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Компетентнісний підхід. 
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Хрестоматія.  
Компетентнісний підхід.

(упорядкування О. М. Ніколенко,  
О. В. Орлової, Л. П. Юлдашевої).
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Умовні позначення:

 

— основні поняття;

— готуємося до польоту;

— барви художнього твору; 

— на крилах читання;

— теорія літератури;

— калейдоскоп ідей; 

— з Україною в серці;

NB! — дуже важливо;  

— культура різних народів; 

                 — ключові  
                       й предметні компетентності. 

Ніколенко О. М.
Зарубіжна література : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої 

освіти (профільний рівень) / О. М. Ніколенко, О. В. Орлова, Н. О. Любарець. 
— К. : Грамота, 2018.

ISBN
Підручник відповідає чинній програмі із зарубіжної літератури для 

10–11 класів (2017, профільний  рівень). 
У ньому вміщено яскраві огляди ключових епох і періодів в історії зару-

біжної літератури — античності, середніх віків, Відродження, пізнього роман-
тизму, реалізму, переходу до модернізму наприкінці XX — на початку XXI ст. 

Перед учнями постають неповторні грані шедеврів словесності різних 
країн і народів, таких як «Одіссея» Гомера, «Божественна комедія» Данте, 
«Гамлет» В. Шекспіра, «Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер» Е. Т. А. 
Гофмана, поезії В. Вітмена, Ф. Тютчева, А. Фета, романи «Червоне і чорне» 
Стендаля, «Пані Боварі» Г. Флобера, «Злочин і кара» Ф. Достоєвського, 
«Портрет Доріана Ґрея» О. Уайльда, лірика Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рем-
бо, п’єса «Синій птах» М. Метерлінка. Учнів зацікавлять і популярні серед 
молоді твори сучасної літератури (Р. Ґарі, П. Коельйо, Т. Й. Транстремер, 
Мо Янь, С. Таунсенд, Н. Ґейман, Й. Яґелло та ін.). 

Підручник сприяє формуванню ключових і предметних компетент-
ностей, якостей творчого читача, навиків роботи з різноманітними  дже-
релами сучасної інформації, а також вихованню любові до художньої літе-
ратури — скарбниці безсмертних образів і моральних цінностей людства. 

ISBN 
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А Н Г Л І Я  •  В І Л Ь Я М  Ш Е К С П І Р

УПЕРЕД,  
ЗА СИНІМ ПТАХОМ!

Кожна епоха творить свої художні образи, які яскравими спалахами назавжди 
закарбовуються у свідомості людства. Бельгійський письменник М. Метерлінк на 
початку XX ст. створив чудовий образ Синього Птаха як  символ щастя, істини й 
смислу буття. Юні герой та героїня вирушили в далеку подорож на пошуки Синьо-
го Птаха, не відаючи, що він поруч із ними, — у їхній рідній домівці, у їхньому серці. 
Але, щоб побачити й знайти його,  потрібні були особливі духовні зусилля.   

Кожен із нас у житті теж шукає свого Синього Птаха. Ми прагнемо до своєї мети, 
до гармонії зі світом і природою, до щасливого майбутнього в любові разом із доро-
гими для нас людьми. 

Синій Птах, як і інші нетлінні образи світової літератури, дуже потрібен нашій 
Україні, яка шукає демократичний шлях до щастя в колі цивілізованих народів за 
підтримки своїх вірних дочок і синів, народжених у третьому тисячолітті. Мости 
культури єднають різні світи й народи, а іноземні мови та твори зарубіжних авто-
рів сприяють порозумінню між людьми різних рас і поглядів, установленню миру й 
дружби на всій Землі. 

Попереду тих, хто хоче жити в красивому й справедливому світі, завжди летить 
Синій Птах, нагадуючи про те, що в нашому сповненому труднощів і суперечностей 
існуванні є духовний смисл і високе призначення, а крізь хмари й буревії до нас про-
бивається світлий промінь надії. Мета  обов’язково здійсниться, якщо ми всі разом 
будемо цього дуже прагнути.   

Тож збираймося до незвичайного польоту — на крилах думки, мрії та фантазії! 
Уперед, за Синім Птахом — до відкриття різних країн через культуру й літературу! 
До відкриття самих себе й сенсу свого існування  за допомогою найкращих книжок 
світу! Наш політ крізь епохи починається…

Автори  
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ВСТУП

Оригінальна і перекладна література  
в сучасному світі

Передання чужомовної поезії, поезії різних віків і 
народів рідною мовою збагачує душу цілої нації, при-
своюючи їй такі форми й вирази чуття, яких вона не 
мала досі, будуючи золотий міст зрозуміння і спочуван-
ня між ними й далекими людьми, давніми поколіннями. 

                                                          І. Франко  

Автор, читач, діалог культур, оригінал, художній переклад. 

1.	Висловте й обґрунтуйте позицію щодо питання «Чи потрібні книжки в сучасному світі?».  
2.	Які твори називають оригіналами? 
3.	Які види художніх перекладів ви знаєте? 

Напевно, кожен із вас уже усвідомив, що сучасний світ стрімко змінюється. І вам важливо 
знайти своє місце в складному й суперечливому світі, сповненому несподіванок і випробувань. 
Окрім того, довкола вас дуже багато інформації, що лине з різних джерел, — суспільної, по-
літичної, побутової, пізнавальної, розважальної тощо. Тому добу, у якій ми з вами живемо, не 
випадково називають інформаційною. Справді, інформація нині визначає прогрес держави й 
успішність кожної особистості. А вміння шукати потрібну інформацію, оперувати нею, зістав-
ляти, критично оцінювати є чи не найголовнішим для сучасної людини. 

Однак серед великого розмаїття інформаційних потоків не можна загубити таке важ-
ливе джерело, як художня література. Вона не приносить матеріальних прибутків, її вплив, 
на перший погляд, не дуже помітний, та все ж таки без художньої літератури неможливо 
побудувати цивілізоване й демократичне суспільство. У книжках уміщено духовний досвід 
різних поколінь, уявлення про добро і зло, тому без читання творів художньої літератури 
людина не зможе стати Людиною в повному смислі цього слова — носієм культури, моралі 
та гармонії. Твори класичної й сучасної літератури відіграють не тільки пізнавальну роль, 
а й естетичну, долучаючи нас до краси, і виховну, допомагаючи нам усвідомити свої пере-
конання, прагнення й мрії, урешті-решт, сутність свого життя. 

Як ви думаєте, чи можна примусити людину читати? Сучасний французький учитель і 
письменник Д. Пеннак уважає, що ні. Так само, як не можна людині наказати: «Їж! Пий!» 
або: «Фантазуй!» Якщо вона того не хоче, то не буде цього робити. Але для сучасної України, 
яку ми з вами розбудовуємо, дуже важливо, щоб молоде покоління хотіло читати, бо нація, 
яка не читає, не може створити щось прекрасне, нею легко маніпулювати, її можна залякати 
й позбавити свободи. Тому читання художньої літератури — це простір наших вільних 
думок і мрій, це шлях до демократії й утвердження культури довкола нас. Історія навчає, 
що всі жахливі епохи й війни, занепад країн і суспільних устроїв розпочиналися із заборони 
або небажання читати. Згадайте, як за часів сталінізму забороняли твори письменників 
українського відродження, їх заарештовували й розстрілювали, і наслідки цього геноциду ми 
відчуваємо й досі. Гітлер  заборонив твори не тільки зарубіжних, а й видатних німецьких 
письменників — і летіли у вогнища книжки Й. В. Ґете, Ф. Шиллера, Г. Гейне та ін. На-

багато легше керувати на родом та обдурювати 
його, якщо він не читає. Тому ми з вами, живучи 
у світі книжок, будемо завжди пам’ятати про це 
й не дозволимо відібрати нашу свободу, зокрема 

В епоху цифрових технологій біб
ліотеки змінили свій вигляд, вони 
стали сховищами не тільки па
перових, а й електронних книжок.
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ОРИгІНАЛьНА І ПЕРЕкЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУчАСНОМУ СВІТІ

Коли	з’явилися	перші	перекладачі?

Чи знаєте ви, що перші перекладачі з’явилися вже в Стародавньому Єгипті в ІІІ тис. 
до н. е.? Вони працювали при дворі фараонів і в храмах. У Стародавньому Римі відо
мим перекладачем був сенатор Гай Ацилій, який спеціалізувався в усному мовлен

ні. А перші писемні переклади в Стародавньому Римі здійснив Люцій Лівій Андронік. Його 
найвагомішою працею став переклад із давньогрецької поеми Гомера «Одіссея» латиною. 
Значного розвитку перекладацька діяльність досягла в добу Середньовіччя (XI–XIII ст.). Тоді 
перекладачі жили при монастирях і перекладали релігійні тексти, передовсім Біблію. Для цієї 
роботи існували певні вимоги, оскільки важливо було максимально точно перекласти свя
щенні тексти. А в епоху Відродження (XIV–XVI ст.) у Європі з’явилися перші університети, де, 
крім викладання різних наук, спеціально готували перекладачів.  

і свободу читання! Найкращі книжки світу з 
нами для того, щоб ми знайшли себе й правиль-
ний шлях розвитку для України. 

У наших руках великі надбання людства — 
рідна для нас українська література, а також 
твори зарубіжних авторів. Нашу літературу тре-
ба знати, любити, плекати й примножувати, але й зарубіжна література має велике значення 
для нас, українців. Ми ж прагнемо до Європи, до кола цивілізованих країн світу. А найкорот-
ший шлях до порозуміння між народами — це культура, мова та література. Тому якщо ми 
хочемо жити в мирі та злагоді з нашими близькими й далекими сусідами, мусимо долучитися 
до їхніх національних здобутків. Сьогодні нам потрібно вчити іноземні мови й читати книжки 
зарубіжних авторів, щоб духовно єднатися з представниками різних країн і народів. 

Звісно, бажано читати художні твори мовою оригіналу. Але жодна людина не може знати 
всі мови світу, тому нині велике значення має мистецтво художнього перекладу. 

Переклади бувають різними. Їх розрізняють залежно від того, наскільки близько до ори-
гіналу перекладач відтворив текст іншою мовою. 

ВиДи хУДОжНІх ПЕРЕКЛАДІВ

Прямий Непрямий

Здійснений з оригіналу. Створений на основі допоміжних текстів 
(а не першоджерела).

Повний Неповний

Переклад усього обсягу тексту до наймен-
ших дрібниць.

Відтворює лише основні положення тексту, 
його окремі частини й елементи. 

Точний Неточний

Має на меті відтворення не лише змісту, а і 
формальних ознак першоджерела, дає пов-
не уявлення про систему художніх засобів і 
стиль оригіналу.

Має відхилення від змісту та форми оригі-
налу.

Мови різних народів відрізняються своїми лексичними, граматичними чи синтаксичними 
особливостями, тому перекладачеві доводиться шукати аналоги в рідній мові, щоб адекват-
но відтворити те, що висловлено іноземною мовою. Окрім того, відмінне культурне тло зу-
мовлює пошук культурних відповідників там, де неможливо абсолютно зберегти чужомовні 
структури. Щоб відтворити певні слова, вислови, реалії, явища іншою мовою, перекладач шу-
кає подібні (близькі за змістом і формою) відповідники (еквіваленти) в іншій мові. 

«Читайте скрізь! Удома й у школі, на ву
лиці й транспорті, з початку й з кінця або 
з кінця до початку — немає значення! 
Головне, щоб ви чули шурхіт сторінок, 
за якими — безліч небачених світів!»  
(Д. Пеннак). 
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Художній текст суттєво відрізняється від нашого практичного мовлення. Щоб зробити 
переклад художнього твору, мало знати мову оригіналу й мову перекладу. Треба знати життя 
обох народів, спосіб їхнього мислення, історію, традиції та звичаї. Художній переклад є яви-
щем одразу двох літератур — народу, мовою якого створювався оригінал, і народу, мовою яко-
го він перекладається. Цей твір має зберігати колорит іноземності, але водночас бути зрозу-
мілим іномовному читачеві. художній переклад відіграє важливу роль у процесі культурного 
обміну й взаємозбагачення народів, для утвердження миру на Землі. 

Він відрізняється від оригіналу тим, що оригінал — 
завжди один, він існує в остаточній і незмінній формі, 
а єдиного перекладу не буває, кожен перекладач надає 
першоджерелу власних відтінків і своєрідних ознак. 

В українській перекладацькій традиції існує та-
кий вид творчої діяльності, як переспів. У ньому ми-

тець, використовуючи іншомовне джерело, висловлює власні погляди чи позицію. Переспів 
певною мірою можна вважати неточним перекладом, бо це не оригінальний вияв письменниць-
кої творчості (наслідування чи варіація), а текст, створений за мотивами оригіналу. 

СПЕЦиФІКА хУДОжНьОГО ПЕРЕКЛАДУ

1.  Точність відтворення основного змісту та форми  (домінант оригіналу). 

2.  Літературність (відповідність нормам літературної мови). 

3.  Урахування традицій та звичаїв народів, специфіки їхнього життя, епохи, мови. 

4.  художня цілісність, гармонійність. 

5.  Перекладні твори повинні мати той самий емоційний вплив на читача, що й оригінал рідною  
  для митця мовою. 

6. Перекладні твори мають приносити щось нове: збагачувати рідну літературу новим пое-
тичним змістом, образністю, ритмами тощо. 

Україна прагне підняти до високих міжнародних стандартів рівень української еконо-
міки й життя. Для реалізації цієї мети потрібно краще знати культуру, літературу, традиції, 
звичаї наших близьких і далеких сусідів. Тому ознайомлення зі здобутками мистецтва різ-
них країн і народів наближає нас одне до одного, дає змогу краще зрозуміти національні осо-
бливості й розбудовувати спільний дім. Завдяки художнім перекладам літературних творів 

З	історії	художнього	перекладу	в	Україні

Мистецтво перекладу було здавна відомо в Київській державі, де з часів прийняття 
християнства (988 р.) перекладали біблійні та богослужбові книги, твори церковних 
діячів тощо. Значний внесок у розвиток перекладу зробив великий київський князь 

Ярослав Мудрий (близько 983–1054 рр.). При дворі Ярослава Мудрого була заснована 
школа переписувачів книг із різних мов. До Києва були запрошені знавці різних мов, які 

ставали викладачами цієї школи. З поширенням друкарства на території України значну кількість 
літератури перекладали не лише в монастирях, а й в університетах. Великий внесок у залучення 
України до духовних здобутків світу здійснила КиєвоМогилянська академія, заснована в 1636 р. 
У XIX–XX ст. перекладацькою діяльністю займалися такі українські письменники, як Іван Франко, 
Леся Українка, Пантелеймон Куліш, Марко Вовчок, Максим Рильський, Микола Зеров, Михайло 
ДрайХмара, Микола Вороний та ін. Великий внесок у розвиток українського перекладознавства 
зробили Борис Тен, Григорій Кочур, Микола Лукаш, Леонід Первомайський, Ірина Стешенко 
та ін. На початку XXI ст. українську перекладацьку скарбницю збагатили Андрій Содомора, Мак
сим Стріха, Іван Бондаренко, Божена Антоняк та ін.  

В С Т У П

Читання — це не тільки сприй
мання інформації, а й активний 
процес мислення, творення но
вих світів у своїй уяві, а також 

діалог автора й читача, що кожне поколін
ня веде посвоєму. 
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різних країн і народів українська нація постій-
но збагачується й оновлюється. Через літера-
туру «чуже» стає «своїм», корисним і потріб-
ним для нас, українців. В Україні завжди було 
чимало високоосвічених і висококультурних 
людей. Тому й у третьому тисячолітті ми має-
мо читати й по-новому відкрити для себе найкращі книжки світу, бо тільки культура, рідна 
та світова, може об’єднати людей та забезпечити поступ у щасливе майбутнє!

Діалог культур — термін, уведений на позначення особливої «розмови» автора й чи
тача через відстань і час. Автор художнього твору є носієм культури свого часу, пред
ставником свого покоління й цінностей доби. Тому «спілкування» (завдяки читанню) 
читачів з авторами зарубіжних творів збагачує досвідом різних країн, народів, епох. 
У діалозі культур читач не повинен бути пасивним, адже читання спонукає його мис
лити, відчувати, а інколи й не погоджуватися з автором. 

Оригінал (художнього твору) — текст, створений тією мовою, якою володіє та яку 
обрав автор. 
 

Переклад — передання змісту усного висловлювання чи писемного тексту за допо
могою іншої мови. 

 
Ключові. Спілкування державною мовою. 1.	Поясніть значення слів і словосполучень: 
автор, діалог культур, оригінал, переклад, переспів. Спілкування іноземними мовами.	
2. Ознайомтеся із сайтом улюбленого сучасного зарубіжного письменника (іноземною мовою). 
Розкажіть про його книжки, діяльність, представлені на сайті. Математична компетент-
ність.	3. Складіть схему «Функції книжки в сучасному світі». Компетентності в природничих 
науках і технологіях.	4. Відвідайте найближчу бібліотеку, розкажіть про організацію її робо
ти з читачами. Інформаційно-цифрова компетентність.	5. Поясніть значення слів: сайт, 
блог, соцмережа, чат, пост, QR-код. Якими з цих засобів ви користуєтеся в навчальній діяль
ності? 6. Зайдіть на сайт вашої обласної бібліотеки. Яка інформація там розміщена? Уміння 
навчатися.	7.	Запишіть п’ять книжок, які вам особливо запам’яталися, і п’ять книжок, які б 
вам хотілося прочитати. Ініціативність і підприємливість.	8.	Складіть проект «Як залучити 
молодь до читання?».	Соціальна та громадянська компетентності. 9.	Напишіть лист Міні
стру освіти і науки  України з пропозиціями, як покращити вивчення української та зарубіжної 
літератур у школі. Обізнаність і самовираження у сфері культури.	 10. Які книжки, про
читані вами, стали основою популярних екранізацій? Поясніть причини їхньої популярності.	
Екологічна грамотність і здорове життя. 11.	Як ви розумієте вираз духовне здоров’я лю-
дини? Чи сприяють книжки, на ваш погляд, духовному здоров’ю нації? Аргументуйте. 
Предметні. Знання. 12.	Назвіть види перекладів і наведіть приклади на основі прочита
них вами книжок.	Діяльність. 13. Порівняйте оригінал і різні переклади сонета В. Шекспіра 
«My mistress eyes are nothing like the sun…». Використайте Інтернет для пошуку потрібних текстів. 
Цінності. 14.	Назвіть духовні цінності, які, на вашу думку, потрібно врятувати в сучасному 
суспільстві. 15. Придумайте (усно) сюжет для кінофільму «Книжки, які не горять…».

в и с н о в К и

• читання художньої літератури — активний діалог автора та читача.
• Оригінали й переклади відіграють велику роль у духовному розвитку людини й народу. 
• Перекладна література — важливий чинник вітчизняної культури й формування україн-

ської нації, поступу України до розбудови демократичного суспільства.
• Художня література сприяє порозумінню між народами, установленню миру на Землі й 

утвердженню моральних цінностей у світі.  

ОРИгІНАЛьНА І ПЕРЕкЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУчАСНОМУ СВІТІ

«Книжки довкола нас. Вони говорять з 
нами через відстань і час. Вони вчать і 
попереджають, дають насолоду й відчут
тя краси, спонукають мислити й шукати 
себе. З ними не страшно й не самотньо» 
(М. Зузак).
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ЗОЛОТІ СТОРІНКи ДАЛЕКих ЕПОх

СТАРОДАВНЯ гРЕЦІЯ

Скарби античності

У прекрасних словах розкриваються весь світ і краса розуму. 
З античного трактату «Про піднесене» 

Античність, трагедія, комедія, лірика.

1. Назвіть цикли давньогрецьких міфів, богів і героїв. 
2.	Які твори й жанри давньогрецької літератури ви знаєте? Назвіть і розкрийте їхній зміст.
3.	Доведіть, що в давньоримській літературі відображені сюжети й образи давньогрецької 

міфології. 

В історії літератури Європи є епохи, які називають ранніми, — це античність і Середньо-
віччя. У ті далекі часи сформувалися засади мистецтва слова, літературні роди та жанри. 

Античністю називають сукупність надбань давніх греків і римлян, що становить фун-
дамент європейської культури. хронологічні межі античності охоплюють період приблиз-
но з VIII ст. до н. е. до V ст. н. е. Давньогрецька й давньоримська культури (а частиною їх 
є література) входять до поняття «античність». Давньогрецька література більш давня за 
давньоримську, створювалася давньогрецькою мовою, а її появі передував тривалий період 
розвитку фольклору й міфології. Давньоримська література виникла на п’ять століть пізні-
ше й створювалася латиною. І давньогрецька, і давньоримська літератури ґрунтуються на 
міфології, що стала невичерпним джерелом для художніх творів від давнини до сучасності. 

У добу античності було поширено уявлення про поета як деміурга, богом натхненного й 
такого, що має силу бога. Таке уявлення було в Гомера, який у поемах «Іліада» та «Одіссея» 
називає поета  «божественним співцем», а Гесіод у «Теогонії» характеризує поезію як «бо-
жественний дар» муз. Згодом ці уявлення вплинули на теорію божественного походження 
поезії у філософії (Арістотель, Платон, Сократ) і художній практиці. 

Згідно з уявленнями доби античності, поет є посередником між божественним і людським 
світом, бо він володіє словом. Давньогрецькі й давньоримські митці вважали, що поетичне 
слово має подвійну природу: воно нерозривно пов’язане з людською думкою й водночас уті-
лює вищий порядок і гармонію. Тому в давніх традиціях провідною стає ідея сакральності й 
могутності слова, яке влучно й майстерно (тобто поетично) використано. В античності такою 
була ідея Логоса, світового розуму, який виражає себе в мові. 

Від міфопоетичного розуміння слова й по-
езії як слова закономірним є перехід у теорі-
ях давнини й середньовіччя до утвердження 
слова як основної категорії літератури й науки 
про літературу. 

