там попереду бовваніє: то тридцять, якщо не більше,
потворнихвелетнів,щознимиянаваживсявоюватийусіхдоногиперебити.
Трофеї,щонамдістануться,зложатьпочаткинашомубагатству.Авійнатака
справедлива,бозмітатизлицяземлілихенасіння—торічспасеннайБогові
мила.

—Тадежтівелетні?—спитавСанчоПанса.
—Онтам,хібанебачиш?—одказавДонКіхот.—Глянь,яківнихдовже

лезніруки:удеякихбудуть,мабуть,надвімилізавдовжки.
—Щови,пане,кажете?—заперечивСанчо.—Тожзовсімневелетні,то

вітряки,інерукитовних,акрила:вониодвітрукрутятьсяіжорнамлиновії
ворочають.(…)

Тут саме звіявся легкий вітрець, і здоровенні крила вітрякові почали
обертатися;якпобачивтеДонКіхот,закричав:

—Махайте,махайтеруками!Хайїхувасбудебільше,ніжугігантаБріа
рея1,ітодіневтечетевідкари!

Сеє сказавши, припоручив душу свою володарці Дульсінеї, просячи її
допомогти йому в такій притузі, затулився добре щитом і, пустивши
Росінантавчвал,угородивсписакрайньомувітряковівкрило.Тутвітершар
понувкрилотакрвучко,щосписмиттюнадрузкирозлетівся,акрилопідня
локоняівершника,апотімскинулоїхізрозгонудодолу.СанчоПансаприбіг
навсюослячурисьрятуватисвогопана;наблизившись,вінпобачив,щотой
іповорухнутисянеможе—тактяжкогрьопнувсязРосінанта.(…)

Коментарі
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ВіндопомігДонКіхотовівстатийпосадив
йогонаРосінанта,щотежбувледвеживийта
теплий.(…)Однетількисмутилонашоголица
ря, що не було вже в нього списа; розповівши
протегореджурісвоєму,вінсказав:

— Раз якось читав я, що один іспанський
лицар,найменняДієгоПересдеВаргас,пола
мавшивбоюмеча,одчахнуводдубаздоровен
нугіллякуйтогоднястількиподвигівздійснив,
стільки маврів нею перетовк, що йому дали
прізвище Гілляка, а нащадки його й досі
пишутьсяВаргасіГілляка.Ядотогорічведу,
щойсамдумаюсобідубцявломитизпершого
дубачипадуба,щомиподорозівбачимо.Ібуде
тойдубецьнезгірший,ніжуВаргасабув,ідоко
наюязнимтакихподвигів,щотиможешсебе
за щасливця вважати: рідко кому доводиться
бутисвідкомісамовидцеммайженеймовірних
подій.

—ТовсевБожихруках,—одказавйомуСанчо,—явірювсьому,щоваша
милістьменікаже.Тількисядьтеборівніше,атовиякосьажперехнябились
усідлі—мабуть,такидобрезабилисяякупали.

—Правдатвоя,—промовивДонКіхот,—але,якбачиш,янекволюся,
щотейтеменіболить,бомандрованимлицарямнеподобанаранискаржи
тися,хочбизнихітельбухивилазили.(...)

(Пе рек лад з іспанської Миколи Лу ка ша й Анатоля Перепаді)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Чо му віт ря ки зда ли ся Дон Кі хо то ві са ме ве лет
ня ми, а не, нап рик лад, ли ца ря ми? За яки ми оз на ка ми він «роз га дує» їх? 2. Які 
по чут тя переповнюють ли ца ря, ко ли він ки да єть ся в бій? 3. Яки ми лек сич ни ми 
за со ба ми ав тор до ся гає іро ніч но го зву чан ня іс то рії? 4. У чо му по ля гає для Дон Кі хо
та ве лич  зма ган ня з віт ря ка ми? 5. Поясніть, чо му ли ца р побачив ве лет нів, а збро є
носець — віт ря ки.

творче завдання. 1) Опишіть настрій Дон Кіхота під час та після бою від його 
імені. 2) Опишіть враження Санчо Панси під час та після бою від його імені.  

Дискусія. Чи варто воювати з тим, що не можна здолати?  
Життєві ситуації. Поясніть зміст вислову «боротися (або воювати) з

вітряками». У яких життєвих ситуаціях його використовують?      

Робота з текстом

1Брі а рей—прізвиськоодногозантичнихвелетнів,такзваногогекатонхейраЕгеона.
В античній грецькій міфології ге ка тон хей ри — сторукі велетні, сини землі, символи
могутніхприроднихсил.Стаючидобоюзвелетами,—апроцеДонКіхотмаритьпротя
гомусьогороману,—вінздійснюєголовнезавданнялицаря:бутитакзваним«культур
нимгероєм»,якийнаводитьпорядокусвітітаборетьсязхаосом.

А. Архипова.Ілюстраціядо
роману«Хитромудрий

ідальгоДонКіхот
Ламанчеський».1980 р.
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Розділ XII
Що роз по вів пас тух тим, хто був із Дон Кі хо том

До обов’яз ко вих ком по нен тів аван тюр них ро ма нів на ле жить сен
ти мен таль на лю бов на іс то рія, де опо ві ду єть ся про не щас ли ве ко хан ня та пов’яза ні 
з ним дра ма тич ні пе ри пе тії. Пе ре бу ва ю чи у сво їх ман драх у ко зо па сів, Дон Кі хот 
діз на єть ся про од ну з та ких ро ман тич них іс то рій, роз ка за ну пас ту хом. 

З пог ля ду іс то рії лі те ра ту ри сен ти мен таль ні при го ди за ко ха них по хо дять із жан
ру так зва но го «елі ніс тич но го ро ма ну», най більш яск ра вим узір цем яко го мож на 
вва жа ти «Даф ні са і Хлою».

(...)—Такот,паночкумійґречний,—вівдалікозопас,—живунашо
муселіодинхлібороб,найменняГільєрмо,атамтакийзаможний,що

кудитобіХризостомовомубатькові.ІдавйомуГосподь,окрімбагатстванез
численного,щейдочкуодиничку,якувродилайомужінкайого,молодиця
навсюоколицю,авродивши,померла.Якзаразбачуїї:красоюмовсонцечи
мовзорясіяє,ащовжехазяйновита,щодовбогихприхильна,тонеінакше,
якдушенькаїївраювБогарозкошує.ЗажуривсятяжкоГільєрмо,щойому
така добра жінка померла, та й сам незабаром переставився, а дочка його
мала,багатаспадкоємицяМарселаперейшлапідопікудядькасвого,нашого
сільського панотця. І росла ж така гарна та хороша, що всім матір свою
покійничкунагадувала:тобулакрасунявелика,тадонька,бачилось,іїївро
доюпереважить.Якбулавжепочотирнадцятійчип'ятнадцятійвесні,тохто
булонегляне,усіГосподаСвятогохвалять,щотакоюкрасотоюблагословив
її;неодинжетодівнеїзакохався,неодинголовустратив.(…)дядькопочав
небогувмовляти,щобзаміжішла,зводивїйнаочігарніприкметичисленних
сватачів,щотількивибирайсобідомислі,тадівчиназатялася:ні,тайні,ще
їйнехочеться,ранощеголовусобізав’язувати.Дядьконатіїїдоказиздався
та й не дуже їй докучав: підбільшає, думав, то сама собі любу дружину до
паризнайде.Вважав,бачите,—іслушновважав,—щонегожетібатькироб
лять,котрідітейсвоїхдотогосилують.Ну,гаразд,чассобійде,ажгульк—
одногодняприбраласянашагордопишнаМарселазапастушку,хочдядькой
інші люди із села й одраювали її, та й подалася із сільськими дівчатами в
поле, сама свою череду пасти. Скоро вона так на люди показалась і вроду
свою всім навіч появила, як юнацтво навколишнє, і з панів, і з хліборобів
заможних, удягшися, взором Хризостома, хмарахмарою почали за нею по
поляхілугахуганяти—утімчислібувісамнашнебіжчик,що,казали,не
простолюбивїї,амоливсянанеї.Недумайте,щоб,гуляючиотакповолі,без
жодного нагляду й дозору, вмалила Марсела хоч на стільки честь свою
дівоцьку.(…)Правда,вонавідпастухівнетікає,розмовізниминеуникає,
поводитьсязусімаґречнотаприязно,алеякхтозаведе,було,річпрожени
ханнячийпрошлюбсвятий,законний,—заразтакогойомуодкошадасть,
щолетитьнебораквіднеї,яккаміньізкатапульти.(…)Тутнеподалікбуки
високі ростуть, буде їх зо два десятки, так на кожному на корі гладенькій
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вирізаневикарбуванеім’яМарсели,анаодномущейкоронавимережа
на — то ясував якийсь залицяльник, що Марсела гідна вінця краси люд
ської.Тутодинпастушокзітхає,тамдругийжалівиливає,звідсичутипісні
любовні,азвідти—сумовитіїспіви.Тойцілунічкупросиджуєдесьпідске
леючипіддубом,очейзаплаканихінахвилькунесклепляючи,усепронеї
мріючи та душею мліючи, поки сонце святе не встане; інший лежить усю
днинулітнюгарячудесьнапіскупалючому,разуразтяженькозітхаючита
скаргисвоїненастаннімилосерднимнебесампосилаючи,—інадтим,інад
сим,інадп’ятим,інаддесятимвільнойбезжурнотріумфуєвродливаМар
села.Амивсі,щоїїзнаємо,дивимосьівиглядаємо—коливжескінчиться
теїїгордування,хтобудетойщасливець,щозломитьупертуїївдачуйуті
шитьсякрасоюїїнесказанною?Усе,щоявамрозповівдопіру,тощирісінька
правда,отожвірюяйтому,щосейхлопецьсказав:незякоїіншоїпричини
йнашХризостомпомер.(...)

(Пе рек лад з іспанської Миколи Лу ка ша й Анатоля Перепаді)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. У чо му по ля гає тра ге дія й іро нія в опи сі іс то рії 
Мар се ли? 2. Як трак ту єть ся в епі зо ді «га лан тне ко хан ня»? 3. Яких іро ніч них зво ро тів 
ужи ває ав тор, щоб ви я ви ти крізь дра ма тизм смі хо вин ність си ту а ції? 

твор че зав дан ня. У тек сті є про мо вис ті іме на пер со на жів. Виз нач те зна чен ня 
імен Мар се ла, Гі льєр мо та Хри зос том і по в’я жіть їх із тек стом. Як зна чен ня впли ває 
на дра ма тич ний та ко міч ний склад ни ки тек сту?

Розділ XXV,

де опо ві да єть ся про див ні ре чі, які прик лю чи лися хо роб ро му ли ца ре ві  
 з Ла ман чі в Мо рен ських го рах, та про по ку ту, що він со бі на ки нув,   

нас лі ду ю чи Ми ло су ма

Не здо був ши зви тя ги в под ви гах, Дон Кі хот ви рі шує нас лі ду ва ти 
при к лад ве ли ких ли ца рів і здій сню ва ти по ку ту. Від мо вив шись від ша ленс тва та руй
нів них вчин ків (як Ро ланд), він зби ра єть ся — від по від но  до взя то го ним іме ні Ли ца ря 
Сум но го Об ра зу — здій сню ва ти по ку ту пла чем і від люд ниц твом. Ко ли ж Сан чо пи тає, 
яка ж при чи на мог ла йо го спо ну ка ти до та кої по ку ти, Дон Кі хот ствер джує, що з при
чи ни це мо же зро би ти будь хто, а от справ жня кра са цьо го вчин ку ви яв ля єть ся в 
то му, щоб зро би ти це без при чини. Не ма ю чи змо ги на пи са ти лис та до прек рас ної 
Дуль сі неї То бось кої, він роз по ві дає йо го Сан чо Пан сі, а той пок ла да єть ся на свою 
блис ку чу пам’ять. 

Лист Дон Кі хо та до Дуль сі неї то бось кої

«Достохвальнайможновладнасеньйоро!
Зраненийвістрямрозлукийужаленийжалемусамесерце,найсолод
шаДульсінеєТобоська,зичитьтобіщастяіздоровлятой,хтосамїхне

має.Якщокрасатвоямноюгордує,якщоцнотатвоямноюнехтує,якщозне
вагатвояменекземліприбиває,тохочясобійтерпливийудався,нездолаю

Робота з текстом
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більше тої муки зносити, що не тільки важка понад силу, а й довго понад
усякумірутриває.ВірниймійзброєносецьСанчорозповістьтобідокладно,
прекрасна невдячнице, кохана ворогине моя, у який розпач я упав із твоєї
причини.Якщорачиш1порятуватимене—твійєстем,ані,точинисобіяк
самазнаєш,ая,збавившисобівіку,задовольнюжорстокістьтвоюімоєжагу
чепрагнення.

ТвійдогробуЛицарСумногоОбразу».

(Пе рек лад з іспанської Миколи Лу ка ша й Анатоля Перепаді)

На фі нал пер шої час ти ни ав то ром на пи са но шість вір шів, се ред яких чо ти ри 
со не ти: прис вя ти Дон Кі хо то ві та йо го гроб ни ці, Росінанто ві, Сан чо Пан сі та 
Дуль сі неї. Пер ша час ти на кни жки зма льо вує жит тя не прос то на пів бо же
віль но го ге роя, а май же ле ген дар ної осо би, ад же про ньо го ав тор діз на єть ся 
тіль ки від тре тіх осіб. Крім то го, по е зії, що за вер шу ють пер шу час ти ну, дають 
змогу го во ри ти про Дон Кі хо та як про то го, хто, за прик ла дом ан тич них 
ге ро їв, зас лу жив най ви щих по чес тей — по е тич но го ус лав лен ня, яке от ри
му ва ли дав ньо рим ські ім пе ра то ри та пол ко вод ці, кот рі виг ра ва ли ве ли кі 
вій ни. Ство рю ю чи цей по е тич ний оре ол, ав тор під но сить не тіль ки ман дрів
но го ли ца ря, а й ін ших пер со на жів до рів ня ле ген дар них осіб, мі фо ло гіч них 
пос та тей. Цим ро ман стає вже не прос то лі те ра тур ним тво ром, а спо со бом 
ут вер джен ня ве ли чі на род но го ду ху.

• Об раз Дон Кі хо та мож на наз ва ти «ам бі ва лен тним» і «па ра док саль ним». У чо му 
ви вба ча є те су пе реч ли вість ге роя? Чо му, на ва шу дум ку, для ав то ра дуже 
важ ли во зоб ра зи ти ге роя і ко міч но, і тра гіч но?

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Як Дон Кі хот уяв ляє со бі став лен ня до ньо го кра су ні 
Дуль сі неї То бось кої? 2. За яки ми оз на ка ми мож на ствер джу ва ти, що іс то рія мад рів но
го ли ца ря — це твір з украп лен ня ми кур ту аз но го (лю бов но го) ро ма ну? 3. Чо му ге рой 
оби рає для се бе імен ня Ли цар Сум но го Об ра зу? 

творче завдання. Напишіть відповідь Дон Кіхотові від імені Дульсінеї  Тобоської. 
Дискусія. Чи варто вірити в нездійсненні ідеали? 
робота в групах. 1) У чому мав рацію Дон Кіхот? 2) У чому помилявся Дон Кіхот? 

Порівняйте результати роботи в групах. 
Життєві ситуації. Перекладач М. Лукаш писав: «Кожний із нас трохи є Дон Кі 

хотом». Що він мав на увазі? Які риси людського характеру втілені в образі героя?      

ЧаСтиНа ДРУГа

Пер ша час ти на ро ма ну — це ціліс ний твір, у якому роз по ві да ється 
про іс то рію жит тя ге роя і за вер шу єть ся йо го смер тю та пос мер тною сла вою. Дру
га ж час ти на іс то рії, опуб лі ко ва на біль ше, ніж че рез де сять ро ків піс ля пер шої, 
стає сво є рід ним фі ло соф ським роз ду мом на тему обману, хо ча пись мен ник і 
до т ри му єть ся ті єї ж са мої по бу до ви: це іро ніч но по ба че ні та пред став ле ні под ви ги. 

Краса слова

Робота з текстом

Коментарі

1Рачити —хотіти.
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Міґель  де  Сервантес Сааведра

Од нак на по чат ку дру гої час ти ни М. де Сер ван тес 
вкла дає в ус та Дон Кі хо та дум ки про умов ність іс ти
ни й брех ні. Як що в пер шій час ти ні ро ма ну во ни бу ли 
ок ре ми ми епі зо да ми, з яких скла да ла ся жит тє ва 
іс то рія ге роя, то дру га частина — це од на ве ли ка 
іс то рія об ма ну й ілю зії, що про хо дить че рез сюжет. 
У суп ро во ді Сан чо Пан си під час чер го во го ви їз ду 
Дон Кі хот, який утік із до му, зус трі чає трьох сіль ських 
дів чат. Сан чо, кот ро му тре ба при хо ва ти свою брех
ню про ні би то зус тріч із Дуль сі не єю, ска зав йо му, що 
од на з них — Дуль сі нея, а ін ші — дві її служ ни ці. 

Дон Кі хот вва жає, що він у чер го вий раз став 
жер твою чак лунс тва ве ли ко го ча рів ни ка, кот рий пе  
рет во рив прек рас ну Дуль сі нею на се лян ку. 

Піс ля кіль кох при год, се ред яких бу ли й зма ган
ня з кіль ко ма ли ца ря ми, пла ван ня ча рів ним чов ном 
і пе ре мо ги над ле ва ми (піс ля чо го Дон Кі хот во ліє 
на зи ва ти ся Ли ца рем ле вів), ман дрів ник і шу кач 
при год зус трі чає прек рас ну мис ли ви цю, яка ви яв
ля єть ся дру жи ною гер цо га. Под руж жя зап ро шує 
Дон Кі хо та й Сан чо Пан су до се бе — і все їх нє пе ре
бу ван ня при дво рі пе рет во рю єть ся на ве ли чез ну ілю зію по вер нен ня сла вет них 
ли цар ських ча сів. Сан чо Пан са от ри мує гу бер на торс тво на ост ро ві — там він не  с по
ді ва но ви яв ляє ве ли ку муд рість, од нак не вит ри мує зма ган ня між чес ніс тю та грою, 
роз по ча тою гер цо гом. Санчо не вда єть ся бу ти прав ди вим гу бер на то ром, він по вер
та єть ся до Дон Кі хо та, зба га тив шись ли ше дос ві дом і пе ре ко нанням, що губер
наторство — не для ньо го.

Ро ман за вер шу єть ся пов ним зре чен ням До н Кі хо том сво їх ілю зій та фан та зій. 
Він від мов ля єть ся від ли царс тва, зно ву на зи ває се бе Алон со Кі ха ном і по ми рає у 
сво є му ліж ку вдо ма...

 

осмислюємо прочитане. 1. Охарактеризуйте побудову роману про Дон 
Кіхота. 2. Визначте специфіку відтворення ознак лицарського роману у творі М. де 
Сервантеса Сааведри. 3. Охарактеризуйте образи Дон Кіхота та Санчо Панси. 

творче завдання. Створіть розділ про пригоди Дон Кіхота в наш час (усноабо 
письмово). 

Дискусія. Як ви розумієте поняття «донкіхотство»? Висловте власне ставлення 
до нього. 

робота в групах. 1) Знайдіть на мапі місця, про які йдеться в романі. 2) Назвіть 
реалії життя, котрі  відображено в романі.   

Життєві ситуації. Чи можна поєднати фантазію і повсякденне життя?      
Проєкт. Підготуйте повідомлення про втілення образів роману М. де Сервантеса 

Сааведри в різних видах мистецтва: а) кіно; б) музиці; в образотворчому мистецтві; 
в) балеті; г) скульптурі (1завибором).   

Сер ван тес М. де . ДонКіхот/М.деСервантес/перекладМ.Івано
ва.—Київ,2011.
Сер ван тес М. де  Са а вед ра. ПремудрийгідальгоДонКіхотзЛаман
чіМ.деСервантес/перекладМ.ЛукашайА.Перепаді.—Київ,1995.

Робота з текстом

Радимо
прочитати

А. Архипова.Ілюстраціядо
роману«Хитромудрий

ідальгоДонКіхот
Ламанчеський».1980 р.
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ба ро ко Як До ба та ху ДоЖ нІй наП рЯм

Значення поняття. Термін «бароко» пов’язують з італійським словом
bа rос со—«дивний,химерний»,атакожізпортугальськимвисловом реr rо lа 
bаr rо са —«перлинанеправильноїформи».Словомба ро копозначаютьсаму
епоху,художнійнапрямцієїдобийстильумистецтвіXVIIст.

Ба чен ня сві ту та лю ди ни. XVIIст.вЗахіднійЄвропіхарактеризується
надзвичайноюскладністюсоціальнихідуховнихпроцесів.Уцейчастривала
кризафеодалізму,який,однак,щебувдоситьсильним.Водночасвідбувався
активний процес формування національних держав, об’єднання країн під
владоюмогутніхмонархів.XVIIст.називаютьдобою аб со лю тиз му,бовбага
тьох країнах Європи королі прагнули підкорити собі свавільних феодалів.
Вони підтримували мистецтво й науку, укладали союз із церквою, намагаю
чисьпануватиусферіідеології.

Релігіяпродовжувалавідіграватипровіднурольу
країнахЄвропи,протеїїпозиціїзначнопохитнулися
узв’язкузрозвиткомнауки,техніки,торгівлійморе
плавства.Зутвердженнямкапіталістичнихвідносин
швидкимитемпамирозвивалосявиробництво,зроста
лозначенняприкладнихнаук.

УЄвропіз’явилисяпершінауковітовариства:Лон
донськенауковетовариствойПаризькаакадемія.

Великінауковівідкриттясвідчилипробезмежні
можливостілюдськогорозуму.Цейчаспозначивсява
гомими відкриттями в астрономії,математиці,хімії,
медицині,філософіїтаіншихгалузяхнауки(Р.Декарт,
Ф.Бекон,Г.В.Лейбніц,Б.Паскаль,Б.Спінозатаін.).

Отже,науковівідкриттяXVIIст.обумовилинове
баченнясвітуталюдини.Світтеперпоставпередлюдь
минестатичнимізавершенимусвоїхформах,арух
ливим,безмежним,мінливимінепізнанимдокінця.
Він вабив і водночас лякав своєю таїною. У ньому,

Л. Бер ні ні. Аполлон
іДафна.1622–1625 рр.

У XVII ст. від був ся ду хов ний пе ре во рот, який спри чи нив руй на цію 
тра ди цій них уяв лень про Всес віт і фор му ван ня но вої кар ти ни сві ту. 

Зауважте!

БАРОКО
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Бароко як доба та художній напрям

згіднозуявленнямилюдейтогочасу,панують
не тільки Божі закони, а й закони природні,
невідомі сили й стихії, дію яких людство ще
остаточнонезбагнуло.

ЛюдинаXVIIст.відкриласилувласногоро
зуму,своїхвнутрішніхможливостей.Вонана
магаласяпроникнутивглибинисвітутасвоєї
душі,алечимбільшепізнавала,тимбільшезуст
річалазагадок іпротиріч, їйрозкривсянеосяж
ний Усесвіт, але подеколи він жахав її своєю
безмежністю.

Якщо для Відродження характерна віра в
ціліснулюдинутагармоніюсвіту,товНовудобу
людина в мистецтві постає суперечливою, вона
переживаєскладнідрамийпостійнуборотьбуу
власнійдуші,вагаєтьсяміжпочуттями,пристрастямитабажаннямийобов’яз
комівірою.Світулюдськихуявленняхтежутрачаєєдністьігармонійність.
Вінпрекраснийусвоїйбезмежності,алещотаїтьусобіцябезмежність—неві
домо. Цей складний і суперечливий світ сповнений реального трагізму,
боротьбирізнихначалістихій.

ЯкщовкультуріепохиВідродженняпанувавжиттєстверднийпафос,то
вXVIIст.митцівідчулигостротунерозв’язанихконфліктів.ДіячіРенесансу
поетизували людину, возвеличували її, представники ж культури Нового
часупоказувалилюдинувбільшреальномуплані,намагалисяпроникнутив
їїдуховнийсвіт,відобразитиборотьбу,щовідбуваєтьсявлюдськійдуші.На
відмінувідмистецтваВідродження,депереважаловідчуттяособистоїсвобо
ди людини, у культурі XVII ст. героям доводилося постійно боротися із
залежністювідБогайірраціональнихсил,чинитиопірприхованимудуші
пристрастям,середовищуйобставинам.УтворахгуманістівепохиВідро
дженняцентральнемісцепосідалалюдина,тодіякзображенняїїоточення
малолишедругоряднезначення.УXVIIст.зростаєрольдовкілля(природ
ногочисоціального),вонопостаєнепростофономдлязображенняжиття
людини,асфероюїїбуття,місцем,девідбуваютьсявеликідрамийзіткнення.
МитціВідродженнясприймалисвітстатичнимінезмінним,адіячікультури
XVIIст.зображувалиявищавпостійномурусітамінливостіїхніхформ.

Митцізверталисядоантичнихсюжетів,сміливовводячи їхуреальний
контекст,насичуючиактуальнимзмістом.Вонирозвинулидумкупровнутріш
нєбагатстволюдини,невичерпніможливостіїїрозумуйдуші,їхцікавилатакож
проблемасвободи,якувиборювалигероїїхніхтворів.

П. П. Ру бенс. 
Чотирифілософи.1611 р.

Куль ту ра XVII ст. бу ла не ли ше ан ти те зою Від род жен ню, а й про
дов жу ва ла пев ні йо го тен ден ції на но во му ета пі роз вит ку. 

Зауважте!
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БАРОКО 

Особ ли віс тю мис тец тва XVII ст. є спі віс ну ван ня в ньо му двох 
ху дож ніх нап ря мів — ба ро ко та кла си циз му. Кла си цис ти шу ка ли гар мо нії у сві ті, 
а пред став ни ки ба ро ко по ка зу ва ли йо го дра ма тизм і су пе реч ли вість. Це бу ли 
два ба чен ня сві ту, що роз крив ся в XVII ст. в усій сво їй ши ро ті та роз ма їт ті.

Ос нов ні оз на ки ба ро ко як ху дож ньо го нап ря му. Світукультурібаро
ко постає в усій своїй складності, багатогранності виявів, безмежності й
мінливості. Під впливом наукових відкриттів, які розширили горизонти
пізнання та довели безкінечність буття, представники бароко намагалися
осягнути природні стихії, навколишнє середовище, оточення людини —
усе,щостановитьвеликийідоситьнепростийдлярозумінняВсесвіт.При
цьомувониусвідомлювалиобмеженістьраціоналістичнихзасобівпізнання
ітомузначнурольвідводилиінтуїції,безпосередньомувідчуттю,«прозрін
нюсерця».

Укультурібарокоутвердилосяуявленняпросвітякпропоєднаннясупе
речливихначал,якпроаренупротилежнихсил—світлаітемряви,добраі
зла,життяісмерті,Богаідиявола.Митцібарокозображувалисвітвмоменти
найбільшого напруження, і людина як невід’ємна частина світового буття
береучастьурозв’язаннійогоконфліктів,беручинасебевесьтягартрагізму
світу.

Однакпредставникибароковмілибачитинетількидраматизм,айкрасу
життя.Вонинамагалисяякомогавиразнішетаяскравішеприкраситийого,
щобподолатитрагізмзадопомогоюзасобівкраси,знайтичерезестетичне
вихідізколатяжкихпротиріч.Бароковемистецтвонетількивідображало
складністьбуття,айнагадувалопройогощедрістьіповноту.Напрочудтіс
нопоєднанівбарокопочуттяжахутавідчаюіводночасвеликажагажиття
тайоговтіх.Святковіформибарокомалинаметістворитидлялюдинипро
образ«раюназемлі»,абичерезкрасувонамогланаблизитисядоБога.

Вестетицібарокопосилюєтьсяінтереснетількидодосконалихпроявів
буття,айдодисгармонійного,фантастичного,навітьпотворного.Усебагат
ствосвіту,йогоестетичнаневичерпністьрозкриваютьсячерезпостійнепід
креслення таїни світобудови. Звідси — атмосфера містики, чогось надзви
чайного,щознаходитьсяпозамежамисвідомості.Задопомогоюілюзій,снів
імареньмитцібароковідтворювализагадковістьсвіту.Вонизавждивідчу
вали,щовжиттідіютьсили,вищізалюдськерозуміння.Цісилисприймали
ся досить серйозно, тому у творах часто поряд із реальними персонажами
діютьміфічніістоти,адійснетафантастичне,реальнейірреальненастільки
тіснопереплітаються,щонерідкоїхнеможливовідокремитиодневідодного.
Усе це — єдиний світ, такий, яким бачили його люди бароко: реальний і
загадковий водночас. Створюючи нову естетику, митці прагнули вийти за
межівидимогосвіту,заграніможливого.

Особистість у мистецтві бароко — складна й багатогранна. Вона
характеризується суперечливістю та напруженістю духовного буття, інтен

Коментарі
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сивністюемоцій,силоюпристрастей.Людинівмистецтвібарокодоводиться
постійно вирішувати внутрішні конфлікти. Нерідко вона не може цього
зробитийлишегостропереживаєборотьбуприхованихсилусвоїйдуші.

Увнутрішньомусвітібароковихгероївстикаютьсядухіплоть,ницеіпід
несене,нестримнажаганасолодісуворийаскетизм.Вепохубарокопродов
жується ренесансна тенденція розуміння людини як індивідуальності, але
вженецілісноїігармонійної,аскладноїтасуперечливої,далекоївідсхема
тизму. Хаотичний і дисгармонійний світ постійно втручається в її життя.
Нерідко це сприймається нею як боротьба Бога й демонічних сил. Узагалі
взаєминилюдинизБогомнабувають інтимнішогохарактеру,стаютьспра
воюсамоїособистості.Людинапостійновідчуваєприсутністьвищогоначала
усвіті,алеїїшляхдоньогопролягаєчерезважкіпошукийвагання.Голов
ним сюжетом барокового мистецтва стає
духовне випробування людини. Представ
никибарокоуявлялисвітбезладниміхао
тичним, у ньому панували невідомі сили,
які нерідко уособлював сатана. І людині
требабулопротистоятицьомусвіту.Тачи
здатна вона морально вистояти у важкій
ситуаціївибору,чинепіддастьсяспокусам
диявола, чи знайде в собі сили осягнути
вічні цінності?.. Людина у творах бароко
постійно відчуває сумніви стосовно того,
щоєБог,істина,буття,якоювонаповинна
бутитаякдіятивцьомускладномубурхли
вомусвіті.Бароковийгеройнаділенийпев
ноюсвободою,він—вільнаістота,чиївчин
ки обумовлені лише власними рішеннями.
Протегеройзалежитьвідрізнихобставин,
долітафатальноїприреченості,якупрагне
подолати.

«Як би в лю ди ни був ли ше ро зум... Або ж тіль ки прис трас ті... Але, на ді ле
на і ро зу мом, і прис трас тя ми, во на без пе рер вно во ює са ма із со бою або 
ми рить ся з ро зу мом тіль ки то ді, ко ли во ює з прис трас тя ми, і нав па ки. То му 
во на зав жди страж дає, її зав жди роз ди ра ють су пе реч нос ті» (БлезПаскаль).

