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Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти 

та чинній програмі з української літератури для 10 класу (2017 р., 
профільний рівень).

Це навчальне видання містить відомості про життя та творчість  
письменників, аналіз художніх творів, систему запитань і завдань 
різних рівнів складності, які допоможуть глибоко й різногран-
но осмислити літературні зразки. Репродукції творів класиків 
візуального мистецтва (живопису, скульптури, архітектури),  
а також звернення до музичних шедеврів, спектаклів, кінофільмів 
допоможуть учням осягнути природу художньої творчості, озна-
йомитися з багатствами вітчизняної культури.

Підручник сприяє формуванню в учнів ключових і пред-
метних компетентностей, а також спрямований на виховання в 
школярів високих гуманістичних, патріотичних та естетичних 
почуттів.
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Шановні старшокласники!
У цьому навчальному році ви обрали для поглибленого вивчення гуманітар-

ний, зокрема філологічний, профіль — і, безсумнівно, не помилилися. Пригадай-
те, гуманітаристика (від латин. humanitas — людство, людяність) означає «лю-
динознавство», а філологія — з давньогрецьк. означає «любов до слова, учених 
занять». Отже, такий вибір дає вам змогу осягати захопливі таїни людської душі, 
відкривати для себе секрети сенсу життя та щастя, а також колосальне багатство 
й дивовижну красу слова та мистецтва.

У 10 класі ви ознайомитеся з особливо бурхливими й цікавими періодами 
історії вітчизняного письменства — це епохи реалізму (друга половина ХІХ ст.) 
і раннього модернізму (межа ХІХ–ХХ ст.). У цей час, попри тяжкий колоніаль-
ний гніт,  українське слово впевнено й остаточно ствердило свою самостійність 
і неповторність у колі світових літератур, збагатило  культуру людства творчи-
ми шедеврами геніїв планетарного масштабу Івана Франка та Лесі Українки, 
мистецькими набутками надзвичайно талановитих майстрів слова Івана Нечуя- 
Левицького, Панаса Мирного, Івана Карпенка-Карого, Михайла Коцюбинського, 
Ольги Кобилянської, Василя Стефаника, Володимира Винниченка та ін.

Надійним помічником в осягненні художніх скарбів стане для вас цей під-
ручник. Він побудований за принципом діалогізму, тобто пропонує вам не про-
сто завчити готові відомості, а постійно вести бесіду з письменниками та їхніми 
героями, з дослідниками, однокласниками, виробляти власні оцінки, учитися 
дискутувати, грамотно висловлювати свої думки, самостійно аналізувати твори, 
насолоджуватися процесом читання, використовувати й критично оцінювати 
інформацію з різних джерел. Адже в мистецтві не буває однозначних, однакових 
для всіх істин, їх кожен відкриває сам для себе.

Підручник дасть вам змогу пізнавати літературу як життєвий, духовний до-
свід інших людей (авторів та їхніх персонажів), інших епох, суспільних верств і 
виробляти власне ставлення до їхніх поглядів, вчинків  і цінностей.

Ще один принцип підручника — компаративізм (від латин. comparativus — 
порівняльний), що передбачає порівняння зразків рідного письменства із суго-
лосними творами інших літератур і видів мистецтва, а також суспільними про-
цесами, науковими відкриттями тощо. Це допоможе простежувати цілісність, 
закономірності розвитку, логіку  еволюції  людського духу.

Виклад матеріалу в підручнику розподілено на такі основні частини:   
• стисла характеристика історичної доби та мистецького напряму (чи течії), 

що панували в той час;
• розповідь про письменника;
• огляд його творчості, характеристика стилю;
• аналіз творів, рекомендованих для текстуального вивчення.
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Систематизувати, розгрупувати навчальний матеріал вам допоможуть 
рубрики:

  — факт — стис ле по ві дом лен ня про якусь про мо вис ту по дію, вчи нок то що;

  

   — до каз — ма те рі а ли, що обґ рун то ву ють пев ну те зу;

— контексти — окреслення літературних, мистецьких, суспільно-
                              політичних, наукових процесів, явищ, надбань, що 
                              пов’язані з характеризованим напрямом чи твором;

— аналізуємо твір — запитання й поради, які допоможуть вам 
                                         самостійно осмислити художній текст;

— творче завдання  — для самостійного трактування певного 
                                           мистецького явища чи конкретного твору 
                                           та розвитку дослідницьких, креативних 
                                           здібностей і навичок;

 — критична оцінка певного твору чи його автора;

  Варто про чи та ти — художні тексти й наукові праці, ознайомлення 
                                             з якими посприяє глибокому й різногранному 
                                             засвоєнню теми; 
• Зав дан ня ос нов но го рів ня (ЗОР) — для відтворення та поглиблення       
                                                                          вивченого;
•  Суд жен ня  — роздуми митців і дослідників з приводу обговорюваної 
                                проблеми;

Консультація — поради щодо виконання поставлених завдань;
Теорія літератури — характеристика основних теоретико-літературних по-

нять, що допоможуть зрозуміти й проаналізувати відповідний період чи твір;
Підсумовуємо вивчене — стислі висновки про вивчений матеріал і завдання, 

спрямовані на узагальнення й закріплення вивченого.
Зверніть також увагу на шрифтові позначки: жирним виділено окремі підроз-

діли теми або  поняття, які варто запам’ятати, а курсивом — основні, найважливі-
ші в певній тезі слова.