Упевненість у тому, що слово відіграє визна-
чальну роль (звідси — культ слова), а поезія — це 

У давньогрецькій культурі одне й 
те саме слово позначає поняття 
«мистецтво» і «ремесло» — techne. 
Звідси — і походження слів поезія  

(poiesis) і поет (poietes) від спільного кореня  
роб лю  (poieo). 
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особливе мистецтво слова, вишукана, майстерно 
впорядкована, відібрана мова, зберігалася в Єв-
ропі впродовж доби Середньовіччя й до доби Ре-
несансу. 

Риторика (мистецтво красномовства) для ан-
тичності й Середньовіччя мала велике значення. 
В античному сприйнятті різниця між оратор-
ською прозою та творами епосу, лірики, драми, 
між прозовими й поетичними стилями не була 
суттєвою й принциповою. Арістотель, аналізу-
ючи у своїх трактатах «Поетика» і «Риторика» 
особливості художнього мовлення (ораторська 
мова вважалася художньою), більшість постула-
тів поширює й на ораторське мистецтво, і на 
поезію. В античному світі риторика й поетика 
були невіддільні одна від одної. Це твердження 
прийнятне й для доби Середньовіччя, і для Ре-
несансу. Ще в добу античності риторика дала 
поштовх для розвитку літературних форм. Рито-
рика ставала передусім ученням про літературні 
форми, з п’яти її традиційних частин (inventio — 
знаход ження матеріалу, dispositio — розташування 
матеріалу, elocutio — словесне втілення, вираження, 
memoria — запам’ятовування, pronuntiatio — про-
мовляння) на перший план висувається elocutio — 
словесне втілення, вираження. У галузі словес-
ного вираження центральним стає розділ про 
«прикрашання» (ornatus) — переважно тропи 
й фігури. Отже, у практичному застосуванні до 
поезії риторика перетворюється на науку про 
прикрашену, оздоблену літературну мову. 

В античній традиції з жанром часто пов’язу ють 
ім’я певного автора. Тобто поняття «жанр», хоча й 
з’явилося в епоху античності, не було тоді сталим і часто співвідносилося з тим або іншим 
видом словесної або метричної організації тексту (наприклад, епос розуміється як поема в 
гекзаметрах тощо). 

Важливою ознакою античної літератури є оспівування краси людини, її фізичної й 
духовної сили, зв’язку зі своїм родом і землею. Для митців античності особистість була 
носієм розуму й гармонії. Античну культуру називають антропоцентричною, бо людина 
була поставлена в центрі світобудови. У людських образах найчастіше втілювали богів 
і міфологічних героїв, які відображали уявлення митців про побудову світу, явища при-
роди, людську сутність, добро і зло. За часів античності сформувалися такі важливі 
поняття, як громадянський обов’язок, доброчесність, краса, мистецтво тощо. Античні 
митці створили еталонні зразки духовної культури, дали світові повчальні уроки гума-
нізму. 

Античність справила вплив на всю подальшу долю світової культури. Іван Котляревський 
та Леся Українка, Іван Франко й Микола Вороний, Райнер Марія Рільке та Микола Зеров, 
Олександр Пушкін та Осип Мандельштам — це неповний перелік митців, які черпали з ан-
тичності натхнення. 

Л. Кленсе. Акрополь. 1846 р.

Орфей грає серед тварин.  
Давньоримська мозаїка

С Т А Р О Д А В Н Я  г Р Е Ц І Я
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З О Л О Т І  С Т О Р І Н К И  Д А Л Е К И Х  Е П О Х

ПЕРІОДиЗАЦІЯ ДАВНьОГРЕЦьКОЇ ЛІТЕРАТУРи

Етап Різновиди літератури, представники

Архаїчний (до VII ст. до н. е.): долітератур-
ний період, гомерівський період

Міфи, твори героїчного епосу (поеми «Іліа-
да» та «Одіссея» Гомера)

Класичний (VII–IV ст. до н. е.): післягоме-
рівський період, аттичний період 

Драма (Феспід, Есхіл, Софокл, Евріпід, Аріс-
тофан), лірика (Алкей, Сапфо, Анакреонт, 
Тіртей, Архілох та ін.), історіографія (Геро-
дот, Фукідід), красномовство (Демосфен), 
філософія (Сократ, Платон, Арістотель), 
байка (Езоп)

Елліністичний (кінець IV–II ст. до н. е.) Філософія (Діоген, Епікур), комедія (Ме-
нандр), інтимна лірика (Феокріт)

Римський (середина II ст. до н. е. — IV ст. н. е.) Наукова проза (Плутарх), роман на міфоло-
гічній основі

ПЕРІОДиЗАЦІЯ  ДАВНьОРиМСьКОЇ ЛІТЕРАТУРи

Етап Різновиди літератури, представники

Література доби республіки (до 31 р. до н. е.): 
долітературний період, період ранньої рим-
ської літератури, література періоду грома-
дянських війн 

Міфи, переклади й наслідування грецьких 
творів, драма (Плавт, Теренцій), історіогра-
фія, лірика (Публій Валерій Катон), філосо-
фія (Епікур)

Література епохи імперії (31 р. до н. е. — 
476 р. н. е.): література ранньої імперії або 
«золота доба» Августа, «срібна доба» рим-
ської літератури, література пізньої імперії

Епічна поема («Енеїда» Публія Вергілія Ма-
рона), лірика (Квінт Горацій Флакк, Гай Кор-
нелій Галл, Публій Овідій Назон, Альбій Тібулл 
та ін.), філософія (Луцій Анней Сенека), дра-
ма (Луцій Анней Сенека), байка (Федр), са-
тира (Марк Валерій Марціал), роман (Луцій 
Апулей)

 
 

Ключові. Спілкування державною мовою. 1. Розкрийте значення слів античність, антич-
ний. Доберіть до них синоніми. 2.	Як ви розумієте поняття «трагедія», «комедія», «лірика», 
«мелос»? Математична компетентність.	 3.	 Намалюйте в зошиті схему «Жанри античної 
літератури». Компетентності в природничих науках і технологіях. 4. Назвіть і покажіть 
на мапі місця, де відбуваються події «Іліади» Гомера. Інформаційно-цифрова компетент-
ність. 5.	За допомогою Інтернету знайдіть відомості про одного з митців доби античності. 
Підготуйте повідомлення. Соціальна та громадянська компетентності.	6. Які громадян
ські якості втілено в образах «Іліади» Гомера та «Енеїди» Вергілія? Обізнаність і самовира-
ження у сфері культури. 7. Підготуйте культурологічний коментар (3–5 речень) до одного 
з шедеврів античності (живопис, скульптура, архітектура тощо), що дійшов до наших днів.   
Предметні. Знання. 8. Що ви знаєте про мистецтво й митця в добу античності? Діяль-
ність.	 9.	 Порівняйте специфіку давньогрецької та давньоримської літератур. Цінності. 
10.	Розкрийте гуманістичний зміст античної літератури. 
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Гомер виховав Грецію, а відлуння його поем 
чує весь світ.

Платон

«гомерівське питання», міф, героїчний епос, 
епічна поема, вічний образ, гекзаметр. 

1. Що ви знаєте про Гомера? Які його твори вам відо
мі? Хто з героїв подобається?

2. Чим прославився Одіссей під час Троянської війни? 
3. За допомогою Інтернету з’ясуйте, у чому полягає 

сутність «гомерівського питання». Висловте влас
ну позицію.

4. Висловте враження про кінофільм «Троя» (реж. В. Пе-

терсен, США, 2004 р.) за мотивами творів Гомера.     

Ім’я співця Гомера давно стало легендою. Ніхто достеменно не знає, де він народився й 
скільки років прожив. І досі вчені сперечаються, чи насправді Гомер був автором поем «Іліада» 
та «Одіссея». Можливо, їх створив не один, а ціла група авторів, а Гомер — той, хто зібрав і май-
стерно обробив пісні, що побутували в усній формі… Які б версії не висували вчені, так сталося, 
що саме цьому поетові приписують створення найдавніших пам’яток літератури. 

Імовірно, Гомер був уродженцем одного з міст Малої Азії. Згідно з давніми переказами, 
він був сином одного з богів, багато мандрував Гре-
цією, брав участь у військових баталіях. Відповід-
но до античної традиції, Гомера зображують сліпим 
(хоча саме слово гомер іноді тлумачать як «сліпий»). 

Поеми «Іліада» та «Одіссея» були створені при-
близно у VIII ст. до н. е., тривалий час вони існува-
ли як зібрання різноманітних фольклорних творів, 
поєднаних спільним сюжетом. Їх поширювали усно 
протягом тривалого часу — від покоління до поколін-
ня, від краю до краю. Слово й музика, міф і магічні 
обряди були тісно поєднані в «Іліаді» та «Одіссеї». 
Лише в VI ст. до н. е. поеми Гомера були записані 
спеціальною комісією за часів правління Пісістрата 
в Афінах. Ці тексти дійшли до наших днів.   

Вічний образ (у художній літературі) — літературний образ, який за глибиною худож
нього узагальнення виходить за межі конкретних творів і зображеної в них історичної 
доби, містить невичерпні можливості для філософського осмислення буття.  

Міф (з грецьк. mythos — слово, переказ, звістка) — розповідь, у якій явища природи 
або реальні події були творчо переосмислені колективною (первісною) свідомістю 
давніх людей як пояснення світу й утілення уявлень про нього.  

Поема — великий твір, як правило, віршований, у якому поєднуються елементи лі
рики (вираження внутрішніх переживань, мрій, прагнень) й епосу (відображення зо-
внішніх подій, фактів), зображуються значні події та яскраві образи персонажів. На 
ранніх етапах розвитку літератури поема мала яскраво виражений епічний (роз
повідний) характер, це був синкретичний жанр, у якому поєднували слово, музику 

 



гомер 
(приблизно VIII ст.  

до н. е.)

Ж.-Б. О. Лелуар. Гомер.  (Сліпий 
аед читає гекзаметри). 1841 р. 

С Т А Р О Д А В Н Я  г Р Е Ц І Я  •  г О М Е Р
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й магічне дійство, фольклорні твори різних жанрів, міфологічні, пригодницькі й реа
лістичні елементи. Тому поеми Гомера називають епічними.


 

Гекзаметр (з грецьк. шестимірник) — метричний вірш шестистопного дактиля. 
Остання стопа завжди двоскладова, з цезурою (паузою) переважно на третій стопі. 
Метрична схема гекзаметра така: 

                   — ∪ ∪| — ∪ ∪|— ||∪ ∪|— ∪ ∪|— ∪ ∪|— ∪.

«Одіссея». Сюжет великої подорожі. За основу сюжету твору взято пригоди 
царя острова Ітака Одіссея, який після закінчення Троянської війни протягом 
тривалого часу намагається повернутися додому, де на нього чекають дружина 
Пенелопа й син Телемах. Уже давно всі учасники військових подій повернулися 

на батьківщину, і тільки Одіссей поневіряється світом. На нього розгнівався грізний бог 
морів Посейдон за те, що Одіссей засліпив його сина — велетня Поліфема. Десять років ми-
нуло з того часу, як греки за порадою Одіссея ввели в Трою дерев’яного коня й зруйнували 
місто. Десять років мандрує Одіссей, гнаний Посейдоном, і мріє про повернення на батьків-
щину, де він залишив сина та дружину. 

Нарешті богиня Афіна звертається до Зевса з проханням дозволити Одіссеєві поверну-
тися додому. Вона пропонує скористатися відсутністю Посейдона й послати вісника волі 
богів прудконогого Гермеса до німфи Каліпсо, на острові якої сумував у полоні Одіссей. 
Боги вирішили, щоб Каліпсо допомогла Одіссеєві збудувати пліт, на якому він попливе до 
Ітаки. А сама Афіна готова допомогти Телемаху навести лад на його рідній землі та позба-
витися від претендентів на шлюб з його матір’ю й владу над Ітакою. Цариця Пенелопа про-
тягом трьох років усіляко вводила в оману «женихів», пообіцявши стати дружиною одного 
з них, як тільки вона витче тканину для савана престарілого Лаерта (батька Одіссея). Але те, 
що Пенелопа ткала вдень, вона розпускала вночі…   

Зевс підтвердив своє рішення допомогти 
Одіссею повернутися на Ітаку, незважаючи 
на спротив Посейдона. Афіна зійшла з Олім-
пу й постала перед Телемахом в образі одного 
з друзів батька — старого Ментора. Афіна ра-
дить йому вирушити на пошуки батька. А тим 
часом Одіссей на плоту залишає острів німфи 





	 	 	 сонет	«навсікая»	миколи	Зерова

Один із найчарівніших жіночих образів у творчості Гомера — Навсікая, символ краси 
й чистоти. Донька феакійського царя Навсікая покохала Одіссея, але той, сумуючи 
за батьківщиною, не відповів їй взаємністю. Однак краса зцілює людину, позбавляє 

її мук і страждань, лікує душу. Така основна тема сонету українського поета Миколи 
Зерова «Навсікая». Автор уважає, що душа людини повинна зцілитися красою й по

вернутися, як Одіссей, до рідної домівки — України. 

Феацький квіте, серце Навсікає,
Як промінь злотний на піску морськім! 
Перед тобою — вбогий пілігрим
І море пурпурове і безкрає. 

Твій царський жест скликає бистру зграю
Служниць, пройнятих острахом німим,
І вроди й гідності струмистий німб
Над чолом ніжним і дитячим сяє,

А Одіссей стоїть, і сам не свій,
Під чарами стрільчастих брів і вій,
Ладен забути безліч мук і горя.

Ясна й цілюща, мов жива роса,
Рожевим сплеском Еллінського моря
Йому сміється радісна Краса.  

Одіссея в переносному смислі —
складний і тривалий шлях до своєї 
мети. 

Образ Одіссея називають вічним. У ньому вті
лено одвічну жагу людства до пізнання нового 
й любов до батьківщини. 
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Каліпсо… Проте Посейдон, який повертається 
здалеку, побачивши Одіссея в морі, здійняв 
бурю, щоб потопити героя. Та інші боги допо-
могли йому, і він, знесилений та втомлений, 
опиняється на березі острова феаків. Донька 
феакійського царя — красуня Навсікая — зна-
ходить Одіссея на березі моря й приводить у 
дім свого батька — царя Алкіноя. Афіна під-
тримує Одіссея й постає вже у вигляді феа-
кійської дівчини. Алкіной гостинно приймає 
в себе в палаці Одіссея, улаштовує на його 
честь бенкет, а співець Демодок співає піс-
ні про Троянську війну, які розчулили серце 
мужнього героя й викликали спогади про 
минуле… 

Цар Алкіной, помітивши хвилювання гос-
тя, розпитує його про життєві колізії. Одіс-
сей розповідає багато цікавого й жахливого: 
про перебування в печері кіклопа Поліфема, 
який зжер деяких його супутників; про краї-
ну жорс токих людожерів — лестригонів; про 
острів чарівниці Кірки (Цирцеї), яка перетво-
рила супутників Одіссея на свиней, а його ці-
лий рік тримала на острові; про свою подорож 
у царство мертвих — царство Аїда й зустрічі 
з тінями героїв, соратників у троянському по-
ході — Ахіллом, Агамемноном, Аяксом. Ба-
гато історій розповів Одіссей про те, як він 
уникнув небезпечного співу сирен, які заманювали мандрівників, як зумів завдяки розуму 
й хитрості пройти через протоку, з обох боків якої були небезпечні потвори — Сцилла та 
харибда. 

Навсікая закохується в Одіссея, але він, гнаний тугою за батьківщиною, не одружився з 
нею й продовжив свій важкий шлях.

Феаки співчувають Одіссеєві й допомагають йому на швидкому кораблі дістатися Ітаки. 
Афіна радить йому, як поводитися у своєму домі, перемогти «женихів» і врятувати Пенелопу 
та весь свій рід. У вигляді жебрака Одіссей проникає в домівку й повідомляє Пенелопі, що її 
чоловік живий. На другий день Пенелопа запропонувала влаштувати змагання зі стрільби з 
лука, пообіцявши переможцеві стати йому дружиною. Вона знала, що ніхто з претендентів 
не зможе навіть натягти тятиву лука Одіссея. Так воно й сталося. Тоді жебракові задля роз-
ваги запропонували взяти участь у змаганнях. Під насмішки й вигуки «женихів» Одіссей 
узяв свій лук і прострелив усі кільця. Потім він направив стрілу на найбільш нахабного 
«жениха», і це стало сигналом для Телемаха до початку бою. Одіссей, Телемах, Лаерт та їхні 
товариші наводять лад на острові, виганяють 
чужинців, установлюють мир на Ітаці.

Одіссей — мандрівник і патріот. Образ Одіс-
сея наділений Гомером рисами справжнього 
героя. Розум і мудрість поєднані з великою 
фізичною силою, військовою вправністю, над-
звичайною волею та цілеспрямованістю. Не-
рідко Одіссея називають хитромудрим, бо він 

С Т А Р О Д А В Н Я  г Р Е Ц І Я  •  г О М Е Р

«В Одіссеєві кожне покоління побачить 
себе та свої тяжкі випробування. Але 
маючи батьківщину в серці, ми завжди 
повертаємося додому й наводимо лад і 
мир у своїй домівці» (Д. Чижевський). 

   

«Особливістю еллінського типу творчос
ті є його співвіднесеність із людиною та 
людським світом»  (Д. Наливайко).  

«Кожна оповідь про пригоди Одіссея є 
закінченим твором, за основу якого взя
то певний міф. Усі разом вони відтворю
ють історію поневірянь Одіссея, історію 
боротьби, утрат і надій, наполегливого 
прагнення повернення на батьківщину»  
(З. Кирилюк).  

«Одіссея» написана поширеним роз
міром античної поезії — гекзамет-
ром. 

Сюжет випробування й мандрівки розкриває 
перед читачами не тільки світ міфів і пригод, 
а й реальні людські якості та почуття. Духовна 
міцність людини — запорука подолання пере
шкод і небезпек.

Я. Йорданс. Зустріч Одіссея та Навсікаї.  XVII ст.
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виявляє у випробуваннях хитрість, поміркова-
ність і розважливість, щоб подолати небезпеки. 
Наприклад, герой заліпив своїм супутникам 
вуха воском, щоб вони не почули співу сирен, 
від якого мандрівники, утративши пильність, 
гинули в морських хвилях. Так само за допомо-
гою хитрості й спритності Одіссей урятувався в 
печері кіклопа Поліфема. 

Герой мандрує десять років і бачить чима-
ло різних країн і людей. І скрізь він учиться, 
пізнає світ, відкриває для себе щось нове. Але 
найбільша чеснота Одіссея — це його любов до 
батьківщини, дому й родини. У фіналі поеми 
оспівується возз’єднання героя зі своїм родом 
і рідною землею.  

ОДІССЕЯ
     Поема

               (Уривки)

Одіссей у кіклопа Поліфема

           Пісня 9

180  (…) Швидко дістались ми так недалекої тої країни,
 Обік побачили там, край скелі над морем, високу,
 Лавром порослу печеру. До неї збиралося на ніч
 Кіз і овечок багато; навкруг простягався високий
185 Двір, обгороджений муром з укопаних в землю великих
 Каменів, зверху ж і сосни росли, і дуби височенні. 
 Велетень жив там потворний, що кіз і овечок отари
 Сам випасав собі, інших оподаль. Ні з ким він не знався
 У самотині своїй і ніяких не відав законів. 
190 Був він потвора страшна, на людину, що хлібом живиться, 
 Зовсім не схожий, скоріше скидавсь на гірську верховину,
 Лісом порослу, яка серед скель височіє самотньо. 
 Товаришам своїм вірним на місці звелів я лишатись,
 При кораблі, й стерегти корабля свого якнайпильніше;
195 Сам же, дванадцять обравши між ними супутців найкращих,
 Вирушив. Мав із собою я козячий міх із солодким 
 Темно-червоним вином, що Марон мені дав, син Еванта,
 жрець Аполлона, який опікується Ісмаром-містом. (…)
215 Швидко добралися ми до печери, але не застали 
 Велетня в ній, — десь пас він отару свою густорунну. 
 От увійшли ми в печеру і стали усе оглядати:
 Сиру там кошики повні стояли, ягнята й козлята
220 В стійлах тіснились вузьких, за віком поставлені різним:
 Старші — окремо, окремо від них середульші, й окремо — 
 Новонароджені; в цебрах стояло сироватки повно,

Пінтуріккіо. Повернення Одіссея. 1509 р. 
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 Глеки й дійниці були приготовані там для удою. 
 Товариші почали всіляко мене умовляти, — 
225 Сир той забравши, негайно тікать відтіля і найшвидше
 Позаганяти на наш корабель бистрохідний з кошари
 Тих козенят і ягнят та й умкнути по водах солоних. 
 Та не послухав я їх, хоч було б набагато це краще, — 
 хтілось побачить його, чи не дасть мені сам він гостинця? 
230 Товаришам же моїм не здавався, проте, він привітним. 
 От ми розклали вогонь, і жертву принесли, й самі вже,
 Сиру набравши, поїли, і ждати в кутку посідали,
 Поки той прийде із стадом. Приніс тяжкий оберемок
 Дров він сухих, щоб мати на чому вечерю варити.
235 З грюкотом скинув ті дрова серед кам’яної печери.
 Ми ж із перестраху всі аж в найдальший зашилися закут. 
 Позаганяв до печери опасистих кіз і овечок
 Тих, що доїти їх мав, а самців — баранів із козлами — 
 Він за дверима лишив, на своєму подвір’ї широкім. 
240 Потім камінь підняв величезний і вхід до печери
 Ним завалив, — не могли б того каменя зрушити з місця
 Й ковані міцно аж двадцять два вози чотириколісні, — 
 Ціла то скеля була, що нею заклав свої двері. 
 Сидячи, сам подоїв уже й кіз, і овець мекотливих,
245 Всіх за чергою... (…)
 Сир віддавивши, поклав у плетені кошики зразу;
 Другу ж у глечиках він залишив половину, щоб мати
 Й свіжого ще молока — напитися після вечері.
250 Швидко із справами цими упорався, потім ще й ватру
 Сам розпалив, і нарешті побачив він нас і промовив: 
 «хто ви, чужинці? Шляхом відкіля ви пливете вологим,
 В справі якій чи так, навмання, ви блукаєте морем,
 Наче розбійники ті, що гасають у водних просторах,
255 Важачи власним життям і біду несучи чужоземцям?» 
 Так говорив він, і любими ми зажурились серцями:
 Сповнив нас жахом страшний його голос і вигляд потворний. 
 В відповідь все ж я до нього з такими звернувся словами:
 «Родом усі ми ахеї, додому вертаємо з Трої,
260 Та, супротивними гнані вітрами над хланню морською,
 Збились з путі, і на інших шляхах та на іншій дорозі
 Ми опинились, — Зевсова, видно, на те була воля.
 Горді ми бути людьми Агамемнона, сина Атрея,
 Слава якого тепер до високого неба сягає, — 
265 Місто велике бо він зруйнував і люду багато
 Винищив. Ми ж прибули аж сюди, і от припадаєм
 Всі до колін твоїх, — виявиш ти нам гостинність чи, може,
 Ще й подарунок даси, що гостям їх звичайно дарують. 
 Отже, могутній, богів пошануй, благаєм тебе ми,
270 Зевс бо є сам покровитель гостей і усіх, що благають.
 Він і гостинний, і гостям супутник, достойним пошани». 
 Так говорив я, а він відповів мені словом безжальним: 
 «Ну ж і дурний ти, чужинче, та й здалеку, мабуть, прибув ти,
 Що шанувати й боятись богів мене так умовляєш!