Мудра думка

 П. П. Ру бенс. Христосідвазлодія
нахресті.1619–1620 рр.

Спе ци фі ка ба ро ко вої куль ту ри по ля гає в то му, що во на ста ла 
сво є рід ним ху дож нім син те зом різ них на чал: Се ред ньо віч чя (го ти ки) і Від род жен
ня, ан тич них і хрис ти ян ських тра ди цій. 

Зауважте!
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Ба ро ко ве мис тец тво ба га то в чо му ви ко рис то вує здо бут ки Від
род жен ня, хо ча йдеть ся не про пря ме нас лі ду ван ня. Ді я чі куль ту ри ба ро ко нама га
лися  по єд на ти ан тич ну спад щи ну із хрис ти янс твом. Во ни не від хилили ре не
сан сний культ «силь ної лю ди ни», а праг ну ли «пос та ви ти її на служ бу Бо го ві». Як що 
в епо ху Се ред ньо віч чя мит ці спи ра ли ся на ві ру, а в епо ху Від род жен ня — на ро зум, 
то в епо ху ба ро ко во ни спро бу ва ли при ми ри ти ро зум і ві ру, по єд на ти їх у на ма ган
ні ос мис ли ти склад ність сві ту й лю ди ни.

Хочалюдинавженеідеалізувалася,якудобуВідродження,представники
барокопоставилиїївцентрсвоїхсвітогляднихшукань,порушившипитання
проскладністьлюдськоїнатуритаїїзв’язокізбезмежнимУсесвітом.

Важливою ознакою бароко є універсальність художнього мислення,
космічністьбачення.Митцізображуютьнепростоепізодизжиттялюдей,
абуттялюдствавусесвітньому,глобальномумасштабі.Вонирозповідають
проборотьбуодвічнихначал,безкінечністькосмосуймісцелюдинивсклад
номутарозбурханомусвіті.Характерноюознакоюбарокоєтакожйогодина
мізм, що виявляється в постійному русі форм, які покликані відтворити
рухливістьсвітуйстандушевногонеспокоюлюдини.

Пред став ни ки ба ро ко в лі те ра ту рі. Літературнебарокохарактеризуєть
сяускладненнямформ,поєднаннямрелігійнихісвітськихмотивівтаобра
зів, тяжінням до різних контрастів, алегорій, намаганням вразити читача
пишнимібарвистимоздобленнямтвору.Яскравимипредставникамибаро
ковЗахіднійЄвропібулиЛуїсдеГонгора,ПедроКальдерон,ТірсодеМоліна 
(Іс па нія),ТоркватоТассотаДжамбаттистаМаріно(Іта лія),ДжонМільтон
іДжонДонн(Анг лія),ГансЯкобКристофГріммельсгаузен(Ні меч чи на).

Ба ро ко ви я ви ло ся в різ них га лу зях ми с те  ц тва: 
лі те ра ту рі, ар хі тек ту рі, жи во пи сі, му   зи ці, скуль пту
рі та ін. Ар хі тек ту ра ба ро ко характеризу єть ся ши 
ро тою форм, мас штаб ніс тю бу ді вель, перева жан  
ням «хви ляс тих» лі ній, не в рів но ва же них ком по зи
цій. Ар хі тек тур ні ан сам блі ор га ніч но впи су ють ся в 
навко лишнє се ре до ви ще, ста ю чи час ти ною рух
ли во го й мін ли во го сві ту. Яск ра вим прик ла дом 
ар хі тек тур но го ба ро ко є цер ква Сан Кар ло ал ле 
Ку ат ро Фон та не, побу до ва на за про єк том Ф. Бор
ро мі ні. В Ук ра ї ні та кож є ба га то зраз ків ба ро ко в 
ар хі тек ту рі, нап рик лад По к ров ська цер ква, цер ква 
Свя то го Анд рія Пер  во з вано го (1747–1753), цер к
ви КиєвоПе чер ської лав ри, Со фі й сько го со бо ру в 
Ки є ві тощо.

Значнийвнесокукультурузробилитаківидатніхудожникибароко,якДіє
гоВеласкес(Іс па нія),МікеланджелоКараваджо (Іта лія),ПітерПаульРубенс
(Флан дрія),ХарменсванРейнРембрандт(Ні дер лан ди)таін.Ускульптурі

Коментарі

УспенськийсоборКиєво
Печерськоїлаври.XVII ст. 

м. Ки їв. Сучасне фото



215

Бароко як доба та художній напрям

барокопривертаєувагуживописністькомпозицій,їхнійдинамізм,плинність
ліній,щостворюєвраженнямінливостійпостійногорухуобразів(Лоренцо 
Бер ні нітаін.).

Ба ро ко на бу ло знач но го роз вит ку в ук ра їн ській куль ту рі XVI– XVI II ст. Во но 
ви явилося в ар хі тек ту рі, жи во пи сі, іко ног ра фії, лі те ра ту рі й ін ших ви дах 
ми стец тва. Ок рім за галь но єв ро пей ських ознак, ба ро ко в Ук ра ї ні ма ло 
свою спе ци фі ку. Цей нап рям ґрун ту вав ся тут на влас них на ці о наль них дже
ре лах: давньорусь ких і фоль клор них, що про яв ля ли ся на різ них рів нях 
нап ря му — «ви со ко му», «се ред ньо му» та «ни зо во му». У куль ту рі ук ра їн
сько го ба ро ко ві доб ра же ні за гад ко ві й ди ва ку ва ті ха рак те ри. Пред став ни
ки ба ро ко по е ти зу ва ли ду хов ний світ ко за ка, ут вер джу ва ли об раз ді яль но
го ге роя, який від да но слу жить Віт чиз ні. У мис тец тві ук ра їн сько го ба ро ко 
ре лі гій ні мо ти ви до мі ну ва ли над світ ськи ми. Це спри чи ни ло до чис лен них 
сві тог ляд них шу кань мит ців, їх нього ін те ресу до лю ди ни в її зв’яз ках із 
Бо гом, Віч ніс тю, Ча сом, Усес ві том. Лі те ра тур не ба ро ко прос те жу єть ся в 
різ них жан рах, зок ре ма в по е зії Л.Барановича,І.Величковського,Г.Ско
вороди,С.Величка. 

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Ко ли ви ни кло ба ро ко? У яких кра ї нах во но пред
став ле не як най кра ще? 2. Як зоб ра жено світ у ба ро ко во му мис тец тві? 3. Як впли ну
ли на у ко ві від крит тя на роз ви ток фі ло соф ської дум ки XVII ст. та фор му ван ня кар
ти ни сві ту в епо ху ба ро ко? 

творче завдання. Доберіть визначення (прикметники та дієслова) до поняття 
«людина доби бароко». 

Дискусія. У чому бароко було «антитезою Ренесансу» і в чому воно розвивало 
його традиції?  

робота в групах. Підготуйте повідомлення та презентації про шедеври бароко 
в різних видах мистецтва: а) живопис; б) скульптура; в) архітектура.   

Життєві ситуації. Уявіть, що до вас приїхали друзі зза кордону і вони хочуть 
ознайомитися з пам’ятками архітектури бароко в Україні. Які споруди ви 
порадили б їм подивитися? Проведіть віртуальну екскурсію.

Ма ка ров А. Світлоукраїнськогобароко/А.Макаров.—Київ,1994.
Чи жев ський Д. Історія української літератури / Д. Чижевський. —
Тернопіль,1994.
Ні ко лен ко О. М.Бароко.Класицизм.Просвітництво/О.М.Ніко
ленко.—Харків,2003.

«Пси хо ло гія лю ди ни ба ро ко бу ла спов не на кон трас тів. Мит ці й мис ли те лі 
тих ча сів уже по чи на ли вга ду ва ти в ній не ли ше від блис ки доб ра, а й зла... 
Зав дя ки мис ли те лям ба ро ко в єв ро пей ській куль ту рі по чав ви роб ля ти ся й 
ут вер джу ва ти ся пог ляд на ду хов ний світ осо бис тос ті як на аре ну од віч ної 
бо роть би доб ра і зла, яка дає не пе ред ба чу ва ні нас лід ки» (Анатолій Мака
ров).

Мудра думка

Робота з текстом

Радимо
прочитати
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Сто рін ки жит тя та твор чос ті

ІспанськийпоетЛуїс де Гон го ра і Арго те ввійшоввісторіюіспанської
літературияктворецьвишуканоїбароковоїпоезії.Віннародивсяв м. Кор
до ві (Іспанія),дейпроживбільшучастинужиття.Походивізстаровинної,
алезбіднілоїдворянськоїродини.ЮнаквивчавправойтеологіювСала
манкськомууніверситеті.1585р.бувпосвяченийусансвященника.Кілька
роківпровівпридворі,сподіваючисьнаприбутковупарафію,аленевиявив
особливоїревностівслужінніБогові,викликавшинезадоволенняцерков
никівсвоїм«легковажним»способомжиттяінаписаннямсвітськихпоезій.
Завирокомєпископабувзмушенийпокаятисявгріхах,алейпісляцього
незмінивсвоїхзвичок.Унаступнірокипоеткількаразівприїздивдосто
лиці,сподіваючисьотримативигіднецерковнепризначення.Лише1617р.
йомуприсвоїлипочеснезваннякапеланаФіліппаIII,алейценезмінило
йогоскрутногоматеріальногостановища.

СправжнімпокликаннямЛ.деГонгорибулапоезія.Однакзажиттямитця
йоготворинедрукували,оскількивінмавцерковнийсан.Поезіїбуливідомів
списках лише обраному колу сучасників. Уперше вони були опубліковані
післясмертімитцявзбірці«По е тич ні тво ри іс пан сько го Го ме ра» (1627)ів
зібранніпоезій,щовийшлодрукомсімроківпотому.

Л.деГонгорапоклавпочатокрізновидубароковоїлірики—«куль тиз
му»(або«куль те ра ніз му»).Цейрізновидназиваютьще«тем ним сти лем».
Письменник вважав, що поезія призначена передовсім для культурних
людей,якіповиннішукатиувіршахприхованийзміст.Процес«розгадуван
ня»,«розкодування»лірики,надумкупоета,спонукаєдовласнихроздумів
ідаруєестетичнунасолоду.

Саламанкський
університет.Бібліотека

Саламанкського
університету.

м. Кор до ва (Іс па нія). 
Сучасне фото

ЛУЇС ДЕ ГОНГОРаІаРГОтЕ
1561–1627 рр.

По е зії Гон го ри при та ман на сві жість і гли би на.

ФедерікоГарсіаЛорка
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Луїс де ГонгораіАрготе

Дослідники виокремлюють два етапи у творчості Л. де Гонгори — до
1610 р., коли його поезія була ще «ясною», і після 1610 р., відколи в його
ліриціставдомінувати«темнийстиль».Абиприховатизмісттворівізавуа
лювати свою думку, митець використовував різні художні засоби: складні
синтаксичні конструкції, підтекст, метафори, непрямі вираження думки або
характеристикиобразу(перифраз)тощо.Зразками«культистської»поезіїЛ.де
Гонгориєйогопоема«Міф про По лі фе ма і Га ла тею»(1613)ічисленнівірші.

Гон го ризм(ісп.gon go ris mo—відпрізвищаіспанськогопоетаЛ.деГонго
риіАрготе)—поетичнашколавіспанськійпоезіїXVI–XVIIст.(умежах
художньогонапрямубароко).Гонгоризмтяжівдоскладноїметафорий
вишуканого поетичного мовлення. Його ще називають «куль тизмом»,
або«куль те ра нізмом».

Пе рек ла ди тво рів Л. де Гон го ри здій сню вав МихайлоОрест (МихайлоЗеров,
брат по е та пе рек ла да ча Ми ко ли Зе ро ва), які ввій шли до збір ки «Дер жа ва 
сло ва» (1952).

Га ЛЕР НиК

Вірш «Га лер ник» Л. де Гон го ри яс к ра  во вті лює сві то від чут тя лю ди ни 
до би ба ро ко. Зоб ра жен ня по ло не но го га лер ни ка на бу ває сим во ліч но го зміс ту. 
Лю ди на, на дум ку мит ця, ску та в жит ті міц ни ми лан цю га ми, при ре че на до лею на 
пос тій ні блу кан ня в оке а ні Всес ві ту. Во на за ле жить від ви щих сил і зму ше на бу ти 
іг раш кою в ру ках Не ві до мо го. Про те в цен трі вір ша пос тав ле но лю ди ну — хо ча й 
ску ту кай да на ми, але віль ну у сво їй уя ві, пам’яті й ду хов ній стій кос ті.

Коментарі

Нагалері,натурецькій,
Ідолавитамприкутий,
Рукинавеслопоклавши,
Очівтупившидодолу,

Він,драгутівськийневільник1,
БіляузбережМарбельї2
Нарікавпідзвуксуворий
Ланцюгайвесласвоїх:

«Освятеіспанськеморе,
Славнийбережеічистий,
Коне,денезмірнабезліч
Сталасянещастьнаморських!

Тижбоєтесамеморе,
Щоприбоямицілує
Краюбатьківськогомури,
Коронованіігорді.

Продружинупринесити
Вісткуіскажи,чищирі
Плачїїівсізітхання,
Щоменіітутлунають.

Боякщополонмійсправді
Щеоплакує,яклегко
Тимоглобпівденніводи
Перламиперевершити!

1Драгутівський невільник—полонений,наім’яДрагут,якийбувадміраломОсманської
імперії. Його мусульманське ім’я — Тургутреїс, а Драгутом його прозвали на заході
Європи.ВідомийсвоїмипоходамивздовжберегівСередземного моря (Іспанії, Франції,
Італії таіншихкраїн).

2 Марбелья—містовІспанії.
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У твор чос ті Л. де Гон го ри пе ре ва жа ють мо ти ви су му, мар нос ті жит тя, са мот
нос ті й при ре че нос ті лю ди ни, не мож ли вос ті до сяг ти ба жа ної гар мо нії. Але 
ми тець про тис тав ляє тра гіч ній до лі внут ріш ню кра су та сво бо ду лю ди ни, 
при ро ду й мис тец тво. Мо ва по е зій іс пан сько го пись мен ни ка ві доб ра жає 
дра ма тизм внут ріш ньо го сві ту осо бис тос ті в епо ху ба ро ко й су пе реч ли
вість то го час ної дій снос ті. По ру шен ня склад них пи тань люд сько го бут тя 
у твор чос ті Л. де Гон го ри зу мо ви ло роз ви ток фі ло соф ської лі ри ки в Єв ро пі. 
«Га лер ник» — це фі ло соф ський вірш, яко му при та ман ні та кі оз на ки: 1) фі ло
соф ська проб ле ма ти ка; 2) на яв ність ге роя, який уті лює роз ду ми поета про 
світ, до лю та жит тя; 3) склад ність по е тич но го мов лен ня (сим во ли, ме та фо ри, 
але го рії та ін ші за со би, що роз кри ва ють дра ма тизм люд сько го іс ну ван ня); 
4) не од ноз нач ність по зи ції ав то ра. 

Пе ре вір те се бе. 1. Наз віть ос нов ні оз на ки «тем но го сти лю»  Л. де Гон го ри. 
2. Ви з нач те ета пи твор чос ті по е та. 3. Про а на лі зуй те ос нов ні мо ти ви лі ри ки Л. де Гон
 го ри. 4. Які фі ло соф ські проб ле ми по ру шено у вір ші «Га лер ник»?

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Що уо со б лює об раз га лер ни ка в од ной мен но му 
вір ші Л. де Гон го ри? 2. Знай діть ме та фо ри й гі пер бо ли у вір ші «Га лер ник», виз нач те 
їхнє приз на чен ня в тек сті. 3. Які об ра зи вір ша мож на вва жа ти сим во ліч ни ми? 
Роз крий те їхній зміст. 

творче завдання. Опишіть душевні переживання ліричного героя вірша «Га 
лерник». 

Дискусія. Як ви вважаєте, чи справді в кожної людини є своя невідворотна 
доля, як думали представники бароко? Чи завжди є в людини вибір? Поясніть.  

Життєві ситуації. Як ви розумієте поняття «внутрішня свобода»? Яку роль вона 
відіграє в житті та вчинках людини?   

Ніколенко О. М. Бароко. Класицизм. Просвітництво / О. М.Ні
коленко.—Харків,2003.
Орест М.Державаслова:Віршітапереклади/М.Орест.—К.,1995.

Краса слова

Робота з текстом

Радимо
прочитати

Дайже,окривавеморе,
Відповідь;тобінетяжко
Цевчинити,якщоправда,
Щоіводимаютьмову.

Алетинімуй,оморе,
Якщосмертьїїзабрала;
Хочцьогонесмієстатись,
Боживуяпозанею,

Бопроживядесятьроків
Безсвободиібезнеї
Ввічнійкаторзіпривеслах—
Невбиваєсумнікого».

Вразпотужнорозгорнулось
Шестеровітрилгалерних,
Ізвелівйомунаглядач
Всюсвоюужитисилу.

                          (Пе рек лад з іспанської  
                                 Ми хай ла Орес та)

ТурецькагалераXVIст.
Су час на ре конс трук ція
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Сто рін ки жит тя та твор чос ті

ПостатьДжонаДонна—багатогранна,айогопоезія—емоційнайінте
лектуальна. Його творчість відображає різні прояви людської натури,
складністьдуховногобуттяособистості.Цедалопідставийогонаступ
никамвизнатимитцяочільникомлітературноїшколианглійськихпоетів
«метафізиків».

«Метафізичнапоезія» — те чія в лі ри ці ба ро ко, що яск ра во пред
став ле на в анг лій ській лі те ра ту рі XVII ст. Для неї ха рак тер ні по си ле на ува га до фі ло
соф ських пи тань, абс трак тність об ра зів і мір ку вань, схиль ність до ін те лек ту а лі за ції 
лі ри ки та ін. Ме тою по е тів«ме та фі зи ків» бу ло не ли ше вис лов лю ван ня пев ної дум
ки, а й від тво рен ня адек ват но го їй емо цій но го ста ну, нап ру жен ня по чут тів. Го лов ни
ми те ма ми «ме та фі зич ної по е зії» є спів від но шен ня віч но го і тлін но го, ви со ко го і 
ни цо го, ду ші й ті ла, бо жес твен но го і ди я воль сько го то що. Ос нов ні об ра зи у тво рах 
«ме та фі зи ків» — Смерть, Час, Бог, Лю ди на, Світ та ін.

Джон Донн народився 22 січ ня, або 12 лю то го, 1572 р. в м. Лон до ні 
(Анг лія) укатолицькійродині.Йогобатько,тежнаім’яДжон,бувторгов
цем.МатиЕлізабетХейвуд,високо освіченажінка,донькадраматурга,дала
ді тям прекрасну освіту. Джон навчався в коледжі Харт Холл в Оксфорді,
згодом закінчив Оксфордський університет і вивчав право в корпорації
«ЛінкользІнн». У 1596–1599 рр. брав участь у
воєннихпоходахлордаЕссексавІспаніютаІта
лію.Післяповерненнянамагавсязробитикар’єру
зачасівправліннякоролевиЄлизаветиI.Доцієї
метивінзначнонаблизивсяпіслясвогопризначен
нянапосадусекретаряТомасаЕджертона,лорда
хранителя державної печатки Англії. Дж. Донн
став членом парламенту й землевласником, а
йоговірші,щопоширюваливсписках,приверну
лидоньогоувагусучасників.Алесвітськійкар’єрі
Дж. Донна завадила пристрасна любов поета до
Енн Мор, племінниці сера Томаса Еджертона.
1601р.вінтаємновивізюнуЕнніздомуйбездоз

Коментарі

Не ві до мий художник. Джон
Доннумолодості.1595 р.

ДЖОН  ДОНН
1572–1631 рр.

Він не бо яв ся пи са ти про те, що в лю ди ни є не тіль ки 
ро зу м, а й ті ло та ду ша. Він ре тель но зоб ра жу вав усі бит
ви, три во ги, уго ди, по раз ки й пе ре мо ги ці єї трис то рон
ньої вій ни. 

РічардБрук
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волу батьків одружився з нею. Цей вчинок,
якийрозцінювавсяякзрадасвогопокровителя,
назавждизачинивпереднимдверіувището ва
рис тво.

Післяцьогонаставтяжкийчотирнадцятиріч
ний період боротьби з нестатками й спробами
повернутивтраченіможливості.Твориписьмен
ника того часу відображають його конфлікт із
світоміглибокідушевніпротиріччя,унаслідок
якихвінперейшоввангліканськувіру.

Дж.Доннізсім’єюживпереважнозара
хунок благодійності меценатів, імена яких
вінувічнивусвоїхпоезіях.Запідтримкикороля
Якова І поет нарешті прийняв сан священника

англіканськоїцеркви,у1618р.отримавступіньдокторабогослов’явКемб
риджськомууніверситеті,аз1621р.ставнастоятелемсоборуСвятогоПавла
в Лондоні. Яскраві проповіді поета були помітним явищем у релігійному
життіАнгліїтогочасу.Йогомалипризначитиєпископом,але1631 р.Дж.Донн
помер.

Зажиттяписьменникнедрукувавсвоїхтворів(окрімдвохвіршів).Утім,
вінніколинеперестававписатипоезії,щозгодомувійшлидозбірки«Вір ші»,
надрукованоїпіслясмертімитця1633р.Вонаскладаєтьсязлюбовнихпоезій
«Піс ні та со не ти»,циклу«Свя щен ні со не ти»,поеми «Ана то мія сві ту»,атакож
численних елегій, сатири, послань і епіграм. Лірика Дж. Донна відобразила
пристрасть земного кохання, духовні пошуки, звеличення Бога й таємниці
людськогоіснування.

Ук ра їн ською мо вою ок ре мі вір ші Дж. Дон на в різ ні ро ки пе рек ла да ли 
Д.Павличко,В.Коптілов,Л.Череватенко,Б.Завідняк,В.Марачтаін.

«ЩОБ МУЧить МЕ НЕ…»

Лі рич ний ге рой Дж. Дон на пе рей ма єть ся сві тог ляд ни ми пи тан
ня ми, шу ка ю чи сенс сво го іс ну ван ня. Чи увін ча ють ся ці по шу ки пе ре мо гою, ду хов
ним спа сін ням?.. Це фі ло соф ське пи тан ня по ет за ли шає на роз суд чи та чам. 

Щобмучитьмене,крайнощіувсім
Зійшлися;я—клубокізпротиріч;
Вдушімоїйзустрілисьденьініч;
Веселийщойно—вразстаюсумним,
Впадаювгріхйрозкаююсьунім,
Любовклянуйхвалуїйшлюнавстріч;
Вогоньяйлід,женуйтікаюпріч;
Німийвмольбі,великийумалім.

Коментарі

Будинок,уякомужив
Дж.Донн.м. Пайрфорд 
(Англія). Сучасне фото
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Джон  Донн

Язневажавщевчоранебеса—
МолюсьсьогоднійБоговілещу,
Азавтравжевідстрахузатремчу—
Йнабожністьпотімзновмоязгаса.
Колитремтіввідстрахуя—тідні
Спасіння,може,принесутьмені.

                     (Пе рек лад з англійської  
                                Во ло ди ми ра Ма ра ча)

 

Го лов на оз на ка фі ло соф ської по е зії Дж. Дон на — ві доб ра жен ня нап ру жен
ня по чут тів і гли бо кої ро бо ти ро зу му, спря мо ва но го в без кі неч ність в очі ку
ван ні ду хов но го одк ро вен ня. У лі ри ці мит ця по єд ну ють ся світ ські та ре лі гій ні 
мо ти ви. Він опи сує стан лю ди ни ба ро ко, яка жи ве нап ру же ним внут ріш нім 
жит тям, уміє ці ну ва ти по чут тя, ус ві дом лює без меж ність зем но го сві ту й вод
но час іде не лег ким шля хом до Бо га, до віч них цін нос тей. Од нак, які б тра
гіч ні ко лі зії не спіт ка ли лі рич но го ге роя, він ні ко ли не втра чає ве ли чі ду ху. 
По ет ствер джує мож ли вість мо раль но го проз рін ня та ося ян ня лю ди ни 
зав дя ки ро бо ті її ду ші й ро зу му. То му йо го по е зія поз бав ле на тра гіч ної без
ви хо ді. На дум ку по е та С. Кол рід жа, Дж. Донн «здій снив ду хов ний про рив 
у сфе ру без кі неч ної Віч нос ті».

Пе ре вір те се бе. 1. До ве діть, що по е зія Дж. Дон на є філософською. 2. Наз віть 
про від ні те ми й мо ти ви в лі ри ці мит ця. 3. Роз крий те оз на ки ба ро ко, що вті лені у 
твор чос ті по е та. 

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Оха рак те ри зуй те емо цій ний стан лі рич но го ге роя 
вір ша Дж. Дон на. 2. Які фі ло соф ські пи тан ня йо го хви лю ють? 3. Знай діть у вір ші 
ху дож ні об ра зи, ха рак тер ні для до би ба ро ко. Роз крий те їхній зміст. 

творче завдання. Ліричний герой характеризує себе як «клубок із протиріч». 
Опишіть протиріччя, що крають його душу. 

Дискусія. Чи схиляється ліричний герой Дж. Донна під ударами долі? По  ясніть. 
робота в групах. 1. Підготуйте повідомлення про: 1) Оксфордський уні вер

ситет, де навчався Дж. Донн, та його давні традиції, що дійшли до нашого часу; 
2) українські переклади творів Дж. Донна. 

2. Чи можна сказати, що сучасна людина переживає протиріччя, як і людина 
в добу бароко? Чим обумовлені протиріччя сучасної людини? Зовнішніми чи внут
рішніми чинниками? Поясніть внутрішні суперечності, з якими стикаються наші 
сучасники.     


Ніколенко О. М. Бароко. Класицизм. Просвітництво / О. М. Ні
коленко.—Харків,2003.

Краса слова

Робота з текстом

Радимо
прочитати
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кЛа си циЗм Як ху ДоЖ нІй наП рЯм у ЛІте ра ту рІ та мис тец твІ

Поняття про класицизм. Кла си цизм (з латин. clas si cus — зразковий) —
художнійнапрямуєвропейськомумистецтвіталітературі.Упершез’явивсяв
італійськійкультуріXVIст.ірозвивавсяпротягомXVII–XVIIIст.уФран
ції, Росії та інших країнах. У деяких регіонах зберігав свої позиції аж до
початкуXIXст.

Іс то рич ні умо ви. Становленню класицизму як літературного напряму
сприяло формування сильних монархічних держав. У мистецтві багатьох
країнкласицизмставпершимнапрямом,якийофіційновизналавлада.Ідея
національноїєдностівполітицімонархіввідповідалазавданням,щоставили
передсобоюкласицисти.Томуцарійкороліохоченаближалидосебеписьмен
ників,атіпрославлялиїхусвоїхтворах,проголошуючинеобхідністьгромад
ськогослужіння,підкореннядержавнимінтересам.

Принципидержавностійдисципліни,якіутверджувалисявепохуабсо
лютизму,вплинулийнарегламентаціювмистецтві.Творинабулибільшої
чіткості й урівноваженості згідно із загальновизнаними канонами. Окрім
того,формуваннянаційпотребуваловпорядкуваннямови,створеннязагаль

нонаціональнихмов.Удеякихкраїнахісну
валивеликірозбіжностіміжуснимтаписем
ним мовленням. Класицисти почали вирі
шуватицюпроблему,висуваючиновімовні
норми, упорядковуючи елементи мови від
повіднодоієрархіїстилівіжанрів.

Ес те тич не під ґрун тя. Щегуманістиепохи
Відродження поставили собі за мету відро
дитиантичнітрадиції.Так,вантичнійдрамі
вонивбачаливзірецьхудожньоїдосконалос
ті,наякий,наїхнюдумку,малиорієнтувати
сядраматургиНовогочасу.ВІталії,батьків
щинікласицистичноготеатру,щедоXVIст.
широкою популярністю користувалися «ду
ховнівистави»(златин.sac re rap pre sen ta zi o
ni). Згодом гуманісти почали ставити тра
гедії Сенеки. Драматург Триссіно в 1515 р.

К. Лефевр.ЛюдовікXIV.
1670 р.

КЛАСИЦИЗМ
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Класицизм як художній напрям у літературі та мистецтві

написавзазразкомп’єсСофоклатрагедію«Со
фонізба»,узявшисюжетізримськоїісторії.Раці
оналістична побудова, урівноваженість і логіч
ність сюжету, абстрактність художніх образів,
величава мова — усі ці особливості п’єси стали
обов’язковими для наступних поколінь класи
цистів. Це була перша класицистична трагедія,
щозапочаткувалановийнапрям.ЗІталіїкласи
цизм поширився по всій Європі — у Франції,
Англії,Іспанії,Німеччинійіншихкраїнах.Най
більшпліднимвиявивсяцейнапрямуФранції
XVIIст.

Класицисти брали за зразок твори антич
ногомистецтва.Водночас,орієнтуючисьнаше
деври античності, вони самі прагнули створю
вати«зразкове»мистецтво.Томуестетичнепід
ґрунтя класицизму становить антична теорія
поетики,насамперед«Поетика»Арістотеля,тео
ретичні засади якого втілювала в життя фран
цузькапоетичнашколадобиВідродження«Плеяда»,утворена1549р.йна
званатакначестьгрупиалександрійськихпоетівIIIст.дон.е.(котріколись
проголосилипіднесеністьівченістьпоезії).Доскладу«Плеяди»належали
сімпоетів:П. де Рон сар, Ж. Дю Бел ле, Ж.А. де Ба їф, Е. Жо дель, Р. Бел ло, 
Ж. До ра та П. де Ті ар. Школарозпочаласміливуреформулітератури,поети
розроблялиновідляфранцузькоїлірикижанритаформи(ода,сонет,елегія,
еклога,комедія,трагедіятощо).У їїпізньомуперіодіпроявляютьсяознаки
класицизму,тяжіннядо«аристократизмудуху».Слідомзапоетами«Плеяди»
класицисти проголосили античну літературу ідеальною, класичною, гідною
наслідування.Цейхудожнійнапрямвиявивсяспочаткуяктеоріяіпрактика
наслідуванняантичногомистецтва,алезгодом,захопленіприкладомантич
них майстрів, класицисти прагнули самі встановлювати взірцеві канони
мистецтва.

фі ло соф ська ос но ва. Філософськоюосновоюкласицизмуставра ці о на
лізм(златин.ra ti o na lis—розумний)—ученнявтеоріїпізнання,згіднозяким
достовірнізнанняможназдобутилишезадопомогоюрозумуабозпонять,
притаманнихрозумулюдинивіднародження.

Згіднозуявленнямираціоналістів,головне—цедіяльністьрозуму,якийє
критерієм оцінки всього. У галузі етики раціоналізм проголосив раціональні
мотивийпринципиморальноїдіяльностітаповедінки,авестетиці—раціональ
ний (інтелектуальний) характер творчості. Раціоналісти стверджували віру в
розум,пріоритетрозумовоїдіяльностілюдининадіншимипроявамиїїнатури.

Т. Луї. КоролеваФранції—
дружинаЛюдовікаXIV.

Лувр.  м. Па риж (Франція). 
1696 р. 

Кла си цис ти вва жа ли, що ро зум ве де до іс ти ни, кра си, доб ра 
й гар мо нії. 

Зауважте!
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Значносприялатріумфукласицизму,насам
перед у Франції, раціоналістична філософія 
Ре не Де кар та(1596—1650).Вінвважав,щоані
відчуття,аніпрактичнийдосвіднеможутьдати
достовірних знань. Людські почуття, на його
думку,таксамооманливі.Філософпроголосив
розумєдинимзасобомздобуттязнань.«Ямислю,
значить,яісную»,—писаввін.

Великезначеннямалийогоідеїдлярозвит
ку аналітичних наук (геометрії, математики,
фізикитощо).Длялітературиважливимибули
думки філософа про незалежність розуму від
почуттєвогосприйняття,пронеобхідністьпра
вильного використання розумових здібностей
людиниякспособууникнутинебажанихпоми
локужитті.Філософтакожобґрунтувавідею
проздатністьрозумунаближатисядоістини,
іцютезутакожузялинаозброєннякласицисти.

Ха рак тер ні оз на ки кла си циз му.Класицистиутверджуваливічністьідеа
лупрекрасного,іцеспонукалоїхнаслідуватитрадиціїмитцівантичності.Вони
стверджували,щоякщостворенозразкипрекрасного,тозавданнямитцівпіз
нішихчасів—наблизитисядоних.Звідси—установленнязагальнихправил
художньоїтворчості.

Класицистичнітворихарактеризуютьсявисокимступенемабстрактності
йузагальнення.Цемистецтвовисокоїдумки,ідеїталогіки.

Улітературіпростежуєтьсяієрархіяжанрів,тобточіткийрозподілтворів
напевніжанри:ви со кі (ода,епопея,трагедія,героїчнапоема),се ред ні (наукові
твори,елегії,сатири),низь кі(комедія,пісні,листивпрозі,епіграми).Теми
для творів високих жанрів — події загальнонаціонального й історичного
значення,уякихбралиучастьцарі,видатнідіячі,придворнітаін.Цітвори
писалиурочистоюмовою.Темамидлясередніхінизькихжанрівбулинаука,
природа,людськітасоціальнівади.Утворахцихжанрівдіялипредставники
середніхінижчихкласів,мованаближаласядорозмовної.Якщоувисоких
жанрахпрославлялиідеїмонархіїтагромадянськогослужіння,товсередніх
інизькихжанрахутверджувалиідеїпізнаннясвітуйлюдськоїприроди,вик
риваливадисуспільстваталюдськиххарактерів.

Важливим елементом в естетиці класицизму є вчення про розум як
головнийкритерійхудожньоїправдийпрекрасноговмистецтві.Класицисти
вважали,щоантичнімайстритворилизазаконамирозуму.Письменникам
Нового часу теж потрібно дотримуватися цих законів. Звідси походить
майже математична точність правил мистецтва класицизму (іє рар хія жан
рів, пра ви ло трьох єд нос тей у дра ма тур гіїтощо).Усеценакладаєнатвори
класицистіввідбитокбезпристрасностіталогічності.

Н. де Ларжильєр. 
ШарльЛебрен—живописець

ЛюдовікаXIV.1686 р.
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Сис те ма кла си цис тич них жан рів

Зученнямпроабсолютністьідеалупрекрасногойраціоналізмомкласи
цистів пов’язане їхнє розуміння універсальних типів людських характерів.
Використовуючи трактат давньогрецького філософа Теофраста «Характе
ри»,класицистистверджувалинезмінністьлюдськоївдачі.Томукласицис
тичні образи відрізняються абстрактністю та універсальністю, утілюючи
лишезагальніриси,анеіндивідуальніознаки.Персонажіздебільшогосхе
матичні,укожногознихпідкресленоякусьоднупровіднурису(честь,обо
в’язок,хоробрість,лицемірство,жадібністьтощо).

Персонажівкласицизмічіткоподіляютьнапозитивнітанегативні,
щомаютьвиконуватипевнівиховнізавдання.Ідеаломкласицизмубуласуво
райвольовалюдина,якаставиладержавніінтересивищеособистих.Якщов
мистецтвісередніхвіківлюдинаспіввідносиласвоєжиттязБогом,авкуль
туріРенесансувідчуласилувласнихможливостей,товкласицизмівсівчинки
та дії героїв обумовлюються суспільною необхідністю, справою почесного
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К. Лор рен. 
СудПаріса.

Фрагмент. 1645–
1646 рр. 
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служіннямонархутадержаві.Понадусевгерояхкласицизмуцінувалосявер
ховненачало—розум,якийусвідомлювавсяякчинниквисокоїдуховності
йморалі.

Класицистивважалилюдськіпристрастівиявомстихійноготаруйнівного
начала.Наїхнюдумку,тількирозумможедатилюдинінайвищуметужиття.
Воцінціособистостіважливурольвідігравалиморальніпринципи,поняття
пронормиповедінкитадоброчесності.Утворахкласицистівмаєморізкепро
тиставленнядобраізла,піднесеногойбуденного.Їхнійосновнийзмістстано
вили протиріччя між природними бажаннями людини й громадянським
обов’язком, пристрастями та розумом. Герої класицизму жертвували собою
зарадиобов’язку,аякщойвіддавалисяпристрастям,тоцепризводилодотра
гедії.

    

          

Драматичнітвори(трагедія,комедія)підпорядковуютьсяпра ви лу трьох 
єд нос тей—часу,місцятадії.П’єсапоказувалаподії,яківідбувалисяпротя
гомодногоднятаводномумісці.

  

Стрункакомпозиціятворубулазасобомвиявленнялогікизадумуавтора
та певних рис персонажів. Художні твори відповідали правилам симетрії,
гармоніївсіхелементів,щовідображаливажливійсповненімудростіподії
буття.

Митці оцінювали зображувані події передовсім за їхнім суспільним зна
ченням.Вонивважали,щоголовнезавданнямистецтва—датилюдямпевні
норми,зразкидлянаслідуваннявповедінцітавчинках.Представникикласи
цизму були переконані в існуванні двох основних умов людського щастя —
суспільної(підкореннядержавнимінтересам)таетичної(підкоренняпри
страстейрозуму).Томувсіжанрикласицизмухарактеризуютьсядидактичніс
тю,прагненнямповчати.Прицьомумитціповчаливсіх—відкоролятадво
рянствадопредставниківнароду,намагаючисьнаблизитидожиттясвійідеал.

Естетичнуцінністьдлякласицистівстановилолишевічне,непідвладне
часу,зокрематвориантичності.Класицистичнітвористалиторжествомгар
монії,розумуйпорядкунадхаосомісуперечностямибуття.

К л а  с и  ц и с  т и ч  н и й  о б  р а з
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Класицистивтілюваливмистецтвіідеалпрекрасного,щорізковідрізнявся
відреальноїдійсності,алевідцьогонестававменшвеличним.

Пред став ни ки кла си циз му.Класицизмвиявивсяврізнихвидахмистецт
ва.Улі те ра ту рійогопредставляютьФрансуаМалерб,ФрансуадеЛарошфуко,
П’єрКорнель,ЖанРасін (Фран ція); МихайлоЛомоносов,ГавриїлДержавін
(Ро сія) та ін.; у жи во пи сі — Нікола Пуссен, Клод Лоррен (Фран ція); Карл
Брюллов,ОлександрІванов(Ро сія)таін.;в ар хі тек ту рі— АндреЛенотр,Жуль
АрдуенМансар (Фран ція);уму зи ці —ЖанБатистЛюллі(Фран ція) таін.

Класицизм—цемистецтвопіднесеноїдумкийгармонії,потягдовпоряд
куванняжиттянапротивагухаосу.Цеприкладвисокоїкраси,щовідображає
одвічнепрагненнялюдствадоабсолюту.

В Ук ра ї ні че рез нес при ят ли ві іс то рич ні обс та ви ни кла си цизм не мав змо ги 
роз ви ну тись як ці ліс на струк ту ро ва на сис те ма. Од нак де я кі тен ден ції кла
си циз му ви явилися у тво рах Ф.Прокоповича«Во ло ди мир» (1722), по е мі 
І.Котляревського «Ене ї да» (1798), одах П.ГулакаАртемовського та ін.

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Дай те виз на чен ня кла си циз му. 2. Які іс то рич ні 
чин ни ки впли ну ли на йо го фор му ван ня? 3. У яких кра ї нах Єв ро пи кла си цизм роз
ви нув ся най біль ше? Чо му? 4. Що ста но вить фі ло соф ське під ґрун тя кла си циз му? 
5. Роз ка жіть про ес те тич ні за са ди кла си циз му. 6. Яке зна чен ня кла си цис ти на да ва
ли ро зу му? 7. Яку роль ві діг ра ва ла ан тич на спад щи на у тво рах кла си цис тів? 8. Які 
те ми й об ра зи бу ли ха рак тер ні для ви со ких, се ред ніх і низь ких жан рів? 

творче завдання. Зіс тав те ба ро ко й кла си цизм як ху дож ні нап ря ми. За пов ніть 
таб ли цю в зошитах. 

Життєві ситуації. Класицизм утверджував ідею громадянського служіння та 
ідеал людинигромадянина. Чи актуальні вони в наш час?  

Проєкт. Під го туй те вис туп на те му «Гар мо нія кла си циз му» (4–5хв), ви ко рис тай
те ма те рі а ли під руч ни ка, фо то й ілюс тра ції ше дев рів кла си циз му з ви дань про мис
тец тво й ін тер не ту. 

Ки ри люк З. В. Зарубіжналітература.Античність.Середньовіччя.Від
родження.Бароко.Класицизм/З.В.Кирилюк.—Тернопіль,2002.
Ні ко лен ко О. М. Бароко. Класицизм. Просвітництво / О. М. Ні
коленко.—Харків,2003.

Робота з текстом

Радимо
прочитати

а с п е к т и  з і с т а в л е н н я К л а с и ц и з м Б а р о к о

Людина
Світ
Ідеали
Поетика

Кла си цизм ґрун ту єть ся на прин ци пах нас лі ду ван ня ан тич нос ті, 
іде а лі за ції, уза галь нен ня та гар мо нії. 

Зауважте!
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У період розквіту класицистичної трагедії глядачі сприймали комедії як
несерйозне видовище, що мало лише розважати публіку. Французький
драматург Мольєр надав комедії зовсім іншого змісту. Його п’єси були не
тількицікавими,айповчальними.Беручиобразийситуаціїдлясвоїхкоме
дій із сучасного йому життя, він показував людям їхні вади, пристрасті й
помилки. Мольєр поєднав правила класицизму з традиціями народного
театру,щонадалойоготворамособливоїжиттєвостітадинамізму.Вонистали
виявом самого духу народу, вільнодумства та протесту проти всього ницого,
фальшивоготахибного.

Жан Ба тист Пок лен (сценічнеім’я Мо льєр)народився15 січ ня 1622 р.в
м. Па ри жі (Франція). Його батько Жан Поклен був хазяїном шпалерної
крамниціймайстерні.Згодомкупивпосадупридворногошпалерника,ачерез
деякийчасотримавпочеснезваннякоролівськогокамердинера.ЖанБатист
бувсиномЖанаПокленавідпершогошлюбу.ЙогоматиМаріяКрессепомер
ла,ібатькоодруживсявдруге.Віндавсиновіблискучуосвіту.Юнакнавчав
ся в Клермонському колежі, де вивчав давньогрецьку мову та латинську
античнулітературу,історіютафілософію.Післязакінченнянавчаннявсту
пивдоОрлеанськогоуніверситету,дездобувученийступіньліценціатапра
ва.Вінмавзмогупродовжитисправусвогобатькаабозайнятисяюридичною
практикою.

Однакщездитинствайоговабивтеатр.Сім’яПокленівжилаводномуз
люднихрайонівПарижа.Тутюнакдививсянароднівистави,виступиманд
рівнихтрупкомедіантів.Відвідувавівиставистаціонарногопаризькоготеат
ру—Бургундськогоотелю.Колихлопецьоголосивпросвійнамірстатиакто
ром,батькобувпроти.Утічасипрофесіюакторазасуджувалацерквайзнева
жало суспільство. Хоча в 1641 р. король Людовік ХІІІ видав наказ, який
прирівнювавгруакторівдоіншихвидівмистецтва,діячітеатрунівкогоне
викликалиповаги,ацерковникипродовжуваливважатиакторськупрофесію

МОЛьЄР
1622–1673 рр.

        Да рем но заз дріс на юр ба
        Хо ті ла б огань бить, ту па,
        Мо льєр, твої най кра щі тво ри, —
        На ві ки див ні ча ри їх,
        Прой шов ши крізь ві ки й прос то ри,
        В сер цях ві діб’ють ся люд ських.

НіколаБуало

Мо льєр був справ жнім но ва то ром у га лу зі лі те ра ту ри й те ат
ру,  він використав здобутки народної творчості та різних видів мистецтва.

Зауважте!
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гріховною.Незважаючинаце,ЖанБатиствирішивприсвятитисвоєжиття
театру.

1643р.разомізсім’єюБежарвінзаснувавуПарижітеатральнутрупу—
такзваний«Блискучийтеатр».Утім,молодимакторамбуловажкоконкуру
ватизпрофесійнимипаризькимитеатрами:вонинемалидосвідуйвласного
репертуару,ставилипереважнотрагедії.«Блискучийтеатр»проіснувавменше
двохроків ірозпався, залишившизамістьславибезлічборгів.Протецене
зменшилоенергіїмолодогодраматурга.Разомзісвоєютрупоювінвирушив
умандрифранцузькимипровінціями.Рокиблуканьіпоневірянь(1645–1658)
неминулимарно.ЖанБатистпочавписатикомічніп’єси,узявшитеатраль
нийпсевдонімМольєр.

1658р.молодийдраматургразомізтрупоювирішивповернутисядостоли
ційвиступитивЛувріпередкоролемЛюдовікомXIV.Тодінасудмонарха
булапредставленап’єса«Закоханийлікар».Йогосучасникизгадували,щоко
рольдужесміявсяпідчасвистави,апіслязавершенняподарувавМольєрові
500 ліврів. Він велів надати драматургу та його трупі для роботи театр
«ПтіБурбон»,неподаліквідЛувра.Зтогочасукорольпідтримувавдрама
турга.

ЧерездеякийчасмонархдаврозпорядженняперевеститрупуМольєрав
приміщення театру «ПалеРояль». Драматург перебудував цей театр: зняв
величезнийамфітеатр,зробивтриярусиложіпартер,щобпростапубліка
моглатамстояти,яквіншихпаризькихтеатрах.Уцьомуприміщеннітрупа
виступаладосмертімитця.

1662р.МольєродруживсязАрмандоюБежар,молодшоюсестроюМад
лени Бежар, з якою мав дружні та творчі стосунки від початку своєї теат
ральної кар’єри. Цей шлюб приніс письменникові чимало страждань. Він
кохавАрманду,алевонабуланабагатомолодшазанього.Якактриса,надто
любиларозкіштаувагушанувальників.Мольєрболіснопереживавкохання
безвзаємності,алерозлюбитиАрмандунеміг.

КомедіямМольєрааплодувалаширокапубліка.Разомізтимвонивикли
калийгнівнінападиаристократії,церквийіншихдраматургів.Мольєразви
нувачували в аморальності, відсутності художнього смаку, порушенні пра
вилкласицизму.УтойчасмитцяпідтримавН.Буало,якийсхвалював«поєд
нанняприємногозкорисним»уйого
комедіяхіпідкреслювавфілософську
глибинуйоготворів.Мольєрвідкрив
новий принцип у мистецтві — прав
дивість. Драматург відповідав своїм
критикам,щоорієнтуєтьсяненасмаки
глядачів,якісидятьуложах,анадум
ку тих, хто стоїть у партері. Король
усіляко підтримував драматурга, ви
користовуючийоготалантдлявлаш
туванняпридворнихрозваг. Театр«КомедіФрансез».м. Па риж 

(Фран ція). Сучасне фото
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Починаючиз1644р.паралельнозроботоюв«ПалеРоялі»Мольєрбага
то часу присвячував створенню комедiйбалетів, які мали величезну попу
лярністьпридворіЛюдовікаXIV.Уцихп’єсахкомедійнісценивиконували
актори з трупи драматурга, а балетні інтермедії — придворні, серед яких
нерідкоз’являвсяісамкороль.

Найвищого розквіту талант Мольєра досяг у 1664–1670 рр., коли були
створенінайкращійогокомедії—«Тар тюф», «Дон Жу ан», «Скна ра», «Мі ща
нин шлях тич».

У1664р.дляграндіозногосвятауВерсалімитецьнаписавкомедію«Тар
тюф», але королевамати Анна Австрійська була незадоволеною виставою.
ЗгодомпротиМольєрабуловисунутозвинуваченнявобразірелігіїтацеркви.
Річутім,щописьменникутійп’єсівикривсвятенництвойлицемірство,що
сталинормоювтогочасномусуспільствітавдіяльностіцеркви.Боротьбаза
п’єсутривалап’ятьроків.ТількизавдякикоролюЛюдовікуXIV«Тартюф»
небувзаборонений.

Укомедії«Мі ща нин шлях тич» (1670)драматургвикривкумедненама
гання буржуа «перетворитися» на дворянина. За часів митця дворянство
переживалоекономічнийіморальнийзанепад,алезберігалоколишніприві
леї.Урядзаохочувавпрагненнябуржуазіїкупуватиземлі,посадитадворян
ськітитули,бозарахунокцихнадходженьпоповнювавсядержавнийбюд
жет.Мольєрвідобразивукомедіїстосунки,щосклалисяміждвомакласами,
таособливостісуспільноїморалізагалом.

Мо льєр від да но слу жив ко ро лю Лю до
ві ку XIV. Він пи сав для ньо го п’єси й 

ба ле ти, а іно ді ви ко ну вав обов’яз ки слу ги: 
до по ма гав одя га ти ся, був при сут ній на йо го 
обі дах, що вва жа ли то ді за ви со ку честь. Але в 
ос тан ні ро ки жит тя дра ма тург ут ра тив при
хиль ність Лю до ві ка XIV. Нап ри кін ці 1660х — 
на по чат ку 1670х ро ків Мо льєр ство рю вав 
ко ме ді ї ба ле ти ра зом з іта лій ським ком по зи
то ром Ж. Б. Люл лі, який не за ба ром ціл ком 
за во ло дів ува гою ко ро ля. Лю до вік XIV не міг 
те пер обій ти ся без Ж. Б. Люл лі в при д вор них 
роз ва гах, котрий от ри мав мо  но по лію не тіль ки 
на всі му зич ні тво ри, які ви ко ну ва ли  у Фран ції, 
а й на тек сти до них. Це оз на ча ло, що Мо льєр 
мав прос то по да ру ва ти Ж. Б. Люл лі знач ну 
час ти ну сво їх тво рів.

17квітня1673р.Мольєргравусвоїйвиставі«Удаванийхворий».Його
сучасникизгадували,щовінщеніколинедосягавтакоїдосконалостівактор
ськійгрі.Насценімитецьзнепритомнів.Йоговіднеслизалаштунки,накілька
хвилинМольєрприйшовдотями,алепотімзновузнепритомнів.Утакому
станійогоперенеслидодому,девінневдовзіпомер.Церквазаборонилахова

Ж.Л. Дже ром. ЛюдовікіМольєр.
Фрагмент. 1862 р.      
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тидраматурганамісцевомуцвинтарі(закатолицькимзвичаєм,акторнасмер
тному одрі повинен був покаятися в лицедійстві, а він не зробив цього).
Мольєра поховали як самогубця — уночі, без церковного обряду, за муром
цвинтаря.Алейогоім’яуславилоепохунеменше,аніжім’якороляЛюдо
вікаXIV.

Мо льєр був не тіль ки ви дат ним драматургом, а й та ла но ви тим ак то ром і 
ре жи се ром. На від мі ну від кла си цис тич них тра ге дій, де пе ре важ но го во ри ли 
й ма ло ді я ли, ко ме дії Мо льє ра міс тять ба га то за хоп лю ю чих сцен і стрім ких 
по дій. До то го ж він навчав ак то рів не прос то з па фо сом дек ла му ва ти тек
сти, а вжи ва ти ся в роль. Мо льєр ви ма гав від сво їх ак то рів при род ної гри, 
щоб гля дач міг у сце ніч них пер со на жах упіз на ти са мо го се бе. 

Гумор — різновид комічного, відображення смішного в життєвих
явищахілюдськиххарактерах.

Іро нія — прийом, який виражає глузливокритичне ставлення до
предметазображення,приховананасмішка,коливисловлюваннянабу
ваєпротилежногозначення.

Са тира — особливий спосіб художнього відображення дійсності,
якийполягаєвгостромуосудливомуосміяннінегативного.Спрямована
проти соціально шкідливих явищ; на відміну від гумору, має гострий
непримиреннийхарактер.Об’єктомсатириєвадилюдськиххарактерів,
негативнісоціальніявищатощо.

Сар казм —їдка,викривальна,особливодошкульнанасмішка,спов
ненакрайньоїненавистійгнівногопрезирства.Сарказмнемаєподвійного,
часто прихованого змісту, як іронія, близько до якої він стоїть, вира
женазавждипрямо.Йомупритаманнепоєднаннягнівузгіркоюпосміш
кою.Об’єктомсарказмуєрізконегативнійаморальніявища.

П’єса «Міщаниншляхтич». Іс то рія ство рен ня. У1669р.корольЛюдо
вікXIVприймавусвоїйрезиденціїуВерсалітурецькихпослівначолі

ізСолиманомагою.Турківзмусилидовгочекати,апотімзапросилидогале
реїновогопалацу,прибраноїнадзвичайнорозкішно.Корольсидівнатроні,
йоговбраннябулоприкрашенедіамантаминачотирнадцятьмільйонівлів
рів.ОднакСолиманагатайогопочетневисловилиочікуваногозахоплення.
Турецькі посли зробили вигляд,начебтовТуреччинівсіносятькостюмиз
діамантами.Поведінкагостейнесподобаласякоролю,івіннаказавпридвор
номудраматургуМольєруйкомпозиторуЖ.Б.Люллінаписатип’єсу,уякій
бивисміялитурків.Такбулоствореноп’єсу«Міщаниншляхтич».

Їїпрем’єравідбулася14жовтня1670р.взамкуШамбор.Післявистави
комедіюпочаликритикувати.Вищетовариствозрозуміло,щоутворівисмі
яли не турків, а представників аристократії та буржуа, які хотіли здобути
дворянськітитули.Аджеп’єсабулапародієюнаморальіспосібжиттявищих
кілсуспільства.
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Особ ли вос ті жан ру.Зазмістом«Міща
ниншляхтич»єзразкомсо ці аль но по бу то 
вої ко ме дії,уякійрозкритонормиморалій
спосіб життя буржуазії та аристократії.
Однакунійнаявнітакожелементилюбов
ної комедії. Конфлікти твору поділено на
два види: со ці аль ні (стосунки між різними
класами—аристократамийбуржуа) іпси
хо ло гіч ні (зіткнення здорового глузду й ро
зуму—автор,читачі,глядачі—зпристрас
нимбажаннямЖурденастатидворянином).

Автормайстернопоєднавсоціальнийзмістізлюбовнимиколізями,щозро
билоп’єсуцікавоюдляглядачів.Узахопливійрозважальнійформівінповчав
публіку,нагадуючипролюдськугідність,необхідністьдолатиниціпристрас
тійзберігатизабудьякихобставинчесть,розумівласнуособистість.

Характерноюособливістютворуєте,щозаформою—цекомедіяба
лет.Уп’єсубуловключенопісні,танціймузичні інтермедії.Авторнадав
гостроговикривальногозмістужанрудляпридворнихрозваг.

Драматургпоєднав ко ме дію ха рак те рів (уцентріувагиавтора—характер,
йогоцікавитьпередусімморальнасутністьперсонажів)зко ме ді єю си ту а ції 
(самеситуаціїсприяютьповномувиявленнюхарактерів,причомупровідну
рольвідіграєрозіграш,вигаданийКов’єлем).

Мольєрузявсвоїхгероївізреальноїдійсності,зумівпоказатиїхнюсуть,
головневциххарактерах.Персонажіговорятьприроднойневимушено,мова
їхняіндивідуалізована.Новимдлякласицистичноїкомедіїбулойвикорис
танняелементівнародноготеатру:фар су1, бу фо на ди2, ко ме дії дель ар те3. 

те ма ти ка й проб ле ма ти ка ко ме дії.Ос нов ною те моюкомедіїєзображен
няпрагненнябагатогобуржуапанаЖурденапотрапитидовищоготовариства.
Для цього він навчається, наймає вчителів, у всьому намагається бути
схожимнадворян—одягом,звичкамийманерами.Сміхвикликаєненав
чання,аплазуванняталакейськеприниженняЖурденапередпридворними
званнямийтитулами,кумедніспробизрівнятисязаристократами.

Бажанняпосістивищемісцевсуспільстві—природнедлялюдини,тож
комічногоефектуневиникло,якбиавторнепоказав,уякесаме«пристойне
товариство»хочепотрапитиЖурден.Томудругоютемоюкомедіїєвикриття
лицемірної моралі аристократії. Разом із Журденом комічними образами
п’єсистаютьграфДорантімаркізаДорімена.Авторпоказує,щовонивесьчас
тількирозважаються,прагнутьпривласнитичужігрошійпишаютьсясвоїми
титуламитаблизькістюдопридворнихкіл.

ЗамокШамбор(Фран ція).
Сучасне фото

1 Фарс — вид народного театру, що мав гостру сатиричну спрямованість; герої
фарсу—містяни,представникирізнихсоціальнихгруп.

2 Буфонада — комедійна манера актора, коли використовують засоби надмірного
комізму,окарикатуренняперсонажів.

3 Дель арте—комедіяімпровізації,поширенавЗахіднійЄвропіщезачасівсередньо
віччя.
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Мольєр порушує у своїй п’єсі важливі соціальні та моральні проблеми:
місце людини в суспільстві, моральні пріоритети й ідеали держави, освіта,
виховання,мистецтво,утвердженнякохання,честь,людськугідністьтаін.

Водночасдраматургпроголошуєцінністьособистостінезалежновід її
соціальногоймайновогостану.ЦюдумкуяскравовтіленовобразіКлеон
та.Мольєрзахищавправочеснихідобрихлюдейнащастя.Уфіналікоме
діїЖурдендаєзгодунашлюбКлеонтайЛюсіль,Ков’єлятаНіколь,якітак
прагнули цього. Вважаючи, що люди з ницими пристрастями та вадами
заслуговуютьнапокарання,авторрозвінчуєобразиДорантайДорімени,які,
думаючи,щозробиливигіднупартію,насправдіж«узя ли шлюб із злид ня ми».

Ху дож ні об ра зи. Образна система п’єси характеризується чіткістю й
симетричністю будови. Негативним персонажам протистоять позитивні.
Образипоєднановпевніпари:панЖурденіпаніЖурден,ДорантіДорімена,
ЛюсільіКлеонт,Ков’єльіНіколь.Кожнийізперсонажівєхудожнімтипом:
Журден — тип міщанина, утілення марнославства; Дорант — лицемірний і
цинічнийдворянин;паніЖурден—типсварливоїдружини;Ков’єль—розум
ний та кмітливий слуга; Клеонт — тип благородної людини, яка понад усе
ставитьчестьікохання.Уперсонажахпідкресленоякусьоднурису,алеразом
ізтимдраматургнамагавсяпоказатиїхрізнобічно,урізнихситуаціях.

Сміх у ко ме дії. Уп’єсіМольєрапануєатмосферасміху.Драматургвико
ристовуєсміхдлявикриттянегативнихрислюдейівадсуспільства.Сміху
комедіїмаєвеличезнувиховнусилу,бозайогодопомогоюавторзасуджує
справжнєжиттявищоготовариства.Віндопомагавпосміятисянадсобою,
побачитимарнославство,лицемірство,невігластвотапихатістьсуспільства.

СміхМольєра—багатозначнийзасвоїмзмістом.Вінтовеселий,добро
зичливий, життєрадісний, то викривальний і нищівний. Багатозначність
сміхузумовлюєрозмаїттязасобівкомічноговп’єсі.УзображенніЖурдена,
паніЖурден,закоханихКлеонтатаЛюсільавторвіддаєперевагугуморуй
іронії. А для змалювання образів аристократів застосовує гостріші засоби
комічного—сатируйсарказм.ЯкщовчинкиЖурденаавторлишевисміює,
тоспосібжиттяДорантатаДоріменивінрішучезасуджує.

Мольєрбувблискучиммайстромкомізму.Комізму«Міщанинішляхти
чі»виникаєівокремихситуаціях,уякіпотрапляютьгероїп’єси,івїхніхвис
ловлюваннях(яскравийприкладсловесногокомізму—вигадана«турецька»
мова).Протекомізмприхованийпередусімухарактерахперсонажів,щови
являютьсячерезїхнівчинкитадіалоги.КомічніефективкомедіїМольєра
ґрунтуютьсянаширокомувикористанніможливостейнародноготеатру,що
надавп’єсіособливоїжиттєвостітадієвості.Завдякисміхудраматургство
ривживісатиричніобрази,якіневтратилисвогозначенняівнашчас.

Дра ма тург ут вер джує гу ма ніс тич ні ідеї: лю ди на має бу ти са ма 
со бою, ви хо ву ва ти в со бі внут ріш ню шля хет ність, здо бу ва ти знан ня і дос від, не 
пос ту па ю чись сво єю гід ніс тю. 

Зауважте!
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МІ Ща НиН ШЛЯХ тиЧ (1670)

П’єса

(Скорочено)

ДІЯ ПЕР Ша

ЯВА2

П а н  Ж у р д е нухалатійнічномуковпаку,у ч и т е л ь  м у з и к и , 
у ч и т е л ь  т а н ц і в ,  у ч е н ь  у ч и т е л я  м у з и к и ,  с п і в а ч к а ,  д в о є  с п і в а к і в ,

т а н ц ю р и с т и ,  д в о є  л а к е ї в.

П а н  Ж у р д е н. Ну, панове? То як же буде? Ви покажете мені ваш
легенькийжарт?

У ч и т е л ь  т а н ц і в.«Жарт»!..Якийжарт?
П а н  Ж у р д е н.Ну,той...Чияктам,повашому?Вашпрологчидіалогіз

співамийтанцями?
У ч и т е л ь  т а н ц і в.Агаа!
У ч и т е л ь  м у з и к и.МидоВашихпослуг.
П а н  Ж у р д е н.Вамдовелосятакитрохипочекати;цетому,щоясьо

годнівдягнувсятак,яквдягаєтьсяшляхетнепанство,амійкравецьприс
лав мені такі вузькі шовкові панчохи, що я втратив був усяку надію їх
натягти...