С Т А Р О Д А В Н Я  г Р Е Ц І Я  •  г О М Е Р
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275 Нам, кіклопам, байдуже й до Зевса-егідодержавця,
 І до блаженних богів, самі бо від них ми сильніші. 
 Страх перед Зевсом мене не примусить тебе пощадити
 З товаришами, якщо того власний мій дух не накаже.
 Краще скажи мені, де корабель твій оснащений нині
280 До суходолу пристав — далеко чи близько, щоб знав я». 
 Так він випитувать став, але це не укрилось від мене,
 Мав бо я досвід і хитрими мовив до нього словами: 
 «Мій корабель розтрощив Посейдон, землі потрясатель,
 Кинувши ним о скелі стрімкі при самім узбережжі
285 Вашого краю, — вітром сюди його з моря загнало.
 Наглої смерті, проте, із супутцями я врятувався». 
 Так я сказав. Не відмовив безжалісний серцем нічого,
 Скочив раптово і, руки свої на супутців наклавши,
 Двох, як щенят, ухопив і з силою ними об землю
290 Вдарив... (…) 
 Пошматувавши їх геть, спорядив собі з них він вечерю.
 Все він пожер, наче лев, що годується в горах, нічого
 Не залишив — ні утроби, ні м’яса, ні кості із мозком. (…)
 І між овець у печері своїй спочивати розлігся,
 Духом відважним тоді таку я подав собі раду:
300 Ближче підкрастись і, меч свій нагострений з піхов добувши,
 Вдарити в груди йому, рукою намацавши місце, 
 Де печінки під осердям, — та інша затримала думка:
 Всі ми в печері отут загинули б марною смертю,
 Бо від високих дверей не змогли б одвалити руками
305 Камінь той величезний, що велетень ним завалив їх.
 Так ми в журбі та зітханнях на світлу Еос дожидали. (…) 

Уранці кіклоп зжер на сніданок ще двох супутників Одіссея й пішов виводити отару на 
пасовисько. Одіссей звертається подумки до богині Афіни по допомогу. Побачивши важку 
кіклопову палицю, з допомогою товаришів він загострив її й заховав. Увечері Поліфем по
вернувся й знову схопив двох мандрівників собі на вечерю. Маючи хитрий задум, Одіссей 
запропонував Поліфему випити вина. Тричі він підносив те вино кіклопові, який розпитував 
героя про його ім’я та пригоди.

  (…)«Ти про ім’я моє славне питаєш, кіклопе? Назву я 
365 Зараз себе, та гостинця віддай, що мені обіцяв ти. 
 Звусь я Ніхто на ім’я, і Ніким мене батько і мати,
 Й товариші мої, й інші, звичайно, усі називають». 
 Так говорив я, а він відповів мені словом безжальним:
 «Отже, Нікого я з’їм наостанку, раніше ж поїм я
370 Товаришів його всіх, — оце тобі й буде гостинець». 
 Так він сказав, похитнувся  і навзнак упав, і, зігнувши
 Набік грубезну шию, лежав, і відразу всевладний
 Сон подолав його. (…) 
375 Кия тоді я у попіл гарячий засунув, щоб знову
 Він розігрівся, як жар, а тим часом відваги словами
 Товаришам додадав, щоб ніхто не утік з переляку.
 Отже, оливний кілок, хоча й був він сирий, розпаливши
 Так, що вогнем він узявся й яскраво почав пломеніти,
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380 Вийняв з вогню я і ближче підніс до кіклопа, навколо ж 
 Товариші поставали — бог дав їм одвагу велику. 
 Взявшись за дрюк той оливний з кінцем загостренним, дружно
 В око встромили йому ми. А я, натиснувши зверху,
 Став ним крутити, як бантину тесля свердлить корабельну
385 Свердлом, а інші з-під низу ремінням його обертають,
 Взявшись обабіч, і жваво він крутиться сам безустанно.
 Так от і ми, узявши розпечений дрюк, ним свердлили
 Велетню око… (…)
395 Страшно кіклоп закричав, аж луна розляглась по печері,
 З ляку ми кинулись врозтіч усі, і зразу він вирвав
 З ока оту деревину, гарячою кров’ю облиту,
 З люттю від себе її жбурнув обома він руками
 Й гучно кіклопів волати почав, що з ним у сусідстві
400 Теж у печерах жили на овіяних вітром узгір’ях.
 Крик той страшенний почувши, вони звідусіль позбігались,
 Вхід обступили в печеру і стали розпитувать, що з ним:
 «Що, Поліфеме, з тобою, що голосно так ти волаєш
 В ніч божественну й солодкого сну позбавляєш усіх нас? 
405 Може, хто з смертних отару твою силоміць виганяє?
 Може, самого тебе хтось насильством і підступом губить?» 
 В відповідь так із печери волав Поліфем премогутній:
 «Друзі, Ніхто, й не насильством мене він, а підступом губить!»
 Відповідаючи, мовлять вони йому слово крилате:
410 «Що ж, коли сам ти, й ніхто насильства тобі не вчиняє,
 То чи не Зевс тобі хворість наслав, і поміч тут марна, — 
 Краще ти батька свого, владику благай Посейдона!»
 Мовили це й відійшли; любе серце моє розсміялось,
 Як обманув я ім’ям його й задумом цим бездоганним.
415 Стогнучи тяжко і в корчах увесь аж звиваючись з болю,
 Камінь руками намацав кіклоп і відсунув від входу,
 Сів посередині в дверях і широко руки розставив,
 Щоб упіймати того, хто з отарою хтів би умкнути. 
 От якого він дурня знайти у мені сподівався!
420 Я ж міркувати почав, як найкраще зарадити справі,
 Щоб і супутників всіх, і себе від жорстокої смерті 
 Урятувати. Всілякі тут засоби й хитрощі ткав я — 
 Йшлось тут про душу, велике бо лихо уже насувалось.
 Зрештою визнав у серці я раду таку за найкращу:

С Т А Р О Д А В Н Я  г Р Е Ц І Я  •  г О М Е Р

А. Бьоклін. Одіссей та Поліфем. 1896 р. 
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425 Гарних, ставних там чимало було баранів густорунних,
 Добре вгодованих, з темною, аж фіалковою шерстю.
 Всіх я їх нишком позв’язував сплетеним віттям вербовим
 З ложа жорсткого, що велетень спав нечестивий на ньому. 
 Я їх по троє зв’язав, — ніс когось під собою середній,
430 Інші ж обидва з боків тим часом його прикривали.
 Кожні так троє несли одного чоловіка. А сам я…
 Був поміж ними баран, над усіх в тій отарі найкращий,
 Міцно вхопившись за карк, під черевом в нього кудлатим
 Я заховався і, вп’явшись руками у шерсть божественну,
435 Так і тримавсь терпеливо, відважного сповнений духу.
 Так ми в журбі та зітханнях на світлу Еос дожидали. (…)

                (Переклад Бориса Тена)
    

Ключові. Спілкування державною мовою. 1.	 Розкрийте пряме й переносне значення 
слів і виразів: Одіссей, одіссея, праця Пенелопи, бути між Сциллою та Харибдою, сирена. 
Математична компетентність. 2.	Заповніть (у зошиті) таблицю.

Художній простір Персонажі Події

Ітака 

печера

острів Еола 

Аїд 

острів феаків 

…

Інформаційно-цифрова компетентність.	 3.	 Випишіть із пісні 9 імена богів. За допомогою 
Інтернету з’ясуйте, за які сфери вони відповідали. Складіть словник. Уміння навчатися. 4. При
думайте запитання для літературного лото за поемами Гомера. Ініціативність і підпри-
ємливість.	5.	Який спосіб вигадав Одіссей, щоб урятувати своїх супутників і себе від люті 
Поліфема? Які риси характеру героя виявилися в пісні 9? Соціальна та громадянська 
компетентності. 6.	Напишіть твірроздум на тему «У кожного своя Ітака…» (10–12 речень). 
Обізнаність і самовираження у сфері культури. 7.	Прокоментуйте 1–2 ілюстрації на тему 
«Одіссеї», уміщені в підручнику (за вибором).	Екологічна грамотність і здорове життя. 
8.	Використовуючи текст	пісні 9, доведіть, що автор поеми й Одіссей добре обізнані зі зви
чаями та трудовими процесами свого часу. Наведіть цитати.   
Предметні. Знання.	9.	Розкажіть про міфологічну основу «Одіссеї». 10.	Охарактеризуй
те образи Одіссея, кіклопа Поліфема, автора. Наведіть цитати. Діяльність. 11. Порівняйте 
поеми «Іліада» та «Одіссея». Цінності. 12.	Назвіть духовні ідеали античного світу, які відо
бражені в поемі «Одіссея».

в и с н о в К и

• Античність і Середньовіччя — ранні етапи розвитку культури й літератури, коли панувало 
уявлення про митця як посередника між божественним і земним світом. 

• Як і поема «Іліада»,  «Одіссея» гомера має міфологічну основу, у ній також відображені 
особливості побуту, звичаї, мораль, ідеали давніх греків. 

• «Одіссея» є епічною поемою, у якій поетика обумовлена риторикою (настановою на 
розповідь про події). 

• Образи Одіссея, Пенелопи й інших персонажів поеми «Одіссея» уважають вічними, 
вони надихали митців наступних епох.  
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ІТАЛІЯ

Барви італійського Відродження

Ренесанс дав світові важливі духовні надбання, що поча-
ли нове літочислення європейської культури. 

Д. Чижевський 

Відродження, гуманізм.

1.	Пригадайте відомості про добу Відродження. 
2. Які твори епохи Відродження ви читали? Які проблеми в них порушені? 
3.	Яке нове бачення людини принесли митці в культуру того часу? 

Відродженням називають епоху, коли відбувалися значні зміни в історії духовного 
життя Європи. Так уважали й самі люди доби Ренесансу, і пізніші покоління. Наприкінці 
XII і протягом XIII ст. в Європі розпочалися такі процеси, які позначили кінець середньо-
віччя й відлік «нового часу». Ці процеси тривали передовсім в Італії, яку називають «бать-
ківщиною» Відродження. живопис художника Джотто та мистецтво слова Данте Аліґ’єрі 
засвідчили перехід від однієї доби до іншої, народження нового бачення людини та світу.    

Уперше поняття «Відродження», або «Ренесанс» (з італ. Rinascimento, фр. Renaissance — 
відродження), використав у XVI ст. художник Дж. Вазарі в трактаті «життєписи знаменитих 
живописців, скульпторів і архітекторів» (1550). Термін «Відродження» пов’язаний з ідеєю 
відновлення античної спадщини в нову добу. Але разом з античною традицією велику роль 
у розвитку Ренесансу відігравали й інші культурні  чинники, зокрема мистецтво доби Серед-
ньовіччя та народні традиції. Зміна епох — Від-
родження й Середньовіччя — не була різкою. 
Нова епоха ввібрала в себе кращі здобутки по-
переднього періоду культури. Проте все ж таки 
це була принципово інша доба в історії люд-
ства, що принесла нове світосприйняття й нове 
розуміння людини, великий духовний підйом 
у різних галузях життя. 

За основу культури епохи Відродження 
взято принцип гуманізму, утвердження краси 
й гідності людини, її розуму й волі, творчих 
сил і можливостей. Давнє мистецтво антич-
ності — гімн людині як представникові ро-
зумного й прекрасного роду. Образ людини, 
що за лежна від волі Бога, але шукає недосяж-
ної справедливості, розкрило середньовічне 
мистецтво. А образ людини вольової, творчої 
та мислячої з’явився в добу Відродження. Це 
образ дещо ідеалізований і героїзований, але 
саме він став сутністю ренесансної культу-
ри. Естетичний ідеал Відродження — образ 
людини, яка живе земним життям і водно-
час шукає істину, прагне духовного смислу. 
Люди в зображенні ренесансних майстрів 

У добу Відродження світ усвідом
люють не статичним, а таким, що 
здатен розвиватися, удосконалю
ватися завдяки волі людини.  

Джотто. Поцілунок Юди. 
1304–1306 рр. 
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виглядають реальними й водночас надзви-
чайними, не такими, як усі. Вони належать 
одночасно й до земного, і до вищого світів. 
Завдяки цьому сучасне переводилося на рі-
вень вічного, утверджувалася богоподібність 
реальної людини. 

Нові ідеї в добу Відродження проникли 
не лише в мистецтво, а й у науку, політику 
й ідеологію. Отже, епоха Відродження — це 
оновлення в усіх сферах суспільного життя й 
передовсім великий переворот у культурі.

СПЕЦиФІКА РЕНЕСАНСНОЇ КУЛьТУРи

1. Підвищення інтересу до особистості, визнання її цінності.

2. Поетизація образу активної, діяльної людини, яка поєднує особисті й суспільні інтереси. 

3. Утвердження високого призначення людини в процесі пізнання й перетворення світу.

4. Орієнтація на античну спадщину. 

5. Переосмислення християнських образів і сюжетів відповідно до викликів нової доби.

6. Світський характер культури. 

7. Формування ренесансного реалізму, настанова на пізнання реального життя людини в ас-
пекті її духовних потреб.

  

У країнах Європи Відродження тривало приблизно з XIV–XV ст. до середини XVII ст., 
але в кожній країні Ренесанс мав свою специфіку й етапи. В Італії ренесансне світосприй-
няття сформувалося раніше — наприкінці XII й протягом XIII ст. Цей період називають 

Передвідродженням, або Проторенесансом. Надалі в італій-
ській культурі виокремлюють три періоди: раннє Відроджен-
ня (XIV — перша половина XV ст.), Високе Відродження 
(друга половина XV — перша половина XVI ст.) і пізнє Від-
родження (друга половина XVI ст.). 

Представниками Передвідродження є художник Джот-
то й поет Данте Аліґ’єрі. На період раннього Відродження 
припадає творчість Франческо Петрарки, який прославив-
ся любовними сонетами на честь Лаури. Він створив зем-
ний і водночас піднесений образ Кохання, що послане лю-
дині Богом. 

Сучасником Ф. Петрарки був Джованні Боккаччо, автор 
численних літературних творів: роман «Філоколо», по-
ема «Філострато», повість «Ф’яметта» та ін., але основним 
твором письменника стала збірка новел «Декамерон», що 
дала поштовх для розвитку жанру новели в європейській 
літературі.  

Засновником стилю Високого Відродження в образо-
творчому мистецтві був Леонардо да Вінчі. Мистецтво для 
нього було засобом пізнання світу й вираження світо-

«У добу Відродження людство позбави
лося страху перед світом і відчуло над
звичайні можливості для духовного роз
витку» (М. Бахтін). 

«Ренесансна людина опинилася в дина
мічному світі, де її воля й думка звільни
лися від колишніх обмежень і вирушили 
на пошук істини» (Д.Наливайко). 

«Мистецтво Відродження розпочалося 
як синтез античності й Середньовіччя, а з 
іншого боку — Середньовіччя й мислення 
нового часу»  (Є. Яковлєв).  

Ф. Ліппі. Мадонна з дитям 
і двома ангелами. 1598 р. 



21

глядної позиції. На полотнах «Мадонна в 
гроті», «Таємна вечеря», «Мона Ліза (Джо-
конда)» та ін. художник утілив духовну глиби-
ну рене сансних образів, боротьбу добра і зла у 
світі й у душі людини. 

Світлі й піднесені ідеали Відродження ві-
дображені у творчості Рафаеля Санті, який 
створив образ прекрасної, гармонійної людини 
на фоні величної природи. Найвідоміше по-
лотно Рафаеля — це «Сикстин ська Мадонна». 
Легко йде по хмарах Марія з немовлям на ру-
ках, її погляд сповнений тривоги за сина й ве-
ликої надії на Бога… 

Кульмінацією Високого Відродження в Іта- 
лії є спадщина Мікеланджело Буонарроті, який 
прославився як скульптор, живописець, архі-
тектор, поет, інженер. Його розпис Сикстин-
ської каплиці у Ватикані вважають шедевром 
світового мистецтва. Біблійні персонажі в нього 
набувають небаченої сили й емоційної вираз-
ності. Одним із величних архітектурних творів 
Мікеланджело є собор Святого Петра в Римі. 

У період пізнього Відродження творили 
Паоло Веронезе й Тінторетто. Образи людей 
на їхніх картинах є складними й суперечливи-
ми, але водночас вони сповнені високих пори-
вань і прагнень.

  
 

Ключові.	Спілкування державною мовою.	1. Сформулюйте 2–3 визначення «Відроджен
ня — це …». Математична компетентність. 2. Складіть схему «Розуміння образу людини в 
добу Відродження». Інформаційно-цифрова компетентність.	3.	За допомогою Інтернету 
знайдіть інформацію й підготуйте презентацію про шедеври доби Відродження: а) «Мона 
Ліза (Джоконда)» Леонардо да Вінчі; б) «Сикстинська Мадонна» Рафаеля Санті; в) Сикстинська 
капела Мікеланджело Буонарроті (1 за вибором). Уміння навчатися.	4.	Придумайте 5–6 
запитань для вікторини «Чи знаєте ви епоху Відродження?». Ініціативність і підприємли-
вість. 5.	Уявіть, що ви працюєте гідом в Італії. Підготуйте віртуальну екскурсію для іноземних 
гостей і розкажіть про пам’ятки культури італійського Ренесансу. Соціальна та громадян-
ська компетентності. 6.	Назвіть етапи італійського Відродження й прокоментуйте їх словами: 
«А в цей час в Україні…» Обізнаність і самовираження у сфері культури. 7.	Уявіть, що ви 
працюєте над енциклопедією. Напишіть короткі статті (до 10 речень) на теми: а) «Гуманізм»; 
б) «Живопис італійського Відродження»; в) «Література італійського Відродження»; г) «Архі
тектура італійського Відродження» (1 за вибором).
Предметні. Знання. 8.	 Розкрийте вплив різних чинників і традицій на мистецтво Відро
дження. Діяльність.	9.	Порівняйте ставлення митців до кохання в добу античності й добу Від
родження (на прикладі прочитаних творів). Цінності. 10. Визначте здобутки Ренесансу та 
їхню роль у розвитку культури Європи.

Б А Р В И  І Т А Л І Й С ь к О г О  В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я

Мікеланджело. Фрагмент стелі Сикстин-
ської капели у Ватикані. 1508–1512 рр. 

Мистецтво утверджувало позитив
ні ідеали й цінності буття, віру в пе
ремогу над темними силами. 

Античність і християнська спадщина допома
гали митцям відкривати реальну, земну люди
ну в її духовних вимірах.  
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Данте Аліґ’єрі
1265–1321

Чи чув ти про Дантове «Пекло» колись,
Про грізні його терцини? 
Кого засудить туди поет,
Той вже там і загине. 

                                 Г. Гейне. «Німеччина. Зимова казка»

Поема, терцина, ліричний герой, 
алегоризм, символ.  

1. Що вам відомо про життя та творчість Данте? 
2.	Пригадайте сонет «В своїх очах вона несе Ко 

хання…». Розкажіть про історію написання тво
ру та його ідейнообразний зміст. 

Данте народився в травні 1265 р. в м. Флоренції (Італія) у сім’ї дворянина Аліґ’єро ді 
Беллінчоне л’Аліґ’єро. Сина назвали Дуранте, скорочено — Данте. Коли хлопцеві виповни-
лося 9 років, він зустрів на вулиці свою ровесницю, доньку сусіда Портінарі, на ім’я Беатріче. 
Ця зустріч і створила в його уяві нетлінний образ Кохання, що згодом увійшов у його твор-
чість. Про дівчину в яскраво-червоному вбранні як про втілення Вічної Краси й жіночності 
Данте розповів у своїй першій збірці «Нове життя» (1295). Поет писав про те, як розквітло 
й оновилося його життя, осяяне коханням до Беатріче. 

Протягом життя Данте брав активну участь у громадському житті Флоренції. Опинив-
шись у центрі політичної боротьби, поет відстоював інтереси різних прошарків суспіль-
ства, плекав надію на об’єднання Італії, покращення суспільства. Через політичні колізії 
Данте опинився у вигнанні. Він був позбавлений права жити у Флоренції й змушений від-
чути, за його словами, «який гіркий хліб чужий, як тяжко підніматися чужими сходами». 

Данте побував у багатьох містах Італії, шукаючи при-
тулку. 

Окрім «Нового життя», перу Данте нале жать й інші 
твори. Наприклад, у філософському творі «Бенкет» 
(1302) письменник утверд жує природну схильність лю-
дей до пізнання, що є «найвищим досягненням життя». 
У трактаті «Про народне красномовство» (1304) Данте 
уславив красу й велич народної італійської мови, але 
водночас підкреслював і значення латини, яка, на його 
думку, має залишитися мовою науки й літератури. Данте 
цілком слушно вважають основоположником італійської 
літературної мови, що, за його словами, може стати запо-
рукою об’єднання Італії.