У ч и т е л ь  м у з и к и.Митутдлятого,щобвиконувативсіВашібажання.
П а н  Ж у р д е н.Прошувасобохзалишитисятут,докименінепринесуть

могоновоговбрання:яхочу,щобвипобачили,якевоноловкетаякменіличить.
У ч и т е л ь  т а н ц і в.Усе,щонакажете.
П а н  Ж у р д е н.Випобачите,якийяелегантнийізголовидоп’ят.
У ч и т е л ь  м у з и к и.Мивпевнені,щоцетак.
П а н  Ж у р д е н.Щовискажетепроцейіндійськийхалат?
У ч и т е л ь  т а н ц і в.Віннадзвичайномилий.
П а н  Ж у р д е н.Мійкравецьзапевняємене,щовсевельможнепанство

вдягаєтьсявранцівтакіжхалати.
У ч и т е л ь  м у з и к и.ВінВамдужеличить.
П а н  Ж у р д е н.Лакеї,агов!Обидвамоїлакеї!
П е р ш и й  л а к е й.Чогобажаєте,пане?
П а н  Ж у р д е н.Нічого.Яхотівлишеперевірити,чивименедобречуєте.

(До вчи те ля му зи ки й до вчи те ля тан ців.)Яквамподобаютьсямоїлівреї?
У ч и т е л ь  т а н ц і в.Чудові!
П а н  Ж у р д ен (роз гор нув ши ха лат, по ка зує, що на ньо му вузь кі чер во ні 

ок са мит ні шта ни й зе ле ний ок са мит ний кам зол).Цемоєвранішнєвбрання,
уньомуяробитимурізнівправи.

У ч и т е л ь  м у з и к и.Пречудово!
П а н  Ж у р д е н.Лакей!
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П е р ш и й  л а к е й.Пане?
П а н  Ж у р д е н.Другийлакей!
Д р у г и й  л а к е й.Пане?
П а н  Ж у р д е н(ски да ю чи ха ла т).Тримайте!(До вчи те ля му зи ки й учи

те ля тан ців.)Явамподобаюсьуцьомукостюмі?
У ч и т е л ь  т а н ц і в.Розкіш!Кращейбутинеможе.
П а н  Ж у р д е н.Тощожвименіпокажете?
У ч и т е л ь  м у з и к и.Яхотівби,щобВиспочаткупрослухалиновуарію

(по ка зу ю чи на сво го уч ня),вінщойноскомпонувавїїдлясеренади,якуВимені
замовили.Цеодинізмоїхучнів,уньогощодотакихречей—хистнадзвичай
ний.

П а н  Ж у р д е н.Гаразд,аленавіщобулодоручатицеучневі?Вимоглиб
саміскомпонуватитакуштуку.

У ч и т е л ь  м у з и к и.Вас,пане,бентежитьслово«учень»?Алеєтакіучні,
щорозуміютьсянамузицінегіршевідвидатнихмаестро.Цечудовамелодія!
Послухайтетільки...

П а н  Ж у р д е н(до ла ке їв).Подайтеменімійхалат,щобямігкращеслу
хати.Стривайте...може,зручнішетак,безхалата...Ні,давайтейогосюди,так
будекраще.

С п і в а ч к а.
Нудьгуюденьініч,нудьгуюістраждаю,
Боставнемилийячудовимцимочам;
Колитакмучитетого,хтоваскохає,—
Щожможетевчинить,Ірісо,ворогам?

П а н  Ж у р д е н.Ой,тайсумнажякапісня!Ажспатизахотілося...Яво
лівби,щобвизробилизнеїтрохивеселішу.

У ч и т е л ь  м у з и к и.Алеж,пане,треба,щобмелодіявідповідаласловам.
П а н  Ж у р д е н. Мене оце недавно навчили співати одну прехорошу

пісеньку.Стривайтено...Якжеїїспівати?
У ч и т е л ь  т а н ц і в.Нажаль,незнаю.

Cпектакль
«Міщаниншляхтич»

театра«БуффдюНор»
(Франція)
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П а н  Ж у р д е н.Тамщосьпроовечку...

У ч и т е л ь  т а н ц і в.Проовечку?
П а н  Ж у р д е н.Атож.Ага!(Спі ває).

Правда,хороша?
У ч и т е л ь  м у з и к и.Найкращаусвіті.
У ч и т е л ь  т а н ц і в.ІВиїїчудовоспіваєте.
П а н  Ж у р д е н.Бачите,ащейневчивсямузики.
У ч и т е л ь  м у з и к и. А потрібно було б навчитися, пане, так само, як і

танців.Цідвамистецтватіснопоєднаніоднезодним...
У ч и т е л ь  т а н ц і в....івиховуютьулюдинипочуттяпрекрасного.
П а н  Ж у р д е н.Хібавельможнепанствотежнавчаєтьсямузики?
У ч и т е л ь  м у з и к и.Звичайно,пане.
П а н  Ж у р д е н.Іявчитимуся.Тількинезнаю,якбийогознайтичасдля

того, бо, крім учителя фехтування, я запросив ще й учителя філософії, що
маєпочатицьогоранку.

У ч и т е л ь  м у з и к и. Філософія, звичайно, дає дещо, але музика, пане,
музика...

У ч и т е л ь т а н ц і в.Музикайтанці...Музикайтанці—осьщонайбільше
потрібнелюдині.

У ч и т е л ь  м у з и к и.Найкориснішарічдлядержави—цемузика.
У ч и т е л ь  т а н ц і в.Найкориснішарічдлядержави—цетанці.
У ч и т е л ь  м у з и к и.Безмузикинеможеіснуватижоднадержава.
У ч и т е л ь  т а н ц і в.Безтанцівлюдинанезналаб,щоїйробити.
У ч и т е л ь  м у з и к и.Усебезладдя,усівійни,щокоятьсяусвіті,виника

ютьсамечерезте,щоніхтоневчитьсямузики.
У ч и т е л ь  т а н ц і в. Усі злигодні людства, усі фатальні зміни, якими

сповнена історія, усі помилки дипломатів, усі невдачі великих полковод
ців,—усецесталосясамечерезте,щолюдствоневмієтанцювати.

П а н  Ж у р д е н.Якто?
У ч и т е л ь  м у з и к и.Хібажвійнанеєнаслідкомтого,щоміжлюдьми

немаєєдності?
П а н  Ж у р д е н.Так.
У ч и т е л ь  м у з и к и. І якби всі люди вчилися музики, чи не було б це

засобомоб’єднатиїхусіхівстановитизагальниймирнаЗемлі?
П а н  Ж у р д е н.Вашаправда.
У ч и т е л ь  т а н ц і в.Колилюдиначинитьневірно—читовродинних,чи

товдержавнихсправах,читокомандуючивійськом,—хібажнекажутьзав
жди:такийтозробивневірнийкрокутакійтосправі?

Ягадав,щоЖанетон
Ніжнатагарненька,
Іласкава,мовмала
Овечкабіленька.
Дарма!Дарма!

Яжневідавтого,
Щоцібілізубки
Ігостріші,йзліші,
Ніжвтигралісного.



237

Мольєр

П а н  Ж у р д е н.Авжеж,таккажуть.
У ч и т е л ь  т а н ц і в.Аневірнийкрокроблятьчому?Хібажнетому,щоне

вміютьдобретанцювати?
П а н  Ж у р д е н.Цеправда,вимаєтераціюобидва.
У ч и т е л ь  м у з и к и.Ми,власне,іхотілидовестиВам,якікориснітанці

тамузикайнаскількивонивищізавсііншімистецтвайнауки.
П а н  Ж у р д е н.Теперярозумію.
У ч и т е л ь  м у з и к и.Вимаєтебажанняознайомитисязнашимитвора

ми?
П а н  Ж у р д е н.Аякже!
У ч и т е л ь  м у з и к и.ЯвжеВамколисьрозповідавпромоїспробивисло

витимузикоюрізніпочуття.
П а н  Ж у р д е н.Чудово!
У ч и т е л ь  м у з и к и (до спі ва ків). Ідіть сюди. (До па на Жур де на.) Ви

повиннісобіуявити,щовонивдягненіякпастухи.
П а н  Ж у р д е н.Чомуцезавждиякпастухи?Вічноуваспастухитайпас

тухи.
У ч и т е л ь  т а н ц і в.Колирозмоваведетьсявсупроводімузики,тонай

кращадлятогоформа—пастораль.Пастухитількитейробили,щоспівали,
ібулобзовсімненатуральнойнедотепно,колибвельможнепанствоабоситі
міщанипочаливисловлюватисвоїпочуттяспівом.

П а н  Ж у р д е н.Ну,гаразд,гаразд!Побачимо.

    Му зич ний ді а лог

    С п і в а ч к а  т а  д в о є  с п і в а к і в.

С п і в а ч к а.
Душавзакоханостікраю
Спокоюнінамитьнезна...
Там,кажуть,зрадістюнудьгуютьізітхають.
Хайкажуть,аледобрезнаю,
Щовсвітікращогонадволенькунема.

П е р ш и й  с п і в а к.
Усвітікращогонеманадніжнічари,
Щодвідушізапалюютьпожаром,
Однимнезмірянимбажанням!
Немаєщастябезлюбовіжару!
Позбавжиттясолодкогокохання—
Ірадість,втіхазникнутьвхмарах...

Д р у г и й  с п і в а к.
Яксолодкобулобспізнатьлюбові,
Абимігвіритиялюбкислову.
Даремнаріч!Жорстокадолязлая!
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Ячередничкивірноїнезнаю...
Черезїхрідлукавийінеситий
Отруєнекоханнявсьогосвіту.

П е р ш и й  с п і в а к.
   Ніжнажага!
С п і в а ч к а.
   Щирістьщаслива!..
Д р у г и й  с п і в а к.
   Жінкабрехлива!..
П е р ш и й  с п і в а к.
   Одорога!
С п і в а ч к а.
   Могосерцятипара!
Д р у г и й  с п і в а к.
   Геть!Жахливапримаро!
П е р ш и й  с п і в а к.
   Ненавистьсмертельнупокиньікохай.
С п і в а ч к а.
   Адівчинувірнузнайдеш—пошукай!
Д р у г и й  с п і в а к.
   Даремне!..Деїїзустріну?..
С п і в а ч к а.
   Щобнашучестьоборонить—
   Любовмоядопослугпана.
Д р у г и й  с п і в а к.
   Тачижповірюянамить,
   Щотинезрада,неомана?
С п і в а ч к а.
   Хтоздвохвідданішекохає.—
   Милегкоперевіритьможем.
Д р у г и й  с п і в а к.
   Того,чиялюбовлиха,—
   Скараймерщій,омилийБоже!

У с і  в т р ь о х  р а з о м.
   О,ніжніпочуття
   Хайвсерцізапалають...
   Коханнярозцвітає,
   Яквірністьвнасбуяє!

П а н  Ж у р д е н.Оцейусе?
Уч и т е л ь  м у з и к и.Усе.
П а н  Ж у р д е н.Доладупідібрано...щейвиразитакіловкенькі.
У ч и т е л ь  т а н ц і в.Аосьімояробота.Покажувамневеличкийзразок

граціознихрухівірізноманітнихпоз,щороблятьтанцітакимичарівними.
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Пан Журден.Ізновупастухи?
У ч и т е л ь  т а н ц і в.Цевжеяквамсхочеться.(До тан цю рис тів.)Почи

найте!
ВиХІДБАЛЕТУ

Чотиританцюристивиконуютьрізніпапідкерівництвомучителятанців.

(Переклад із французької Ірини Стешенко)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Що вик ли ка ло у вас сміх під час чи тан ня? 2. Які 
за со би ко міч но го ви ко рис тав ав тор у по да но му тек сті? На ве діть прик ла ди. 3. Роз
крий те зна чен ня еле мен тів одягу пер со на жа для йо го ха рак те рис ти ки. 4. Що ви 
мо же те ска за ти про «сис те му ос ві ти», за до по мо гою якої Жур ден праг не ста ти 
арис ток ра том? Чи справ ді во на ко рис на? 

творче завдання. Дайте поради пану Журдену.
Дискусія. З якою ме тою пан Жур ден най має різ них учи те лів і хо че вчи ти ся? 
Життєві ситуації. Поясніть, навіщо людині потрібно вчитися.

ДІЯ ДРУ Га

ЯВА6

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї ,  п а н  Ж у р д е н ,  л а к е й.

(…)У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.ІзчогожмизВамипочнемо?Чихочетея
почнуВасвчитилогіки?

П а н  Ж у р д е н.Ащоцезаштука—логіка?
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Вонавчитьнастрьохпроцесівмислення!
П а н  Ж у р д е н.Хтожвонитакі,оцітрипроцесимислення?
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф ії.Перший,другийітретій.Першийполягаєвтому,

щобдобрерозумітивсенапідставіуніверсалій;другий—утому,щобдобре
розбиратисявусьомунапідставікатегорій;і,нарешті,третій—утому,щоб
робити правильні висновки за допомогою фігур: Barbara, Celarent, Darii,
Ferio,Baraliptonтощо.

П а н  Ж у р д е н.Ех,тайсловажякіхитромудрі!Ні,цялогікаменінедо
смаку.Давайтевивчатищосьцікавіше.

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Хочетевчитисяморалі?
П а н  Ж у р д е н.Моралі?
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Так.
П а н  Ж у р д е н.Щожвонарозповідає,отамораль?
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Вонарозповідаєпрощастя,учитьлюдейстри

муватисвоїпристрастій...
П а н  Ж у р д е н.Ні,ценедлямене:язапальний,яктисячачортів,ініяка

моральмененестримає.Яволіюгніватисьілаятисяскількивлізе,колимаю
натеохоту!

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Ну,то,може,бажаєтепопрацюватинадфізикою!
П а н  Ж у р д е н.Ащовонотакеотафізика?
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Фізика вивчає закони всіх природних явищ і

Робота з текстом
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властивостітіл,природустихій,ознакиметалів,мінералів,каміння,рослині
тварин, вона пояснює причини виникнення райдуги, мандрівних вогнів,
комет,зірниць,грому,блискавки,дощу,снігу,граду,вітрівібурі.

П а н  Ж у р д е н.Тутщосьзабагатогаласутаплутанини.
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Ну,точогожяВасучитиму?
П а н  Ж у р д е н.Навчітьменеорфографії.
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Охоче.
П а н  Ж у р д е н.Апотімнавчітьмене,якйогодовідуватися,глянувшив

календар,колисамебуваємісяць,аколинебуває.
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Гаразд.ЩобвиконатиВашебажання,розгля

даючисправуізфілософськогобоку,требапочативсепопорядку:попер
ше,требавивчитивсівластивостілітеріспосібїхньоговимовляння.Отже,
ямушуВамзазначити,щолітериподіляютьсянаголосні,якізвутьсятак
через те, що визначають звуки голосу, та на приголосні, які звучать при
голосних.(...)

П а н  Ж у р д е н.Цевсеярозумію.
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Щобвимовитизвука,требаширокорозкрити

рот:а.
П а н  Ж у р д е н.А, а.Так.
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Звук е треба вимовляти, наближаючи нижню

щелепудоверхньої: а, е.
П а н  Ж у р д е н.А, е, а, е.Так,так.Тайцікавож!
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Ащобвимовитизвукі,требащебільшенабли

зитищелепи,витягаючикуточкиротааждовух: а, е, і.
П а н  Ж у р д е н.А, е, і, і, і, і.Так!Хайживенаука!
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Щоб вимовити звук о, треба трохи розкрити

щелепийзблизитикуточкигуб:о.
П а н  Ж у р д е н.О, о.Авжеж,так,правда!А, е, і, о, і, о.Просто—чудо!

І, о, і, о.
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Рот набирає форми кружальця, що нагадує

собоюлітеруо.
П а н  Ж у р д е н.О, о, о.Вашаправда.О.Якдобре,колидечогонавчишся!
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Щобвимовитизвуку,мимайжестискаємозуби,

витягаємогубивпередістуляємоїхтрохи,аленедужеміцно:у.
П а н  Ж у р д е н.У, у.Айсправдітак: у.
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.ОбидвіВашігубивитягаютьсявпередтак,ніби

Ви робите гримасу. Ось чому, коли Вам захочеться посміятися з когось,
скривитийомуміну,—Вамдоситьтількивимовити:у.

П а н  Ж у р д е н.У, у.Правда,правда!Ах!Ічогожтоневчивсяяраніше,
щобусецезнати!

Учитель фі лософії.Завтрамирозглянемоіншілітери—приголосні.
П а н  Ж у р д е н.Івонитакіжцікаві,якіоці?
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Безперечно.Ось,наприклад,щобвимовитипри

голоснуд,требатількикінчикомязикадоторкнутисяверхніхзубів:да.
П а н  Ж у р д е н.Да, да. Так.Ах!Дивнаріч!Дивнаріч!
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У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Аколисхочетевимовитиф,притиснітьверхні
мизубаминижнюгубу:фа.

П а н  Ж у р д е н.Фа, фа.Такиправда!Ах,матінкожмояйбатечку!Не
добримсловомвасзгадую!

У ч и т е л ь ф і л о с о ф і ї .Ащобвимовитир,требапідпертикінчикомязи
капіднебіння,протесилоюдиханняязикщоразуповертаєтьсянапопереднє
місце,щоспричиняєтьсядоневеличкоготремтіння:р, ра.

П а н  Ж у р д е н.Р, р, ра, р, р, р, р, р, ра.Атакиправда.Ах,якийжеВи
молодець!Ая?Скількичасуяпрогайнував!Р, р, р, ра.

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї. Я поясню Вам усі тонкощі цієї вельми цікавої
науки.

П а н  Ж у р д е н.Будьтетакіласкаві!АтеперямаюсказатиВамдещопід
секретом...ЯзакохавсяводнувельможнудамуйпрошуВасдуже—допомо
жітьменінаписатиїйніжнузаписочку;яхочуїїкинутиційдамідоніг.

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Гаразд.
П а н  Ж у р д е н.Аджежцебудеґречно?Чинетак?
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Звичайно.Вихочетенаписатидонеївіршами?
П а н  Ж у р д е н.Ні,ні,навіщовіршами!
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Ага!Виволієтепрозою?
П а н  Ж у р д е н.Ні,нехочуяніпрози,нівіршів.
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Алежкончетребащось:чиодне,чидруге.
П а н  Ж у р д е н.Чому?
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Атому,пане,щомиможемовисловлюватинаші

думкитількипрозоюабовіршами.
П а н  Ж у р д е н.Тількипрозоюабовіршами?
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Так,пане.Усе,щонепроза,—вірші,ащоневір

ші,—проза.
П а н  Ж у р д е н.Аколимирозмовляємо,—цещожтаке?
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Проза.
П а н  Ж у р д е н. Що? Коли я кажу: «Ніколь, принеси мені пантофлі та

подайменімійнічнийковпак»,—тоцепроза?
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Так,пане.
П а н  Ж у р д е н.Сточортів!Сорокроківізгакомрозмовляюяпрозою,

аменітакеніколийнадумкунеспадало.Велике,великеВамспасибі,щопояс
нили.Отожяхотівбиїйнаписати:«Прекраснамаркізо!Вашічудовіоченята
віщують мені смерть від кохання». То чи не можна ці самі слова сказати
галантніше?Знаєте,ну,якосьделікатнішевисловитися?

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Напишіть,щополум’яїїочейобернуловпопіл
Вашесерце,щоВиівденьівночітерпитечерезнеїжорстокі...

П а н Ж у р д е н.Ні,ні,ні,нічоготакогоянехочу.Яхочунаписатиїйтіль
ки те, що я Вам сказав: «Прекрасна маркізо! Ваші чудові оченята віщують
менісмертьвідкохання».

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Требабулобнаписатидокладніше.
П а н  Ж у р д е н.Ні,кажужВам!Яхочу,щобулистібулисамеціслова.
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Тількитребарозставитиїхякслід,помодному,так,щобвийшлоделікатно,
якнинізаведено.Будьтетакіласкаві,навчітьмене,якнайкращецезробити.

У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Їхможнанасампереднаписатийтак,якВисамі
сказали:«Прекраснамаркізо!Вашічудовіоченятавіщуютьмені смертьвід
кохання». Або: «Від кохання смерть мені віщують, прекрасна маркізо, Ваші
чудовіоченята».Або:«Вашіоченятачудовівідкоханняменівіщують,прекрас
намаркізо,смерть».Або:«СмертьВашічудовіоченята,прекраснамаркізо,
від кохання мені віщують». Або ж: «Віщують мені Ваші оченята чудові
смерть,прекраснамаркізо,відкохання».

П а н  Ж у р д е н.Аякжевононайкраще?
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Найкращетак,яквисамісказали:«Прекрасна

маркізо!Вашічудовіоченятавіщуютьменісмертьвідкохання».
П а н  Ж у р д е н.Оттакштука!Ніколинічогоневчився,авийшловідразу

добре.ЩироВамдякуюіпрошуВасприйтизавтратрохираніше.
У ч и т е л ь  ф і л о с о ф і ї.Нетурбуйтеся,янезапізнюся.

(Переклад із французької Ірини Стешенко)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Про які га лу зі на у ки йдеть ся в цьо му роз ді лі? 
2. Чо му пан Жур ден від хи ляє де я кі га лу зі? Як ви ду ма є те, він має ра цію у сво їй 
по зи ції? 3. Знай діть у тек сті прик ла ди гу мо ру й іро нії. 4. Про які по чут тя ге роя ідеть
ся в цьо му роз ді лі? 

Дискусія. Чо му пан Жур ден на по ля гає на влас но му тек сті за пис ки? 

ЯВА7

    П а н  Ж у р д е н ,  л а к е й.

П а н  Ж у р д е н (до ла кея). Та невже ще й досі не принесли моє нове
вбрання?

Л а к е й.Ні,пане.
П а н  Ж у р д е н.Тойклятийкравецьпримушуєменечекати,коливмене

стількисправ.Ох,якийжеялютий!Щобйомудобранебуло!Щобйого
лихоманказамучила,тогорозбійникакравця!Щобйогочортивхопили,
тогокравця!Щобйогочумазадавила,тогокравця!Хайтількипопадеться
вінменізараз,цейнегідниккравець,собакакравець,пройдисвіткравець,
яйому...

ЯВА8

П а н  Ж у р д е н ,  к р а в е ц ь ,  у ч е н ь  к р а в ц я
звбраннямдляпанаЖ у р д е н а ,  л а к е й.

П а н  Ж у р д е н.Ага!ОсьіВи!АявжепочавбувнаВасгніватися.
К р а в е ц ь.Яніякнемігприйтираніше,пане.Ужейтакдовелосяпоса

дитиаждвадцятерохлопцівзаВашевбрання.

Робота з текстом



243

Мольєр

П а н  Ж у р д е н.Вименіприслалитаківузькішовковіпанчохи,щоялед
вевнихуліз.Осьмаєте:аждвіпетелькилуснуло.

К р а в е ц ь.Вонищерозтягнуться.
П а н  Ж у р д е н.Так,так,коливсіпетелькилуснуть.Тащейчеревики,

щоВиїхзамовилидлямене,страхякмуляютьменіноги.
К р а в е ц ь.Зовсімнемуляють,пане.
П а н  Ж у р д е н.Яктонемуляють?!
К р а в е ц ь.Ні,вонизовсімВамнемуляють.
П а н  Ж у р д е н.АяВамкажу,щомуляють.
К р а в е ц ь.Цевамтількитакздається.
П а н  Ж у р д е н.Тогойздається,боятакидобретевідчуваю.Неболілоб,

тонездавалосяб!
К р а в е ц ь.Гляньтено:некожнийпридворниймаєтакерозкішневбрання.

Дивомдивуюся,якменіпощастилозробитиВамтакийстрогийкостюм,хоч
і не чорного кольору, — для цього треба бути справді високим майстром.
Б’юсьобзаклад,щойнайкращийкравецьнезумієтакогопошити.

П а н  Ж у р д е н.Щожцетаке?Випустиликвіточкиголівкамидонизу.
К р а в е ц ь.АлежВийслованесказали,щохочетедогори.
П а н  Ж у р д е н.Ахібапроцетребаговорити?
К р а в е ц ь.Аякже.Усіаристократиносятьтількитак!
П а н  Ж у р д е н.Аристократиносятьголівкамидонизу?
К р а в е ц ь.Авжеж,пане.
П а н  Ж у р д е н.О!Айсправдігарно.
К р а в е ц ь.Колихочете,тояможупуститиїхідогори.
П а н  Ж у р д е н.Ні,ні.
К р а в е ц ь.Витількискажіть.
П а н  Ж у р д е н. Ні, кажу ж Вам, не треба: Ви добре зробили. А як Ви

думаєте,чибудеменіцевбраннядолиця?
К р а в е ц ь. Ви ще й питаєте! Та жодний художник не зробив би своїм

пензлемкраще.Ямаюодногоучня:щодоштанів—цесправжнійгеній,адру
гийусправікамзолів—простогерой.

П а н  Ж у р д е н.Аперукайперапристойні?
К р а в е ц ь.Усеякслід.
П а н  Ж у р д е н(при див ля ю чись до крав це во го вбран ня).Егеге,добродію

кравець!Акрамоцейдужеменізнайомий,—вінжевідмогоостанньогокостю
ма,щоВименіпошили!Явпізнавйоговідразу.

К р а в е ц ь.Тобувтакийдобрийкрам,пане...Янемігстриматися,щобне
відкраятийсобіклаптикнавбрання.

П а н  Ж у р д е н.Тактовонотак,аленавіщожбулокраятивідмого?
Кравець.ЧинехочетепомірятиВашеновевбрання?
П а н  Ж у р д е н.Аякже,давайте.
К р а в е ц ь.Стривайте!Цетакнеробиться.Япривівізсобоюлюдей,щоб

одягнутиВаспідмузику:такевбранняодягаютьзвичайноізцеремонією.Ей!
Увійдітьносюди!

(Переклад із французької Ірини Стешенко)
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ос мис лю є мо про чи та не. 1. Чо му па но ві Жур де ну не спо до ба вся но вий одяг? 
2. Які ар гу мен ти на во дить кра вець? Чи спра ви ли во ни вплив на Жур де на? 3. Як ви 
ду ма є те, для чо го Жур де но ві но вий кос тюм? 4. Які ри си ха рак те ру ви яв ля ють ся в 
об ра зі крав ця? Наз віть їх і на ве діть від по від ні ци та ти з тек сту. 5. Оха рак те ри зуй те  
па на Жур де на в цій сце ні. 

творче завдання. Сформулюйте від імені пана Журдена його життєву мету. 
Яким шляхом він до неї іде? Висловте власне ставлення до життєвої мети героя та 
способу її досягнення.  

Дискусія. Чому пан Журден, який уміє бути практичним і спостережливим, 
постійно потрапляє в комічні ситуації?  

ЯВА9

П а н  Ж у р д е н ,  к р а в е ц ь ,  у ч е н ь  к р а в ц я ,  у ч н і  к р а в ц я,
якітанцюють,л а к е й.

К р а в е ц ь (до уч нів). Одягніть це вбрання на пана Журдена так, як ви
вдягаєтевельможнихосіб.

ПЕРШиЙВиХІДБАЛЕТУ

Чотири хлопці, танцюючи, наближаються до пана Журдена. Двоє знімають із
ньогоштанидлявправ,адвоєінших—камзол;післяцього,рухаючисьувесьчасу
такт,вонивдягаютьнаньогоновевбрання.ПанЖурденпоходжаєміжних,авони
роздивляються,чидобретойкостюмнаньогоприпасований.

У ч е н ь  к р а в ц я.Шляхетнийпане,зробітьласку,дайтехлопцямдещи
цю,щобвонивипилизаВашездоров’я.

П а н  Ж у р д е н.Яктинаменесказав?
У ч е н ь  к р а в ц я.Шляхетнийпане.
П а н  Ж у р д е н. «Шляхетний пане»! Ось воно що значить вдягнутися

так,якодягаютьсявельможніособи!Авдягнешсяпоміщанському,тонатебе
зродунескажуть«шляхетнийпане».(Да ю чи гро ші.)Маєш,оцетобіза«шля
хетногопана».

У ч е н ь  к р а в ц я.ДужеВамвдячні,Вашаясновельможносте.
П а н  Ж у р д е н.«Ясновельможність»!Ото!«Ясновельможність»!Пост

ривай, друже мій... «Ясновельможність» теж дечого варта; це ж неабияка
дрібничка — «ясновельможність»! Маєш! Ось що дає тобі його ясновель
можність.

У ч е н ь  к р а в ц я. Ваша ясновельможносте, ми всі вип’ємо за здоров’я
Вашоїсвітлості.

П а н  Ж у р д е н.«Вашоїсвітлості»!Огого!Стривай,нейдище.Домене—
«ваша світлосте»! (Сти ха, на бік.) От, їйправо, якщо дійде до «високості», —
увесьгаманецьйомувіддам.(Уго лос.)Тримай,осьтобізамою«світлість»!

У ч е н ь  к р а в ц я.Глибокавамдяка,Вашаясновельможносте,заВашуласку.
П а н  Ж у р д е н(на бік).Добрезробив,щоспинився,атоябйомувсього

гаманцявіддав.
(Переклад із французької Ірини Стешенко)

Робота з текстом
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ос мис лю є мо про чи та не. 1. За що пан Жур ден го то вий щед ро ви на го ро ди ти 
уч ня крав ця? 2. Яке зна чен ня пан Жур ден на дає сво є му вбран ню? 3. Які за со би 
ко міч но го ви ко рис та но в цій час ти ні п’єси?

творче завдання. Про ко мен туй те ос тан ню фра зу  яви 9. Чи вміє пан Жур ден 
ра ху ва ти гро ші? 

ДІЯ тРЕ тЯ

ЯВА1

П а н  Ж у р д е н ,  д в а  л а к е ї .

П а н  Ж у р д е н.Ідітьзамною.Яхочупройтисятрохивновомувбранні,
показатисебевмісті,таглядітьмені:ідітьслідомзамною,невідставайтені
накрок,—нехайусібачать,щови—моїлакеї.

Л а к е й.ДоВашихпослуг,пане.
П а н  Ж у р д е н.ПокличтедоменеНіколь:менітребаїйдещонаказати.

Стійте,осьвонасамайде.

ЯВА2

П а н  Ж у р д е н ,  Н і к о л ь ,  д в а  л а к е ї .

П а н  Ж у р д е н.Ніколь!
Н і к о л ь.Прошу?
П а н  Ж у р д е н.Слухайно...
Н і к о л ь(смі ю чись).Хіхіхіхіхі!
П а н  Ж у р д е н.Тичогосмієшся?
Н і к о л ь.Хіхіхіхіхіхі!
П а н  Ж у р д е н.Щоізцимпаскуднимдівчиськом?
Н і к о л ь.Хіхіхі!НакогоВисхожі!Хіхіхі!
П а н  Ж у р д е н.Щотаке?
Н і к о л ь.Ах,ах!Божежтимій!Хіхіхіхі!
П а н  Ж у р д е н.Тищожце,нахабнице...зменесмієшся?
Н і к о л ь.Ні,ні,пане,яктоможна?..Хіхі,хіхіхіхі!
П а н  Ж у р д е н. Ось ну, лишень, засмійся ще раз! Постривай, заробиш

відмене.
Н і к о л ь.Ніякнеможуспинитися,пане.Хіхіхіхі,хіхі!
П а н  Ж у р д е н.Тинеперестанеш?
Н і к о л ь.Даруйте,паночку,алежВитакікумедні,щояніякневтрима

юсявідсміху.Хіхіхі!
П а н  Ж у р д е н.Ні,вигляньтено,яказухвалість!
Н і к о л ь.Ой,Вижтакікумедніпрекумеднівцьомувбранні!Хіхі!
П а н  Ж у р д е н.Яжтобі...
Н і к о л ь.Вибачте,будьласка.Хіхіхіхі!

Робота з текстом
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П а н  Ж у р д е н.Слухайно,якщотизаразженеперестанеш,—присяга
юся,ядамтобітакоголяпаса,якоготищезродунедіставала.

Н і к о л ь.Гаразд,пане!Ужеперестала,янесміятимусябільше.
П а н  Ж у р д е н.Тожто!Тименігляди!Поприбираєшзаразже...
Н і к о л ь.Хіхі!
П а н  Ж у р д е н.Поприбираєшякслід...
Н і к о л ь.Хіхі!
П а н  Ж у р д е н.Поприбираєш,кажутобі,узалі,та...
Н і к о л ь.Хіхі!
П а н  Ж у р д е н.Тизнову?
Н і к о л ь(па да ю чи від смі ху).Стривайте,пане,кращепобийтемене,атіль

кидайтенасміятисядосхочу—такменібуделегше.Хіхіхіхі!
П а н  Ж у р д е н.Ой,яквізьмусяязатебе...
Н і к о л ь.Пане,япростолусну,якщонепосміюся...Хіхіхі!
П а н  Ж у р д е н.Ну,чибачивхтоколитакунегідницю?Зухвалосміється

простісінькоменіувічі,замістьтого,щобслухатимоїнакази!
Н і к о л ь.ЩоВибажаєте,щобязробила,пане?
П а н  Ж у р д е н.Бажаю,щобти,дурисвітко,поприбираладобревкімнатах;

домененезабароммаютьзавітатигості.
Н і к о л ь(під во дя чись).Ах!Далебі,явженемаюбільшеохотисміятися!

УсіВашігостізавждитакогопонароблюють,такпонасмічуютьукімнатах,
щовідсамогоцьогословавменепочинаєпсуватисянастрій.

П а н  Ж у р д е н.Може,тибажаєш,щобязарадитебепозачинявдверідля
всіхзнайомих?

Н і к о л ь.Принаймнідлядекогознихнезавадилобїхзачинити.

ЯВА3

П а н і  Ж у р д е н ,  п а н  Ж у р д е н ,  Н і к о л ь ,  д в а  л а к е ї.

П а н і  Ж у р д е н.Горенько!Цьогощебракувало!Щоцетинап’яливна
себе, чоловіче? Чи не задумав, часом, людей посмішити, що вбрався, наче
городнєопудало?Чихочеш,щобнатебевсіпальцямитицяли?

П а н  Ж у р д е н.Тількидурнітадурелі,жінко,тицятимутьнаменепаль
цями.

П а н і  Ж у р д е н.Ужейтактицяють.Зтвогоповодженнядавновжевсі
сміються.

П а н  Ж у р д е н.Хтожотівсі,дозвольтезапитати?
П а н і  Ж у р д е н.Усіті,щомаютьздоровийглуздірозумнішізатебе.

Аменіпростосоромдивитисянавсе,щотивиробляєш.Власноїгосподине
впізнати! Можна подумати, що в нас щодня якесь свято — тільки те й
роблять,щозранкуйдосмеркунаскрипкахтерликаютьіпісеньгорлають.
Біднісусідиніколинемаютьспокою.

Н і к о л ь.Паніправдукажуть.Янезможупідтримувативгосподарстві
порядку,якщотутшвендятиметакасилавсякоголюду.Понаносятьсюдина
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підошвахболотамалонеізцілогоміста,абіднійФрансуазі—робота!Вона
гетьзмучилася,натираючищодняпідлогипіслявашихславнозвіснихучи
телів,якідонасучащають.

П а н  Ж у р д е н. Ой Ніколь, гляди! Ну й служниця ж у нас! Проста
селючка,атакагостранаязик!

Пані  Журден.Нікольмаєрацію.Арозумувнеїбільше,ніжутебе.Ну,
скажи,будьласка,нащотобіздавсявчительтанцівутвоїроки?

Н і к о л ь.Аотойдовготелесийфехтувальник?Цілийбудинокздригаєть
ся,коливінгупаєногами...Інезчуєшся,яквінусюпідлогунамузаліпови
вертає.

П а н  Ж у р д е н.Цитьтеви,іпокоївко,іжінко!
П а н і  Ж у р д е н.Може,тихочешнавчитисятанцюватинастарість,коли

тобівженогивідбере?
Н і к о л ь.Може,Вамзаманулосякогосьубити?
П а н  Ж у р д е н.Цитьте,явамкажу!Нічоговинетямите—ніодна,ні

інше.Вамінезбагнути,якіцедаєпереваги.
П а н і Ж у р д е н.Типодумавбикраще,якдочкузаміжвіддати:вонавнас

якразнапорі.
П а н  Ж у р д е н.Яподумаюпроце,колинагодитьсядобрапартіядлянеї,

атимчасомхочудуматипроте,щобсамомудечогохорошогонавчитися.
Н і к о л ь.Ячула,пані,щовони,щобситнішаюшкаварилася,щейучи

теляфілософіїсобінайняли.
П а н  Ж у р д е н.Авжеж.Яхочурозумунабратися,щобнепастизадніху

пристойномутоваристві.
П а н і  Ж у р д е н.Ачинепішовбитикращедошколи,щобтебетамдоб

ревідшмагалинастаростіліт?(…)
(Переклад із французької Ірини Стешенко)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Як пан Жур ден уяв ляє своє вход жен ня у ви ще 
товариство? 2. Чо му Ні коль не мо же втри ма ти ся від смі ху? 3. Які оцін ки во на ви с
лов лює? 4. Як па ні Жур ден ста вить ся до примх сво го чо ло ві ка? 

твор че зав дан ня. Про ко мен туй те фра зу па на Жур де на: «Яхочурозумунабра
тися, щоб не пасти задніх у пристойному товаристві». Що він вкла дає в по нят тя 
«ро зум» і «прис той не то ва рис тво»?

ЯВА11

Пан Жур ден сто їть на за ва ді ко хан ню сво єї доч ки Лю сіль і Кле он та, 
який не має ба га то гро шей, але має гід ність і ба жан ня чес но зро би ти свою кар’єру. 
Пан Жур ден хоче від да ти дочку за між за арис ток ра та, незва жа ю чи на її по чут тя. Під 
час пер шої прем’єри п’єси най біль ше обу рен ня у ве ли кос віт ської пуб лі ки вик ли кав 
об раз Кле он та, кот рий не тіль ки не при хо ву вав сво го низь ко го по ход жен ня, а, на в па
 ки, під крес лю вав йо го, про го ло шу ю чи, що ти ту ли та зван ня не ма ють жод но го зна чен
ня, бо го лов не для лю ди ни — це її ро зум і ви со кі мо раль ні якос ті.

Робота з текстом
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П а н і  Ж у р д е н ,  К л е о н т ,  Л ю с і л ь ,  К о в ’ є л ь ,  Н і к о л ь.

П а н і  Ж у р д е н.ДужерадаВасбачити,Клеонте;Винагодилисясамедо
речі.Заразприйдемійчоловік,скористайтесянагодоюіпопросітьйоговід
датизавасЛюсіль.

К л е о н т.Ах,пані,якіцесолодкіслова!Яквонизбігаютьсязмоїмивлас
нимибажаннями!Чимігячекатинатакийприємнийнаказ,чимігясподі
ватисянатакувеликуласку?

ЯВА12

К л е о н т ,  п а н  Ж у р д е н ,  п а н і  Ж у р д е н ,  Л ю с і л ь ,  К о в ’ є л ь ,  Н і к о л ь.

К л е о н т. Добродію, я вирішив обійтися без посередників і дозволяю
собізвернутисядоВасізпроханням...Єоднаріч,проякуядавновжемрію.
Цепроханнянадтоважливедлямене,ітомуязвертаюсядоВассамособисто.
Отже,скажуВамбезманівців:честьбутиВашимзятемтакадляменевелика,
щоявважавбисебенайщасливішоюлюдиноюусвіті,колибмігзаслужити
такоїласки.

П а н  Ж у р д е н.Перше,ніждатиВамвідповідь,добродію,япопрошуВас
сказатимені:Ви—шляхетногороду?

К л е о н т.Добродію,більшачастиналюдейвідповідаєнатакезапитання
позитивно:словосказатилегко.Видаватисебезашляхетноготеперніхтоне
соромиться, і такий звичай дає змогу носити крадену назву. Але я, щиро
кажучи,дивлюсянатакіречітрохиінакше.Явважаю,щовсякийобманпри
нижує порядну людину. Негідно приховувати своє справжнє походження,
з’являтися товариству на очі під чужим титулом, видавати себе не за того,
киммиєнасправді.Звичайно,моїпредкизаймалипочесніпосади,самячес
нопрослужившістьроківувійську,ідостаткимоїтакі,щосподіваюсязай
нятинеостаннємісцевтоваристві,проте,незважаючинавсеце,янемаю
бажанняпривласнюватисобітезвання,якененалежитьменізнародження,
хоч,може,іншінамоємумісційвважалиб,щовонимаютьправоцезробити;
отже,скажуВамвідверто,я—нешляхетногороду.

П а н  Ж у р д е н.Дозвольте,добродію,потиснутиВашуруку,протедочка
моя—недляВас.

К л е о н т.Чому?
П а н  Ж у р д е н.Ви—нешляхетний,Винематиметемоєїдочки.
П а н і  Ж у р д е н.Шляхетний!Щотобідотогошляхетства?Хібамисамі

відребраЛюдовікаСвятогопоходимо,чищо?
П а н  Ж у р д е н.Цить,жінко!Явжебачу,дочоговонойдеться!
П а н і  Ж у р д е н.Хібажмизтобоюсамінечесніміщаниздідапрадіда?
П а н  Ж у р д е н.Отохтосьтебезаязиктягне!
ПаніЖурден.Тахібажтвійбатьколюбісіньконебувтакимсамимкра

марем,якімій?
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П а н  Ж у р д е н.Отоклятіжінки!Недадутьісловасказати!Якщотвій
батькойбувкрамарем,—тимгіршедлянього;щождомого,тотакйогоможе
лише лихий язик називати. Кажу Вам востаннє: я хочу, щоб мій зять був
високогороду.

П а н і  Ж у р д е н.Твоїйдочціпотрібнийчоловікдопари:длянеїчесний,
заможний,гарнийнавродухлопецьнабагатокращийвідбудьякогошлях
тянчика—жебракатапотвори.

Н і к о л ь.Щоправда,топравда!Бачилимивнашомуселіодногопаничи
ка...Такийтюхтій,такиййолоп,щойуціломусвітідругоготакогонестрінеш!

П а н  Ж у р д е н(до Ні коль).Цить,грубіянко!Вічновтручаєшсяврозмову.
Добрадлядочкимаючимало,тількипочестейменібракує,тожіхочуязро
битизнеїмаркізу.

П а н і  Ж у р д е н.Маркізу?
П а н  Ж у р д е н.Егеж,маркізу.
П а н і  Ж у р д е н.Ой,лишечко!Крийнас,боже!
П а н  Ж у р д е н.Цевжевирішенасправа.
П а н і  Ж у р д е н.Ну,тоятобіскажу,щоцьогоніколинебуде.Нерівний

шлюбзавждинещасливий.Нехочуя,щобмійзятьдорікавмоїйдочціріднею,
щобмоїонукисоромилисяназиватименебабусею.Таколибвонаприїхала
доменевгостинувекіпажі,вельможноюдамою,таневклониласяб,бува,
комусьізнашихсусідів,тоїїівсявулицязасміялаб!«Гляньтебо,—загомо
нілибусі,—якоцяпанімаркізанісзадерла!АцежЖурденовадочка,якаще
недавнечко, малою дитиною, вважала за велике щастя погратися з нами у
“вельможнудаму”.Колисьнебулавонатакоюпихатою,аджежобидвадіди
їїторгувалисукномколобрамиСвятогоІнокентія.Надбалисвоїмдіткамдобра,
грошенятокірозплачуютьсятепер,мабуть,недешевонатімсвітізате,що
придбали! Чесній бо людині зроду так не розбагатіти». Не хочу я поговору!
Однеслово,яхочутакогозятя,щобвінменідякувавзамоюдочку,щобя
моглайомупопростомусказати:«Нужбо,зятьок,асідайнолишеньдостолу
тапообідайізнами».

П а н  Ж у р д е н.Отаксобіміркуютьобмеженілюди:немаютьнавітьбажан
нявидряпатисязнизунагору!Доситьбалачок!Атакинаперекірвамусіммоя
дочкабудемаркізою!Аякрозлютуєшменещедужче,тоязнеїгерцогиню
зроблю!

(Переклад із французької Ірини Стешенко)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Чо му пан Жур ден не хо че ви да ти свою доч ку 
за між за Кле он та? 2. Хто під три мує Кле он та в цій си ту а ції? Чо му? 3. Які чес но ти 
Кле он та роз кри ва ють ся в йо го роз мо ві з па ном Жур де ном? 4. Як ви ду ма є те, кого 
підтримує ав тор?

Життєві ситуації. Як розуміють поняття «шляхетність» герої Мольєра? А як ви 
розумієте це поняття? Чи актуальне воно в наш час?      

Робота з текстом
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ЯВА19

Ма ю чи ніж не по чут тя до До рі ме ни, пан Жур ден про сить До ран та 
всі ля ко спри я ти йо го ко хан ню, що має та кож до по мог ти йо му від чи ни ти две рі у 
ви ще товариство. До рант має влас ні ін те ре си (ді а мант, що Жур ден пе ре дав че рез 
ньо го До рі ме ні, До рант да рує від сво го іме ні). У той час ко хан ня ро зу мі ли як 
«лю бов на гра», де є своя стра те гія та так ти ка, де за до по мо гою гри мож на бу ло зро
би ти кар’єру. Мо льєр про тис тав ляє цій грі та фаль шу справ жні по чут тя Кле он та й 
Лю сіль. А пан Жур ден зма льо ва ний са ти рич но, ос кіль ки в сто сун ках із жін кою йо го 
хви лює пе ре дов сім те, щоб він ді яв за прий ня ти ми у ви що му світі «пра ви ла ми». 

П а н  Ж у р д е н ,  Д о р і м е н а ,  Д о р а н т.

Пан Журден (зро бив ши два пок ло ни, спи ня єть ся за над то близь ко 
бі ля До рі ме ни).Відступітьтрохидалі,пані.

Д о р і м е н а.Що?
П а н  Ж у р д е н.Наодинкрок,будьтеласкаві.
Д о р і м е н а.Щотаке?
П а н  Ж у р д е н.Відступітьтрохи,щобямігщевтретєВамуклонитися.
Д о р а н т.Маркізо,панЖурденрозумієтьсянавитонченомуповодженні.
П а н  Ж у р д е н.Цеменітакачесть,пані,щоВизробилименещасливим...

Я такий радий, що маю щастя... Ви були такі добрі... що обдарували мене
такоюласкою...щовшанувалименесвоєювисокоюприсутністю.Колибябув
гіднийбутигіднимтакоїгідності,якВаша...колибсаменебо...іззаздростідо
могощастя...послаломені...даломеніперевагу...щобямігзаслужити...такби
мовити...

Д о р а н т.Досить,досить,панеЖурдене!Панінелюбитьдовгихкомплі
ментів.ВонайбезнихбагатовжечулапроВашгострийрозум...(Сти ха до 
До рі ме ни.)Уцьогодоброгоміщанина,якбачите,вельмикумедніманери.

Д о р і м е н а(сти ха до До ран та).Так,цевідразувпадаєвочі.
Д о р а н т. Пані, дозвольте відрекомендувати Вам мого найкращого

друга...
П а н  Ж у р д е н.Ценадтобагаточестідлямене...
Д о р а н т....Людинудужешляхетну.
Д о р і м е н а.Явідчуваюдоньогоглибокуповагу.
П а н  Ж у р д е н.Ященічогонезробив,пані,щобзаслужититакоїласки.
Д о р а н т(сти ха до па на Жур де на).Глядітьже:анінайменшогонатякуна

діамант,якийВиїйподарували...
П а н  Ж у р д е н (сти ха до До ран та). А чи можна хоч поцікавитися, чи

припаввінїйдовподоби?
Д о р а н т (сти ха до па на Жур де на).ТащоВи!Боронь,боже!Тобулобз

Вашогобокустрахякнечемно.ЯкщоВибажаєтеповодитисятак,якгодить
ся у вишуканому товаристві, то вдавайте, ніби то не Ви його подарували.
(Уго лос.) Пан Журден, маркізо, каже, що він щасливий вітати Вас у своїй
господі.

Д о р і м е н а.Цедляменевеликачесть.

Коментарі
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П а н  Ж у р д е н(сти ха до До ран та).ЯкийявдячнийВам,пане,щоВи
закинулиїйдобреслівцезамене!

Д о р а н т(до па на Жур де на).ЯледвевмовивїїпоїхатидоВас.
П а н  Ж у р д е н(сти ха до До ран та).Незнаю,чимВамвіддячити.
Д о р а н т.Вінкаже,пані,щоВи—красунянадкрасунями.
Д о р і м е н а.Віндужеласкавийдомене.
П а н  Ж у р д е н.Пані,тоВидужеласкавідомене,щоВи...
Д о р а н т.Ачинечасужейпрообідподумати?(...)

(Переклад із французької Ірини Стешенко)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Роз крий те під текст ку мед ної сце ни з пок ло на ми 
па на Жур де на. 2. Про що сти ха го во рять між со бою До рант і До рі ме на? Як во ни 
став лять ся до па на Жур де на? 3. Чо му До рант про сить па на Жур де на мов ча ти про 
ді а мант? Яка ри са ха рак те ру До ран та ви яв ля єть ся в цій сце ні? 4. Чо му До рант 
пе ре ри ває па на Жур де на нап ри кін ці яви? 

твор че зав дан ня. Про що не ска зав До рі ме ні Жур ден у цій яві? Про дов жте 
від йо го іме ні обір ва не ре чен ня (усно). 

Дискусія. Хто з персонажів більш щирий у своїх почуттях? Доведіть.

ДІЯ П’Ята

У чет вер тій дії слу га Ков’єль ви га дує план, за до по мо гою яко го 
мож на бу де од ру жи ти Кле он та з Лю сіль. Зна ю чи за хоп лен ня па на Жур де на знат ни
ми ти ту ла ми, Ков’єль ви рі шив «пос вя ти ти» па на Жур де на в «ма ма му ші», а Люсіль 
ви да ти за «си на ту рець ко го сул та на». Цей план вда єть ся. У п’ятій дії нас тає щас ли ва 
розв’яз ка ко ме дії. Тут зби ра ють ся всі учас ни ки п’єси.

ЯВА7

П а н і  Ж у р д е н , К л е о н т , п а н  Ж у р д е н , Л ю с і л ь , 
Д о р а н т , Д о р і м е н а ,К о в ’ є л ь .

П а н і  Ж у р д е н.Як?Цещотаке?Кажуть,щотихочешвидатисвоюдочку
заякогосьмаскарадногоблазня?

П а н  Ж у р д е н.Читизамовкнеш,нахабнице?Вічноосоюувічілізеш,
ніяктебенадобрийрозумненаставиш!

П а н і  Ж у р д е н.Цетебеніякнадобрийрозумненаставиш!Щодалі,то
більшебезглуздя!Щотинадумавідочоготутцезборище?

П а н  Ж у р д е н.Яхочувидатинашудочкузасинатурецькогосултана.
П а н і  Ж у р д е н.Засинатурецькогосултана?!
Пан Журден.Атож.(По ка зу ю чи на Ков’єля.)Негайножвисловийому

своюпошанучерезцьогоперекладача.
П а н і  Ж у р д е н. Навіщо мені той перекладач! Я й сама скажу йому

простоувічі,щомоєїдочкивіннебачитименіколи.
П а н  Ж у р д е н.Читизамовкнешнарешті,кажутобіщераз!
Д о р а н т.Як,паніЖурден!ТаневжеВивідмовляєтесявідтакоїчесті?

НевжежВинехочете,щобйоготурецькависокістьбувВашимзятем?

Робота з текстом

Коментарі
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П а н і  Ж у р д е н.Божемій,пане,несуньтеВисвійнісдочужихсправ!
Д о р і м е н а.Чижможнавідмовлятисявідтакоївеликоїчесті?
П а н і  Ж у р д е н.ЯбіВаспопросила,шановнапані,нетурбуватисятим,

щоВасзовсімнеобходить!
Д о р а н т.МидбаємонасампередпроВас.НамдужеблизькіВашіінте

реси—мижВашідрузі.
П а н і  Ж у р д е н.Чудовообійдусяяйбезвашоїдружби.
Д о р а н т. Та ж Ваша дочка сама дала згоду виконати бажання свого

батька.
П а н і  Ж у р д е н.Моядочказгоднаодружитисязтурком?
Д о р а н т.Звичайно.
П а н і  Ж у р д е н.ВонаможезабутиКлеонта?
Д о р а н т.Чого,часом,незробиш,щобстативельможноюдамою!
П а н і  Ж у р д е н.Язадушуїївласнимируками,якщовонавстругнетаку

штуку!
П а н  Ж у р д е н.Безглуздебазікання!Сказанотобіраз—весіллябуде,та

йповсьому!
П а н і  Ж у р д е н.Аятобікажу,щонебуденічого!
П а н  Ж у р д е н.Ах,скількизайвогогаласу!
Л ю с і л ь.Мамо...
П а н і  Ж у р д е н.Гетьвідмене,гидкедівчисько!
П а н  Ж у р д е н(до па ні Жур ден).Що?!Тиїїлаєшзате,щовонапослуха

ласябатька?
П а н і  Ж у р д е н.Атож.Вонатаксамоймоядочка,якітвоя.
К о в ’ є л ь(до па ні Жур ден).Пані...
П а н і  Ж у р д е н.АВищомаєтеменісказати?
К о в ’ є л ь.Однеслово.
П а н і  Ж у р д е н.ДужеменіпотрібнеВашеслово!
К о в ’ є л ь(до па на Жур де на).Пане,якщоВашадружиназахочевислуха

тименеодиннаодин,тояобіцяюВам,щовонадастьсвоюзгодунавсе,що
схочете.

Cпектакль
«Міщаниншляхтич»

театра
«БуффдюНор»

(Франція)
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П а н і  Ж у р д е н.Нічогознатинехочу!
К о в ’ є л ь.ТаВитількивислухайтемене!
П а н і  Ж у р д е н.Ні.
П а н  Ж у р д е н(до па ні Жур ден).Вислухаййого!
П а н і  Ж у р д е н.Ні,янехочуйогослухати!
П а н  Ж у р д е н.Вінтобіскаже...
П а н і  Ж у р д е н.Нехочуя,щобвіндоменебалакав!
П а н  Ж у р д е н.Сточортів!Ну,тайупертаж!Читобіщостанеться,як

тийоговислухаєш?
К о в ’ є л ь.Витількивислухайтемене,атодіробіть,яксамізнаєте.
П а н  Ж у р д е н.Ну,щотамтаке?
К о в ’ є л ь (сти ха до па ні Жур ден).МивжецілісінькугодинуподаємоВам

різнізнаки,пані.НевжежВищейдосінебачите,щовсецемиробимотільки
длятого,щобпідлаштуватисяпідпанаЖурденазйогокумеднимихимера
ми?Минамагаємосяобдуритийогоциммаскарадом.АджецесамКлеонт—
оцейсинтурецькогосултана.

П а н і  Ж у р д е н(сти ха до Ков’єля).Агааа!
К о в ’ є л ь(сти ха до па ні Жур ден).Ая,Ков’єль,перекладачприньому.
П а н і  Ж у р д е н(сти ха до Ков’єля).Ага!Ну,колитак—яздаюся.
К о в ’ є л ь(сти ха до па ні Жур ден).Тількиівзнакинедавайте.
П а н і  Ж у р д е н (уго лос).Так!Тоіншаріч.Гаразд,даюзгодунацейшлюб.
П а н  Ж у р д е н.Ох!Нарештівсідорозумуприйшли!(До па ні Жур ден.)

Отбачиш,атищенехотілайоговислухати!Язнав,щовінпояснитьтобі,що
тозначить—синтурецькогосултана.

П а н і  Ж у р д е н.Вінменівсепояснивякслід,ітеперязадоволена.Тре
бапослатипонотаря.

Д о р а н т.Чудова ідея!АщобВи,паніЖурден,зовсімзаспокоїлися івід
сьогодні перестали ревнувати Вашого шановного чоловіка, то той самий
нотар,щопідпишеконтрактВашоїдочки,підпишеймійшлюбнийконтрактіз
маркізою.

П а н і  Ж у р д е н.Інацезалюбкидаюмоюзгоду.
П а н  Ж у р д е н(сти ха до До ран та).ЦеВидлятого,щобвідвестиїйочі?
Д о р а н т(сти ха до па на Жур де на).Нехайсобівтішаєтьсяцієювигадкою.
П а н  Ж у р д е н(сти ха).Гаразд,гаразд! (Уго лос.)Пошлітьпонотаря!
Д о р а н т.Апокивінприйдейскладешлюбніконтракти,давайтеподиви

мосянашбалетіпотішимонимйоготурецькувисокість.
П а н  Ж у р д е н.Блискучадумка!Ходіможсядьмонасвоїмісця.
П а н і  Ж у р д е н.АНіколь?
П а н  Ж у р д е н.Явіддаюїїперекладачеві,амоюжінкухайбере,хтохоче!
К о в ’ є л ь.ДужеВамдякую,пане! (На бік.)Отйолоптакйолоп!Другого

такогойуціломусвітінезнайдеш!

   Комедіязакінчуєтьсябалетом.

(Переклад із французької Ірини Стешенко)
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ху дож нє но ва торс тво мо льє ра в дра ма тур гії. Використовуючи кла си
циз м, Мо льєр ра зом із тим зро бив ряд важ ли вих ху дож ніх від крит тів, що 
зу мо ви ли по даль ший роз ви ток жан ру ко ме дії. Він праг нув наб ли зи ти ко ме дію 
до су час нос ті, умів ба чи ти в кон крет но му ти по ве, 
ха рак тер не для всьо го люд с тва. Йо го об ра зи, узя
ті із са мо го жит тя, над зви чай но прав ди ві й дос то
вір ні. Дра ма тург вва жав, що те атр по ви нен ві доб
ра жа ти дій сність і ва ди лю дей, до то го ж не тіль ки 
роз ва жа ти гля да чів, а й ви хо ву ва ти їх. Він роз ви
вав два ви ди ко ме дії: ко ме дію ха рак те рів і ко ме дію 
по ло жень, не  рід ко по єд ну ю чи їх. Мо льєр ви ко рис
то ву вав у сво їх п’єсах спі ви, му зи ку й тан ці. Він 
умів май стер но по єд ну ва ти ко міч не та тра гіч не, і це 
на да ва ло йо го пер со на жам особ ли вої ви раз нос ті. 
Він зак ли кав ак то рів спос те рі га ти за дій сністю, го 
во ри ти на сце ні жи вою мо вою, гра ти при род но й 
не ви му ше но. Ко ме дії Мо льє ра про сяк ну ті на род
ним ду хом, во ни ґрун ту ють ся на на род них оцін ках 
і по г ля дах.

 • Які оцін ки да ють вчин кам і по ве дін ці па на Жур де на 
різ ні пер со на жі? З яки ми, на ва шу дум ку, збі га єть
ся ав тор ська по зи ція? 

Пе ре вір те се бе. 1. Що вам ві до мо про жит тя та твор чість Мо льє ра? 2. Які 
художні відкриття він зробив у галузі жанру комедії?  3. Як змі ни ли ся кла си цис тич
ні вис та ви в про це сі дра ма тур гіч ної і те ат раль ної ді яль нос ті мит ця? 4. Виз нач те 
про від ні проб ле ми п’єси «Мі ща нин шлях тич». 5. Роз крий те сим во ліч не зна чен ня 
наз ви тво ру. 6. Які за со би ко міч но го ви ко рис то вує Мо льєр у п’єсі? На ве діть прик ла
ди з тво ру. 7. У чо му ви яв ля єть ся на род ний ха рак тер смі ху в ко ме дії?

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Які ри си ха рак те ру па на Жур де на використали для 
здій снен ня пла ну Ков’єля? 2. Як ре а гує па ні Жур ден на те, що від бу ва єть ся? Що її 
пе ре ко на ло да ти зго ду на шлюб Кле он та та Лю сіль? 3. Хто з при сут ніх ні чо го не знав 
про те, що від бу ва єть ся нас прав ді? 4. Чо му, на ва шу дум ку, Мо льєр від дає ос тан ні 
сло ва в п’єсі Ков’єлю?

творче завдання. Поясніть назву п’єси Мольєра «Міщаниншляхтич».  
Дискусія. Чи є сенс людині прагнути потрапити у вищі кола суспільства? Яким 

шляхом?   
робота в групах. Знайдіть у тексті засоби комічного й поясніть їхню роль: а) гу 

мор; б) іронія; в) сатира; г) сарказм. 
Життєві ситуації. Яка система освіти є корисною для сучасної людини?     
Проєкт. Підготуйте проєкт на тему «Новаторство Мольєра в галузі драматургії». 

Оформте результати як презентацію.

Мольєр. Мі ща нин шлях тич / пе рек лад Іри ни Сте шен ко. — Київ, 1993. 

Краса слова

Робота з текстом

Радимо
прочитати

О. Ра мо дін.
Ілюстраціядотвору

Мольєра
«Міщаниншляхтич».

1990ті роки
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у Пошуках себе  й високого ПоЛьоту

Усенашежиття—цеборотьба,злетитападіння,успіхийрозчарування...
Минамагаємосядосягтивисокоїмети,заповітноїмрії,пізнатисвіт,алецене
завждивдається—підніматисявгоруважко...Томудлякожногознасдуже
важливозрозуміти,длячогомидолаємоцейтернистийшлях.Дляздійснення
задуманогомишукаємопідтримкийдопомогиродини,близькихідрузів,запо
зичуємопозитивнийдосвідгероївлітературнихтворів.

Уцьомурозділівипознайомитесязмаленькимпринцом,чайкоюДжона
таном,звашоюровесницею—польськоюшколяркоюАгнешкою,якімужньо
долають складні випробування в житті, позбавляючись оманливих ілюзій,
знаходятьсвоємісцевреальномусвіті.Героїтворівдопоможутьвамрозпра
витиплечі,знайтивихід ізнепростихжиттєвихситуацій,поборотибудьякі
негаразди,визначитисенссвогоіснування.

Тож не бійтеся розчарувань! Вирушайте в подорож разом із героями до
пошукуістини!

Сто рін ки жит тя та твор чос ті

УявітьсобізвисотикількасотеньабонавітьтисячметрівПариж,Серед
земне море, Африку, Америку або інші землі… А. де СентЕкзюпері все це
бачив,бовінбувнетількиписьменником,айпілотом,якийоблетівполови
ну земної кулі. Згори йому було добре видно, яка маленька наша планета
Земля,якживутьлюдивспільномудомі,якпотрібнойоговсімразомобері
гати…Тожяківони,люди,котрінаселяютьЗемлю?Щовонироблятьдля

аНтУаН  ДЕ  СЕНтЕКЗюПЕРІ
1900–1944 рр.