Найвідомішим твором Данте є «Комедія», або «Бо-
жественна комедія», саме під такою назвою цей твір 
увійшов в історію світової літератури завдяки визначен-
ню Дж. Боккаччо.

Останні шість років Данте провів у м. Равенні 
(Італія), де й закінчив свій життєвий шлях 14 верес-
ня 1321 р.

Е. Пацци. Пам’ятник Данте 
у Флоренції. 1865 р. 
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Терцина — строфа з трьох рядків п’ятистопного ямба, у якій середній рядок риму
ється з крайніми — першим і третім — у наступній строфі (аба бвб вгв гдг і т. д.), 
завершуючись окремим рядком, римованим з другим рядком попередньої строфи. 
Уперше використана в «Божественній комедії» Данте Аліґ’єрі. Інколи терциною нази
вають окремий ліричний невеликий за обсягом твір (Б. Лепкий «Терцина»), фрагмент 
поеми (вступ до поеми «Мойсей» І. Франка), частину епопеї (один із розділів «Попелу 
імперії» Юрія Клена).    

«Божественна комедія». Урятувати світ і людину. За основу сюжету взято мандри 
героя світом. Люди доби Ренесансу вірили, що людина після смерті не вмирає: 
її душа продовжує жити й, згідно з християнськими уявленнями, потрапляє в по-
тойбічний світ. Відповідно в поемі Данте три частини: «Пекло», «Чистилище», 

«Рай», які мають нагадати кожному читачеві про моральну відповідальність перед Богом за 
свої вчинки на землі. 

Про задум твору Данте писав у листі К. делла Скала: «Урятувати людей від ганебного стану 
й привести їх до щастя». Письменник мріяв про духовне спасіння людини й усього світу. Він 
стверджував думку про те, що людина під час земного існування має усвідомити своє станови-
ще, осмислити власні вчинки й стати морально кращою. Данте обстоював ідею невичерпних 
внутрішніх можливостей людини, її здатності до духовного перетворення себе та світу. 

Поему нерідко порівнюють із величним храмом, бо вона побудована автором дуже чітко й 
логічно, відповідно до його задуму. Символічна цифра «три», що втілює божественну Трій-
цю, — свідомий задум письменника. Кожна частина містить 33 пісні, а всього в поемі 100 пісень 
разом зі вступом. Форма терцини (тривірша) використана в усіх частинах поеми. До того ж 
у кожній частині приблизно однакова кількість 
рядків: «Пекло» — 4720, «Чистилище» — 4755, 
«Рай» — 4758, а всього в поемі — 14 233 рядки. 
Отже, Данте прагнув гармонії пропорцій, нази-
ваючи себе «геометром». Думкою про віднов-
лення гармонії світу просякнутий увесь твір. 

Світ у вимірі Данте. У центрі художнього 
світу «Божественної комедії» — Земля. У Пів-
нічній півкулі розташована глибока вир ва 
Пекла, центр якої — у середині Землі. У де в’я-
ти колах Пекла страждають душі грішників. 
Це всеосяжна картина людських вад і пороків. У 
колі першому (Лімб) перебувають доброчес-
ні язичники. Серед них — Арістотель, Гомер, 
Евріпід та ін. У колі другому — порушники 
шлюбної вірності (Фран ческа да Ріміні, Пао-
ло та ін.). Коло третє — ненажери, коло чет-
верте — скнари та марнотратники, коло п’яте 
— гнівні й нудні люди. Коло шосте — притулок 
єретиків. Коло сьоме — насильники всіх видів 
(над ближніми, над собою). Коло восьме — 
ошуканці, лицеміри, хабарники, злодії, лукаві 
порадники, звідники й спокусники, фальши-
вомонетники та ін. Коло дев’яте — зрадники 
(Юда, Брут, Кассій та ін.). 

У Південній півкулі розташована гора 
Чистилища, оточена з усіх боків океаном. 
Разом із Передчистилищем і земним Раєм 



І Т А Л І Я  •  Д А Н Т Е  А Л І Ґ ’ Є Р І

Ліричний герой Данте втілює шу
кання й поривання людського духу, 
його нелегкий шлях до усвідомлення 
себе й світу. 

Картина, яку побачив герой Данте в потойбіч
ному світі, є віддзеркаленням людських поро
ків і земних гріхів. 

Герой рухається слідом за Вергілієм, що втілює 
божественну мудрість та античний гуманізм, 
а потім — за Беатріче, що втілює життєдайне 
Вічне кохання. 

Д. ді Мікеліно. Данте тримає «Божест венну 
комедію», поруч вхід до Пекла, сім терас Чис-

тилища, Флоренція та сфери Неба. 1465 р.
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тут також дев’ять кіл. У Передчистилищі очи-
щуються душі померлих, не примирених із 
церквою, недбайливих, таких, які померли 
не своєю смертю. Тут знаходиться й долина 
земних владарів: у першому колі — пихаті, 
у другому — заздрісники, у третьому колі — 
гнівливі, у четвертому — ледачі, у п’ятому колі 
перебувають скнари, у шостому — обжерливі, 
сьоме коло — осередок перелюбників. У зем-
ному Раю Данте супроводжує Мательда, але 
тут уже з’являється видіння Беатріче, котра 
буде супроводжувати героя до Раю. Беатріче 
зображена як символ шляхетного кохання, що 
відкриває героєві шлях до божественної любові. 

Навколо Землі рухаються Сонце й планети. Вони також у «Божественній комедії» Данте 
утворюють дев’ять кіл, на яких розташований небесний Рай, де живуть у вічному блаженстві 
душі праведників. Перше небо — Місяця, друге — Меркурія, третє — Венери, четверте — Сон-
ця, п’яте — Марса, шосте небо — Юпітера, сьоме небо — Сатурна, восьме небо — непорушних 
зірок, а дев’яте — Кристалічне, або янгольських ієрархій. Десяте небо утворює Емпірей — по-
мешкання божества, світ вічності. 

Останні пісні поеми описують картину Раю, де сяють зірки, мерехтять різними кольорами 
відблиски вогненної ріки, розцвітають чарівні квіти. Данте змальовує Небесну Троянду — уті-
лення християнських ідеалів. У фіналі поеми героєві з’являється видіння Бога й нарешті від-
кривається ідея божественної любові, «що водить сонце й зорні стелі».   

Загадки жанру. Данте назвав твір комедією згідно з риторикою свого часу. Трагедією 
в ті часи вважали поетичний твір високого стилю із захопливим початком і жахливим 
кінцем, написаний латиною. А комедією називали твір із благополучним фіналом, напи-
саний народною мовою. «Божественна комедія» створена середнім стилем, не латиною, 
а рідною для поета італійською мовою. Упродовж століть Італія була роздроблена на ба-
гато дрібних князівств, тому на її території існувала велика кількість діалектів. Завдяки 
«Божественній комедії» рідний для Данте тосканський діалект став основою літературної 
італійської мови. 

Алегорії та символи. У листі до К. делла 
Скала письменник зазначав, що його поему 
треба тлумачити в чотирьох аспектах. Перший 
аспект — буквальний, коли текст сприйма-
ється в прямому значенні. Другий аспект — 
алегоричний, коли за образами й ситуаціями 
приховано події зовнішнього світу. Третій 
аспект — моральний, що передбачає опис пе-
реживань і пристрастей людської душі, яка 
постійно знаходиться між добром і злом, 
життям і смертю, Богом і дияволом. Четвер-
тий аспект — анагогічний (із давньогрецьк. 
такий, що підносить угору), тобто філософ-
ський. Згідно з такою авторською концепці-
єю, кожен образ або епізод можна розуміти в 
різних смислах.

«У ”Божественній комедії“ поєдналися 
традиції середньовічної культури (жанр 
”видінь“, мандри душі в загробному сві
ті, ос мислення життєвого шляху крізь 
призму біблійних істин) і нового мислен
ня, що свідчило про наближення Від
родження. Герой Данте не є залежною 
й безвольною істотою, його подорож 
задля осмислення глобальних проблем 
людства означає надзвичайну розкутість 
людського духу, його піднесення та сво
боду в пошуку істини»  (О. Лосєв).  

«У християнській традиції слово Рай оз
начає ”наближення до Бога“, ”обитель Бо
га“, ”вічну любов Бога», а слово Пекло — 
”відлучення  (віддалення) від Бога“, ”місце 
покарання грішників“»  (Є. Дроб’язко).  

Боттічеллі. Пекло. 1480–1490 рр.
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Образ /зміст Буквальний Алегоричний Моральний Філософський

Поет  
(ліричний 
герой)

Сам Данте Пошуки 
людиною 
свого місця 
в суспіль-
стві

Людська душа, 
оточена гріхами, 
але прагне очи-
щення, мораль-
ного відродження 
світу

Пошук людиною 
духовних ідеалів 
задля всього людства

Вергілій Римський поет 
Публій Вергілій 
Марон — автор 
«Енеїди», «Буко-
лік», «Георгік»

Прихильник 
суспільної 
єдності

Ідеал громадян-
ських чеснот 
і людських 
якостей

Уособлення 
божественної 
мудрості, що виведе 
людство до світла 

Беатріче Кохана Данте — 
Беатріче 
Портінарі

Ідеал 
Краси, 
жіночності, 
Кохання

Любов, моральні 
цінності, що про-
світлюють душу 
людини, роблять 
її кращою

Символ божествен-
ної любові, що веде 
людство до духов-
ного відродження, 
вічного життя

                             БОЖЕСТВЕННА кОМЕДІЯ (1307–1321) 
Поема

(Уривки)

Пекло

Пісня перша

1      На півшляху свого земного світу
Я трапив у похмурий ліс густий,
Бо стежку втратив, млою оповиту. 

4      О, де візьму снаги розповісти
Про ліс листатий цей, суворий, дикий,
Бо жах від згадки почина рости! 

7      Над смерть страшну гіркіший він, великий, — 
Але за благо те, що там знайшов,
Повім про все, що в пам’ять взяв навіки. 

10   Недобре тямлю, як постав цей схов,
Бо сонність так оволоділа мною,
Що з певної дороги я зійшов.

13   Я опинивсь під пагорба стіною,
Яким кінчався неширокий діл,
Де острах ліг на серце пеленою.

16 Я вгору глянув і побачив схил,
 Вже убраний у сонячне проміння,
 Що надає людині свіжих сил.

19 Тоді помалу уляглось тремтіння,
 Що не давало спокою мені
 Всю ніч, коли блукав між страховиння.

22 Як той, хто у задишці голосній
 На сушу вийшов, піною укритий,
 І озирає вири навісні, — 

25 Так і мій дух, не скінчивши летіти,
 Зирнув назад і стежку оглядав,
 Яка не дозволя нікому жити.

28 Тут я собі спочити трохи дав
 І вирушив на гору незнайому,
 А за опору нижчу ногу мав. 

І Т А Л І Я  •  Д А Н Т Е  А Л І Ґ ’ Є Р І
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31   І от, коли вже йшов я по підйому,
Збіг леопард, моторний та верткий,
І шерсть рябіла плямами на ньому. 

34   Моїх очей він не злякавсь, дерзкий,
І, заступивши шлях, став на сторожі,
І я подавсь униз, у діл низький. 

37  А йшли хвилини ранішні, пригожі,
І сонце сходило з тим почтом зір,
Що з ним спахнули, як Любові Божій

40   Схотілося у рух оздобить шир.
І дух надія звабила рожева,
Що скоро зникне цей плямистий звір.

43  Пора буяла навкруги квітнева,
Та я не вчув нічого, тільки ляк
Од вигляду уже близького лева.

46   І так, здалось, на мене  йшов хижак,
Наїжившись, страшенно зголоднівши,
Що рух повітря вмить, здалось, закляк. 

49  Ще вийшла люта й зла вовчиця вивши, — 
Її неутоленна худорба
Примушує людей конать збіднівши. 

52 В очах її така була злоба,
 Таке палало полум’я гаряче,
 Що з страху шлях згубив я до горба. 

55 І наче той, хто дивиться найпаче,
 Куди б скарби багаті примостить,
 А, їх утративши, — в розпуці плаче,

58 Такий був я, бо твар мене щомить,
 Встріч ідучи, помалу відсувала
 Туди, де сяйво сонця не звучить. 

61 Коли ж моя нога на діл ставала,
 Явився хтось, у кого зір потух,
 Мовчанка ж довга голос відібрала.

64 В безлюдді я його побачив рух.
 «Врятуй!» — була мольба моя єдина, — 
 Байдуже, чи людина ти, чи дух!»

67 Він мовив: «Не людина; був людина;
 В Ломбардії мій батько оселивсь,
 У Мантуї — моя там батьківщина.

70 За Юлія часів я народивсь,
 хоч пізно; жив я в Августовім Римі,
 Коли ще лжебогам народ моливсь. 

73 Я був поет, пісні складав любимі,
 Як славний син Анхізів з Трої втік,
 А Іліон упав в огні та димі. 

76 Та чом вертаєш і в журбі поник?
 Чого не йдеш на горб, де корениться
 Солодке джерело чудесних рік?»

79 «Чи не Вергілій ти, чи не криниця
 Широкоплинних мовних вод ясних? — 
 Спитав я й став, щоб в шані поклониться, — 

82 О світло й честь усіх співців земних,
 Ти зваж на захват мій, на шанування
 Твоїх безсмертних творів видатних.

85 Ти вчитель мій, моє уґрунтування,
 У тебе я знайшов на все життя
 Той гарний стиль, що дав мені визнання.

88 Ти бачиш твар, що втік од неї я?
 Рятуй мене ти, мудрецю славетний,
 Бо в серці й жилах кров тремтить моя».

Дж. ді Паоло. Данте та Вергілій.  Сторінка 
«Божественної комедії» Д. Аліґ’єрі. 1450 р.



27

І Т А Л І Я  •  Д А Н Т Е  А Л І Ґ ’ Є Р І

БАГАТОЗНАЧНІСТь ОБРАЗІВ І СиМВОЛІВ У ПЕРШІЙ ПІСНІ  
«БОжЕСТВЕННОЇ КОМЕДІЇ»

Образ /зміст Буквальний Алегоричний Моральний Філософський 

Поет Данте Пошук місця 
в суперечливому 
суспільстві

Людська душа 
(дух) заблукала 
серед гріхів 
і пороків

Пошук духовних 
ідеалів, прагнення 
духовного очищен-
ня людства

Ліс Темний 
густий 
ліс

Папський Рим; 
політичні 
чвари в Італії

Людські гріхи й 
помилки

Утрата людством
божественної іс-
тини, правильного 
шляху, духов них 
орієнтирів 

хижаки Леопард, 
лев, 
вовчиця

Леопард є алегорією 
політичних супротив-
ників, лев — влади ко-
роля Франції, вовчиця 
— римського папства 

Перелюбство, 
гордість, 
жадібність 

Людські вади 
й спокуси

Вергілій Рим-
ський 
поет

Прихильник 
імперії, єдиної держа-
ви

Ідеал 
громадянських 
чеснот 

Провісник христи-
янства, утілення 
божественної 
мудрості 

Пагорб Узвишшя Над лісом гріхів і по-
милок височить рятів-
ний пагорб Доброчес-
ності, осяяний сонцем 
Істини 

Доброчесність 
— моральна 
мета кожного

Через доброчес-
ність можна на-
близитися до Бога

91   «хай буде інший шлях тобі прикметний, — 
 Він одповів на жалісні слова, —
 Щоб ти мерщій покинув діл цей шпетний.

94 Повз твар, яка голодна завива,
 Не прослизне і найспритніший дока:
 хто мимо йде, усіх вона вбива. (…)

112 А звідсіля, — надумав я одно, —
 Я поведу тебе, де залягають
 Місця, які я взнав уже давно. 

115 Почуєш ти, як в розпачі благають
 Там духи з зойком та з ламанням рук,
 Повторну смерть на себе накликають.

118 Побачиш тих, хто між вогненних мук
 Таємно тішиться у сподіванні
 Колись піднестись до блаженних лук.

121 А схочеш в висі злинути останні, — 
 Душі, достойнішій за мене, здам
 До ніжних рук тебе при розставанні. 

124 Бо той, хто звіку владарює там,
 Мене, що бився у ворожій раті,
 Й тих, хто зі мною, не пуска й до брам.

127 А в тронній владаря світів палаті
 Усе пристойне пишному кошу.
 Щасливий той, хто буде там на святі!»

130 І я йому: «Поете, я прошу,
 Ім’ям христа, якого ти не відав,
 Все зло й все гірше хай тут полишу,

133 Ти ж покажи усе, про що повідав:
 хай браму бачу я з Петром святим
 І тих, хто в муках та скорботі знидів». 

136  І рушив він, а я — слідом за ним. 

(Переклад Євгена Дроб’язка) 
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Пісня п’ята

1 І тут зійшов до другого я кола,
 За перше меншого, та від розпук
 Кричали душі голосніш довкола. 

4 Й страхітного Міноса вчув я гук;
 Який при вході судить справедливо,
 хвостом указуючи розмір мук.

7 Кажу, колись якась душа лякливо
 Розповіла про всі свої діла,
 То цей знавець гріхів, тонкий на диво,

10 Їй місце визначає в царстві зла,
 хвоста скрутивши стількома витками,
 В котре по черзі коло засила. 

13 Тиск перед ним і днями, і ночами;
 Душа тут кожна свій проходить суд:
 Сказала, вчула та й пішла до ями. 

16 «О ти, хто в наш занурюється бруд, — 
 Гукнув Мінос, коли на мене глянув,
 На мить лишивши безконечний труд, —

19 Дивись, куди ввійшов і з ким ти станув,
 А про широкий вхід і не гадай!»
 І вождь до нього: «Чом так гучно грянув? 

22 Не з власного жадання йде в ваш край:
 Так хочуть там, де все зробити можуть,
 Чого захочуть, так що не чіпай». 

25  І ось такий, що й камінь міг стривожить,
  Зачувся лемент, і зневіра йме,
  Чи зойки відчаю луна не множить? 

28  Туди прийшов, де світло геть німе,
  І знявся рик, як в буряному морі,
  Коли на ньому дужий вітер дме.

31  Пекельні вихори, рвучкі та скорі,
  Засуджених волочать, тягнуть, б’ють
  Згори і знизу, й ті в сльозах та в горі.

34  І душі, летячи у каламуть,
  Ридають, виють, сповнюючись хіттю,
  Самого Бога в небесах клянуть: 

37  Я взнав, що підпадає тут страхіттю,
  жахливій бурі цій той люд яркий,
  Який скорився лиха розмаїттю. 

40  І як на крилах носяться шпаки
  В холодну пору, збившися у зграї,
  Так духів злих пролинув рій швидкий. 

43  Звідсіль, звідтіль, вверх, вниз, як в водограї,
  І без надій, що прийде тиші мить
  Або змаліють муки їх безкраї. (…) 

73  І я сказав: «Співцю, поговорити
  хотів би я із тінями двома,
  Що вихор їх жене несамовитий?» 
 
76  І він: «Побачиш, як зрідіє тьма,
  Й вони наблизяться: ім’ям любові 
  Благай, і пара підлетить сама». 

79  Коли до нас їх вир підніс раптовий,
  Подав я голос: «Привиди журби,
  Як Інший зволить, станьмо до розмови».

82  Як в полум’ї жадоби голуби
  У рідні гнізда між зелені крони
  Летять на крилах спільної судьби, — 

85   Вони удвох з оточення Дідони 
        Перенеслись у пітьмі коловій, — 
        І стали біля нас без заборони.

Дж. ді Паоло. 
харон перевозить  

Данте та Вергілія через води Стіксу. 
1450 р.
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88  «О ти, що ходиш по землі живий,
  І надійшов сюди, у сморід чорний,
  До нас, що світ забарвили в крові. 

91  Якби нам другом цар був непоборний,
  Вблагали б ласку ми тобі послать,
  Щоб ти щасливим був у висі горній. 

94  То слухай, споминай, що є згадать,
  І поки буря десь там забарилась,
  Ми будем слухати і розмовлять. 

97  жила я там же, де й нас світ з’явилась,
  Над морем тим, що в нього По втіка,
  Котра супутниць тьмою збагатилась. 

100  Кохання, що шляхетних обпіка,
  Його зманило молодичим станом,
  Який сточила тут печаль гірка. 

103  Кохання, що кохать дає й коханим,
  Мене взяло, вогнем наливши вщерть,
  Що став моїм він, як ти бачиш, паном. 

106  Кохання нас вело в злощасну смерть.
  Каїна жде того, хто кров’ю вмився», — 
  І вже їх ворушила вітроверть. 

109  Ці душі слухавши, я похилився
  І в болісну заглибився печаль;
  Поет спитав нарешті: «Чом спинився?»

112  І я на це почав: «О лютий жаль!
  Ці ніжні мрії, ці солодкі чари
  Їх завели в таку скорботну даль!»

115  А там звернувся до цієї пари
  Й почав: «Франческо, від твоїх страждань
  У серці чую болісні удари.

118  Але скажи: під час палких зітхань
  Як вчило вас чаруюче кохання
  Спізнати мить жагучих поривань?»

121  Й вона: «Немає більшого страждання,
  Як згадувати любий щастя час
  В біду; твій вождь здає в тім справоздання.  

Дж. ді Паоло. Данте та Вергілій в Пеклі. 
1450 р.

124  Коли ж ти прагнеш знать, який у нас
  Початок був коханню, збудься спраги, — 
  Я плакать буду й мовить водночас. 

127  Якось ми вдвох читали для розваги,
  Як Ланчелота взяв кохання пал,
  І самоти не брали до уваги.

130  І часто, мов під дією дзеркал, 
  Нам під очима лиця пік рум’янець.
  Але нас подолав миттєвий шал:

133  Ми прочитали, як тремтів коханець,
  Бо вперше в губи цілував самі, — 
  І цей от, мій незмінний співвигнанець,

136  Мені вуста торкнув, з жаги німий, — 
  Твір і співця за Галеотто мавши,
  Вже того дня більш не читали ми». 

139  Так дух розповідав цей, споминавши,
  А той ридав; і руки я простер
  У даль за ними, від жалю вмиравши,

142  І впав, неначе той, хто нагло вмер. 

(Переклад Євгена Дроб’язка) 
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З О Л О Т І  С Т О Р І Н К И  Д А Л Е К И Х  Е П О Х

РОЗВиТОК СЕРЕДНьОВІЧНих ТРАДиЦІЙ У «БОжЕСТВЕННІЙ КОМЕДІЇ»

Середньовічні традиції Ренесансне переосмислення традицій 
у «Божественній комедії»

Зображення потойбічного світу 
(видіння, містерії та ін.)

Подорож героя потойбічним світом розкриває важливі 
питання реального життя

Ідея приреченості людської долі, 
покірності волі Бога

Ідея духовного вдосконалення людини й людства, по-
шук божественної істини в душі та світі 

Зображення світу як єдиного,  
даного Богом

Думка про рух Усесвіту, створеного Богом, можливість 
розвитку світу 

Алегоричний зміст образів 
і ситуацій 

За алегоричними образами й ситуаціями приховані 
проблеми земного буття, критика суспільства, гріхов-
ності людини 

християнські символи християнська символіка спрямована на пошук істини, 
духовний розвиток людини й світу

Статична картина світу Рушійними силами Всесвіту, на думку Данте, є високі 
моральні цінності 

Людина нічого не може змінити у 
світі 

Проголошення духовної величі людини, її особистої мо-
ральної відповідальності  за зміни в житті й суспільстві 

Рай
Пісня тридцять третя

115  В глибокій ясноті переді мною
  Явилися із світла троє кіл
  Трьох кольорів з об’ємністю одною.

Де завертав внутрішній поріг,

																									«Божественна	комедія»	українською	мовою

Видатний твір Данте почали перекладати в Україні ще наприкінці XIX — на початку XX ст. 
Першим до перекладу «Божественної комедії» звернувся отець Павло Штокалко, але 
його праця не дійшла до наших днів. Іван Франко, Володимир Самійленко, Василь 

Барка, Михайло Драй-Хмара та інші письменники теж перекладали окремі пісні поеми, 
однак не всі їхні переклади збереглися. Перший переклад усіх трьох частин твору зробив 

Петро Карманський у 1950х роках (у 1956 р.  була опублікована лише перша частина за редакцією 
Максима Рильського). Повні переклади всіх трьох частин здійснили Євген Дроб’язко 1976 р. та 
Максим Стріха у 2013–2015 рр.   

118 Одне — відбиток другого всіх сил,
 Немов Іріда близ Іріди стала,
 А третє йде вогнем з обох світил. 

121 Який ти куций одяг надівала,
 Безсила мисле, проти ж тебе річ
 Іще куцішою себе являла. 

124 О вічний блиску, що шляхом сторіч,
 Самоосяжний, самоосягаєш
 Й, осягнутий, собі зориш устріч! 

127 На колі, що відбитий в ньому сяєш, — 
 Коли його я зором перебіг, — 
 Бо ти навколо сяйвом осяваєш,Дж. ді Паоло. Ворота до Чистилища. 1450 р.
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І Т А Л І Я  •  Д А Н Т Е  А Л І Ґ ’ Є Р І

130 Де завертав унутрішній поріг,
 Мені немовби з нас малюнок здався,
 І наче барви власні він зберіг. 

133 Мов геометр, який старанно брався
 За вимір площ і ліній колових, 
 Але, засад не маючи, стерявся, — 

136 Такий став я при дивинах нових:
 хотів уздріть, як образ той у колі
 Розміщено, як скріплюється їх. 

Ключові. Спілкування державною мовою.	1. Знайдіть у першій пісні характеристики об
разів ліричного героя та Вергілія. Прокоментуйте. 2.	Про що просить герой Вергілія й до чого 
Вергілій закликає поета? Наведіть приклади риторичних засобів.	3.	За допомогою яких тропів 
перекладач відтворив страждання грішників у п’ятій пісні? 4.	У яких словах героя виявляється 
співчуття до долі Франчески ді Ріміні та Паоло? Наведіть цитати. Математична компетент-
ність. 5.	Намалюйте схему «Пекло в ”Божественній комедії“». Прокоментуйте. Компетентності 
в природничих науках і технологіях.	6.	Порівняйте картину світу в «Божественній комедії» 
із сучасними уявленнями про світ (у вигляді таблиці). Інформаційно-цифрова компетент-
ність. 7.	Випишіть імена персонажів (реальних і міфологічних), які згадані в другій пісні. За до
помогою Інтернету знайдіть інформацію про них, прокоментуйте. Уміння навчатися. 8.	Як ви 
вважаєте, чого навчився ліричний герой протягом подорожі? Сформулюйте три істини, які він 
відкрив для себе.  Ініціативність і підприємливість.	9.	Як герой Данте прагнув урятувати світ? 
Соціальна та громадянська компетентності. 10.	У «Божественній комедії» ідеться не про 
приватне життя, а про глобальні проблеми людства. А які глобальні ризики й виклики має сучасне 
людство? Як ви думаєте, у яких колах могли б опинитися наші сучасники? Чому?  Обізнаність 
і самовираження у сфері культури. 11.	 За допомогою Інтернету та довідкової літератури 
знайдіть ілюстрації Г. Доре до твору. Доберіть до однієї з них поетичні рядки Данте. Прокомен
туйте ілюстрацію. Екологічна грамотність і здорове життя. 12.	Що потрібно для того, щоб 
люди не грішили й вели доброчесний спосіб життя? Напишіть відповідь у таблиці (у зошиті).

Погляди Данте Моя думка 

 

Предметні.	Знання. 13.	Розкрийте зв’язок «Божественної комедії» з традиціями епохи Се
редньовіччя.	14.	Які ренесансні ідеї виявилися у творі? Діяльність. 15. Пригадайте визначення 
терміна «комедія». Поясніть, чим «Комедія» Данте відрізняється від подібних творів. 16. Порів
няйте Дантового героя та образ Вергілія.  Цінності. 17. Знайдіть у поданих уривках символічні 
образи, розкрийте їхній алегоричний, моральний та філософський зміст. 18.	Які християнські 
цінності втілено у творі? 

в и с н о в К и
• У «Божественній комедії» герой вирушає на пошуки виходу з духовної темряви, у якій 

опинилося людство. 
• героя ведуть Вергілій та Беатріче, що втілюють мудрість і любов, які, на думку Данте,  

зцілюють світ.  
• Поему названо «комедією» згідно з правилами риторики того часу, вона написана не 

латиною, а живою італійською мовою. 
• Усі образи й ситуації твору можна розуміти в різних аспектах: у буквальному, алегорич-

ному, моральному, філософському. 
• Символічна цифра «3» (терцина, три частини поеми та ін.) утілює ідею божественної Трійці. 



139      Були ж у мене крила надто кволі;
      Але яскравість сяйва тут прийшла,
      І міць зростала розуму і волі.

142  Уяву сила зрадила була,
  Та, мов колеса, ясні і веселі,
  жадобу й волю долі повела

145  Любов, що водить сонце й зорні стелі. 

                           (Переклад Євгена Дроб’язка) 
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АНгЛІЯ

культура англійського Ренесансу 

Велика доба породила великі ідеї. Вершиною цієї доби в 
Англії став Шекспір, що став неосяжним горизонтом для по-
дальшої культури. І. Франко 

Ренесанс, театр, літературна мова.

 Робота в групах: а) «історики» мають зібрати відомості про історичні події в Англії XIV–
XVII ст.; б) «мовознавці» готують повідомлення про функціонування мови в Англії того часу; 
в) «культурологи» готують презентацію про розвиток англійського театру доби Відродження.   

Передумови гуманістичної культури в Англії почали формуватися в XIV ст. Специфіку 
англійського Відродження зумовили бурхливі історичні події: Столітня війна (1337–1453), 
війна Червоної та Білої троянд (1455–1485), народні повстання, рух Реформації. Англій-
ський Ренесанс припадає на історичну добу правління династії Тюдорів, першим королем 
якої став Генріх VII, якому вдалося встановити мир після міжусобних воєн між династіями 
Йорків і Ланкастерів. Важливу роль в укріпленні абсолютизму відіграв король Генріх VIII, 
який зміцнив позиції Англії в Європі. А вершиною англійського абсолютизму вважають 
правління Єлизавети I (1558–1603). За її царювання було створено могутній флот, що значно 
розширив колоніальні володіння Англії.   

Розвиток англійської літератури в той час був уповільнений через те, що в середні віки після 
норманського нашестя офіційною мовою в Англії була французька, а народ розмовляв і творив 
англосаксонськими діалектами. 

Формування англійської літературної мови на основі лондонського діалекту вплинуло на 
становлення англійської літератури доби Відродження. 

Передвідродження в Англії охоплює період наприкінці XIV ст. Перший період тривав у 
першій половині XVI ст., другий — майже вся друга половина XVI ст., третій — на межі 
XVI–XVII ст.  

Родоначальником англійського Ренесансу вва- 
жають письменника Джефрі Чосера (приблизно 
1340–1400). Як і у творчості Данте, у його літера-
турній спадщині виявилися середньовічні тради-
ції, але водночас формувалося й нове ренесанс-
не бачення. Увага до людини та її внутрішнього 
світу, глибоких почуттів у творчості Дж. Чосера 
засвідчує перехід до «нового часу». 

Іншим представником перехідного періоду був 
Томас Мелорі (1416–1471), який написав роман 
«Смерть Артура», де були зібрані лицарські леген-
ди про короля Артура й братство Круглого столу. 
Король Артур  зображений як володар Європи, але 
ідеальне лицарське товариство гине у феодальних 
чварах. Цей твір став своєрідним прощанням із 
середньовічною культурою лицарства. 

Видатним митцем раннього англійського 
Відродження став Томас Мор (1478–1535), автор 
знаменитої книжки «Утопія», у якій відображено 
мрію про ідеальне суспільство. 

У XVI ст. в Англії сформувалася 
національна самосвідомість, що 
виявилося в загальному інтересі 
до національної історії та подій 

державотворення. Англійська історія — най
популярніша тема мистецтва тих часів.

Невідомий художник. 
Портрет Єлизавети І на честь перемоги 

над Іспанською Армадою. 1588 р.
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Формування міської культури супроводжувалося розвитком театру. Поширені за часів 
епохи Середньовіччя міраклі, містерії й мораліте поступалися творам професійних митців. 
Помітним явищем у літературі Англії доби Ренесансу були так звані публічні театри. Вони 
мали постійний склад виконавців і драматургів, які нерідко були й акторами. Ці театри були 
доступні всім верствам населення. Цензура того часу забороняла показувати сцени із сучас-
ного життя, однак у п’єсах певною мірою були порушені проблеми тогочасного суспільства. 
Уперше такий театр побудував у 1576 р. Дж. Бербедж, який став і керівником трупи. Піз-
ніше було відкрито ще декілька театрів: «Rose Theatre» (1587), «Globe Theatre» (1599) і театр 
«Hope Theatre» (1613). Театр «Глобус» («Globe Theatre») визнали найбільшим серед інших 
лондонських труп. Це була будівля шестигранної форми із солом’яним дахом. Свою назву 
театр отримав від статуї Геркулеса, який тримав на плечах земну кулю. Саме з цим театром 
доля звела В. Шекспіра.

А попередником Великого Барда вважають драматурга Крісто-
фера Марло (1564–приблизно 1593). У його драмах «Тамерлан Ве-
ликий», «Мальтійський єврей», «Історія доктора Фауста» утілено 
новий образ — титанічного героя, людини могутніх пристрастей і 
великих прагнень. К. Марло відіграв велику роль у становленні ре-
несансної драматургії, не випадково деякі вчені навіть приписують 
йому авторство шекспірівських п’єс. 

Англійський театр у добу Ренесансу нерідко ставав ареною бо-
ротьби різних соціальних угруповань, об’єктом, довкола якого трива-
ла запекла політична боротьба. У середині XVII ст. внаслідок цієї бо-
ротьби для англійського театру настали погані часи. У 1642 р. указом 
англійського парламенту театральні вистави були заборонені. Актори 
зазнавали публічного покарання різками. Занепад театру, знищення 
рукописів п’єс і документів призвели до знищення відомостей про 
життя В. Шекс піра. Лише у XVIII ст. виник інтерес до вивчення твор-
чості В. Шекспіра — найяскравішого представника мистецтва англій-
ського Ренесансу.  

 

Ключові.	 Спілкування державною мовою. 1. Дайте визначення понять «літературна 
мова», «діалект». Як вони співвідносяться між собою? 	Інформаційно-цифрова компетент-
ність.	2.	За допомогою Інтернету дізнайтеся більше про життя та спадщину Т. Мора, К. Мар
ло, Дж. Чосера. Підготуйте повідомлення. Соціальна та громадянська компетентності. 
3. Розкрийте суспільне значення театру в Англії доби Ренесансу. Обізнаність і самовира-
ження у сфері культури. 4. Які культурні пам’ятки доби англійського Ренесансу вам відомі? 
Розкажіть про них. 
Предметні.		Знання. 5. Назвіть хронологічні межі англійського Ренесансу та його видат
них представників. Діяльність.	6. Порівняйте умови розвитку культури Відродження в Італії 
та Англії. Визначте подібність і відмінність. Цінності. 7. Які твори англійського Ренесансу ви 
вважаєте найбільшими цінностями для мистецтва? Аргументуйте.

к У Л ь Т У Р А  А Н г Л І Й С ь к О г О  Р Е Н Е С А Н С У

В. Холлар. Види Лондона. Театр «Глобус». 1642 р.

Король Артур.  
Мініатюра. 1385 р.
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З культурників найбільший воєвода: Ти — 
пишний цвіт і плід великого народа. 

П. Куліш 

Трагедія, мотив, конфлікт, «шекспірівське 
питання». 

1. Назвіть п’ять найважливіших фактів із життя 
В. Шекспіра. 

2. У чому полягає сутність «шекспірівського пи
тання»? Розкрийте різні версії щодо нього. 
Висловте власну позицію. 

3. Знайдіть матеріал про проблему «Рецепція 
В. Шекс піра в Україні».    

Про В. Шекспіра відомо надзвичайно мало. Ті факти, що дійшли до нас, ґрунтуються на 
небагатьох спогадах про його народження, шлюб, хрещення трьох дітей та театральні успіхи 
на теренах драматургії. 

Вільям Шекспір народився 23 квітня 1564 р. в м. Стретфорді-на-Ейвоні (Англія). Він 
був третьою дитиною в родині Джона й Мері Шекспірів. Його батько був торговцем, су-
довим виконавцем і членом муніципалітету, пізніше зубожів і втратив майже все майно. 
Імовірно, що Вільям навчався в місцевій граматичній школі, де вивчав твори латинських 
класиків. Він не вступав до університету, бо на той час батько мав великі борги й не міг 
оплатити синові вищу освіту. У вісімнадцять років Вільям одружився з донькою фермера 
Енн хетевей, яка народила йому трьох дітей. Згодом він залишив родину в Стретфорді й 
вирушив до Лондона. 

Події наступних кількох років життя В. Шекспіра, до появи записів, що свідчать про 
його успіхи в Лондоні як актора й драматурга, залишаються загадкою. Згідно з деякими 
свідченнями, він був співвласником прославленої театральної трупи, якою опікувався лорд 
Чемберлен. 

У 1590-х роках В. Шекспір став працю-
вати в театрі Дж. Бербеджа. Робота в теат-
ральній трупі була напруженою: окрім 
ви конання ролей на сцені, він писав п’єси — 
дві–три на рік, що потребувало значного 
часу. За правління короля Якова I трупа, 
у якій грав В. Шекспір, здобула статус ко-
ролівської. Коли відкрився театр «Глобус», 
він став його співзасновником, що дало 
змогу йому покращити фінансове стано-
вище. Для цього театру він написав 37 п’єс. 
Згідно з традиціями того часу митець вико-
ристовував історичні й легендарні сюжети, 
але його твори були надзвичайно близьки-
ми глядачам тими проблемами, що в них 
порушувалися. Герої шекспірівських п’єс 

Дж. Гілберт. П’єси В. Шекспіра. 1849 р.

Вільям Шекспір
1564–1616 
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говорили живою мовою, діяли відповідно до 
ситуа цій та були позбавлені однозначності, 
тому нікого не залишали байдужими. Завдяки 
В. Шекс піру, а також грі талановитого трагіка 
Р. Бербеджа, сина засновника театру, і коміка 
В. Кемпа «Глобус» став тоді найкращим теа-
тром Англії. 

Наприкінці 1590-х років завдяки по-
пулярності В. Шекспір придбав невели-
кий будинок у Стретфорді, здобув титул 
джентльмена, а також отримав право на влас-
ний герб. На сцені театру «Глобус» відбули-
ся прем’єри комедій «Як вам це подобається» 
(1599), «Дванадцята ніч» (1599), п’єс на іс-
торичну тематику «Генріх IV» (1597), «Генріх 
V» (1598), великих трагедій «Гамлет» (1603), 
«Отелло» (1604), «Король Лір» (1605), «Мак-
бет» (1606) і п’єс, присвячених Стародав-
ньому Риму: «Юлій Цезар» (1599), «Антоній 
і Клеопатра» (1607). 

Відомо, що в 1612 р. В. Шекспір залишив 
Лондон. Через рік у результаті невдалого 
пост рілу з театральної гармати розпочалася 
пожежа, під час якої згорів театр і були зни-
щені рукописи багатьох п’єс митця.    

В. Шекспір пішов із життя 1616 р. Його від-
співували в церкві Святої Трійці в м. Стрет-
форді (Англія), що збереглася й нині. 

ТРи ПЕРІОДи ТВОРЧОСТІ ВІЛьЯМА ШЕКСПІРА

Перший  
1590–1600 рр.

Другий  
1601–1608 рр.

Третій 
1609–1612  рр.

«Комедія помилок», «Два веронці», 
«Сон літньої ночі», «Багато галасу да-
ремно», «Ромео і Джульєтта» та ін.

«Гамлет», «Отелло», «Ко-
роль Лір», «Макбет», «Анто-
ній і Клеопатра» та ін.

«Перикл», «Зимова 
казка», «Буря» та ін.

В. Холлар. На сцені театру «Глобус». 1642 р.

До жанру трагедій належать 10 п’єс 
В. Шекспіра, найвідомішими є «Ро
мео і Джульєтта», «Гамлет», «Отел
ло», «Король Лір», «Макбет». 

Як представник Ренесансу, В. Шекспір оспіву
вав волю людини та її прагнення відновити у 
світі справедливість і високі моральні цінності. 

Розквіт творчості В. Шекспіра тіс
но пов’язаний із діяльністю те   атру 
«Глобус» («Globe Theatre»). 

																																							У	стретфорді-на-ейвоні

Неситий життя, повний спраги живої,
Жадібний до глибу єства,
В жазі життєлюбства, в труді, в непокої,
В прозрінні, що тьму розрива,
Розгортував він манускрипту сувої
І кидав у битву слова, — 
Вони, добрі лицарі правди і слави, 
Ладналися в строфи, як в лави. 

Мов гір млисті пасма, трагедій події 
Згромаджують грози й громи,
Стають на диби непокірні стихії,
Мигтять блискавки між людьми, — 
Шаліють ревнивці, бредуть лиходії,
Убивці виходять із тьми,
У вибухах пристрасті, в сполохах зброї
Грізні пломеніють герої. 

                                                Микола Бажан
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«гамлет, принц данський». Проблема тексту трагедії. У шекспірознавстві не-
має єдиної думки щодо дати створення трагедії та її остаточної авторської вер-
сії. Існує три основні версії «Гамлета»: 1603, 1604 і 1612 рр. Вони різні за обся-

гом, смисловими й поетикальними акцентами. Ми будемо вважати датою твору його першу 
появу, ще за життя митця, хоча в інших версіях події й характери були змінені.   

Специфіка шекспірівської драматургії. Шекспірівський театр принципово відрізняється 
від попередніх і наступних етапів розвитку драматургії. Які ж його принципові особливості, 

що вирізняють його поміж інших мистецьких 
явищ? Насамперед, у шекспірівських п’єсах 
ідеться не про конкретних людей та конкрет-
ні ситуації, а про глобальний образ світу, його 
суспільно-історичну та моральну атмосферу, 

тобто «візію буття», як зазначив О. Анікст. Проблеми світобудови й метафори суспільного 
життя покладені в основу багатьох шекспірівських п’єс. У його творах персонажі живуть і 
мислять не так, як звичайні люди, а відповідно до того, яку ідею вони втілюють: добро чи 
зло, кохання чи ненависть, жертовність чи покарання, пошук вищого смислу чи віддаленість 
від нього. У шекспірівських п’єсах простежується синтез епічного й ліричного начал. Роз-
повідь про захопливі події поєднується з численними монологами та діалогами, описами 
природи й авторськими ремарками, у яких розкривається глибина переживань персонажів, 
їхній духовно-емоційний світ. Найкращі шекспірівські герої (Ромео та Джульєтта, Гамлет, 
король Лір та ін.) уступають у конфлікт зі світом зла, зі своїм суспільством, проходять через 
страждання та випробування, гинуть, але, навіть гинучи, зберігають світло істини, кохання 
й людяності.  

Легенди Ельсінора. Дія п’єси «Гамлет, 
принц данський» відбувається в Данії, у міс-
течку Ельсінорі, що розташоване на кордоні 
сучасних Данії та Швеції. Тут знаходиться за-
тока Ересунд, відома як найкоротший шлях 
із Північного моря до Балтійського. У XIV–
XVI ст. затоку можна було перетнути лише на 
дерев’яних кораблях. Тут постійно відбували-
ся сутички й воєнні конфлікти, бо місце було 
стратегічно важливим. На березі затоки Ере-
сунд ще в XV ст. був збудований замок-форте-
ця Кронборг, який слугував для захисту кор-
донів Данії. У його будівництві взяли участь 
різні королі. Нині Кронборг уважають одним 
із найбільших замків Скандинавії. 