Він пи сав муд рі каз ки для ді тей, які ста ють до рос ли
ми й роз по чи на ють свій по літ...

АндреМоруа

ЛІТЕРАТУРА ХХ-ХХІ ст.
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ЛІТЕРАТУРА  ХХ–ХХІ  ст.

своєїпланети?Кудипрагнуть?Цимизапи
таннями переймався А. де СентЕкзюпері.
Вонихвилюютьнасінині.

Ан ту ан Ма рі Жан Ба тист Ро же де Сен т 
 Ек зю пе рі народився в 1900 р. в м. Леоні 
(Фран ція). Його ім’я свідчить про належ
ність до старовинного дворянського роду.
Хоча він рано втратив батька, дитячі роки
залишили в його серці гарні спогади. Діти
(їхбулоп’ятеро)жиливсправжньомупала

ці(СентМорісдеРеман),деслухаликазкиматеріпрокоролівіпринців,
а потім самі вигадували про них різні історії. Антуан мав біляве кучеряве
волоссяібувтрохисхожийнамаленькогопринца…

ПіслязакінченняшколийколежухлопецьпоїхавдоПарижа,денавчався
вАкадеміїмистецтванавідділенніархітектури.У1921р.йогопризвалидо
французькоїармії.Вінзаписавсядоавіаційногополку.Антуансклавекзаме
ни на керування літаками. Служив на поштових авіалініях, випробовував
нові літаки, здійснюючи далекі перельоти. Працював і військовим льотчи
ком.15разівпотраплявваварії,алезновуйзновупіднімавсявнебо,ботам
відчувавсебевільниміщасливим.Йогопосилалипрацювативнайвіддале
нішікуточкисвіту.ВафриканськомумістечкуКапДжубі(ниніТарфая—на
краю пустелі Сахари, у Марокко) А. де СентЕкзюпері був начальником
аеропорту.Тамвіннаписавсвійпершийтвір«Пів ден ний пош то вий»(1929).
А1930р.йоговідзначиливисокоюнагородоюФранції—орденомПочесного
легіону за вагомий внесок у розвиток авіації. Незабаром співвітчизники
письменника прочитали «Ніч ний по літ» (1931), відзначений французькою
премією«Феміна».1938р.вийшовдрукомроман«Пла не та лю дей»,нагород
женийВеликоюпремієюФранцузькоїакадемії.

Якось повертаючись із НьюЙорка, літак
А.деСентЕкзюперіпотрапивваваріювГвате
малі,післяякоїпілотдовгонемігодужати.

Коли розпочалася Перша світова війна, він
отримавпризначеннявдіючувійськовучастину.
Письменникпатріотздійснювавбойовіпольоти.
За мужність і героїзм був нагороджений Війсь
ковимхрестом.У1940р.виїхавдоНьюЙорка,
денаписавзнаменитуповістьказку«Ма лень кий 
принц» (1942).Коли1943р.твірвийшовдруком,
пілотзновуповернувсядофранцузькоговійська.
Він тепер керував швидкісним літаком «Лайт
нинг»Р38.31липня1944р.А.деСентЕкзюпе
рівилетівзаеродромуБоргонаостровіКорсика
врозвідкуйнеповернувся…

А.деСентЕкзюперізбратом
ісестрами

А.деСентЕкзюпері
вТулузі.1933 р.
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Тривалийчасніхтонезнав,де іяквінзагинув.Тільки1998р.хтось із
рибалокпоблизум.Марселязнайшовуморібраслетізнаписом«Консуело»
(ім’ядружиниписьменника)таадресоювидавництвавНьюЙорку.2003р.в
цьому районі Середземного моря було знайдено уламки літака пілота. Ця
світлайдобралюдинанібирозчиниласявнебі,залишившипособі,яккомета,
яскравийсліддлявсіхнас.Імийдемонацесвітло…

Прит ча—повчальнийалегоричнийтвір,уякомурозповідьпідпо
рядкованаморалітаповчальномузмісту.Упритчірозповідьвідбуваєть
сячерезузагальненіобразитаметафоричніподії.Будьякийжест,слово
чиподіявпритчінабуваютьфілософського(універсального)змісту.

Повістьказка «Маленький принц». Іс то рія ство рен ня. 1935 р. під
часперельотуПариж–СайгонА.деСентЕкзюперіпотрапивваварію

в Лівійській пустелі, що розташована в північносхідній частині Сахари
(Африка).Враженнявідтієїаварії,атакожвипробування,щовипалинадолю
Європи під час нацистської навали, спонукали письменника замислитися
наддолеюсвітуйспільноювідповідальністюлюдейзаЗемлю.

Повість«Маленькийпринц»присвяченадруговіА.деСентЕкзюпері—
Леонові Верту. Це єврейський критик, журналіст, письменник, який під
час Другої світової війни зазнав переслідувань. Присвята твору саме цій
людині — не тільки данина дружбі, а й сміливий виклик автора нацизму й
антисемітизму. Він боровся проти насильства словом і своїми «дитячими»
малюнками,якістворивдоповісті.

Сю жет і ком по зи ція тво ру. Уповістіказці«Маленькийпринц»протистав
ленодвасвіти—дорослітадіти.Аленезавіковимиознаками(аджепілот
теждорослалюдина,утім,вінзберігдитячудушу),азаїхнімиуявленнямий
ідеалами.Длядорослихбільшважливимиєвласнісправи,влада,багатство
тачестолюбство.Адитячадушапрагнеіншого—взаєморозуміння,дружби,
радостійкраси.Задопомогоюантитези(дорослітадіти)розкритоосновний
конфліктказки—зіткненнядвохсистемцінностей:справжніхіфальшивих,
духовнихіхимерних.Надаліцяантитезапоглиблюється.Залишившисвою
планету, маленький принц зустрічається з різними «дивними» дорослими,
якихвіннеможезрозуміти.

Основоюкомпозиціїповістіказки«Маленькийпринц»єприйомманд
рівки та діалоги. Зустрічі маленького принца з «дорослими» відтворюють
загальнукартинуіснуваннялюдства,якевтратиломоральніцінності.

фі ло соф ський зміст по віс ті. УсвоїйповістіА.деСентЕкзюперіпорушив
філософськіпроблеми:щотакесуспільство,кудипрямуєлюдськацивілізація,
якулаштованийсвіт,місцелюдинивньомутощо.Утворійдетьсяпронеобхід
ністьповерненнялюдямїхньоїприродноїсутності,моральнихорієнтирів,
атакожпропошуквиходуздуховноїтемряви.Маленькийпринцнезупиня
єтьсянашляхудоістини.
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Напочаткутворупілотімаленькийпринцзрозумілимовумалюнків,ана
прикінці — мову сердець. Маленький принц нарешті усвідомив, що він не
самотнійуВсесвіті—уньогоєдруг.Апілотіздопомогоюхлопчикатежпізнав
важливі істини: «Во да бу ває пот ріб на й сер цю», «Най го лов ні шо го очи ма не 
по ба чиш».Наприкінцітворуз’являєтьсяобразкриниці,щовтілюєдуховний
змістбуття.Цейобразувиразнюєідеювідродженнялюдяності,необхідності
народженнядуховногосвітлавдушікожноїлюдини.

Маленькийпринцповернувсянасвоюпланету.Алевінподарувавпіло
товіназгадкузірки,щосміються.Вобразізірокутіленозмістіснування,який
шукаєкожналюдина.Маленькийпринцпообіцявпілотові,щоколитойбуде
дивитисянанебо,вінбудебачитивеселімерехтливівогники.

Ма ЛЕНь Кий ПРиНц (1942)

Повістьказка

(Скорочено)

IV

(…)Йогоріднапланетанаврядчибільша,ніжбудинок!Ценедужеменезди
вувало. Я добре знав, що, крім таких великих планет, як Земля, Юпітер,
Марс,Венера,котримдалиімена,єщесотніінших,ісереднихтакімаленькі,
щоїхнавітьутелескопважкопомітити.Колиякийсьастрономвідкриєтаку
планету,віндаєїйнеім’я,аномер.Називає,скажімо:астероїд3251.Уменеє
серйозніпідставидумати,щопланета,зякоїприлетівмаленькийпринц,—
астероїдВ612.Цейастероїдбачилитількираз—1909року,йогопомітиву
телескоподинтурецькийастроном.(…)

Язалюбкипочавбицюповістьтак,якпочи
нають чарівну казку. Я хотів би сказати: «Був
собімаленькийпринц,якийживнапланеті,трі
шечкибільшійзаньогосамого,іякомудужепот
рібнийбувдруг…»Ті,хторозумієжиття,одразу
побачилиб,щовсецещираправда.

Я зовсім не хочу, щоб мою книжку читали
задлярозваги.Меністаєтакболяче,колиязгадую
свогомаленькогодругайрозповідаюпронього.
Минуловжешістьроківвідтоді,яквінразомзі
своїмбаранцемпокинувмене.Іянамагаюсяроз
повістипронього,щобнезабутийого.Цесумно,
колизабуваютьдрузів.Некожниймаєдруга.(…)

V

Кожногодняящосьдізнававсяпройогопланету,проте,яквін
вирушив звідти в мандри, як подорожував. Він розповідав про це
поступово,міжіншим.Такнатретійденьядізнавсяпротрагедію
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збаобабами.Цетежсталосязавдякибаранцеві,бомаленькийпринц,ніби
пойнятийтяжкимсумнівом,раптомзапитавмене:

—Скажи,правдаж,баранціїдятькущі?
—Так,цеправда.
—О!Ярадий.
Я не зрозумів, чому важливо, щоб баранці їли кущі. Але маленький

принцдодав:
—Виходить,вонийбаобабиїдять?
Ясказавмаленькомупринцові,щобаобаби—некущі,авеличезні,якдзві

ниця,дерева, іхочабвінпривівнавітьцілийтабунслонів,вонинез’їдять
жодногобаобаба.

Почувшипротабунслонів,маленькийпринцзасміявся:
—Їхдовелосябпоставитиодиннаодного…
Атодірозважливосказав:
—Першніжвиростуть,баобабиспочаткубуваютьмаленькі.
—Цеправда!Аленащотобі,щоббаранецьївмаленькібаобаби?
—Ну,якже?—відповіввін,нібимовайшлапрощосьзовсімочевидне.

Іменідовелосядобреподумати,докиянезрозумів,учомуріч.
Ісправді,напланетімаленькогопринца,якінавсіхіншихпланетах,рос

ликориснітравийбур’яни.Отже,тамєдобренасіннякориснихрослин і
шкідливенасіннябур’янів.Алежнасінняневидиме.Воноспить,схованев
землі,докиякійсьнасінинцінезаманетьсяпрокинутися.Тодівонапотяга
ється і спершу несміливо пускає до сонця паросток — чарівну маленьку
безневиннутравинку.Якщоцередискааботроянда—хайсобіросте.Аколи
цеякийсьбур’ян—требавідразу,яктількирозпізнаєштойпаросток,вир
ватийогозкорінням.Напланетімаленькогопринцабуложахливенасін
ня…Тонасіннябаобабів.Ґрунтпланетибувгетьураженийцимнасінням.А
баобаб—такарослина,щоколирозпізнаєшїїнадтопізно,товженіколине
позбудешся. Він захарастить усю планету. Він проб’є її своїм корінням. І
якщо планета дуже маленька, а баобабів дуже багато, вони розірвуть її на
шматки.

—Єтакеправило,—казавменізгодоммаленькийпринц.—
Прибравсясамуранці—ретельноприбериісвоюпланету.Тре
ба виривати баобаби відразу ж, як тільки побачиш, що то не
троянди,бомолодіпаросткитрояндібаобабівмайжеоднакові.
Цедуженуднаробота,алейдужелегка.(…)

X

Планетамаленькогопринцабулапоблизуастерої
дів325,326,327,328,329 і 330. Отож він і почав із
того,щовідвідавїх,—требажбулочимосьзайняти
ся і чогось навчитися. На першому астероїді жив
одинкороль.Убранийупурпурігорностай,вінсидів
натроні—зовсімпростому,апротевеличному.
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—А,осьіпідданий!—вигукнувкороль,побачившималенькогоприн
ца.(…)

—Можнаменісісти?—несміливопоцікавивсямаленькийпринц.
— Наказую тобі сісти! — відповів король і велично підібрав полу своєї

горностаєвоїмантії.
Однедивуваломаленькогопринца.Планетабулазовсіммаленька.Чимже

мігкорольтутправити?
—Вибачте,Вашавеличносте,—озвавсявін,—дозвольтезапитати…
—Наказую:питай!—поспіхоммовивкороль.
—Вашавеличносте…чимВиправите?
—Усім,—дужепростовідповівкороль.
—Усім?
Корольскромнимжестомпоказавнасвоюпланетуйнаіншітаназірки.
—ІвсімцимВиправите?—перепитавмаленькийпринц.
—Усім,—одказавкороль.
Бовінбувнетількиабсолютниймонарх,айволодарУсесвіту.
—Ізоріскоряютьсявам?
—Ну,певно,—підтвердивкороль.—Зорінегайновиконуютьмоїнакази.

Янетерплюнепокори…
Така могутність викликала захоплення в маленького принца. От би

йомутакувладу,тодібвінзмігмилуватисязаходомсонцянесорокчотири
разинадень,асімдесятдва,абонавітьсточидвістіразів,ініколинепере
суваючи стільця! Згадавши свою покинуту маленьку планету, він трохи
засумувавінаваживсяпопроситикороля:

— Мені хотілося б подивитися, як заходить сонце… Зробіть ласку…
Накажітьсонцюзаходити…

—Якщобязвелівсвоємугенераловілітати,якметелик,зквіткинаквіт
ку,абонаписатитрагедію,абообернутисянаморськогоптаха, ігенералне
виконавбинаказу,тохтобувбивтомувинен—вінчия?

—Ви,Вашевеличносте,—твердовідповівмаленькийпринц.
—Точно,—згодивсякороль.—Відкожноготребавимагатитільките,

щовінможезробити.Основоювладимаєбутипередусімрозум.Якщоти
накажешсвоємународовікинутисьуморе,вінзробитьреволюцію.Ямаю
правовимагатипокори,бомоїнаказирозумні.

—Аякжемійзахідсонця?—нагадавмаленькийпринц,який,спитавши
прощось,ніколиневідступав,докинедістававвідповіді.

— Буде тобі й захід сонця. Я зажадаю, щоб воно зайшло. Але у своїй
мудростіправителяпочекаю,колибудутьсприятливіумови.

—Аколицебуде?—поцікавивсямаленькийпринц.
—Гм…гм…—відповівкороль,спочаткузаглянувшиутовстийкален

дар.—Цебуде…гм,гм…сьогодні,цебудеосьомійгодинісорокхвилинвечора.
Ітодітипобачиш,якточновиконуютьмоїнакази.

Маленькийпринцпозіхнув.Шкода,щотутнезавждиможнапобачити
західсонця.Іпотімужевінтрохинудьгував.
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—Менібільшетутнічогоробити,—сказаввінкоролю.—Поравдорогу.
—Залишся!—мовивкороль,дужегордийізтого,щовньогоєпідда

ний.—Залишся,япризначутебеміністром.
—Міністромчого?
—Міністром…міністромюстиції.
—Алежтутнікогосудити!
—Ценевідомо,—заперечивкороль.—Ященевсекоролівствоогля

нув.Ядужестарий,длякаретинемаєвменемісця,аходитипішкистом
лююся.

Маленькийпринцнахиливсяіщеразглянувнадругийбікпланети.
—О!Явжеподивився!—вигукнуввін.—Тамбільшенікогонемає.
— Тоді судитимеш самого себе, — відповів король. — Це важче. Себе

судитинабагатоважче,ніжінших.Якщотизможешправильносудитисамо
госебе,тотисправдімудрий.

—Самсебеяхочдеможусудити,—сказавмаленькийпринц.—Немає
чогоменітутжити.(…)

«Дивнілюдицідорослі»,—подумавмаленькийпринц,мандруючидалі.

XI

Надругійпланетіживчестолюбець.
—Аа,осьішанувальникприбув!—скрикнуввін,щездалекупомітивши

маленькогопринца.
Аджедляпихатихусіінші—їхнішанувальники.
—Добридень,—сказавмаленькийпринц,—якийсмішнийуваскапелюх.
—Цедлявітання,—пояснивчестолюбець.—Щобкланятися,колимене

вітають.Нажаль,сюдиніхтоніколинеприходить.
—Оняк?—сказавмаленькийпринц,нічогоне

зрозумівши.
— Поплескай у долоні, — порадив йому често

любець.
Маленькийпринцпоплескавудолоні.Честолю

бець,трохипіднявшикапелюх,поштивовклонився.
«Тут цікавіше, ніж у короля», — подумав

маленькийпринц.Ізновупочавплескативдолоні.
А честолюбець, піднімаючи свій капелюх, знову
кланявся.

Черезп’ятьхвилинцяодноманітнаграстомила
маленькогопринца.

— А що треба зробити, щоб капелюх упав? —
спитаввін.

Але честолюбець не почув. Пихаті люди не
чуютьнічого,крімпохвали.

— Ти справді шануєш мене? — спитав він ма
ленькогопринца.





262

ЛІТЕРАТУРА  ХХ–ХХІ  ст.

—Ащоозначаєшанувати?
—Шанувати—значитьвизнавати,щоянайвродливіший,найкращевдяг

нутий,найбагатшийінайрозумнішийнапланеті.
—Алежнатвоїйпланетітиодин!
—Зробименіласку,усеодношануймене!
—Яшаную,—сказавмаленькийпринц,легенькостенувшиплечима,—

таякатобівідтогокористь?
Івінутіквідчестолюбця.
«Ці дорослі — таки дуже дивні люди», — простодушно подумав він,

мандруючидалі.(...)

XX

Сталосятак,щопіслядовгихблукань,пройшовшичерезпіски,
скелійсніги,маленькийпринцнарештізнайшовдорогу.Авсідоро

гиведутьдолюдей.
—Добрийдень!—сказаввін.
Тобувсад,повнийквітучихтроянд.
—Добрийдень!—відповілитроянди.
Маленький принц подивився на них. Усі вони були подібні до його

квітки.
—Хтови?—вражений,спитаввін.
—Ми—троянди,—сказаликвіти.
—Аа!..—мовивмаленькийпринц.
Івідчувсебедуженещасним.Йогоквіткарозповідалайому,щовонаодна

такавусьомусвіті.Аосьтутбулоп’ятьтисячтакихжеквіток,водномутіль
кисаду!

«Їйбулобдужеприкро,якбивонапобачилаце!—подумавмаленький
принц.—Вонабстрашеннорозкашляласьівдала,щовмирає,абитількине
статисмішною.Аямусивбиприкидатися,нібидоглядаюїї,боінакше,щоб
принизитимене,вонасправдімоглабумерти…»

Апотімвінщесказавсобі:«Ядумав,щомаютакебагатство—єдинуусвіті
квітку,атозвичайнісінькатрояндайтривулкани,якісягаютьменідоколін
ізякиходинпогас,можливо,назавжди—цьогозамало,щоббутивеликим
принцом…»І,упавшинатраву,вінзаплакав.
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XXI

Отодійз’явивсялис.
—Добрийдень!—сказавлис.

— Добрий день! — чемно відповів маленький принц та озирнувся, проте
нікогонепобачив.

—Ятут,—пролунавголос,—підяблунею.
—Хтоти?—спитавмаленькийпринц.—Титакийгарний…
—Я—лис,—сказавтой.
—Пограйсязімною,попросивмаленькийпринц.—Менітаксумно…
—Янеможузтобоюгратися,—відказавлис.—Янеприручений.
—О!Вибач,—мовивмаленькийпринц.І,подумавши,додав:
—Ащоозначає«приручити»?
—Тинетутешній,—сказавлис.—Щотишукаєш?
—Яшукаюлюдей,—відповівмаленькийпринц.—Ащоозначає«приру

чити»?
—Люди,—сказавлис,—маютьрушниційходятьнаполювання.Цетак

ускладнюєжиття!Іщевонирозводятькурей.Цеєдинакористьодних.Ти
шукаєшкурей?

—Ні,—мовивмаленькийпринц.—Яшукаюдрузів.Ащоозначає«при
ручити»?

—Цедавнозабутепоняття,—сказавлис.—Воноозначаєпривернутидо
себе.(…)

Лисзамовкідовгодививсянамаленькогопринца.
—Будьласка…приручимене!
—Ябзрадістю,—відповівмаленькийпринц,—алевменемалочасу.

Меніщетребазнайтидрузівідізнатисяпробагаторізнихречей.
—Дізнатисяможнатількипроте,щоприручиш,—сказавлис.—Улюдей

уженемаєчасупрощосьдізнаватися.Воникупуютьречіготовимивторгов
ців.Алежнемаєтакихторговців,щопродавалибдрузів,ітомулюдивжене
маютьдрузів.Якщохочешматидрузів—приручимене!(…)

Маленькийпринцпішовподивитисянатроянди.
—Визовсімнеподібнідомоєїтроянди,—сказаввінїм,—вищеніщо.

Ніхтоваснеприручив,івинікогонеприручили.Витакі,якранішебувмій
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лис.Вінбувподібнийдостатисячіншихлисів.Алеязнимпотоваришував,
ітепервінставєдинимуціломусвіті…

Імаленькийпринцповернувсядолиса.
—Прощавай…—сказаввін.
—Прощавай,—відповівлис.—Осьмійсекрет.Віндужепростий:добре

бачитьтількисерце.Найголовнішогоочиманепобачиш.
—Найголовнішогоочиманепобачиш,—повторивмаленькийпринц,щоб

кращезапам’ятати.
—Твоятрояндатакадорогатобічерезте,щотивіддавїйстількичасу.
— Моя троянда така дорога мені… — повторив маленький принц, щоб

кращезапам’ятати.
—Людизабулицюістину,—сказавлис.—Алетинеповинензабувати.

Тиназавждиберешнасебевідповідальністьзатого,когоприручив.Тивід
повідаєшзасвоютроянду…

—Явідповідаюзасвоютроянду…—повторивмаленькийпринц,щобкра
щезапам’ятати.

(Пе рек лад із французької Ана то ля Пе ре па ді   
й Ана то лія Жа лов сько го)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Яким ви уяв ля є те ма лень ко го прин ца? 2. Які 
до рос лі зустріли ся на йо го шля ху? Чо му во ни ви да ли ся «див ни ми» ге ро є ві? 3. Про
ко мен туй те вис лов лю ван ня ли са: «Якщохочешматидрузів—приручимене». 

твор че зав дан ня. 1. На ма люй те кар ту по до ро жей ма лень ко го прин ца. 2. При
ду май те сю жет роз ді лу про зус тріч ма лень ко го прин ца з ге ро я ми на шо го ча су, 
мож ли во, з ва ми… Про що б ви по го во ри ли з ним? Ра зом з од нок лас ни ком (од но
к лас ни цею) скла діть та оз вуч те ді а лог із ма лень ким прин цом (12–14речень). 3. При
 ду май те сю жет роз ді лу про зус тріч ма лень ко го прин ца з прин це сою.

Дискусія. Як ви думаєте, чи знайшов маленький принц те, що шукав? А пілот? 
робота в групах. Розкрийте символічний зміст образів: а) пустеля; б) астероїд 

В612; в) троянда; г) баобаби; ґ) лис; д) криниця. 
Життєві ситуації. «Я відповідаю за свою троянду», — говорив маленький принц. 

А за що відповідаєте ви? Що для вас означає бути відповідальним за когось або за 
щось?         

Проєкт. За допомогою інтернету та бібліотеки підготуйте проєкт на тему 
«Повістьказка “Маленький принц” в образотворчому мистецтві». Здійсніть власне 
дослідження малюнків А. де СентЕкзюпері, а також інших митців до твору. Які з 
малюнків, на вашу думку, найбільш є вдалими втіленнями художнього тексту? 
Створіть презентацію.  

СентЕкзюперідеА.Пла не та лю дей. Ма лень кий принц / переклад 
А. Пе ре па ді, А. Жа лов сько го. — Львів, 1981.
СентЕкзюперідеА.Ма лень кий принц / переклад Л. Ко но но ви ча. — 
Київ, 2012.  

Робота з текстом

Радимо
прочитати
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Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Рі чард Бах єоднимізнайпопулярнішихсучаснихписьменниківСША.Він
народився23 чер вня 1936 р.в м. Оак Парку вшта ті Іл лі нойс (США).Нав
чався в університеті ЛонгБіч, у Каліфорнії, був пілотом ВПС США.
Письменник, пілот, журналіст і редактор авіаційного видання «Політ»
(“Flying”) —такийвін,Р.Бах.Йоговважаютьосновоположникомвласної
філософії, мета якої полягає в тому, щоб відкрити читачам істину їхнього
життя.

Р. Бах став відомим після 1970 р., коли була опублікована його по
вістьпритча«Чай ка Джо на тан Лі вінґ стон»(“Jo nat han Li ving ston Se a gull”).
Арозпочаласялітературнакар’єраписьменниказкнижок,дейшлосяпроте,
що він найкращезнав,—пролітаки,політ,небойподорожі. Іхочавонине
малитакоговражаючогоуспіху,як«ЧайкаДжонатанЛівінґстон»,йоготвори
зацікавлюютьглибокимиспостереженнямитажиттєвоюмудрістю.Зазмістом
істилемвониподібнідотворівіншогописьменникайльотчика—А.деСент
Екзюпері.

ПершийроманР.Баха«Чу жи нець на зем лі» (“Stran ger to the Gro und”) вий
шовдруком1963р.ізпередмовоюР.Бредбері.Назвацьогороманунагадує
назвуіншоїкнижки,щобулаопубліковананадварокираніше—«Чужинець
учужійземлі»(“StrangerinaStrangeLand”)Р.Хайнлайна,відомогоамери
канськогофантаста.ЦейроманставнастількизначноюподієювжиттіАме
рики, що не міг не полонити уяву літерато
рапочатківця.

Повістьпритча «Чайка Джонатан Лівінґ
стон»сталавизначальноювіхоюдляавтора:
утворізакладеноосновнітемийідеї,щонадалі
будуть використані в книжках: «Дар крил» 
(1974),«Не має та ко го міс ця — да ле ко» (1976),
«Міст че рез віч ність» (1984), «По літ» (2003)
таін. ЛітакР.Баха

РІЧаРД  БаХ
Народився 1936 р.

Але ніх то з них не міг по ві ри ти, що по літ ідей мо же 
бу ти так са мо ре аль ним, як по літ віт ру і по літ пта ха…

РічардБах

Тим, хто має «кри ла» у сво є му мис лен ні, хто праг не піз на ва ти 
світ, лі та ти у сво їх дум ках, до ся га ти ви со кої ме ти, прис вя че но по вість прит чу 
«Чай ка Джо на тан Лі вінґ стон». 

Зауважте!
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Письменник не любить давати інтерв’ю, розповідати про факти осо
бистогожиття.Томуминетакбагатознаємопронього,таце,зрештою,іне
такважливо.Аджетвірзробив«крилатим»неоднепокоління.Тожлетімоза
чайкоюДжонатаном—вільнойупевнено!

Проєкт. За до по мо гою ін тер не ту й знань з іно зем них мов ви мо же те лег ко вий ти 
на анг ло мов ний сай т, прис вя че ний пись мен ни ко ві Р. Ба ху. Знай діть до дат ко ву 
ін фор ма цію про ньо го. Під го туй те ус не по ві дом лен ня про ці ка ві фак ти з йо го жит тя та 
твор чос ті. 

Чай Ка ДЖО На таН ЛІВІНҐСтОН (1970)

Повістьпритча

Джо на тан (або Джон ні) Лі вінґ стон — ре аль на іс то рич на пос тать, 
один із пі ло тів гас тро ле рів, яких бу ло ду же ба га то у 20–30ті ро ки ХХ ст., ко ли аві а
ція тіль ки на бу ва ла по пу ляр нос ті й час то влаш то ву ва ли  вис ту пи зма ган ня льот чи
ків. Виг рав ши чис лен ну кіль кість при зів на та ких зма ган нях, його вва жали сво го 
ча су най кра щим із пі ло тів. 

Сю жет як фі ло соф ська ме та фо ра люд сько го бут тя. Основоюсюже
туповісті«ЧайкаДжонатанЛівінґстон»єфілософськепитанняпро

метуіснування.Головнийгеройтвору—чайкаДжонатан—розмірковуєпро
те,наскількибеззмістовнимєжиттябільшостічайок.Вонилітаютьтак,як
можуть,шукаютьїжуйнічогобільшенепрагнуть,живутьЗгра єю,усередині
якоїпануєЗакон,якомупідпорядковуютьсявсі,безвинятку.Джонатан—
самітник, якого ніхто не розуміє, навіть власна родина. Але він прагне не
тваринногозадоволеннявідїжі,анабагатобільшого—високоїметийвіль
ногопольоту.Політдлянього—ценепростопересуваннявпросторі,амож
ливістьпізнаннябуття.

ПідчассвогонавчанняДжонатанпідніма
єтьсявнебовищейвище,падаєвниз,намагаю
чись подолати швидкість, доступну чайкам.
Черезбільвінрозумієсутністьпольотуглиб
шейглибше—івесьчасставитьсобізапитан
ня: чому ж інші чайки так не роблять? Це ж
так просто — завдяки мистецтву польоту
можна переступити через кордон, який уста
новленочайкам.АлеЗграяскликаєнаберезі
Ве ли ку Ра ду—іДжонатанаЛівінґстонастав
лятьуКо ло Гань би,післячоговиганяють.Він
вирушаєдо Далеких Скель, але не затриму
ється надовго, а летить далі, продовжуючи
пізнаватимистецтвопольотуйвідчуттясво
боди.

Робота з текстом

Коментарі

В. Єр ко. Обкладинкадоповісті
Р.Баха«ЧайкаДжонатан

Лівінґстон».2011 р.
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ОдногодняДжонатанпобачивдвохсяючихчайок,якізапросилийогона
Не бе са продовжувати навчання. Там, на Небесах, він зустрічає небагатьох
чайок, які живуть заради польоту. Серед них ватажок — Чі анг, який стає
наставникомДжонатана.Вінпереконуєйоговтому,щочайка,якависоко
літає,—багатобачить.

ДовідкриттівчайкиДжонатанаЛівінґстонаналежитьдумкапрополіт,
якаробитьбудьякуістотувільною.Вартолишеподумати,ітибудештам,
дехочеш,тількитребацьогонавчитися,позбавитисяоманливихілюзій,щоне
можнаподолатичасімісце.НемаєТутіЗараз,якщовсерединіживебезмеж
насвобода.

КолиДжонатаннабувцізнання,вінчерезЧіангапізнаєіте,щоНебо—
цещенетенебо,замежамиякогонічогонемає,целишеодназісходинок,які
ведутьдодосконалості.Чіангзникає,вирушившидоіншогосвітуйіншого
знання,аДжонатанстаєнайогомісце,навчаючичайокмистецтвапольотута
здобуттясвободи.