Із замком Кронборг і містечком Ельсінор 
пов’язано чимало легенд. Одна з них — про 
принца Амлета, яку описав історик XII ст. 
С. Граматик у своїй праці «Діяння данців». Як 
відомо, В. Шекспір не вигадував сюжети для 

своїх п’єс, а брав їх із легенд і хронік. Драматург не був ані в Ельсінорі, ані в Кронборзі, але 
тут виступали з виставами його друзі — англійські актори, імовірно, вони й привезли істо-
рію про принца Амлета. 

Як свідчить С. Граматик, володар Ютландії був убитий своїм братом Фенгом, котрий 
потім одружився з його вдовою. Син убитого, молодий принц Амлет, вирішив помсти-
тися за батька. Щоб виграти час і не викликати підозри, Амлет прикинувся божевільним. 
У його промовах був прихований підтекст, але ніхто не слухав і не розумів божевільного. 

У трагедії «Гамлет» утілено біблійну 
історію про Каїна й Авеля, що на
була актуального звучання в нову 
добу. 

Образи Данії та Англії відлунюють 
у п’єсі, створюючи враження все
осяжності світу зла, де людина не 
може знайти правди й справедли
вості.  



 Ельсінор, замок-фортеця Кронборг.  
Данія
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Друг Фенга вирішив перевірити, чи насправді Амлет 
божевільний, проте Амлет убив його й, обдуривши всіх, 
одружився з донькою англійського короля та повернувся 
до Ютландії. У фіналі він убив Фенга й усіх придвор-
них, які зрадили його та батька. 

Як бачимо, середньовічний Амлет — людина досить 
жорстока й рішуча у своїх учинках і досягненні мети. 
Середньовічний сюжет був типовою історією про пом-
сту. Однак у трагедії В. Шекспіра все зовсім не так, хоча 
в основу її покладено ту саму легенду. Драматург дає 
власну інтерпретацію образу Гамлета, утілюючи в ньо-
му свої філософські пошуки. З драми-помсти «Гамлет» 
перетворюється на п’єсу, у якій змальований складний і 
трагічний світ, де людина прагне знайти відповіді на до-
сить непрості запитання. 

«Якась гнилизна в Данськім королівстві…». Данське 
королівство в зображенні В. Шекспіра наскрізь просяк-
нуто гнилизною. Тут процвітають насильство, брехня й 
лицемірство. Тут брат убиває брата, дружина й мати зра-
джує чоловіка та сина, батько стежить за сином і дочкою, 
прагнучи догодити володарю, а поняття «дружба», «відда-
ність», «кохання» нівелюються в умовах світу, що наскрізь «прогнив».  

«Бути чесним у наші часи — це означає бути одним на десять тисяч», — каже Гамлет. Ко-
лишньому університетському товаришеві Розенкранцеві він закидає: «Ви, як губка, усмок-
туєте королівську прихильність, нагороди, владу. І виявляється, що такі слуги — найкращі 
для короля…» Ось у такому світі Гамлетові належить знайти свій шлях… 

											Квіти	офелії

Образ Офелії огорнений серпанком яскравих 
символів, серед яких квіти мають велике зна
чення. Божевільна Офелія з’являється з буке
том квітів. Відповідно до традицій англійської 

символіки вони мають прихований смисл. Розмарин — 
символ пам’яті: «Благаю, споминай, коханий…» Брат
ки — символ роздумів, мудрості. Рута — символ дівочої 
цнотливості й водночас нещасливого кохання, смутку: 
«Ви носіть руту як-небудь інакше, не так, як я…» Фіалки — 
символ скромності, відданості, беззахисності, невиннос
ті: «Вони всі пов’яли, як батько помер…» Лаерт порівнює 
Офелію з травневою трояндою — це символ небесної 
досконалості, краси й цнотливості, у християнстві — сим
вол раю. Але дівчинатроянда загинула у світі зла. Офелія 
потонула, намагаючись розвішати вінки на вербі: зі слів 
королеви відомо, що гілка відламалася й Офелія впала в 
воду. Вінок — символ святості, щастя, дівоцтва й водно
час символ скорботи, смерті. Верба — символ засмуче
ної жінки, нещасливої жіночої долі. До речі, Гамлет під час 
вистави в Данському королівстві називає іншу рослину — 
полин. Ця рослина з їдким запахом є символом людських 
вад і пороків. Там, де росте полин, троянди не цвітуть. Дж. У. Вотерхаус. Офелія. 1894 р.

В. Єрко. Гамлет. Обкладинка 
до однойменної трагедії  

В. Шекспіра. 2008 р.
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Довкола Гамлета відбувається чимало зло-
чинів, здійснюються аморальні вчинки. Дізнав-
шись від Привида про обставини загибелі 
свого батька, Гамлет вирішив присвятити свої 
зусилля викриттю вселенського зла, з яким не 
може змиритися. Справді, як можна змирити-
ся з тим, що брат (король Данії Клавдій) убив 
свого брата й посів престол? А як оцінити те, 
що королева-мати  Гертруда стала дружиною 
Клавдія й підтримала злочин? Чадолюби-
вий батько й узірцевий придворний Полоній 
(головний королівський радник) організо-
вує стеження за своїм сином Лаертом і, дого-
джаючи королю Клавдію, використовує дочку 
Офелію як «приманку» у ганебній грі проти 
Гамлета. Університетські товариші принца Гам-
лета — Розенкранц і Гільденстерн — без доко-
рів сумління вступають у змову з ворогами й 
добровільно стають шпигунами. Офелія, яка 
щиро кохає Гамлета, виконує волю батька та 
брата, жертвує своїми почуттями й покірно 

віддає Полонієві лист Гамлета, погоджується на те, щоб її розмову з принцом підслухали ко-
роль і Полоній. 

У художньому світі В. Шекспіра зло набуває вселенських масштабів. Його так багато, що 
герой буквально задихається у світі зла. Не випадково Гамлет порівнює Данію з в’язницею, 
більше того — увесь світ видається йому в’язницею. Розуміючи марність зусиль, Гамлет роз-
починає нерівну боротьбу зі злом. 

Трагедія людської особистості. В. Шекспір зображує безмежність людського духу, що 
прагне знайти правду, сенс буття й вищу справедливість у суперечливому й жахливому світі. 

Після зустрічі з Привидом, який розповів Гамлетові про те, що Клавдій отруїв брата, щоб 
успадкувати королівство, герой заприсягся дізнатися правду й помститися за батька. Гамлет 
удає божевільного, щоб розібратися, що ж відбувається довкола насправді. На замовлення 
Гамлета мандрівні актори розігрують у королівському палаці п’єсу «Убивство Гонзаго», яку 
герой алегорично назвав «Пастка» і для якої написав власний монолог. Композиційний при-
йом «п’єса в п’єсі» дає змогу втілити шекспірівську метафору «увесь світ — театр». Інтри-
гами й конфліктами просякнутий увесь світ. Гамлет сподівається, що під час п’єси Клавдій 
якось викаже себе або навіть зізнається в скоєному, що дасть можливість спокутувати гріх, 
але цього не відбулося.   

Розчарування, крах ілюзій щодо величі людини викликають у героя розпач та озлоблення. 
Зневірившись через вчинок матері в коханні й вірності, Гамлет не може вірити тепер і Офе-
лії, яку раніше кохав і яка кохала його. Між Гамлетом та Офелією постав світ зла, за закоха-
ними стежать король та його прибічники, а щирі почуття Офелії використовують у жорсто-
кій грі проти Гамлета.  

Мотив — неподільна смислова одиниця, з  якої складаються тема, сюжет. Мотиви ру
хають вчинками персонажів, динамізують їхній внутрішній світ. Мотиви часто бувають 
сталими, які повторюються протягом твору (лейтмотиви). 

Трагедія — один із жанрів драми; драматичний твір, який ґрунтується на гострому, 
непримиренному конфлікті героя, що прагне високої мети й реалізації своїх творчих 
потенцій, з непереборним началом: богами, долею, суспільством, моральними за
бобонами, обов’язком тощо.





У Гамлета є «двійники» — персо
нажі, що віддзеркалюють різні сто
рони його душі та свідомості, риси 
характеру, прагнення, уявлення 
(Привид, Гораціо, Лаерт, гробокоп 
та ін.). 

Не тільки Гамлет, але й кожен із персонажів у 
п’єсі мусить зробити складний  внутрішній ви
бір. Тільки не всі вибирають добро і мораль.

В. Єрко. Гамлет. Ілюстрація до однойменної 
трагедії В. Шекспіра. 2008 р.
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Оточений зрадою, він переконався в під-
ступності придворних. Конфлікт поглиблюєть-
ся: з теренів сімейних він переходить у сферу 
політичних інтриг, а надалі охоплює проблеми 
суспільних законів і звичаїв у королівстві. 
Навколо Гамлета розгортається низка інтриг. 
У них бере участь і батько Лаерта й Офелії — 
Полоній. Шпигуючи за Гамлетом, Полоній 
заховався за килимом. Помітивши це, Гамлет 
простромив килим рапірою й убив його. 

Поступово конфлікт Гамлета з людьми, які 
його оточують, переростає межі особистого, він 
не зосереджується лише на помсті причетним 
до вбивства батька й тим, хто бере участь в ін-
тригах проти нього самого. Гамлет намагається 
осмислити те, що відбувається не тільки в його 
приватному, а й у суспільному житті. Оскіль-
ки в інтриги втягнуті королева-мати Гертруда, 
Офелія й колишні товариші Гамлета, у нього 
складається враження, що він бореться не зі 
злочинами окремих людей, а з глобальним, 
уселенським злом, що знищує все навколо. 

Монологи — форма розкриття внутріш-
нього світу героя, його протиріч і шукань. 
У монологах Гамлета міститься характерис-
тика світу, осмислення місця людини в ньому. 
Це засіб як психологічної характеристики ге-
роя, так і соціальної критики світу. Водночас 
монологи Гамлета набувають узагальненого 
значення, концентруючи вічні морально-фі-
лософські проблеми: життя і смерть, кохання 
та зрада, воля й насильство, правда та лице-
мірство, совість і ницість.   

Герой глибоко страждає від усвідомлення 
невідповідності уявлень про те, яким має бути 
життя та яке воно є насправді. Відповідно в 
нього з’являються сумніви в доцільності тако-
го існування взагалі. Виникає питання «Бути 
чи не бути?..», що стало темою відомого моно-
логу. «Бути» чи «не бути» для Гамлета — це 
жити чи не жити. Але жити таким життям, як 
живуть у Данському королівстві, він не може, 
бо для нього це — не життя, а духовна смерть… 

Однак Гамлет відповідає за свій час і за 
світ, у якому живе.   

Звихнувся час… О доле зла моя! 
Чому його направить мушу я?
        (Переклад Григорія Кочура)

У його монологах звучить не тільки особис-
те горе, а й стурбованість про долю держави, 

«П’єси В. Шекспіра наділені дивовижною 
властивістю перетворювати кожного з 
нас на ”режисера“, що бачить п’єсу саме 
такою, якою вона постає в театрі його 
власної думки» (Г. Чарлтон).

 

«Глибинний смисл трагедії Шекспіра 
”Гамлет“ полягає в осягненні сутності зла, 
у прагненні усвідомити його корені, зро
зуміти різні форми його проявів і знайти 
засоби боротьби проти нього» (О. Анікст). 

«Кожна епоха відкриває свого Шекспіра, 
упізнає в його героях риси своїх сучас
ників і вчуває в лейтмотивах його творів 
відлуння власних умонастроїв, думок та 
ідей» (Н. Торкут).

В. Єрко. Ілюстрація до трагедії В. Шекспіра 
«Гамлет, принц данський». 2008 р.

В. Єрко. Розенкранц і Гільденстерн.  
Ілюстрація до трагедії В. Шекспіра  
«Гамлет, принц данський». 2008 р.

В. Єрко. Офелія. Ілюстрація до трагедії 
В. Шекспіра  «Гамлет, принц  

данський». 2008 р.
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усього світу. Він бачить злидні, насильство, несправедливість, що панують скрізь. Й, обуре-
ний засиллям зла, розуміє, що «направити» «хворий» світ, який «звихнувся», не під силу 
одній людині, навіть сильній та рішучій. 

Трагізм образу Гамлета полягає в грандіозності розриву між тим, що він усвідомлює як 
мислитель, і неможливістю втілити високі поривання в реальному житті. Та все ж таки в цій 
п’єсі, незважаючи на трагічність, є і світло. Це — світла думка автора, який вірить у те, що лю-
дина навіть у жахливому світі зможе залишитися людиною, що вона зможе здолати гнилизну 
та бруд. А головне — не втратити прагнення шукати сенс буття, навіть коли немає виходу.  

Злочин Клавдія й бажання Гамлета помститися призвели до смерті Полонія, Розенкранца, 
Гільденстерна. Утратила розум і вкоротила собі віку Офелія. А незабаром у запеклому по-
єдинку зійшлися Гамлет і Лаерт… З цього поєдинку вже ніхто не вийшов живим: ані його 
учасники, ані сам король Клавдій, який улаштував поєдинок як виставу. А  королева Гертруда 
випадково випила келих з отрутою, який призначався Гамлетові… 

У свої останні хвилини Гамлет звертається до друга Гораціо з проханням розповісти про 
нього людям. Гораціо, уражений смертю друга, хоче закінчити життя самогубством, але Гам-
лет зупиняє його: 

Помучся ще на цім безладнім світі, 
Щоб розказать про мене…

                                       (Переклад Григорія Кочура)

Гамлет так і не розкрив своєї основної таємниці. Смерть опустила завісу над його шу-
каннями й стражданнями. То про що ж Гамлет просив Гораціо? Яку загадку він забрав із 
собою в могилу?.. Про це думало не одне покоління. Подумаємо про це й ми в нашому з вами 
королівстві…  

ПРОВІДНІ МОТиВи ТРАГЕДІЇ «ГАМЛЕТ»

Мотив Вияв

Божевілля Гамлет удає божевільного, Офелія божеволіє насправді, Гамлет згадує про 
Йоріка — королівського блазня, відверті жарти якого вважали за прояв бо-
жевілля. 

Смерті Гамлет постійно говорить про життя і смерть; Клавдій убив брата; гробар 
знайшов череп; поєдинок Гамлета й Лаерта завершується їхньою смертю, 
а також короля та королеви; помирає Офелія; Розенкранц і Гільденстерн 
теж мають бути вбиті.   

«Гнилизни» Марцелл говорить про те, що в Данському королівстві є якась «гнилизна»; 
Гамлет говорить, що труп Полонія буде гнити в галереї; гробарі знаходять 
згнилі в землі кістки, черепи. Цей мотив свідчить про занепад духовних 
ідеалів, знецінення життя людини. 

Помсти Гамлет має помститися за смерть батька; Лаерт має помститися Гамлетові за 
смерть Полонія й божевілля сестри; прагнення Гамлета помститися призво-
дить до нових жертв: смерті Полонія, Розенкранца та Гільденстерна.

Тлінності 
буття

Гамлет неодноразово говорить про швидкоплинність життя; ця думка зву-
чить і в пісні гробаря.

Зволікання дії Гамлет постійно відкладає помсту Клавдію, доки сам не був смертельно 
поранений.

Заміни Лаерт і Гамлет помінялися рапірами; королева випадково випила келих 
з отрутою, призначений Гамлетові; Гамлет підмінив лист, який повезли 
Розенкранц і Гільденстерн до Англії, — то був їхній вирок
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                   гАМЛЕТ, ПРИНЦ ДАНСькИЙ (1603)

Трагедія

(Уривки)

ДІЯ ПЕРША

Сцена 5

У першій дії йдеться про те, як Гораціо й королівські офіцери побачили Привид, схожий на 
батька Гамлета, на терасі замку Ельсінор. Гораціо розповів про це Гамлетові, який рішуче ви
рішив зустрітися з Привидом. Той розповів принцові про страшний злочин, який вчинив король 
Клавдій. Гамлет вирішив перевірити слова Привида й узяв із Гораціо й офіцерів клятву мовчати. 

     Привид

(...) Цей кровозмісник, звір прелюбодійний
Своїм чаклунським хистом і дарами — 
О нечестиві ті дари, той хист! — 
Здолав на блуд ганебний спокусити,
Здавалось, доброчесну королеву. 
Яке це, Гамлете, було падіння!
Від мене відвернутись, занедбати
Моє кохання, що у парі йшло
З обіцянками, даними при шлюбі,
І прихилитись до цього нікчеми,
Убогого, якщо рівнять зі мною! (…)
Та досить! Ось вітрець війнув ранковий.
Я розповім коротше. У саду
Я ліг спочить опівдні, як звичайно;
Цієї супокійної години
Твій дядько, в сад промкнувшись, увілляв 
Мені у вухо блекоти страшної, — 
Така вона ворожа людській крові,
Що прудко, на взірець живого срібла,
Всіма шляхами внутрішніми в тілі 
Біжить, і звурджується кров від неї,
Як від краплини оцту молоко. 
Загусла так раптово кров і в мене… (…)
Так я вві сні від братньої руки
життя позбувсь, корони й королеви. (…)
Який це жах! Який це жах незмірний! 
Якщо у тебе є чуття, мій сину,
Не попусти, щоб королівське ложе
Перетворилось на кубло розпусти. 
Та хоч яка твоя та помста буде,
А проти матері недобрий замір
Нехай душі тобі не заплямує.
хай судить Бог її, нехай у грудях 
жалить сумління. А тепер прощай. (…) 

     (Зникає).
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   Гамлет

Небесні сили! Земле! Що згадати 
Ще треба? Пекло? Тихше, тихше, серце! 
Напружтесь, м’язи, не втрачайте сили,
Тримайтеся. Не забувать тебе?!
Так, любий привиде, аж поки пам’ять 
Іще живе в збентеженій цій скриньці! 
Не забувать? Всі записи безглузді
Зітру з таблиці пам’яті своєї, 
Усі слова з книжок, усе, що бачив, — 
Всі образи, всі враження колишні,
Усе, що спостеріг від юних днів, — 
Одне твоє веління нині в мозку
Залишу я, без домішок низьких. 
Клянуся небом! Згубна, згубна жінко! 
Усміхнений негіднику проклятий! 
Де записник мій? Мушу записати,
Що можна, посміхаючися, бути
Негідником. У Данії — напевно. 

                                    (Пише). 

Уже ви, дядьку, тут. Віднині гасло
Моє: «Прощай, прощай! І не забудь». 
Я в цьому присягаюсь. (...)

ДІЯ ТРЕТЯ

Сцена 1

Офелія стала знаряддям королівських інтриг. Полоній підмовляє її зустрітися з Гамлетом 
і викликати його на відверту розмову, а він, Полоній, разом із Клавдієм сховаються й під
слухають діалог, щоб з’ясувати, чи справді Гамлет божевільний від кохання, чи є якась інша 
причина його дивної поведінки.    

Гамлет

Так. Бути чи не бути — ось питання. 
В чім більше гідності: терпіти мовчки 
Важкі удари навісної долі
Чи стати збройне проти моря мук 
І край покласти їм борнею? Вмерти — 
Заснуть, не більш. І знати, що скінчиться
Сердечний біль і тисячі турбот,
Які судились тілу. Цей кінець 
жаданий був би кожному. Померти — 
Заснути. Може, й бачити сновиддя? 
У цьому й перепона. Що приснитись 
Нам може у смертельнім сні, коли 
Вантаж земної суєти ми скинем? 
Оце єдине спонукає зносить
Усі нещастя довгого життя; 
Інакше — хто ж би стерпів глум часу,
Ярмо гнобителів, пиху зухвальців, 
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Зневажену любов, суди неправі,
Нахабство влади, причіпки й знущання,
Що гідний зазнає від недостойних, — 
хто б це терпів, коли удар кинджала
Усе кінчає? хто б це став потіти,
Вгинаючись під тягарем життєвим,
Якби не страх перед незнаним чимось
У тій незвіданій країні, звідки 
Ще не вертався жоден подорожній?
Миритись легше нам з відомим лихом, 
Аніж до невідомого спішити;
Так роздум робить боягузів з нас,
Рішучості природжений рум’янець
Блідою барвою вкриває думка,
І збочує величний намір кожен,
Імення вчинку тратячи. Та досить! 
Офеліє! В своїй молитві, німфо,
Згадай мої гріхи! (…)

Король і Полоній сперечаються про «божевілля» Гамлета. Кожен із них висуває власну вер
сію його незрозумілих слів і вчинків. 

             Король

Кохання? Не воно йому на думці.
Те, що казав він, хоч було й безладне,
Проте не божевільне. З цього смутку
Щось визріває на душі у нього,
Ще й небезпечне, може. А тому,
Щоб лихові якомусь запобігти,
У мене й вирішення вже готове:
Не гаючись, до Англії хай їде
Несплачену данину вимагати.
Можливо, море, і чужа земля,
І враження нові йому розвіють
І розженуть усі думки похмурі,
В яких уже заплутався він так,
Що й сам не свій. А ви якої думки?

 
             Полоній

Це добрий намір. Та мені здається,
Що все ж таки любов — причина смутку.
Ну, як, Офеліє? Нема потреби
Розповідати, ми й самі все чули.
Робіть, що хочете, мій пане. Може, 
Звеліть, щоб викликала на розмову
Його після вистави королева,
А я, ласкаво прошу, я сховаюсь
Так, щоб розмову їхню всю почути.
Коли нічого він і їй не скаже,
Шліть в Англію його чи ув’язніть,
Як ваша мудрість визнає.
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       Король

       Нехай! 
   Шаленству знатних треба класти край. 

(Виходять).   

Сцена 3

Після вистави «Убивство Гонзаго» Клавдій зрозумів, що Гамлет підійшов надто близько 
до розгадки страшної таємниці. Водночас король відчув розпач від скоєного братовбивства. 
Він робить спробу молитися, але каяття — не для нього… Гамлет має нагоду вбити короля, 
тихо підкравшись, проте не може підступно покарати ворога під час спроби звернення до Бога. 

     Король

(...) Мерзенний сморід злочину мого
Сягає неба. На мені тяжить
Прокляття найдавніше — братовбивство.
Не можу я молитись, хоч і прагну,
До крайніх меж напружуючи волю:
Міцне бажання, але гріх ще дужчий.
Я наче той, хто, маючи дві справи,
Вагається, з якої розпочати,
І жодної не робить. (…)
Нащо ж милосердя,
Як не на те, щоб злочини прощати? 
хіба в молитві не подвійна сила,
Спроможна врятувати від падіння
Чи скинути гріхів тягар із нас? 
Минув мій гріх. Я зводжу очі в небо,
Якими ж я словами помолюсь? 
«Прости мені, мій Боже, вбивство підле»?
Не можна. Адже все, заради чого
Я вбив, усе це й досі при мені:
Корона, честолюбство й королева. (…)
То що ж? То що ж лишилось? Каяття?
Коли ж бо я і каятись не можу! 
О груди, чорні, наче смерть! Що більш 
Душа силкується, тим глибше грузне. 
Рятуйте, ангели! Коліна, гніться! (...) 

   (Відходить у глибину сцени й стає навколішки). 

Входить Гамлет.

     Гамлет

Він молиться. Яка нагода зручна
Все довершить! І він у рай потрапить. 
хіба ж це помста? Слід поміркувати:
Негідник убиває мого батька,
І от негідника цього я шлю 
До неба. 
Це ж нагорода скорше, а не помста!  (…)
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Коли він очищає душу
І перейти готовий на той світ, 
А я уб’ю його — чи я помщуся? 
Ні. 
Сховайся, мечу, на страшнішу дію... (…) 

            (Виходить).

           Король

              (Підводячись).

Слова угору, думка вниз їх тягне.
Без думки слово неба не досягне. 

            (Виходить).

          Сцена 4
             Покої королеви. Входять  королева і Полоній.

         Полоній

Він прийде. Ви ж нагримайте на нього,
Скажіть, що вихватки його нестерпні
І що від гніву він не врятувався б,
Якби не ви. А я ось тут сховаюсь.
Суворіше, будь ласка. 

         Гамлет

         (За сценою).

      Мамо, мамо! 
        Королева

За мене можете не турбуватись.
Іде вже. Заховайтеся мерщій. 

         (Полоній ховається за килимом).

      Входить Гамлет.

       Гамлет

Ну, мамо, в чому річ? 

     Королева

Чому ти, Гамлете, образив батька? 

     Гамлет

Чому образили ви батька, мамо? 

     Королева

Говориш марнослівним язиком. 

     Гамлет
Питаєте гріховним язиком. 

     Королева
Що це таке? 
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  Гамлет

  А ви чого хотіли? 

   Королева

Забув ти, хто я!

  Гамлет

  Ні. Ви королева,
Дружина брата свого чоловіка,
І ще — на горе — мати ви мені. 

  Королева

Що ж, хай з тобою інші поговорять. 

  Гамлет

Ні, ні, сідайте і не руште з місця.
Я дзеркало поставлю перед вами, 
В якому ви побачите себе. 

  Королева

Чого ти хочеш? Ти не вб’єш мене? 
Рятуйте! Пробі! 

  Полоній
  (За килимом).

         Гей! Рятуйте! Пробі! 

  Гамлет
  (Витягаючи шпагу).

А! Щур попався! Тут йому і смерть! 
  (Проколює шпагою килим).

  Полоній
  (За килимом).

Ой! Помираю! 
  (Падає та вмирає).

  Королева

         Боже! Що ти робиш? 

  Гамлет

І сам не знаю. хто там був? Король?

  Королева

Який квапливий і кривавий вчинок! 

  Гамлет

Ще гірше — короля життя позбавить,
А потім шлюб із братом справить. 

  Королева

Що? Короля життя позбавить?
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          Гамлет

 Так. 

(Відхиляє килим і бачить Полонія). 

Прощай, убогий, метушливий дурню! 
Тебе я з вищим сплутав. Бачиш сам,
Як небезпечно надто клопотатись. (… )

Убивство Полонія спричинило цілу низку інших трагічних подій. Офелія збожеволіла, 
утративши батька й коханого. Лаерт повертається з Франції й хоче помститися Гамлетові, 
убивці його батька. А Клавдій використовує горе й розпач Лаерта у власній грі, щоб позбути
ся Гамлета. Клавдій підмовив Лаерта взяти гострішу рапіру, намастити її спеціальним отруй
ним зіллям… Клавдій про всяк випадок підготував ще й келих з отрутою для Гамлета. Король 
готує поєдинок, як театральну виставу. Але під час двобою все пішло не за «сценарієм»… 
У фіналі від трагічних випадковостей гинуть усі головні герої трагедії. 

ДІЯ П’ЯТА

Сцена 2

         Король

    Наш син 
Перемагає.

    Королева

    Але він огрядний,
Задихався. Ось хусточку візьми
Та витрись. Я також за тебе вип’ю. 

   Гамлет

Спасибі, матінко.

   Король

    Не пий, Гертрудо! 

   Королева

Таки я вип’ю. Ви мені даруйте. 
                              (П’є).

   Король  
   (Убік) .

З отрутою! Рятунку вже немає. 
   Гамлет

Ні, я не питиму. Іще хвилинку. 

   Королева

ходи сюди, утру тобі обличчя.

   Лаерт

А зараз я ударю. 

   Король

   Сумніваюсь. 
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   Лаерт  
   (Убік) .

Це майже проти власного сумління. 

   Гамлет

Ану, Лаерте, втретє. Та не грайтесь, 
А нападайте, скільки сили є,
Бо ви немов жартуєте зі мною! 

   Лаерт

Ах, он як! Ну, тримайтеся тоді! 
        (Б’ються).

   Озрік
Нема удару.

   Лаерт

           Маєте один!
 (Лаерт ранить Гамлета. Потім у розпалі вони обмінюються рапірами 
             й Гамлет ранить Лаерта).

   Король

Розбороніть. Вони поскаженіли. 
   Гамлет

Ні, ще! 
      (Королева падає).

   Гамлет

Що з нею? 
   Король

         Кров побачила й зомліла.

   Королева

Ні, це вино, вино. Мій сину любий,
Це все пиття! Отруєно мене. 

           (Умирає).

   Гамлет

Злочинство! Зрада! Зачиняйте двері,
Шукайте! Треба винного знайти! 

          (Лаерт падає).

   Лаерт

Він, Гамлете, між нами. Ти помреш,
Тобі ніякі ліки не поможуть.
Та зброя, що в руці твоїй, отруйна
І незатуплена. І сам я гину
Як жертва заміру свого бридкого.
Ось я лежу і вже не встану більше,
І матір теж отруєно твою. 
Це все король, король у всьому винен.
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   Гамлет

Рапіра теж отруєна? Отруто,
Довершуй те, що довершити слід! 

     (Заколює короля).

   Всі

Зрада! Зрада! 

   Король

Рятуйте, друзі! Я ж іще живий! 

   Гамлет

Ні, пий свою отруту, вбивцю клятий,
Розпуснику! Отут твоя перлина! 
Іди за матір’ю! 

  (Король умирає).

    Лаерт

   Це по заслузі:
Отруту він же сам приготував.
Тобі я нині, Гамлете шляхетний,
І власну смерть, і батькову прощаю,
А ти мені свою також прости. 

            (Вмирає).

   Гамлет

хай Бог простить! А за тобою слідом 
І я піду. Гораціо, вмираю.
Прощай і ти, нещасна королево!
Я вам, що зблідли й мовчки тремтите, 
Все розказав би, та не маю змоги,
Бо смерть, тупий жорстокий конвоїр,
Арешту ні на мить не відкладає.
А ти, Гораціо, ти жити будеш,
То розкажи про все правдиво. 

   Гораціо
     Ні! 
Душею більш я римлянин, ніж данець. 
Тут є отрута. 

В. Єрко. Ілюстрація до трагедії В. Шекспіра  
 «Гамлет, принц данський». 2008 р.
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   Гамлет

             Якщо ти мужчина,
Облиш! Віддай! Однаково я вирву!
Яку, Гораціо, ганебну славу 
Залишу я, коли ніхто не взнає 
Того, що сталось. Адже ти мій друг! 
Не поспішай до райського блаженства,
Помучся ще на цім безладнім світі,
Щоб розказать про мене.

       (Здаля чути військовий марш і постріли). 

        хто стріляє? 
   Озрік

Це Фортінбрас. Із Польщі переможно
Він повертає і послам англійським
Дає салют. 

   Гамлет

          Гораціо, вмираю. 
Міцна отрута дух мій подолала. 
Не чутиму вже й з Англії звісток. 
Я провіщаю, що впаде ваш вибір 
На Фортінбраса. Віддаю свій голос
І я за нього. Ти подбай, щоб він
Про все дізнався. А тепер — мовчання. 

                      (Вмирає).   

                                                          (Переклад Григорія Кочура) 

Ключові. Спілкування державною мовою. 1.	Доберіть прикметники для характеристики 
образів: а)  Данського королівства; б) батька Гамлета; в) Клавдія; г) Гертруди. Спілкування 
іноземними мовами. 2.	Прочитайте мовою оригіналу монолог Гамлета «Бути чи не бути…». 
Перекладіть, порівняйте переклади Г. Кочура та Л. Гребінки з оригіналом. Математична 
компетентність. 3.	Складіть у зошиті схему «У лабіринтах  замку Ельсінора», позначте місця 
та ключові події, що там відбулися. Компетентності в природничих науках і технологіях.	
4.	 Зробіть спостереження, у який час і на фоні яких природних явищ відбуваються події в 
«Гамлеті». Роз крийте символічний зміст описів природи. Інформаційно-цифрова компе-
тентність. 5. За допомогою Інтернету здійсніть віртуальну екскурсію місцями, які згадані в 
п’єсі «Гамлет»: а) м. Ельсінор (замок Кронборг); б) м. Віттенберг (університет). Поясніть, чому 
саме ці міста названі у творі. Уміння навчатися. 6. Уявіть, що вам потрапив до рук «Що
денник» Гамлета. Які важливі думки героя могли б там бути записані? Використайте цитати 
з тексту, прокоментуйте. Які висловлення Гамлета вам близькі? Ініціативність і підприєм-
ливість. 7.	Гамлет має власний план розгадування таємниці смерті батька. Відтворіть етапи 
цього  плану. У яких моментах герой був правий, а в яких — робив помилки? 8. У кожного 
з персонажів п’єси є власна ціль. Визначте її  та засоби досягнення. Соціальна та грома-
дянська компетентності.	9.	Що не влаштовувало Гамлета в Данському королівстві? Чому 
воно видавалося йому «в’язницею»? 10. Чи були в Гамлета соратники в боротьбі зі світом 
зла? Аргументуйте. 11.	Чому Привид з’являється в обладунках, зі зброєю? Яку роль відіграє 
тема війни у творі? Наведіть висловлення Гамлета щодо війни.	12.	Знайдіть характеристику 
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різних країн у творі (Данія, Англія, Норвегія, Польща). Прокоментуйте.  Обізнаність і само-
вираження у сфері культури. 13. Робота в групах. Уявіть, що ви берете участь у міжнарод
ному кінофестивалі «Золота гілка Шекспіра» і представляєте кінофільми за мотивами п’єси 
«Гамлет». Кожна група має представити один кінофільм. Екологічна грамотність і здорове 
життя. 14.	Гамлет у п’єсі багато критикує й заперечує. А чого прагне герой? Визначте його 
ренесансні ідеали, наведіть відповідні цитати. 
Предметні.  Знання.  15. Щодо трагедії «Гамлет» думки шекспірознавців розійшлися. 
П’єсу називають «трагедією свідомості», «трагедією серця», «проблемною трагедією», «тра-
гедією морального вибору». А ви як думаєте? 16. Складіть у зошиті таблицю «Придворні та
ємниці». Заповніть її.

Персонаж Таємниця Від кого приховує Мета чи розгадана таємниця / хто її розгадав

17.	Простежте розвиток провідних мотивів п’єси: а) гнилизни; б) божевілля; в) смерті; г) пом
сти; д) зволікання дії та ін. Діяльність. 18. Проблемні ситуації. Деякі моменти у творі зали
шилися «темними», не розгаданими до кінця. Висловте власні припущення про: а) причину 
смерті Офелії (про неї чомусь розповідає Гертруда); б) причину вбивства Полонія (чи знав 
Гамлет напевно, хто переховується за килимом); в) причину зволікання Гамлета з помстою 
(у нього було кілька нагод покарати Клавдія, але він ними не скористався); г) те, чи здогаду
вався Гамлет, що Офелія стала знаряддям інтриг. Цінності. 19.	 У чому виявляється рене
сансний погляд В. Шекспіра на людину та світ? 20. Напишіть твірроздум на тему «Чи можна 
назвати Гамлета справжнім героєм?».    

в и с н о в К и

• У п’єсі «гамлет, принц данський» В. Шекспір змальовує духовну ницість світу, викриває 
його вади й пороки. 

• У центрі трагедії — доля людини, поставленої перед вибором добра і зла, життя і смерті, 
правди й брехні.

• гамлет виявляє власну волю, прагнення до пошуку істини, смислу буття, тому навіть в 
умовах «в’язниці» він відчуває себе титаном думки, у цьому виявляється ренесансний 
світогляд героя. 

• Поетику п’єси визначають гострі конфлікти (зовнішні й внутрішні), система мотивів, 
яскраві символи.
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ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ  
ПІЗНьОГО РОМАНТиЗМУ  

ТА ПЕРЕхОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ.

Специфіка переходу 
від романтизму до реалізму

Романтизм дав світові нову мету, нові ідеали. 

Ю. Лотман 

  Романтизм, реалізм, перехідні явища в літературі, течії романтизму 

1.	Пригадайте визначення поняття «романтизм», назвіть його провідні ознаки. 
2. Які нові теми й засоби зображення приніс у літературу реалізм? 

Уже в 1820–1840-х  роках у європейських літературах простежується взаємодія ро-
мантичних і реалістичних елементів, що яскраво засвідчує творчість О. де Бальзака, Стен-
даля, Г. Флобера (Франція); О. Пушкіна, М. Лермонтова (Росія); М. Гоголя (Украї-
на); В. Скотта, Ч. Діккенса (Англія) та ін. Подібні процеси відбувалися й у літературі 
США (Дж. Ф. Купер, В. Ірвінг, Н. Готорн, В. Вітмен та ін.), тільки трохи пізніше. Деякі 
письменники починали свою діяльність як романтики, але потім переходили на шлях ре-
алістичного зображення дійсності. Інколи дуже важко провести межу між романтизмом і 

реалізмом в одному творі, тому коли ми називаємо його, наприклад, 
романтичним або реалістичним, то маємо на увазі домінування тих 
чи тих елементів. 

Що ж спричинило взаємодію романтизму й реалізму в першій по-
ловині XIX ст.? У цей час у Європі відбувався активний процес станов-
лення буржуазного суспільства. Після Французької революції настало 
глибоке розчарування щодо втілення ідей свободи, рівності й братер-
ства. Розвиток виробництва й засилля тих, у кого були гроші й влада, 
призвели до значного погіршення становища народу, поневолення й 
несправедливості щодо представників демократичних станів. На почат-
ку XIX ст. розшарування суспільства поглиблюється. Багаті стають ще 
багатшими, а бідні біднішають. Тому гроші й влада, що спричинили 
духовний занепад суспільства, порушення моральних норм і взаємин 

людей, були наскрізними темами у творах пере-
хідного періоду від романтизму до реалізму.  

Взаємодія романтичних і реалістичних елемен-
тів у творчості митців відбувалася по-різному. 
Скажімо, у межах реалістичного повістування 
з’являлися виняткові персонажі, наділені над-
звичайними якостями. Наприклад, Гобсек з од- 

Ф. К. Геймер. 
Ф. Гельдерлін. 

1792 р.

Для викриття вад суспільства 
реалісти застосовували ана
літичне зображення дійсності, 
об’єктивні деталі й обставини. 

Але й романтики мали свій арсенал по
етикальних засобів для гострої критики — 
фантастику, гротеск, романтичну іронію.     
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нойменної повісті О. де Бальзака постає не як 
звичайний лихвар, а як лихвар-філософ, фан-
том, який за допомогою золота рухає весь світ. 
Деякі письменники використовували усталені 
романтичні теми й мотиви та подавали їх у кон-
тексті свого часу, надаючи реалістичного зву-
чання. Так було в романі у віршах «Євгеній Онєгін» О. Пушкіна, де теми кохання, розлуки та 
смерті набули нового сенсу, відповідного до реалій доби. Перші реалісти нерідко використо-
вували у своїх творах поетику романтизму, особливо в зображенні природи, як М. Лермонтов 
у романі «Герой нашого часу». Герої були протиставлені суспільству, не могли знайти в ньому 
свій шлях і місце, як, наприклад, Євгеній Онєгін і Григорій Печорін. Дуже багато в цей період 
зроблено митцями для утвердження образу України у світовій літературі, що набував і роман-
тичного, і реалістичного забарвлення (Дж. Г. Байрон, М. Гоголь, О. Пушкін та ін.). 

Представники пізнього етапу романтизму надзвичайно наблизилися до нагальних 
проблем суспільного життя. Інтерес до екзотики й минулого поступився гострій крити-
ці світу. Пізні романтики, хоча й використовували романтичні засоби зображення (фан-
тастика, незвичайні образи й ситуації, нереальність і зміщення часу й простору, перевага 
вільної уяви автора та ін.), але у своїх творах порушували цілком реальні проблеми, ви-
кривали абсурдність, аморальність і несправедливість суспільства, зображували трагічне 
становище людини, котра в умовах такого суспільства не має свободи й можливості для 
реалізації. Засобами романтичної іронії пізні романтики показували невідповідність світу 
високим ідеалам. Гострий критичний пафос і прагнення проникнути в глибини суспіль-
них процесів є характерними ознаками літературного періоду переходу від романтизму 
до реалізму. Це особливо виявилося у творчості Е. Т. А. Гофмана (Німеччина), М. Гоголя 
(Україна) та ін. 

Провідними темами пізнього романтизму й  переходу до реалізму були: влада гро-
шей, недосконалість суспільства, драматична доля митця та його протистояння зі світом, 
трагедія людини під впливом важких зовнішніх обставин та її духовна трансформація, 
мисте цтво, краса природи й проникнення в її таємниці тощо. На відміну від реалістів, 
які дотримувалися життєвої правди в зображенні сюжетів та образів, пізні романтики 
прагнули подолати суспільний абсурд за допомогою засобів мистецтва. Мистецтво було 
своєрідним засобом духовної боротьби зі світом грошей та буржуазного прагматизму. Тому 
тема творчості й образ митця, утілення поетичного світобачення були протиставлені мер-
кантильному суспільству. У творах пізніх романтиків висловлено позитивні ідеали, що вті-
лені за допомогою фан тастики, казки, міфу, яскравої символіки й позиції автора, який від-
верто утверджує ідеї  справедливості, творчості, краси та кохання. Усупереч суспільному 

Й. Данхаузер. 
Ліст за роялем. 1840 р. 

(Серед слухачів: 
О. Дюма, Жорж Санд, 
В. Гюго, Н. Паганіні, 

Дж. Россіні, на стіні — 
портрет Байрона)

Романтизм протягом свого роз
витку був відкритою й динамічною 
системою, взаємодіючи в першій  
половині XIX ст. з реалізмом, а в 

останній третині XIX — на початку XX ст. —  
з течіями модернізму.  
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абсурду й трагізму життя, твори пізніх романтиків наповнені не тільки гострою критикою, 
а і світлою надією на відновлення високих ідеалів. 

Остаточне виокремлення й оформлення реалізму та розмежування його з романтизмом 
відбуваються в літературі другої половини XIX ст. Але романтизм не зникає, а набуває но-
вих форм і трансформацій. 

ТЕЧІЇ РОМАНТиЗМУ

Течія Період Представники

Ранній (філософський) 
романтизм

Кінець XVIII — 
початок XIX ст. 

А. і Ф. Шлегель, Ф. Шеллінг,  
Ф. Гельдерлін та ін. (Німеччина) 

Народно-фольклорний 
романтизм

Початок XIX ст. Г. Гейне (Німеччина), М. Гоголь, Т. Шевчен-
ко (Україна), О. Пушкін (Росія) та ін.

Байронічна течія 1810–1820-і роки Дж. Байрон (Англія), Г. Гейне (Німеччина), 
О. Пушкін, М. Лермонтов (Росія) та ін.

Гротескно-фантастична  
течія

1820–1840-і роки Е. Т. А. Гофман (Німеччина), М. Гоголь 
(Україна), В. Гюго (Франція) та ін.

Вальтер-скоттівська 
(історична) течія 

Перша половина 
XIX ст.

В. Скотт (Англія), Є. Гребінка, П. Куліш, 
М. Гоголь (Україна),  О. Пушкін (Росія) та ін.

Ключові.	Спілкування державною мовою. 1. Дайте власні визначення типам героїв, які 
з’явилися в добу романтизму й реалізму: байронічний герой, «зайва людина», маленька лю
дина. Наведіть приклади з прочитаних творів.  Математична компетентність.	 2.	 Назвіть 
хронологічні межі розвитку романтизму й реалізму в Європі та США. Складіть схему (у зо-
шиті), на якій покажіть їхню взаємодію в певні періоди. Компетентності в природничих 
науках і технологіях. 3.	У прочитаних вами творах («Мазепа» або «Паломництво Чайльд Га
рольда» Дж. Байрона, «Євгеній Онєгін» О. Пушкіна, «Герой нашого часу» М. Лермонтова) знай  
діть описи природи, створені в романтичному й реалістичному стилі. Порівняйте. Уміння на-
вчатися. 4.	Складіть тези розповіді про течії романтизму. Ініціативність і підприємливість. 
5.	 У чому виявилися підприємницькі риси героїв повісті «Гобсек» О. де Бальзака (Гобсек, 
Анастазі де Ресто, Дервіль, Максим де Трай)? Чи завжди їхня підприємливість поєднувалася 
з мораллю? Соціальна та громадянська компетентності. 6.	Які соціальні проблеми пору
шували романтики й реалісти? Які теми для них спільні? Доведіть. 
Предметні.	Знання. 7. Розкрийте історичні умови переходу від романтизму до реалізму. 
У яких творах порушено тему грошей? Діяльність. 8.	Наведіть приклади взаємодії романтич
них і реалістичних елементів на матеріалі одного з прочитаних творів. Цінності. 9. Визначте жит
тєві цінності ліричного героя Дж. Байрона, Володимира Ленського, Тетяни Ларіної, Гобсека, 
Дервіля, Печоріна (2–3 за вибором). Дайте їм оцінку. 