ОдногоднявінвирішивповернутисянаЗемлю,щобспробуватизнайти
чайок,якимтаксамо,якколисьйому,хочетьсяжитизарадипольоту.Біля
ДалекихСкельДжонатанзустрічаєчайкуФлетчераЛінда—гордого,войов
ничого,якомустаєвчителем.ПісляФлетчераз’являютьсящевигнанці,яких
Джонатан навчає. Одного дня він вирішує, що треба зробити наступний
крок: повернутися до Зграї, щоб подолати беззмістовний закон, який
виштовхуєособистістьізбратерствачайок.Разомзісвоїмиучнямивіносе
ляєтьсяколоЗграїі,незважаючинаїїзневагу,продовжуєнавчання.Посту
повосереддеякихчайокпробуджуєтьсяінтерес,івонивідЗграїпереходять
донавчанняпольотузДжонатаном.

Флетчер,якийпонадуселюбитьтехнічніфігури,одногоразунескерував
свійполіт—іврізавсявскелю.Однакніби«померши»,вінчуєголосДжона
тана,щоговоритьізним,івідкриваєдлясебеоманливістьпонять«живий»і
«мертвий».Флетчердивоможиває,осягнувшищеоднуважливуістину.

Побожне,зострахом,ставленнядоДжона
танаЛівінґстонавиявляєтьсявтому,щоЗграя
вважаєйогодухомВеликоїЧайки.НавітьФлет
чер думає, що це так. І тому, коли Джонатан
вирішує залишити Зграю та Флетчера, щоб
летітидалійшукатитихптахів,якітаксамо
потребуютьмистецтвапольоту,Флетчерупа
дає у відчай, бо не уявляє, як він може бути
безньогоякнаставникайучителя.АлеДжо
натанвідхиляєвсіФлетчеровісумнівийвід
літає.Тойжезмушенийрозпочатисвійшлях
навчаннямолодихінедосвідчених,намагаючись В. Єр ко. Ілюстраціядоповісті

Р.Баха«ЧайкаДжонатан
Лівінґстон».2011 р.

Не має меж для дум ки й для не пе ре мож но го по льо ту ду ху! 

Зауважте!
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переконати птахів у самій ідеї польоту, для
якогонемаємеж.

Ідеясвободийвільногопольотувповісті
притчіР.Бахапоєднаназдумкоюпролюбов
доближнього.Дивлячисьнамолодихптахів,
якіпрагнутьлітатийстативільними,Флет
чербачитьїхтакими,якимивониє,анетаки
ми, якими ще колись стануть. Він відчуває,
щолюбитьїхнінедоліки—любитьчерезте,
щовкожномузнихєполітдознання,якому
немаємеж.

Оз на ки прит чі у тво рі.Цейтвірпринци
пово відрізняється від попередніх книжок
письменника:утекстінемаєжодногонатяку
нареальніподіїжиття.Вінмаєвиразнийале

горичнийхарактеріспіввідноснийізрозгорнутоюпритчею,щохарактеризу
єтьсяширотоюфілософськихпроблем,утіленнямвобразахперсонажівідей,
роздумівписьменника,атакожподвійнимзмістомсюжетнихситуацій(закож
ноюзнихприхованорізнийзміст).Повістьпритчаспонукаєдумати,шукатий
пізнаватисвіт,атакожсвоївнутрішніможливості.

Твірнаписанийпідвпливомрізноманітнихфілософськихучень ірелі
гійних поглядів. Разом із християнськими мотивами (прощення, любов до
ближнього,готовністьдосамопожертви)тутприсутнійсильнийвпливбуд
дизму — ідеї безконечності пізнання, перевтілення та відродження в новій
іпостасі.

але го рич ні об ра зи. Авторрозпочинаєкнижкуприсвятою«Справ жньо му 
Джо на та ну чай ці, що жи ве в кож но му з нас»,щоєзвертаннямнедооднієї
особийлюдини,аєузагальненоюпромовоюдовсьогонайкращого,щоєв
людині.Цимкожнийізнасвизначаєтьсяяксвоєріднийобраздосконалості
тавчення,безперервногонавчанняпротягомусьогожиття.Причомуценав
чання—ненакопиченняфактичнихзнань,арозвитокдушевногоблагород
ствайлюбовідоближнього.

Обираючиалегорієюлюдиниобразчайки,білогоптаха,автородночасно
апелюєдоміфологічногоаспектукультури(Ікар,котрийнаштучнихкрилах
намагавсядолетітидосонця;Бел ле ро фонт,щонакрилатомуконіПегасіздій
снювавподвигийнамагавсязлетітинавершинуОлімпу).У1950–1960тіроки
наукова фантастика поступається фентезі: автори створюють численні
казковісвіти,середякихєйтакі,деживутькрилатілюдськіраси.

В. Єр ко.  Ілюстраціядоповісті
Р.Баха«ЧайкаДжонатан

Лівінґстон».2011 р.

Об ра зи, які оби рає Р. Бах для то го, щоб ство ри ти світ для чай ки 
Джо на тана Лі вінґ стона, характеризу ють ся сим во ліч ніс тю: мо ре із чов на ми 
ри ба лок і ри бою — це жит тя з йо го без меж ніс тю і вод но час прос то тою; Да ле кі 
Ске лі — край виг нан ня, ад же ди кий гір ський край — це міс це для са мот нос ті. 
Ко ли чай ки під час нав чан ня під ні ма ють ся дедалі ви ще й ви ще, за хма ри, у цьо му 
прог ля дає ві ко віч не праг нен ня лю ди ни до сяг ти зі рок. 

Зауважте!
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Ху дож ній кон флікт. Акцентуючи увагу на навчанні, свободі, польоті й
самопожертві,авторуводитьсюжеттворудобільшширокоголітературного
контексту через протистояння «двох світів»: світу людської маси («світу
всіх»,якомутребапідкорятися)ісвітугероя(«світумрії»),щопротиставляє
себеіншим,шукаючисвійідеал.Чибудепротиріччяміжцимидвомасвітами
нездоланним?Чизнищить«маса»героя?Чизможевінзалишитисясобою
у«світімаси»?УсіцізапитанняР.Бахзалишивнамдляроздумів.Длятого
щобвирішити,чизможемомистативільними,злетітивгорунакрилахнадії
іповестизасобоюінших...

У по віс ті прит чі Р. Ба ха ці ка вим і за хоп лю ю чим є не тіль ки сю жет, а й мо ва 
тво ру, що характеризу єть ся афо рис тич ніс тю, міс ткіс тю зміс ту та ла ко ніз мом. 

• Ви раз но про чи тай те по да ні ниж че ци та ти з тво ру Р. Ба ха. Роз крий те їхній 
зміст. 

«Той, хто хоч раз тор кнув ся вер ши ни піз нан ня, уже не мо же бу ти 
за леж ним». 
«Чай ки від мо ви ли ся по ві ри ти в ча рів ну кра су по льо ту, хо ча їм вар то 
бу ло від кри ти тіль ки очі, щоб її по ба чи ти». 
«Ми на ма га є мо ся по до ла ти свої ме жі пос ту по во. Ми ще не нав чи ли ся 
лі та ти крізь ске лі, це ми прой де мо тро хи зго дом». 

• Знай діть влас ні прик ла ди афо риз мів Р. Ба ха. Прокоментуйте їх.

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Виз нач те час ти ни сю же ту тво ру. 2. Як роз гор та єть ся 
кон флікт  між чай кою Джо на та ном і Згра єю? Чи по до лав він цей кон флікт? 3. Роз
крий те але го рич ний зміст об ра зів тво ру: Джо на тан, Флет чер, Зграя, Да ле кі Ске лі, 
по літ, хмари, зірки. 

твор че зав дан ня. На пи шіть твір роз дум на одну з те м: 1) «Як до сяг ти ви со ти 
по льо ту в жит ті?»; 2) «Духовна траєкторія життя людини».

Дискусія. Чому Зграя не сприйняла відкриттів чайки Джонатана Лівінґстона й 
вигнала його?  

робота в групах. Створіть комікси на підставі прочитаного тексту. Доберіть 
цитати до власних малюнків. 

Життєві ситуації. Використовуючи власний досвід, розкрийте взаємини 
особистості й колективу. Що може допомогти творчій особистості інтегруватися в 
колектив, досягти порозуміння з ним? Чи завжди це можливо? Як діяти, якщо немає 
гармонії між людиною і колективом? 

Проєкт. Підготуйте буктрейлер за повістю Р. Баха «Чайка Джонатан Лівінґстон».

Краса слова

Робота з текстом
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 Сто рін ки жит тя та твор чос ті

Чизнаєтеви,якважкобутипідлітком?Звіснож,знаєте…Чибулиувас
колисьпроблемизбатьками,однолітками,учителями?Напевно,булийще
будуть…Якжездолатизовнішнітавнутрішнітруднощі,якімипереживаємо
у своєму житті? Тут немає конкретних порад, але хороша книжка завжди
станевпригоді...УтворахпольськоїписьменниціБ.Космовськоївизустрі
нетесязісвоїмиоднолітками.

Бар ба ра Кос мов ська народилася 24 січ ня 1958 р. в м. Би то ві (Польща).
НавчаласявГданськомууніверситеті,працювалавчителькоюпольськоїмови
врідномумісті.Згодомсфероюїїнауковихінтересівсталахудожнялітература
длямолоді.У1999р.захистилакандидатськудисертаціюнатему«Міждитин
ством ідорослимжиттям.ПророманиЗофіїУрбановської».Письменниця
добреобізнаназжиттяммолодихлюдей,якісталиголовнимигероямиїїтворів.

Хочавонапочалаписатив1970тіроки,їїпершийроман«Го лод на кіш ка» 
буловиданолише2000р.Зтогочасувийшлодрукомпонадпівторадесятки
їїроманів,найпопулярнішісередних—«Бу ба» (2002), «Бу ба: мер твий се зон», 
«По зо ло че на риб ка» (2007)таін.

ДилогіюпроБубумолодьЄвропилюбитьзате,щоавторказвеликою
увагою поставилася до підлітків. Вони, складні й вразливі, подеколи не

зрозумілі батькам і самим собі, заговорили у тво
рахБ.Космовськоїсучасноюмовоюпроте,щогли
бокоприховановдуші,—пропершекоханняіроз
чарування, про пошуки себе та змісту буття, про
стосункиздорослимитасвоїмиоднолітками.Юні
героївроманахмисткиніживутьуреальномусвіті,
де, на жаль, подеколи зникають справжні почуття,
делюдибільшецінуютьгроші,аніждуховність,де
ніхтонікомунепотрібний.Протеписьменницявірить
у сучасну молодь. На її думку, підлітків не треба
надтоповчатийобмежуватиїхнюсвободу,їхпро
стотребалюбититапрагнутизрозуміти,ітодівони
в усьому розберуться самі, зможуть зробити світ
довколасебедобрішимілюдянішим.

Авияквважаєте?..

Н. Гайда. Обкладинкадо
романуБ.Космовської

«Буба».2012 р.

БаРБаРа  КОСМОВСьКа
Народилася 1958 р.

Я впер ше зус трі ла лю ди ну, яка не кри ча ла, не ля ка ла, 
а на ма га ла ся вис лу ха ти. Як би лю ди зна ли, скіль ки від 
цьо го за ле жить, жи ти бу ло б лег ше…

БарбараКосмовська
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Українські читачі ознайомилися з книж ками Б. Кос мов ської про поль ську 
шко ляр ку Бу бу в пе рек ла дах Б.Антоняк, які ду же лег ко чи та ти. Вони  від тво
рю ють стиль спілкування сучасної молоді. 

Роман «Бу ба».  До рос лі та ді ти. Відкриваючи книжку Б. Космов
ської,мипотрапляємоусвітсучасноїсім’ї.ДіявідбуваєтьсявПольщі,

протекожнийізнасупізнаєвколізіяхпольськоїродинивласніпроблемита
життєві ситуації. Розповідь ведеться від імені головної героїні твору —
16річноїшколяркиАгнешки,якуназиваютьусім’їБубою.ПоручзАгнеш
коюбагатодорослих—матиМарися,батькоПавел,дідусьГенрик,сестра
ОлькатаїїчоловікРоберт,сусідиВальдекіВіолеттаМаньчаки,хатняробіт
ницяАняБартошоватаін.Однакміжниминемаєсправжньогопорозуміння
ідовіри.Художнійсвіт,змальованийБ.Космовською,єнібипорожнімдля
Буби.Ніхтонецікавитьсятим,яквонаживе,навчаєтьсявшколі,якпочува
ється,прощодумає,що їїхвилює…Усізабулинавітьпро їїденьнарод
ження.Атмосферадуховноїпорожнечіпануєвбудинку,ущентнаповненому
людьми.

Немає теплих стосунків і між батьками Буби та її дідусем Генриком,
котрого«дорослідіти»прагнутьконтролюватийнавітьнамагаютьсявідібра
типенсію.ІзсусідамиМаньчакамисімействоАгнешкипоєднуютьнедружні
стосунки,алишегравбриджісутопрагматичніінтереси.Маньчакамподо
баєтьсясмачнопоїстивдоміМарисійПавелаабозприємністюпровестичас,
утім,увідвідинахМаньчаківнемаєдушевностійщирості.Вонибільшепри
діляютьувагуматеріальному—зовнішності,одягу,прикрасам,автомобілям
тощо.Напевно,витакожзустрічалиусвоємужиттітакихлюдей…

Родина Буби не бідує: її мати — відома письменниця, авторка жіночих
романів,абатькопрацюєнателебаченні.Протеосновніконфліктитворувід
буваютьсянечерезнестачугрошей,ачерезбракдуховногозв’язкуміжлюдь
ми.ТомуБубаневипадковопорівнюєсвоюсім’юізсимфонічниморкестром,
уякомувтраченогармонію.

УтворіпостійносварятьсяміжсобоюбатькиБуби,їїсестраОльказісвоїм
чоловіком, сусіди. Приводи для сварок, як правило, дріб’язкові, але вони
спричиняютьпостійненапруження,черезщоБубастраждає ідобрепочува
єтьсялишезазачиненимидверимасвоєїкімнати.

Дорослі,змальованівповістіБ.Космовської,постають«сміш ни ми й тра
гіч ни ми вод но час».ТакпронихкажемудрийдідусьГенрик.Укожногозних
єсвоївади,алеєйпозитивніякості.Письменницяпрагненезасудитисучас
нихдорослих,апридивитисядоних,спробуватиїхзрозуміти,якцезробила
Буба.Навітьякщодорослінезавждисправедливі,вонивсеодномаютьпра
вонавласнежиття,помилки,розумінняіпрощеннядітей.Аледляцьоготреба
матимудрістьякдорослим,такідітям.

Сучасний світ — складний, заплутаний і непередбачуваний, стверджує
письменниця.Уньомунеможнаподілитилюдейнахорошихіпоганих,вони
всірізні.Ітількилюбовздатнавідновитисімейністосунки.Уфіналітвору
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помирилисябатькойматиБуби,атакожсестраОлькаізчоловіком.Нарешті
мріїгероїніпрощасливуродинуздійснилися.Однакдлябагатьохїїодно
класниківцімрії—нездійсненні.«У на шо му кла сі біль ше роз лу че них бать ків і 
ма те рів, аніж тих, які жи вуть ра зом»,—ізсумомконстатуєБуба.Цеодназ
болючихпроблемсучасності,якупорушилаписьменницяутворі.

 Об раз юної ге ро ї ні. Якимиєгероїнашогочасу?Б.Космовськастворила
образ звичайної дівчини Буби в її стосунках із родиною та шкільними
товаришами.Вонанебула«ані врод ли вою, ані гар ною, ані ви со кою, ані ни зень
кою». Це пересічна школярка, яких так багато у Польщі, в Україні й інших
країнах.Дівчинамаєуспіхивгрівбридж,аленеможевпоратисязвправами
на фізкультурі та із фізикою.Бубаспочаткупостаєдуженещасною,  болісно
переживаєродиннінегаразди,атакожпершекоханнябезвідповідійзраду
найкращоїподруги.Івсецеприголомшилоїїмайжеодночасно!

Заради Адама Куницького Буба готова сидіти годинами біля телефона,
знайтибудьякийпривід,щобтількипобачитисязним.Однаквіннепомічав
її,віддавшиперевагунайпривабливішійдівчинівкласі—Йольці.Улюблені
книжкиймузикадопомагалиБубідолатисамотністьівідчуженість,аще—
дідусьГенрик,зякимвоназавждимоглавідвертопоговорити.Бубунечулийне
помічалибатьки,вонивзагалінікимнецікавилися,крімсебе.

ПротягомромануБубадорослішає,поступоворозбираєтьсявсобі,одно
літкахісвоїхпочуттях.Вонанавчиласярозрізняти«справжнє»і«фальши
ве»,«виросла»зісвогоуявногокоханнядоАдасяй«доросла»довідкриття
дорослогосвітучерезлюбовдоМілоша.Пройшовши«школувиживання»і

набувши певного життєвого досвіду, Буба
може тепер порадити Адаму Куницькому:
«Ти по ви нен сам ви рос ти з Йоль ки, Ада сю».
Справді,кожналюдинапроходитьсвійшлях
зростання…

ЗвичайнадівчинаБубавиявиласянасправ
ді незвичайною. Незважаючи на те, що, за її
словами, «за раз усі схо жі од не на од но го»,
вона залишилася сама собою, справжньою.
Можливо,саметомуБубатакболіснопере
живає відсутність «справжнього» у навко
лишньому світі, тому песик Добавка сприй
мається нею теж як частина справжнього й
природногоначаланапротивагуфальшу.

ДідусьГенрикповіривуздібностіонуки
йвідправивїїначемпіонатПольщізбриджу,
деБубаперемогла.Цезначнопіднялоїїавто

К. Кусько.Ілюстраціядороману
Б.Космовської«Буба»

Книж ки Б. Кос мов ської від зна че ні прес тиж ни ми пре мі я ми Поль
щі та сві ту: го лов на пре мія на кон кур сі «По вір у си лу фан та зії»  (2002 ), пер ша пре
мія на Лі те ра тур но му кон кур сі іме ні А. Лінд ґрен (2007) та ін.

Зауважте!
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ритет в очах однокласників. Проте вона залишилася тією самою Бубою —
доброю, відкритою, уважною до інших. Дівчина здатна співчувати Агаті,
проблемикотроїнабагатоскладніші,ботазіткнуласязалкоголізмоміжор
стокістю батьків. Буба не тримає зла на Йольку, котра, крім Адася, ладна
«захопити»іМілоша.БубапомириласеструОлькузРобертом.Аголовне—
воназавждиобираєвнутрішнюгідністьіпорядність.

Уфіналітворузвучатьказковімотиви—Буба,якПопелюшка,збирається
на «бал», тобто на дискотеку. Як позитивна героїня, винагороджується
коханням«принца»,тобтоМілоша,уякомувонароздивилася«щосьсправ
жнє».КоханняБубизмінилоїїсамутаМілоша:віндосягзначнихуспіхіву
навчаннісамезавдякиїй,авонапоручізнимвідчуласебевпевненішоюівже
несамотньою.Такімаєбути.Той,хтоневтрачаєсвоєївнутрішньоїсутності
увипробуваннях,досягаєщастя,вважаєписьменниця,інетількивказках,а
йуреальномужитті.

«Мо гут ній Піг ма лі он» (ді дусь Ген рик).Однимізнайкращихобразівро
мануБ.КосмовськоїєдідусьГенрик.Ніхтонезнає,скількийомуроків.Він
має почуття здорового гумору, що дає змогу йому й іншим долати різні
перешкоди.ДідусьГенрикдопомігБубіусвідомитискладністьсучасногосві
ту:«Ін ко ли трап ля ють ся ре чі, яких не міг би уя ви ти жо дний прис той ний фі ло
соф». Він зрозумів смуток Буби напередодні шкільної дискотеки — у неї не
було святкового вбрання. Відчуваючи себе «могутнім Пігмаліоном», котрий
створивміфічнукрасунюГалатеюівдихнувунеїжиття,дідусьГенриквисту
паєтакожуролі«античногомайстра»ісучасної«феї»,щодаруєПопелюшці
нашогочасуновусукню,уякійвонавідчуласебепосправжньомущасливою.

Розповідаючи про теплі стосунки дідуся ГенрикатаБуби,письменниця
утверджуєідеюпроте,щосвітможеперетворитисянасправжнюказкузав
дякидобру,людяностійпорозумінню.

«Важ ли во лю би ти лю дей…» (мо раль ні 
проб ле ми тво ру).БарбараКосмовськапо
рушила у своєму творі чимало важливих
проблем сучасності: відчуження і самот
ність особистості в суспільстві, стосунки
дітейібатьків,ставленнядолюдейлітньо
говіку,стосункившколі,дорослішаннята
входженняувеликийсвіт,першекохання,
розлучення і необхідність збереження
почуттів,ащетаківажкійболючіпробле
минашогочасу,якзалежністьвідалкого
лізму,жорстокість,наданняперевагимате
ріальномунатомістьдуховномутощо.Упо
вісті не запропоновано вирішення цих
проблем.Кожнийізперсонажівтворупере
живає їх посвоєму. Хтось — ніби «граю
чисьнадитячомумайданчику»,хтось—не

К. Кусько. Ілюстраціядороману
Б.Космовської«Буба»
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помічаючи їхнього існування взагалі, а хтось — серйозно й глибоко, як
Буба.Нікогонеповчаючи,авторкатимчасомпропонуєнам,своїмсучасни
кам, дивитися в знайомий реальний світ і бачити в ньому не тільки те, що
зовні,айте,щоприхованозазвичайнимижиттєвимиситуаціями.

 

Жан ро ва сво є рід ність тво ру. «Бу ба» — яск ра вий зра зок су час но го мо ло
діж но го сімейнопобутового роману. Ос нов на фор ма роз вит ку сю же ту — 
ді а ло ги та жит тє ві си ту а ції, що подані крізь приз му ба чен ня юної ге ро ї ні 
тво ру. По єд нан ня пря мої і неп ря мої мо ви, роз по відь від 1ї та 3ї осо би 
да ють мож ли вість ав тор ці пе ре хо ди ти від од ні єї точ ки зо ру до ін шої. У та кий 
спо сіб вона утвер джує дум ку про те, що су час ний світ є не од но з нач ним і 
стро ка тим. У ньо му ба га то різ них ду мок і по зи цій, то му кож но му пер со на же
ві потрібно док лас ти зу силь, що б знай ти в ньому своє міс це. 
Пись мен ни ця уваж на до роз крит тя пси хо ло гії су час ни ків, до їх ньо го не тіль
ки зов ніш ньо го, а й внут ріш ньо го бут тя. То му ро ман «Бу ба» мож на наз ва ти 
ще й психологічним. У тво рі є оз на ки й гумористичного роману, бо тут ба га
то ку мед них си ту а цій і жар тів ли вих оці нок. Жи вий і доб ро зич ли вий гу мор 
дає змогу ви я ви ти при хо ва ний зміст об ра зів і по дій, стає за со бом по до лан ня 
ре аль но го тра гіз му сві ту. Ко ли люди смі ють ся над со бою, во ни поз бав ля
ють ся всьо го то го, що їм не пот ріб не й за ва жає бу ти щас ли вими.

 • Які по дії ро ма ну вик ли ка ли у вас ус міш ку? А ко ли вам бу ло сум но, три вож но? 
Які епі зо ди тво ру мож на вва жа ти сміш ни ми й тра гіч ни ми вод но час? На ве
діть прик ла ди з тек сту.  

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Чо му Бу ба на зи ва ла своє жит тя школоювижи
вання?  2. Оха рак те ри зуй те сто сун ки Бу би з її бать ка ми. Чи ро зу мі ли во ни одне 
од но го? До ве діть прик ла да ми з тек сту. 3. Роз крий те світ мрій, упо до бань і по чут
тів Бу би. Чо му во на по чу ва ла ся не щас ною? Що зро би ло її щас ли вою? 4. Наз віть 
лю дей, які да ру ва ли Бу бі ду шев не теп ло. Виз нач те роль кож но го з них у її жит ті. 

творче завдання. Придумайте ще один розділ про Бубу (усно). Підготуйте роз
повідь.   

Дискусія. Буба каже: «Іноді краще бути самій, аніж із кимось, хто зробить твоє
життясіримібезрадісним». Чи погоджуєтеся ви з героїнею? Висловте власну позицію. 

робота в групах. Розкажіть про життя Буби від імені: а) самої героїні; б) її 
подруги Йольки; в) Мілоша; г) дідуся Генрика. 

Життєві ситуації. Буба нерідко помиляється, допоки навчилася розбиратися в 
людях. Які помилки зробила Буба та чим вони обумовлені? У які моменти розвитку 
сюжету твору вона навчилася відрізняти справжнє від фальшивого? Чи вмієте це 
робити ви? 

Проєкт. Візьміть участь у читацькій конференції на тему «Сучасна література 
для молоді». Підготуйте розповідь про вашу улюблену книжку сучасного автора або 
авторки.  

Краса слова

Робота з текстом
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Роман «Буба: мертвий сезон». Об раз су час но го сві ту. У другому
романіБ.Космовськоїгероїнядізналасяпроте,щонасвіті«іс ну ють 

Ре бек ки, які на род жу ють ся для то го, щоб Бу би не мог ли спо кій но спа ти».
Мілошзакохавсявдівчину,зякоюпознайомивсявліткувнауковомутаборі.
Ребеккабуладужевродливоютавпевненоювсобі,аМілошчерезнеївідда
ливсявідБуби,ставпримхливимінеприємним.Цезавдаваловеликогоболю
героїні,утім,нетількице.Світ,щедонедавназвичнийізрозумілийдляБуби
(хочайнебезпроблем),змінився.Сталиіншимийлюди,якіоточуютьгеро
їню.Татовтративроботунателебаченні,щозначнопогіршилойогопсихоло
гічнийстаністосункизматір’ю.СестраОлькаризикувалавтратитишлюбу
пошукахвигідногомісцяроботи.НавітьдідусьГенрик, зякимБубамогла
раніше порадитися, теж, на її подив, змінився. Він вирішив придбати
комп’ютеряк«про ти от ру ту від до маш ньої са мот нос ті й бай ду жос ті».

Отже,Бубазалишиласяодназісвоїмипроблемами.Вонамусилашукати
вихідватмосферівідчуженняісамотності.Ісамажповиннабулавиробити
власнупозиціющодотихзмінізсвітомілюдьми,щовідбулисянаїїочах.Це
сталоперевіркоюїївнутрішньогоєства.

УсвоємуроманіБ.Космовськавтілюєдумкупроте,щохочасвітілюди
довколанасзмінюються,миможемовпоратисяізцимизмінами,якщозбере
жемовсобілюдяність,порядністьівласнугідність.

Уперше юна героїня стикається не тільки з домашніми й шкільними
питаннями,айізнапрочудскладнимидорослимипроблемами.Черезсвою
героїнюБубуБ.Космовськазакликаєуважнішепридивитисядотих,хтослаб
ший,укогоневистачаєсилиборотисязвадами,іпростягнутиїмрукудопомо
ги,підтриматийзрозуміти.

Сучаснийсвіт,якийпостійнозмінюється,змінивіБубу.Але,пройшовши
нелегківипробування,вонасталадуховноміцнішоютавпевненішоювсобі.
Допомагаючиіншим,дівчиназнайшласправжніхдрузів,визначиласенссвого
існування.

УфіналітворувсігероїготуютьсявідзначатисвятоМиколая,щоєодниміз
найбільшихсвятухристиянськомусвіті.Бубазбираєдрузів—Мілоша,Агату,
Стася. Вони дарують одне одному подарунки, і кожний із них відчуває
зустрічізсправжнімдивом—дружбою,щосталаопороювжитті.Дивавідбу
ваються і з іншими персонажами. Дідусь Генрик і тато Буби нарешті змогли
позбавитисявіднеприємноїкомп’ютерноїзалежностійповернутисядонор
мального життя. Мати і тато героїні теж помирилися, і мама навіть згодна
фінансувати татову нову телепередачу, щоб він повернувся до улюбленої
справи.УдоміБубинасвятоМиколаявстановлюютьсямирізлагода.Івцьому
єзаслугаБуби,котрабуланапрочудтактовноюімудроюстосовноінших.

те ма ви бо ру осо бис тої по зи ції. Найважливішоютемоюутворієпроблема
виборувласноїпозиціївжитті.Кожнийвибираєїї,керуючисьсвоїмиуявлення
мипросвіт.Алеводночас,яквважаєавторкатвору,якщотипомиляєшся,
утебезавждиєшансвиправитисвоюпомилкуйзновузробитиспробустати
направильнийшлях.
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БУ Ба: МЕР тВий СЕ ЗОН (2007)

Роман

(Уривки)

(…) А зовсім нещодавно світ робив усе, аби Буба почувалася обранкою
долі.Початокканікулажніякневіщувавнегараздів.Усігороскопидружно
стверджували,щовонаможе,навітьзобов’язаназабутипросвоїпроблеми,
боВенераоточилаїїособливоютурботою.Якщовіритизорям,дівчинамала
статиздоровішою,вродливішою,багатшоютабільшкоханою.ТимчасомБуба
залишиласясама.

КолиМілошбувуФінляндії,кудивонизбатькомпоїхаливнауковийтабір,
гороскопинебрехали.Тащойноповернувся—івсезмінилося.Нібитам,
упівнічнихширотах,хлопецьзамерзабовпавуякусьполярнусплячку,котра
перетворилайогонакрижину.Траплялося,щовінвідтавав,очізновублищали
йМілошсміявсяколишнімсміхом.Такевідбувалосязавжди,коливрозмові
згадувалося ім’яРебекки, зякоювінпознайомивсявтаборі.СпершуБуба
цьогонепомічала,анавітьколищосьіпідозрювала,товідразукарталасебе
задурніревнощі.ТаколиневидимаРебеккасталавсюдисущою,приєдную
чисьдонихнакожномупобаченні,Бубинезанепокоєннязросло.І,нарешті,
затьмарилобудьякірадощівідканікул,бодівчиназрозуміла,щозФінлян
діїМілошповернувсянесам.Уньогонаплечіпродовжувалависітиотазло
щаснановазнайома,яканавсьомузналасянайкраще.Анавітьколийнена
всьому,байдуже,якщоцезгадкапроРебекку,анеБубинаприсутністьзапа
лювалавМілошевихочахіскоркиніжності.

КолиБубанамагаласялегеньконатякнути,щовіднедавнавонизустрічають
сявтрьох,Мілошображавсяізвинувачувавїї,щотаповодиться,якдитина.

Те,щоїїпочуттясприймалиякдитиннікапризи,щебільшепоглиблювало
розпач, і невдовзі Бубина ситуація стала простотаки нестерпною. Дівчина
могла змінитися заради Мілоша, але при всьому бажанні не здатна була
перетворитисянасправжнюстудентку,переможницюконкурсу«МісАкаде
мікус»,незрівняннуплавчиню,скелелазку,топмодельіволонтерку,котрау
вільнийчасспіваєзгрупоюяхтсменів«ІмениниБоцмана».

АМілошчимразчастішестававнеприємниміпримхливим.Щоправда,
він зрідка заходив до Буби, пропонуючи орнітологічні прогулянки, але з
такимвиразомобличчя,начейшлосяпроповторенняминулорічногомате
ріалупосередспекотноголіта.ІнавітьнахвилинунемігзабутипроРебекку.

— Ребекка професіонально фотографує, — захоплено розповідав він. —
НатакедеревоРебеккавидираєтьсябезстраховки.Азнаєш,щоїїнавітьптахи
небояться?—Мілошажнетямивсявідзахвату.

Отак дівчина дізналася, що існують Ребекки, які народилися для того,
щобБубинемоглиспокійноспати(…).

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Що най біль ше тур бу ва ло Бу бу? 2. Як змі ни ла ся 
по ве дін ка Мі ло ша? Дай те влас ну оцін ку ге ро є ві. 3. Наз віть емо ції та по чут тя, які 
пе ре жи ва ла Бу ба.   

Робота з текстом
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твор че зав дан ня. На пи шіть е мейл Бу бі, у яко му дай те по ра ди дів чи ні, яка опи
ни ла ся в склад ній си ту а ції. 

У кож но го з пер со на жів тво ру є осо бис та бі да, гли бо ко при хо ва на в 
ду ші, але всіх їх єд нає тра ге дія са мот нос ті, роз’єд на нос ті, за галь но го не ро зу мін ня…   

НапередодніпочаткунавчальногорокуБубавирішилапровідатисвою
найкращуподругуАгату.Приготувавшивласноручшарлотку,дівчина

вирушилавтойрайон,демешкалаоднокласниця.МамаАгатиповідомила,що
донькинемаєвдоматазапропонуваладівчинізалишитиномертелефону.

(…)Бубаповерталасянеохоче,придивляючисьдоперехожих.Усіпоспіша
лидосвоїхбудинків,щостояливоточеннідерев,якихледьторкнуласяосінь.
Поглядвихоплювавунатовпідівчатїївіку.Бубасподівалася,щоодназних
виявитьсяАгатою,якаповільнопрямуватимеїйназустрічусвоємурозтяг
неномусветрі.Їїможнабуловпізнатищейзадовгиминогами,якимшкільна
баскетбольнакомандазавдячуваласвоїмуспіхом.ТаАгатинебулоніде.

УжевкотретогодняБубавідчуланезрозумілийсмуток.Неначехтосьна
злість їй посіяв спустошення в альбомі з найближчими людьми. Прибрав
звідтинайріднішіобличчя,азамістьнихуклеївпапірці,наякихнічогонебуло.

УдоманаБубучекавдідусь.Звісно,ізпрепоганоюновиною.
—Твоїбатькипомирилися,—прошепотіввін,колионуказазирнуладо

йогокімнати.
—Чудово!—передчаснозраділаБуба.
—Цеяїхпомирив,—незабаривсяпохвалитисястаренький,хочавираз

обличчявньогобувякийсьрозгублений.—Цимкомп’ютером.
—Якце?—здивуваласядівчина.
—Тепервониобоєпротимене,томумусятьтриматисяразом.Павелнавіть

прошепотівтвоїйматері«крихітко»,ацевженеймовірнабрехня,—сумовито
закінчиввін.

Бубайшладошколи,якнастрату.Батьки,уякихпершевересняасоцію
валосялишезпочаткомДругоїсвітовоївійни,провелиїїздивованимипогля
дами.Дівчинапочуваласяпокинутоюісамотньою.Вонащейнаштовхнула
сянаЙольку,котра,яківона,спізнювалася.Йолькавискочиланашкільно
мупаркінгузякогосьнеймовірногоавтомобіля,пофарбованого,безсумнівно,
під колір її чудового костюмчика. Побачивши молодика, який відчинив
передЙолькоюдверіавто,Бубазітхнулазледьпомітноюзаздрістю.(...)Від
чиняючи двері класу, Буба пошукала поглядом Агату, але на її місці сидів
якийсьнепоказнийхлопчина.Мілошатежнебуло.(...)КолиБубаповерну
ласядодому,їїпоявізраділалишеДобавка,ботількивонатерплячечекала
нахазяйку,розлігшисянакилимкувпередпокої.

(…)—Спасибі,Агато,щотиподзвонила,—Бубасховаласязтелефоному
своїйкімнаті.—Шкодалише,щотакпізно...

Коментарі
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Зіслухавкилуналитаємничіслова.Добрійпогані,алеБубажадібнослуха
лаїхусі.Дівчинатоусміхаласядотрубки,тосумнокивалаголовою,непере
биваючиважливоїрозповіді.

—Мивпораємося,Агато,—обіцялаБуба.—Напишимені.Так,яретельно
всенотуватиму.Надолужиш!—палкозапевнялавона.—Тількиповертайся
чимшвидше,—попросила,першніжутрубцізапанувалатиша.

У шко лі з’яв ля єть ся но вий учень — Стась, який у шкіль но му се ре до
ви щі от ри мав пріз вись ко Си ро та. Зго дом він ста не но вим дру гом Бу би… У Си ро ти, 
як зро зу мі ла Бу ба, бу ли кеп ські спра ви з нав чан ням. Дів чи на ви рі ши ла будь що 
по го во ри ти із хлоп цем, пе ре ко на ти йо го взя ти ся за ро зум та до по мог ти йо му.

Новенькомувкласіневелося.КрімМілоша,який,нарешті,пригадав
собіпроіснуванняшколи(«Ябувукрутезномустудентськомутабо

рі»,—поблажливопохваливсявінБубі,добравшись,нарешті,допарти).Усі
зрадістюприйнялиНового,босхожебуло,щоізхлопця,котрийвиглядав
повнимтюхтієм,можнадосхочунареготатися.

Мілошнекепкувавізнього,він,здається,узагалінепомітивновенького.
Відтоді,якпознайомивсязРебеккою,бачивлишеїїтащомитіпоглядавна
годинник.НавітьРедбулькацезауважила,бочасвідчасупитала:«Нущо,
Бродзевич,скількищехвилиндоканікул?»

—Непереймайсяним,—радилазнічев’яЙолька,якійпостійновдавалося
впійматиБубунатому,щовонасумнопозиралавбікМілоша.Бубазненавиділа
фразу«Непереймайсяним»,бощоразу,якїїчула,донеїповерталисяспога
дипророзрив,якийставсябезжодноїпричини,якщонамитьзабутипро
Ребекку.

«Забудештутпронеї,—думалаБуба,—якщоцякрасуняневидимкою
приходитьдошколиразомізМілошемі,мабуть,оселиласявцьомунещасно
мугодинникові,зякимухлопцявстановивсяпостійнийзоровийконтакт».

АНовийробивусе,щобхлопцікласнорозважалися.Усе,тобтонічого.Він
невмівлаятися.Поганенькоїздивнавелосипеді,некажучивжепроте,що
великуньогобувізнульовоюкількістюпередач.Анафутболцінебулокар
лючокПшемаБокса,іцевідразукидалосяувічі.Зрештою,автографоднако
вобнедопоміг,оскількиновенькийвиглядавнафізкультурінастількибез
надійно,щодоколакепкувальниківприєднавсянавітьШварценеґґер.(…)

осмислюємо прочитане. Що в образі Стася викликало кепкування інших 
учнів? Чому він був «нетакий,якусі»?  

творче завдання. Дайте 2–3 поради Стасеві щодо того, як зарекомендувати 
себе в новому колективі. 

Дискусія. Яким краще бути — таким, як усі, чи унікальним? 
Життєві ситуації.  Чи потрапляли ви (або ваші знайомі) в подібні ситуації? Як 

потрібно з них виходити?     

Коментарі
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НесподіваноМілошпокликавнаденьнародження.Проблемузпода
рункомвирішилапросто.Вишуканийзошит,якийвоназбираласяпри

значити для щоденника, було прикрашено написом «Орнітологічні нотат
ки».НаобкладинціБубаприклеїлафотолежня,якедивомвціліловідтоді,
як дівчина вирішила позбутися всього, що нагадувало про Мілоша. Вона
запакувалазошитвекопапіріпочалапідписуватилистівку:«Кращесиниця
вжмені,аніжжуравельунебі».

«Цедляменепобажання,анедлянього»,—невеселоподумалаБубайза
кілька хвилин придумала новий текст: «У пошуках райського птаха не
забувайпроспівочогодрозда»(…).Післятретьоїспробинародивсямайже
шедевр:«Бажаютобі,щобусвійбінокльтизавждипомічаврідкісніекзем
пляри,протенезабувавпрозвичайнихгоробців.Завдякиїмсвіттежстаєкра
щим»,—написалавонайполегшенозітхнула.

Підбадьорена своїм побажанням для Мілоша, Буба поклала картку до
подарунка.Іздивувалася,боцейбуливсіїїприготуваннядоднянароджен
ня.Вонавирішиланеодягатиспідницю,айти,якзвичайно,уджинсах.Волос
ся зібрала у «хвостик». Протерла ганчірочкою мартенси й навіть досить
помітнапляманаджинсахнезіпсувалаїйнастрою.

«Зрештою,—утішалавонасебедорогоюдозупинки,—ятудийду,щоб
побутикількахвилинутініславнозвісноїРебекки.Нащастя,меніцебіль
ше не заважає...» — чесно зізналася дівчина собі й глянула на знайому
лавку.(...)

Мілошубілійсорочцібувсхожийшвидшенаофіціантаз«Брудзя»,ніжна
шукачарідкіснихптахів.(…)

—Цечудово,щотиприйшла,—уголосіпаніБродзевичнебулофаль
ші.—Яусвідомила,яклюблютебе,лишетоді,колитипересталавнасз’яв
лятися.Менітакприкро.

— Не турбуйтеся так, — усміхнулася Буба. — Ми намагаємося знову
заприятелювати,іцечудово.

—Добре,щотидалаМілошевідругийшанс,—паніБродзевичпривітно
глянуланадівчину.—Авінбуденевдахою,якщойогозмарнує.

—ЯнезнайомазРебеккою,—тихозізналасяБуба,—ітрохинепокоюся,
щоминенадтооднаоднійсподобаємося.

—ТоМілоштобінічогонесказав?—паніНаталіяприпинилазнущатися
зпомідора.—Отужедватижні,яквінкупуєодинквитокукінойсамотою
мандруєтимисвоїмитрясовинами,начежуравель,щоотримаввідкошавід
чаплі,—засміяласявона,протецепролуналонедужевесело.

—Яцьогонезнала,—замисленопромовилаБуба.—Теперрозумію,
чомуМілошменезапросив.

—Намоюдумку,міжцимнемаєнічогоспільного,—условахпаніБрод
зевич не було й натяку на нещирість. — До речі, мене зовсім не засмутив
такийповоротподій,—голоснозакінчилавонайрушиладосиновоїкімнати
зісклянкаминатаці(...).

—Ядумала,щотутбудекупанароду.Ацебільшеподібнедопобачення...
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—ЯзапрошувавСироту,алевиявилося,щовіннинізайнятий,—знизав
плечимаМілош.—Навмисненехотівтобіказати,щомибудемолишевдвох,
боти,мабуть,узагалібнеприйшла.

—Незнаю,—щировідказалаБуба.
—ЗРебеккоюякосьтаквийшло...—знітивсяМілош.
—Точнішеневийшло,—уточнилаБуба.
—Так,справді.Самнерозуміючому.Незнаю,щоязробивнетак,—

поскарживсяхлопець.
—Атийнезробивнічогопоганого.Такбуває.
—Типереконана?Іможнакогосьпокинутипростотак?Безбудьякихпри

чин?
Бубасерйознокивнула,іМілошзнітився.
—Авжеж,—похнюпивсяхлопець.—Яжісамтакучинивізтобою.
—І,якбачиш,янелишепережилаце,алезавдякицьомупочалакраще

розумітисебейінших.
—Якихцеінших?—поцікавивсяМілош.
—Таких,якти.Покинутих,—пояснилаБубайзапетитом,якомумігби

позаздритибудьхто,узяласязаканапки,особливоналягаючинаприкрашені
помідором.

Виявилося,щоїмстількивсьоготребаобговорити,таколиБубанарешті
глянуланагодинник,топерелякалася.

—ОБоже,бабцяРита,напевне,ужезаявилавполіціюпромоєзникнен
ня!(…)

Вонийшлиповільно,зачарованізимовимсном,щозаполонивмісто.Тро
туари були вкриті тоненькими сніговими килимками, на яких залишалися
слідидвохпарчеревиків.

«Минібийдеморазом,авсетакипоодинці»,—подумалаБуба.
—Ясамеподумав,щонинівсебуло,якраніше,—озвавсяМілош,пози

раючинанеї.
—Булодужегарно,алевженетак,якколись,—заперечиладівчина.

(...)—Алеменіздається,щозаразяпотрібнатобі,ботизалишивсясам.Розу
мієш...порожнеча,якутребазаповнити,абинестраждати.Аятакнехочу...
Залишимосядрузями.Такбудекраще(...)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Як ви дума є те, чо му Мі лош за ли шив ся сам? 2. Роз
крий те зміст прис лів’я, яке на пи са ла Бу ба на зо ши ті, по да ро ва но му Мі ло ше ві. Чо му 
во на кіль ка ра зів змі ню ва ла текст? 3. Чи до по мог ла Бу ба Мі ло ше ві? 

твор че зав дан ня. Про ко мен туй те вис лов лю ван ня: «…порожнеча, яку треба
заповнити,абинестраждати».  Про яку «по рож не чу» ідеть ся? Як мож на її по до ла ти? 

На пе ре дод ні свя та свя то го Ми ко лая Бу ба от ри мує по да рун ки, але 
го лов не — удяч ність лю дей, кот рим во на до по мог ла сво єю під трим кою, лю дя ним 
став лен ням. 

Робота з текстом
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Падавлапатийсніг,ігрудень,начебезцеремоннийгість,запануваву
кожномукуткуЗвіринецької.Бубажвавокрокуваладошколи,задо

воленатим,щоїївулицятежнабуласвятковоговигляду.Вітрининавколиш
ніхкрамничоксяяликольоровимигірляндами,вабилиріздвянимиприкра
сами, хоча до свят було ще далеко. Але Буба, роздивляючись виставлені
іграшки, подумки планувала, які й кому купить подарунки під ялинку.
Усміхнулася,побачившибар«Шейх»,якийтежмовбизмагавсязіншимив
кількостіноворічнихприкрасівогниківі...наштовхнуласянаКлеменса.

Вінстояв,випроставшисьідозволяючисніжинкампадатинадашокйого
кашкета. Зпід потертого пальтечка виднів елегантний костюм. Клеменс
виглядавдужеурочистимісерйозним(…).

—Сподіваюся,теперусегаразд?—Бубурозчуливцейсамотнійчоловік,
якийувесьчаспросиджувавнапарковійлаві.(…)Поголенийіпідстрижений,
вінбувсхожийнавишуканогонареченогозбідногокварталу.

—ЯприйшовВамподякувати…—кахикнуввін.—Матусяпередаєпря
ники,—КлеменспростягнувБубівеликийпакунок.—Саменасвята.Авід
мене — намистечко. Ми всі гуртом вибирали, усією компанією з «Малого
Рися».ІРисьотеж,—додаввін(…).

—ЦьогорокуВимійпершийсвятийМиколай,—усміхнуласядівчина,
щобприховатирозчуленість.

—Ну,зісвятістю,цеВипереборщили,панноБубо,—Клеменсзніяко
вів.—СпасибіВамзавсе,—тремтячимголосомзакінчиввініподавсявбік
кущів,укритихсніговимишапочками.(…)

«Цікаво,когоященинізустрінудорогоюдознань?»—думалавона,шви
денькознімаючикуртку.

—Ацьомчикбуде?—почулосязаспиною.
—Агата?
І,недовгороздумуючи,Бубакинуласявобіймиподруги.
—Яктипогарнішала!—радістьуБубиномуголосізмішуваласязіздиву

ванням.—Чудово,щотинарештіповернулася.
—Ябохочезтобоюдесьпосиділайпобазікала,аледужевжебагатопро

пустилавшколі,—сміяласяАгата.
—Апісляуроків?—Бубаажнетямиласявідщастя.—Може,улаштуємо

собімаленькесвято?
—Звісно!Підемодо«Брудзя»?
—Авжеж!Звласнимипряничками!—раділаБуба.—Уменетутїхдва

кілограми,аскількияхочутобірозповісти!
—Торозкажеш,—серйозновідповілаАгата,іБубабільшенесумнівалася,

щоїїподругаповернуласяназавжди.
Урокитягнулисябезкінця.Нащастя,їхнєпідвіконнятерплячечекалона

двохподруг.Завікномвиднівчудовийзимовийкраєвид.
Тазахопившисьрозмовою,дівчатанепомічалианіпейзажу,анізацікав

ленихпоглядіводнокласників.НавітьшикарнеЙольчиневбрання,щоскла
далосяізсамихетикеток,невикликаловнихжодногоінтересу(…).
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Ага та по вер ну ла ся в лі цей, а Стась (Си ро та) був ви му ше ний йо го 
за ли ши ти. Нес по ді ва но для всіх ви я ви ло ся, що він, сту дент ін фор ма ти ки, до сяг 
блис ку чих ре зуль та тів в уні вер си те ті; йо го пре мі ю ва ли сти пен ді єю до Аме ри ки… 
А по ки роз гор та ли ся по дії в шко лі, ді дусь Ген рик пі шов на зус тріч зі сво їм дру
гом, з яким спіл ку вав ся в ін тер нет ча ті. Та ді ду се вим ін тер нет спів роз мов ни ком 
ви я вив ся… та то Бу би. Ку мед на си ту а ція, чи не так?.. Але за нею при хо ва на на галь на 
пот ре ба лю ди ни в спіл ку ван ні… 

(…)Шарлотка,спеченадляАгати,моглабспокійноприкрашатистіл
англійськоїкоролеви,аподарованеКлеменсомнамистоперетворило

старенькублузкунасправжнєдиво.
Утакіхвилинитребасказатипроблемам:«Вхідзаборонено!»,—думала

Буба, накриваючи стіл для гостей. (…) Кава вже холонула. Агата гріла об
чашкусвоїзакоцюблідолонійрадіснопозираланаподругу.(…)

—Утебевдоманічогонезмінилося?—Бубазанепокоїлася,щоїїзапитан
нязанадтосміливе,аможе,навітьзайве.—Скажитільки,чизбратомутебе
йдалітакіхорошістосунки?—спробувалавонаврятуватиситуацію.

АгатавзялаБубузаруку,іцейтакийзвичайнийжестзаспокоївдівчину.
—Ти—мояподруга,—серйозномовилаАгата.—Томумаєшправороз

питуватименепровсе.Ятобідовіряю.Авдомамайженічогонезмінило
ся,якщотизапитуєшпротата.Віннедаєсобірадиізхворобою...Затея
тепердивлюсянацюпроблемузовсімпоіншому.Більшенезвинувачую
себе, що тато п’є. І допомагаю братові зрозуміти, що ми з ним нічим не
завинили... З мамою гірше, але вона теж повинна колись подорослішати,
якщотирозумієш,прощоя...

—Звичайно!—Бубавдивляласявсутінкизавікном.—Моїбатькитеж
повинні подорослішати, хоча здавалося б, вони давно повнолітні. А зараз,
колинаближаєтьсяювілейїхньогошлюбуймиздідомвирішилиподарувати
тандем, я роздумую, як мама з татом поїдуть на такому велосипеді... Адже
кожнезнихрушитьусвійбік,томуцебуделишекупазусиль,утома,атан
демнізмісця!(…)

— Ми тебе проведемо, — вирішила Буба, і Добавка радісно заметляла
хвостом.(...)

Добребулоотакітипоручіразоммовчати.
«Слова,немовсніжинки,—думалаБуба.—Колиторкаютьсянашоїшкіри,

можутьвикликатирадістьабовідчуттяхолоду.Апотімзникають.Мовчанка
краща,ніжслова,бозвільняємісцедлядумок.Мовчання—цепогодадля
дружби»,—івонащеміцнішепритулиласядоплечаподруги.(...)Усяшкола
жилавочікуванніРіздвянихканікул...

Дискусія. Як ви дума є те, чи ста ли Бу ба й Ага та муд рі ши ми? До ве діть свою 
дум ку. 

Коментарі

Робота з текстом
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Барбара  Космовська

(...)—Щосьнезвичайневідбувається,—поділивсязБубоюсвоїмвід
криттямтато,установлюючиялинку.—Колияйдунароботу,моєавто

завждиочищеневідснігу.Гадкинемаю,хтоцевнастакийтурботливий...
Якприємноходитипокрамницях!РозмовазтатомнагадалаБубіпротого,

кому теж потрібно зробити сюрприз. Дівчина не мала сумнівів, хто щодня
чистивбатьковеавтовідснігуйпринісдоїхньогопорогачудовуялинку.

(…)Бубавідразувибраласмугастийкольоровийшарфішапкувушанку.
Додалащетовстірукавиціі,незвертаючиувагинаціну,рушиладокаси.

Повертаючись,зазирнуладокрамничкизіграшками.Вонавжедавнопри
глянула подарунок для Агати, треба було лише купити. Опинившись на
вулицізневеличкимпакунком,дівчиназасмутилася.НаСиротучекала
власноручнопошитаБубоюгарненькапошивкадлямаленькоїподушки.
Вона була білочервона, у кольорах польського прапора, аби Стасеві в
Америціснилисяснипробатьківщину.ЗалишавсяМілош...(…)Виріши
лаобговоритицездідом(…).

Клеменссидівуновійзеленійкуртці,якакольоромнагадувалапросвята.
Вінвиглядавдужезадоволениміпильноспостерігавзаперехожими,котрі
згиналисяпідвагоюторбинісумокізпродуктами.

—ПаннуБубувітаюйпропесикапитаю!—галантноозвавсявін,коли
дівчинапідійшладолавки(…).

—СпасибіВам!Ітатотежпросивподякувати,—зворушеномовилаБуба,
витягаючиневеликийзгорток.—ЯзустрілаМиколая.Вінзовсімнебувсвя
тим,швидшебувсхожийнафілософачимрійника.Убудьякомуразівінбув
класний.Іпопрохавмене,щобяВампередалацеймаленькийподарунок.

—ПанноБубо...—Клеменсівголосзатремтів.—Але...янеможу...
—Усімиможемо,якщободайтрохилюбимооднеодного,—швидковідпо

вілаБуба.—Витількигляньте...
Дівчинавідхилилакоміркуртки, іКлеменсугледівнамисто.Нібитаке

звичайне,алепідколірБубинихочей,івжецебулодивовижним.Дотогож
вонотакгарноприкрашалострункудівочушию.Тащейзігрівалодушу.

—Менібхотілося,щобВикористувалисяцимподарункомтакчасто,як
яВашим,—сказаладівчинайцмокнулаКлеменсавшорсткущоку.(...)

«ЯкцеясказалапановіКлеменсу?Щомиможеморобитиоднеодному
подарунки,якщободайтрохилюбимооднеодного...Аякщотак,тонавіщо
морочитидідусевіголову?АджеялюблюМілоша».Ізасніженастежкадодо
муначебтовкриласябілимипелюсткамитроянд...(...)

Біласкатертинасяяла.Бубаоглянулаошатнонакритийстіліподумала
промагіюзеленогодеревця,наякенетерплячечекаютьупродовжроку.Їйста
лотрохишкода,щоневдовзівсізновуочікуватимутьнаступногоСвятвечора,
ацейпідевнебуттяразомізводоювраковині,демитимутьпосуд,розіллється
плямоюборщупоскатертині,зібгаєтьсязобгортковимпапером,здертиміз
подарунків.Десьподінутьсястишеніголосийзатихнутьколядки,якізараз
нагадуютьскарбничкусвятковогонастрою.Усеповернетьсянакругисвоя,
хочаБубадавнопереконалася,щовнихудомавсенетак,якулюдей.
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ЛІТЕРАТУРА  ХХ–ХХІ  ст.

«Вонойдобре,іводночаспогано,—думаладівчина,ніжнодивлячисьна
рідних,якірозставлялинастоліновіполумискизрізноюсмакотою.—Зодного
боку,мибуваємонепередбачуванимийегоїстичними,з іншого—уміємов
скрутну хвилину знайти в собі стільки любові до близької людини, якщо
вонаїїпотребує...»(...)

Буба не прислухалася до родинних розмов. Вона тримала в руках гар
ненькусклянувазочкуйвітальнукартку.

—Бубо,щоце?—Олькапершоюпомітилазворушеннясестри(...).
—Гляньте,—якимсьдивнимтремтячимголосомозваласяБуба.—Уцій

вазочцілежитьяєчколежня...Цедоказтого,щовінживевКотанськомугаю.
Можнасказати,справжнійскарб...

—Дайтевідгадаю,відкогоце,—усміхнувсядідГенрик.
—Лежень...лежень...—замисливсятато.—Алежценадзвичайнорідкіс

нийптах!
— Яйце? Але ж, здається, це не те свято! — зауважила мама. — Більш

доречнобулобнаВеликдень...
—Необов’язково!—Бубаобережнопоставилавазочку.—Скажувамлише,

щодляМілошацяначебтодрібничкаважливішавідусіхРебеккнасвіті.
—Але,напевне,невідтебе,доню,—здогадавсятато, іБубанезнала,як

приховатирум’янець,якийраптомспалахнувнаїїщоках,нагадуючипурпу
ровенебо,котревіщуєморозянуніч...Ні!Швидше,червонутроянду,якароз
квітлапростовБубиномусерці.

(Пе рек лад із поль ської Бо же ни Ан то няк)

ос мис лю є мо про чи та не. 1. Роз крий те зміст по да рун ків, які вручають герої 
роману од не од но му. 2. Чи от ри ма ла Бу ба ба жа ний по да ру нок? Як що так, то який? 
Чи по чу ва ла ся во на щас ли вою? 

твор че зав дан ня. На пи шіть різ двя ні лис тів ки для улюб ле них героїв ро ма ну. 
Дискусія. Чи було кохання Буби й Мілоша справжнім? Якими є критерії 

справжнього кохання? 
робота в групах. Знайдіть у тексті приклади: а) милосердя; б) підступності; 

в) булінгу; г) поваги до іншої людини. Прокоментуйте.   
Життєві ситуації.  Чи варто дослуховуватися до батьків у процесі дорослішання 

і пошуку власного життєвого шляху? Чи може бути корисним чужий життєвий 
досвід? Це для вас актуально?     

Проєкт. Створіть 2–3 пости для соцмережі про сучасні твори зарубіжної 
літератури для підлітків.  

Під го туй те ус ну роз по відь на те му «Як ви ко рис то ву ва ти комп’ютер і 
не пот ра пи ти в за леж ність від ньо го ?» (10–12речень).

Кос мов ська Б.Буба/перекладБ.Антоняк.—Львів,2011.
Кос мов ська Б.Буба:мертвийсезон/перекладБ.Антоняк.—Львів,
2011.
Кос мов ська Б. Позолочена рибка / переклад Б. Антоняк. — Львів,
2012.

Робота з текстом

Книжка і 
комп’ютер

Радимо
прочитати



285

ЗМІСт


Відавторів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

ВСтУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
 Літератураікультура. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
 Родилітератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
 Літературнийпроцес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

СВЯЩЕННІ КНиГи ЛюДСтВа ЯК ПаМ’ЯтКи  
КУЛьтУРи й ДЖЕРЕЛО ЛІтЕРатУРи

Значеннясвященнихкнигдлярозвиткукультуриймистецтва. . . . . . . . . . 12

ВЕДи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 Гімнидоранньоїзорі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 ГімнпроперемогуІндринадАгі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
БІБЛІЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 Старий Заповіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
 Створеннясвітуталюдини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
 КаїніАвель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 Мойсей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
 ДесятьБожихзаповідей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
 Новий Заповіт (Євангеліє) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 Проповідьнагорі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
КОРаН.............................................................. 30
 Сура,щовідкриваєкнигу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
 Сура92«Ніч». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36


аНтиЧНІСть

Античність—колискаєвропейськоїкультуриталітератури. . . . . . . . . . . . 37

Література Стародавньої Греції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
 Давньогрецькаміфологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
 Міфи троянського циклу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 Троя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 ПарісвикрадаєЄлену. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 ОблогаТрої. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
 СмертьАхілла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
 Троянськийкінь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

СпецифікарозвиткулітературиСтародавньоїГреції . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45



286

ЗМІСТ

ГОМЕР............................................................... 48
 Іліада (Поема)(Фрагменти). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ОсобливостірозвиткуівидилірикивСтародавнійГреції . . . . . . . . . . . . . 69

тІРтЕй . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
 «Добревмиратитому,хто,боронячиріднукраїну...» . . . . . . . . . . . . 71

СаПфО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
 «Барвношатнавладарко,Афродіто…». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Давньогрецькийтеатр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

ЕСХІЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
 Прометейзакутий (Трагедія) (Фрагменти) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Література Стародавнього Риму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
СпецифікарозвиткулітературиСтародавньогоРиму................. 86

ВЕРГІЛІй. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
 Енеїда(Поема)(Фрагменти). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

ГОРацІй . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
 ДоМельпомени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

ОВІДІй . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
 Сумніелегії(Життяпоета,IV,10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

СЕРЕДНьОВІЧЧЯ

Середньовіччяякдобавісторіїкультуриталітератури. . . . . . . . . . . . . . . 112

Середньовіччя в Китаї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

ЛІ БО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
 Печальнаяшмовомуґанку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
 Призахіднесонценавіюєдумкипрогори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
 Соснабіляпівденноїгалереї. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

ДУ фУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
 Веснянийкраєвид. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
 Подорожуючи,вночіописуюпочуття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
 Пісняпрохлібішовк. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Перськотаджицька лірика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

ОМаР ХайЯМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
 Рубаї. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Література середньовічної Європи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
 ПісняпроРоланда(Поема)(Уривки). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

ДаНтЕ аЛІҐ’ЄРІ ................................................... 153
 «ВсвоїхочахвонанесеКохання…». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155



287

Зміст

ВІДРОДЖЕННЯ
РенасансуЄвропі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

фРаНЧЕСКО ПЕтРаРКа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
 Сонети. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
 Сонет61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
 Сонет132.................................................. 164

ВІЛьЯМ ШЕКСПІР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
 Сонети. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
 Сонет66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
 Сонет116.................................................. 170
 Сонет130.................................................. 172
 РомеоіДжульєтта(Трагедія)(Скорочено) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

МІҐЕЛь де СЕРВаНтЕС СааВЕДРа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
 ДонКіхот (Роман)  (Скорочено) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

БаРОКО

Барокоякдобатахудожнійнапрям. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

ЛУЇС де ГОНГОРаіаРГОтЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
 Галерник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

ДЖОН ДОНН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
 «Щобмучитьмене…». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

КЛаСициЗМ

Класицизмякхудожнійнапрямулітературітамистецтві . . . . . . . . . . . . 222

МОЛьЄР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Міщаниншляхтич(П’єса)(Скорочено) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

ЛІтЕРатУРа ХХ–ХХІ ст.

Упошукахсебейвисокогопольоту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

аНтУаН де СЕНтЕКЗюПЕРІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
 Маленькийпринц(Повістьказка)(Скорочено) ................. 258

РІЧаРД БаХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
 ЧайкаДжонатанЛівінґстон(Повістьпритча) . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

БаРБаРа КОСМОВСьКа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
 Буба:мертвийсезон (Роман) (Уривки). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276