Образ безсмертного кобзаря, створеного генієм Т. Шевченка, утілює як романтичні, 
так і релістичні ознаки. Кобзар своєю вільною творчістю та любов’ю до народу про
тиставлений навколишній дійсності. Але водночас він глибоко відчуває суспільну 
несправедливість, людський біль і тяжкі умови, у яких опинилася Україна. Він кличе 
до боротьби: 

І вам слава, сині гори, 
Кригою окуті. 
І вам, лицарі великі, 
Богом не забуті. 

Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая! 
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НІМЕччИНА

Романтизм у Німеччині

Німеччина дала початок філософії, естетиці й поетиці ро-
мантизму. 

О. Білецький 

Літературний напрям, течія, романтизм, рання (філософська) течія романтизму, 
народно-фольклорна течія романтизму, гротескно-фантастичний романтизм.

 Робота в групах. Підготуйте повідомлення про: а) єнський гурток романтиків; б) гейдель 
берзький гурток романтиків; в) філософські теорії, узяті за основу романтизму; г) міста
центри німецького романтизму.    

Як відомо, романтизм спочатку з’явився в Німеччині. Цьому сприяла філософська та 
творча спадщина єнських романтиків (А. і Ф. Шлегель, Ф. Шеллінг, Й. Фіхте, Новаліс та ін.), 
які вже в 1790-х роках заклали засади нового напряму й почали розробляти його принципи. 
Передумовами виникнення німецького романтизму вважають діяльність поетичного угру-
повання «Буря і натиск», у межах якого було створено культ сильної особистості, генія, 
протиставленого світові та наповненого стихійно-творчими силами природи, пов’язаного з 
таємницями буття. Також на розвиток німецького романтизму вплинула творчість Й. В. Ґете та 
Ф. Шиллера, яких прийнято вважати митцями, що поєднали у своїй творчості різні літе-
ратурні напрями й течії — класицизм (веймарський), просвітницький реалізм, сентимента-
лізм і преромантизм. Усвідомлення таємни-
чості й унікальності людської особистості, 
захоплення вільним життям природи, розу-
міння недосконалості світу й бажання зна-
йти сенс буття — усі ці здобутки Й. В. Ґете 
та Ф. Шиллера творчо засвоїли наступні 
покоління німецьких романтиків. 

У німецькому романтизмі виокремлюють чотири етапи. Перший етап (1795–1806) 
представлений творами єнських романтиків і Ф. Гельдерліна. У цей час зародилася рання 
(філософська) течія романтизму, бо художня література розвивалася в тісному зв’язку з фі-
лософією. 

Другий етап (1806–1815) німецького романтизму припадає на період нашестя війська 
Наполеона в європейські країни. Німеччина теж опинилася під владою Наполеона, що ви-
кликало національний спротив і як наслідок — звернення до міфології та фольклору. Рідна 
культура й мова стали своєрідним засобом боротьби проти навали чужинців. У цей час най-
яскравішим явищем став гейдельберзький гурток романтиків, представниками якого були 
А. фон Арнім і К. Брентано. На цьому етапі також велику культурну діяльність здійснювали 
вчені-філологи й збирачі народних казок і легенд — брати Я. і В. Ґрімм, поет Й. фон Ейхен-
дорф, драматург і прозаїк Г. фон Клейст. 

На третьому етапі (1815–1830) фор-
мується гротескно-фантастичний романтизм, 
представлений творчістю Е. Т. А. Гофмана. 
У цей час починає писати поетичні твори й 
Г. Гейне. 

Німецькі письменникиромантики бу 
ли патріотами рідної мови й культу
ри. Тому в їхніх творах багато народ
них міфів, легенд і традицій.      

«Поет осягає природу краще, ніж розум 
ученого» (Новаліс).
 «Краса є сутністю світу і формою його іс
нування» (Ф. Гельдерлін).
«Поет покликаний пізнати сутність світу 
своєю уявою та інтуїцією» (Ф. Шлегель).
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Протягом четвертого етапу (1830–1848) 
розвивалися різні тенденції, виникли угру-
повання, діяльність яких була зумовлена де-
мократичними процесами підготовки до ні-

мецької революції 1848 р. До цього періоду належить пізня творчість Г. Гейне. 
Романтизм у Німеччині виявився не тільки в художній літературі, а й у музиці (Р. Ваг-

нер, Р. Шуман, Ф. Ліст та ін.) та інших видах мистецтва. 

Ключові.	 Спілкування іноземними мовами. 1. Якщо ви володієте німецькою мовою, 
назвіть мовою оригіналу визначні твори німецьких романтиків. Як вони перекладені україн
ською? Компетентності в природничих науках і технологіях. 2.	Охарактеризуйте ставлен
ня до природи ліричного героя Г. Гейне. Наведіть цитати з прочитаних творів. Інформаційно-
цифрова компетентність.	3. Підготуйте презентацію про одного з видатних представників 
німецького романтизму. Соціальна та громадянська компетентності. 4.	Доведіть, що ні
мецькі романтики були патріотами в період наполеонівського нашестя. Обізнаність і само-
вираження у сфері культури. 5. Знайдіть в Інтернеті й прослухайте 1–2 твори німецьких 
композиторівромантиків (Р. Шуман, Ф. Ліст, Р. Вагнер). Поділіться враженнями. Які емоції й 
почуття викликали у вас ці твори? 
Предметні. Знання. 6. Назвіть етапи та представників німецького романтизму. Діяль-
ність. 7.	Назвіть провідні ознаки течій німецького романтизму та видатні здобутки.  Цінності. 
8.	Підготуйте усний виступ на тему «Культурні здобутки Німеччини доби романтизму» (10–15 
речень).  

Мистецтво та його сутність, митець 
і його дар у німецькому романтизмі 
ставали об’єктом художнього мис
лення.       
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Фантазія Гофмана безмежна. Він постав про-
ти світу сірих мишей, цахесів і дрібних філістерів, 
довівши, що сила мистецтва завжди перемагає. 

М. Берковський

     гротескно-фантастичний романтизм, гротеск,
      фантастика, романтична іронія, символ

      Ернст Теодор  
   Амадей  гофман
              1776–1822

життя письменника подібне й водночас дуже не подібне до життя його сучасників. Він 
завжди жив у двох світах — у реальному світі, де він, чиновник у юридичних справах, ви-
мушений виконувати безліч рутинних справ, підкорятися усталеним правилам і заробляти 
гроші, і у світі фантазії, де його уява була вільною й породжувала дивовижні картини. Два 
світи стануть визначальною ознакою й художньої спадщини Е. Т. А. Гофмана.   

Ернст Теодор Амадей (при народженні Ернст Теодор Вільгельм) Гофман народився 24 січ-
ня 1776 р. в м. Кеніґсберзі (нині Калінінград, Росія), на той час — Східна Пруссія. Через роз-
лучення батьків Гофман виховувався в родині бабусі й дядька. Уже в юнацькі роки серйозно 
займався малюванням і музикою, захоплювався творами митців доби Просвітництва — 
ж. ж. Руссо, Й. В. Ґете, Ф. Шиллера та ін., які пробудили письменницьке покликання. 

Юнак навчався на юридичному факультеті Кеніґсберзького університету, у студентські 
роки не припиняв занять мистецтвом. Зачарований творами В. А. Моцарта в студентські 
роки, він згодом змінив своє третє ім’я на Амадей, увійшовши в історію світової літератури як 
Ернст Теодор Амадей Гофман. 

1798 р. Гофман поїхав до Берліна, де склав фаховий іспит та отримав призначення на 
посаду асесора суду в м. Познані (тоді в складі Пруссії, нині Польща). Невдовзі його пере-
вели на посаду радника суду до м. Плоцька, згодом — урядового радника до м. Варшави, 
а через кілька років — судового радника мі-
ністерства юстиції в м. Берліні. Гофман час-
то переїжджав із міста в місто, обіймав різні 
посади. Працював чиновником у юридичних 
справах і водночас — як письменник, компо-
зитор і художник.

Е. Т. А. Гофман писав п’єси, опери й готу-
вав декорації для найкращих театрів Євро-
пи — Варшави, Берліна, Лейпцига, Бамберга. 
Він розписав фресками вежу єпископського 
замку Альтенбург, друкував у газетах статті, 
оповідання, рецензії. У 1814 р. вийшла дру-

1. За допомогою Інтернету знайдіть три цікаві факти 
з життя Е. Т. А. Гофмана. 

2. Прочитайте казку Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик та ми
шачий король» і подивіться однойменний мульт
фільм (СРСР, 1973 р.). Висловте думку про 
ідейний задум митця та його втілення в музиці 
П. Чайковського. Як у літературному творі й муль
тфільмі втілено силу добра, кохання та фантазії? 
Які вади втілено в образі мишей? 

Вид на Кеніґсберг. Близько 1850 р. 
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ком повість «Золотий горнець», головним ге-
роєм якої став студент Анзельм, який живе у 
двох світах — реально-побутовому й романтич-
но-фантастичному. Він дивак і невдаха, але в 
душі — поет, тому здатен бачити й чути те, 
про що не відають звичайні люди. 

У збірці «Фантазії в манері Калло» (1814–1815) були зібрані твори Гофмана, створе-
ні в період 1808–1815 рр. Центральним образом цієї збірки став капельмейстер Крайслер, 
музикант і композитор, усім серцем відданий мистецтву. Він живе у світі, де панують люди 
з прагматичним мисленням, яким не відоме поетичне світобачення, тому Крайслер прире-
чений на самотність і страждання. Але герой не втрачає у своїй душі прагнення до високих 
ідеалів і творення прекрасного. Крайслер стане героєм і в деяких наступних творах. У 1816 р. 
опублікована відома літературна казка в Гофмана «Лускунчик та мишачий король» — гімн 
творчої фантазії, яка перемагає зло. У казці це справді можливо, але в дійсності все було на-
багато складніше…    

У ранніх книжках письменника виявився основний конфлікт його творчості — проти-
ставлення двох світів: реально-побутового та поетичного, породженого фантазією митця. 
Усіх гофманівських персонажів можна поділити на дві групи — філістерів та ентузіастів. 
Перші живуть у звичайному світі, їхні інтереси обмежені буденними справами, грошовими 
прибутками, кар’єрою, приземленими інтересами. Вони не цінують мистецтво й красу, не 
мають уявлення про високі ідеали. Ентузіастів набагато менше, аніж філістерів, які витіс-
няють людей із романтично-поетичною свідомістю. Але саме ентузіасти, як уважав Гофман, 
здатні проникнути в глибини світу, пізнати істину, створювати прекрасне. Ентузіасти в його 
творах є носіями духовності й моралі, утіленням мистецького покликання. 

У 1818 р. написана повість «Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер» (опублікована 1819 р.), 
у 1819–1821 рр. вийшла друком збірка оповідань Гофмана «Серапіонові брати», 1822 р. — 
«Життєві погляди кота Мурра». Це не повний перелік шедеврів митця, який прославився в 
різних галузях мистецтва. Його життя було яскравим, але коротким. 25 червня 1822 р. Гоф-
ман помер у м. Берліні (Німеччина).

Гротеск — поєднання жахливого й смішного у фантастичній формі; поєднання непо
єднуваного в художню цілість або надання подіям і явищам не звичних для них ознак.   

Фантастика — 1) те, чого не існує в реальній дійсності; 2) світ уявлень та образів 
митця, який базується на основі засвоєних раніше фактів із реального життя; творча 
уява; 3) різновид художньої літератури, заснований на вигадці, творчій уяві, фантазії. 

Соціальна сатира — викриття вад суспільства в художньому творі за допомогою 
сміху.   

«крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер». Повість розпочинається з опису по-
невірянь бідної селянки Лізи, яка потерпає через злигодні, а також через те, що в 
неї народився син-потвора Цахес. Випадково Лізу з Цахесом побачила добра фея 
Рожабельверде, яка вирішила виправити природну несправедливість і нагороди-

ти Цахеса чарівним даром. Відтоді всі сприймали Цахеса за красеня й приписували йому всі 
найкращі риси, вчинки й успіхи інших людей. Цахес, якого тепер стали шанобливо називати 
Цинобером, швидко піднімається сходинками кар’єри. Він нічого не вміє робити, він не тільки 
потворний зовні, а й брутальний, духовно обмежений, аморальний та зухвалий, але чари феї 
посприяли: він посідає високі посади (незаслужено став навіть першим міністром) й отримує 
відзнаку — Орден зелено-плямистого тигра. Під впливом чар Цинобера перебувають 
не тільки правителі та їхнє оточення, а й прекрасна Кандида (яку щиро кохає студент Баль-
тазар, однак вона забула про нього) та її батько — професор університету Мош Терпін, 









Філістерами з часів романтизму 
називають духовно обмежених лю
дей, які живуть суто прагматичними 
інтересами, не цікавляться мисте

цтвом, не мають високих прагнень та ідеалів.  
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який із радістю віддає доньку заміж за «надзвичайно обдарованого й 
талановитого юнака». 

Події відбуваються у фантастичному князівстві Керепес, де 
правлять князі Пафнутій та Барсануф. Розповідач перериває по-
вістування про теперішнє описами минулих часів, про те, як люди 
жили раніше й що сталося внаслідок реформи освіти, запровадженої 
князем Пафнутієм та його міністром Андресом, колишнім камерди-
нером. Освітою вони називали посилення суворих порядків у держа-
ві, боротьбу з небезпечними настроями, вільнодумством мешканців. 
Переслідуванням були піддані феї та люди, які втілювали свободу 
думки. Фея Рожабельверде теж була серед тих, кого переслідували, 
проте вона змогла вижити у світі насильства й духовних обмежень, 
хоча й оселилася в притулку та змінила своє ім’я на Рожа-Гожа-Зе-
ленава, а потім на Рожа-Гожа. Однак вона не перестала творити до-
бро й різні дива силою своєї фантазії. Проте навіть її чудеса не могли 
змінити усталені порядки в державі, де на посади призначали зовсім 
не тих, хто на них заслуговував, де не цінували чесну працю, мисте-
цтво та вільну думку.  

Хто такі філістери й ентузіасти. Поняття «філістер» виникло 
наприкінці XVIII — на початку XIX ст. в м. Єні в студентському 
середовищі. Цим словом студенти, носії нової свідомості, називали 
містян-бюргерів, обмежених суто прагматичними інтересами. Слово 
філістер походить з нім. Philister — «філістимлянин». У Біблії філіс-
тимляни — народ, який переслідував євреїв, тому за євреїв вступився 
Бог і біблійні герої (Самсон, Давид, Мойсей та ін.). Між німецькими 
студентами й містянами-бюргерами виникали сутички, що нерідко 
завершувалися кривавими бійками. У 1693 р. пастор під час промо-
ви на похованні одного зі студентів, убитого містянами, процитував 
слова Даліли з її звернення до Самсона: «Філістимляни на тебе, Сам-
соне!» З того часу слово філістер уживається в значенні «людина з 
обмеженим світоглядом, самозадоволена, яка не цінує знання, науку, 
мистецтво, не має естетичних і моральних пріоритетів; неосвічений 
обиватель, що відрізняється прагматичною поведінкою й не має ду-
ховних потреб; людина заскорузла, дріб’язкова, без ідеалів, раб мі-
щанської моралі».

Засобами фантастики Е. Т. А. Гофман викриває світ філістерів, 
де люди прагнуть грошей і високих посад не завдяки особистим здібностям і працелюбності, 
а завдяки наближенню до владарів. Так, Цахес робить стрімку кар’єру лише за допомогою 
трьох золотих волосин, якими наділила його фея Рожа-Гожа. Професор Мош Терпін споді-
вається через шлюб своєї дочки з Цахесом теж обійняти вигідну посаду й покращити фінан-
сове становище. Навіть мати Цахеса, селянка Ліза, прагне заробити хоча б трохи грошей на 
своєму синові-потворі: коли він був живий, вона жебракувала, усім показуючи потвору, 
а коли він помер, продавала цибулю на його похоронах. Князі та їхнє оточення не знають, 
що таке чесно працювати задля держави, не дбають про народ, а всі державні інституції за-
йняті абсолютно марними справами, як-от засідання орденської комісії, що визначала кіль-
ка тижнів, як потрібно носити Орден зелено-плямистого тигра — зі скількома ґудзиками. 

Філістерство панує не тільки в князівському оточенні, а й проникає в молодіжне се-
редовище. Так, студент Фабіан повчає свого приятеля Бальтазара, щоб той займався лише 
практичними, корисними справами, а не витрачав час на заняття поезією й споглядан-
ням природи. Кохання Бальтазара до прекрасної Кандиди та написання віршів викликає 

К. Ф. Тіле. 
Ілюстрації  до 

першого видання 
Е. Т. А. Гофмана  
«Крихітка Цахес».  

1819–1820 рр.
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у Фабіана насмішки. Фабіан не вірить у різні 
дива, не бачить ніякого сенсу в мистецтві. Але 
зустріч із чарівником Проспером Альпанусом 
і подальші пригоди з Бальтазаром переконали 
його в іншому. 

Студент Бальтазар у повісті втілює по-
етичне світобачення. Він наділений даром ба-
чити те, чого ніхто не бачить. Тому саме йому, 

творчій особистості, відкривається краса природи, він чує її музику, здатний на глибокі по-
чуття й на втілення прекрасного в мистецтві слова. Однак поява Цахеса стає на заваді не 
тільки його діяльності як поета, а й щастя з коханою. Успіх поеми Бальтазара приписують 
нікчемі Циноберу, а Кандида, перебуваючи, як і всі, у захваті від Цахеса, віддає йому руку й 
серце. 

Утім, у казковому світі Е. Т. А. Гофмана на допомогу поетові й ентузіастові Бальтазару 
приходить чарівна сила добра. Маг і чародій Проспер Альпанус вирішив допомогти сту-
дентові й відновити справедливість. Але для того Бальтазар мусив побачити й відчути вну-
трішнім зором таємну силу Проспера Альпануса. Бальтазар вірив у нього — і його віра була 
винагороджена. Проспер Альпанус домовився з феєю Рожею-Гожею про те, щоб знешко-
дити Цинобера. Він дає героєві чарівний предмет (маленький лорнет), щоб знайти чарів-
ні золоті волосини на голові Цахеса й вирвати їх, відкривши всім його справжню сутність. 
Отже, Бальтазар як казковий герой винагороджується чарівником за своє вірне кохання, 
поетичний талант і прагнення боротися зі злом. У фіналі він перемагає Цахеса, одружується 
з Кандидою. Вони живуть довго та щасливо в прекрасному маєтку, Бальтазар займається 
творчістю, а Кандида — домашнім господарством і сімейним затишком. Щасливий фінал 
утілює ідеал письменника про перемогу добра над злом, ентузіастів — над світом філістерів.      

гротеск як засіб викриття соціального зла. Е. Т. А. Гофман створив гротескний світ, 
який варто розглядати не в прямому, а в переносному значенні. Засобами  іносказання 
письменник прагнув попередити читачів про небезпеки суспільства та вади людської сві-
домості, яка може легко потрапити під негативний вплив і призвести до хибних висновків. 
Гротеск — поєднання у фантастичній формі потворного й смішного. Почвара Цинобер — це 
гротескний образ духовної обмеженості, аморальності, наглості й брутальності. В образах 
правителів Керепесу піддано критиці державну машину, яка слугує не народові, а лише 
особистим інтересам володарів. А князівство Керепес — це образ абсурдного суспільства, 
у якому зміщені всі цінності й пріоритети, де аномальне видається за нормальне. Не ви-

падково в повісті звучать слова хабарництво, 
арешт, і стіни мають вуха, таємний (радник, 
експедитор), конфіскувати, підрізати крила, 
вигнати тощо. Атмосфера переслідування, 
підслуховування, підлабузництва панує в Ке-
репесі. Бальтазар постійно запитує себе, чи це 
 він збожеволів, чи збожеволіло все суспіль-
ство довкола. У світі, де панує насильство й 
прагматичний розрахунок, знецінюються мо-
раль, мистецтво та людяність. Однак письмен-
ник долає соціальний абсурд за допомогою 
засобів комічного. 

У гротескному світі Е. Т. А. Гофмана 
сміх — позитивний герой повісті, який зні-
має маски з невидимого зла. Коли Бальтазар 
вирвав чарівні волосини з голови Цахеса, усі 

Гротеск — поєднання у фантастич
ній формі потворного й смішного.

Ентузіасти Гофмана — це поети, 
музиканти, художники. Це люди, які наділені 
особливим поетичним баченням світу, креа
тивною фантазією, здатністю шукати істину. 

«Гофман бореться зі світом філістерів 
і суспільного зла за допомогою творчої 
фантазії. Ніхто не може вплинути на  уяву 
поета, він завжди вільний у тому, що поро
джує його натхнення. Ніякі цахеси не здатні 
людям із вільним мисленням заборонити 
думати, мріяти та творити» (М. Берков-
ський).
«Гротеск Гофмана породжує простори, 
що змінюють свої межі й легко трансфор
муються. У гротескному світі митця час 
підкоряється лише творчій фантазії, а в 
одному образі можуть поєднуватися різ
номанітні, подеколи протилежні ознаки» 
(М. Бахтін).
«Гротеск заперечує, викриває абсурд і 
водночас утверджує за допомогою сили 
сміху позитивні ідеали» (Д. Затонський).