Отже, на вас чекає непроста, проте захоплива мандрівка у світ рідної літера-
тури часів реалізму та раннього модернізму.  Маю надію, що ця подорож принесе 
вам безліч разючих відкриттів і приємних хвилин спілкування з красою та муд-
рістю художнього слова. Хай вам щастить!

З повагою , автор
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1. Природа мистецтва. Про особливий, дивовижний світ мистецтва, худож-
ньої літератури ви вже чимало довідались у попередніх класах.

• Завдання основного рівня
Пригадайте вивчене раніше.
1. Що таке мистецтво, художній образ?
2. Які існують види мистецтва? Чим вони розрізняються й що їх об’єднує?
3. Охарактеризуйте основні функції мистецтва: емоційно-естетичну,  пізнавальну, 

ігрову, виховну.
4. Що таке культурно-історична епоха?

А тепер підсумуємо й поглибимо вивчене.
Мистецтво — це сприймання, відтворення й моделювання світу в художніх 

образах.

 До речі, у різних народів це поняття іменується різними словами, але з по-
дібним змістом. Давні греки іменували його τεχνη — техно, тобто «вміння» 
(звідси походить слово техніка),  латиняни — ars (із тим же значенням), 
звідси — англійське й французьке art, іспанське й італійське artе. Поляки 
іменують це поняття sztuka — штука, тобто щось особливе, уміло зро-
блене; росіяни — словом искусство, від дослід, проба, искусный — «умі-
лий». Українське слово мистецтво походить від  майстер, умілець (спо-
ріднене з ним — мастак). Створила це слово, як уважають, письменниця  
Олена Пчілка.

Головна ознака мистецтва, яка відрізняє його від інших форм духовної діяль-
ності людини (релігії, науки, політики, журналістики), — образність. Художній 
образ — це узагальнена картина життя (стан людської душі, явище природи, по-
дія чи предмет), емоційно й естетично втілена в художній формі (вірш,  оповідан-
ня,  п’єса, картина, музичний твір тощо) суб’єктивною творчою уявою автора.

Існує багато видів мистецтва: музика, живопис,  танець, література, скульп-
тура, архітектура, театр, кіно, відеоігри та ін. Відрізняються вони засобами тво-
рення образів (це, відповідно, звуки, кольори, рухи, слова та ін.), а поєднує їх 
образність.

′
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• Завдання основного рівня
1. Уважно роздивіться картину сучасного українського художника  О. Шупляка 

«Великий вибух». Чому, на вашу думку, автор її так назвав? Чим відрізняється 
це зображення від реальної кульбаби чи її малюнка в підручнику з  ботані-
ки? Доведіть, що перед вами  художній образ. Яку узагальнену картину він 
змальовує? Чи викликає певні емоції? Чи створений засобами краси? Чи  
виявились у цьому творі суб’єктивне бачення світу, творча уява автора?

2. Послухайте вальс класика вітчизняної музики М. Лисенка «Розлука» (адреса 
в Інтернеті: https://www.youtube.com/watch?v=-GeqPJ0bZNg). Які ознаки 
мистецького твору виявились у ньому?

Одним із найрозвинутіших і найважливіших видів мистецтва є художня літе-
ратура. Це — сприймання, відтворення та моделювання світу в словесних образах.

Якщо живопис розкриває зоровий, предметно-подієвий план, музика — слухо-
вий, емоційний, то література представляє різногранну, цілісну образну картину 
світу. Щоправда, опосередковано — через слово. За допомогою слів умілий митець 
може асоціативно змалювати будь-який образ — зоровий, слуховий, дотиковий, за-
паховий чи смаковий, а також увесь спектр душевних переживань і думок людини.

2. Література та інші види мистецтва. Література тісно пов’язана з іншими 
видами мистецтва. Простежуються три рівні такого зв’язку.

1. Зовнішній. Основою театрального спектаклю є п’єса — літературний твір, 
кінофільму — сценарій або кіноповість. Для вокального мистецтва (співу) важ-
ливе значення має словесна основа — текст, поетичний твір, який гармонійно 
переплітається в пісні з мелодією. Дуже наближає літературу до малярства такий 
своєрідний жанр віршування, як  зорова  поезія — поєднання словесного та гра-
фічного образів відтворюваного явища. 

О. Шупляк. Великий вибух. 
2016 р.

М. Сарма-Соколовський. 
Зоровірш «Дзвін гетьмана  

Івана Мазепи»
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 Користуючись джерелами вашої бібліотеки й Інтернету, підготуйте для 
однокласників презентацію «Українська зорова поезія». Спробуйте самі 
створити зоровірш.

2. Внутрішній рівень. Тут переплетен-
ня відбувається на рівні асоціацій. Часом 
письменники черпають натхнення з творів 
живопису, скульптури, музики (і навпаки). 
Витвір мистецтва може так само стати те-
мою для письменника, як і явище природи 
чи доля людини.  

Наприклад, споглядаючи піраміди та 
величну фігуру загадкової істоти з тулубом 
лева та головою людини, Леся Українка на-
писала цикл «Єгипетські фантазії», зокрема 
вірші «Напис в руїні» і «Сфінкс». Бароко-
вий козацький собор у Новомосковському 
на Дніпропетровщині, збудований народним майстром Я. Погребняком із дерева 
без жодного цвяха,  надихнув О. Гончара на створення роману «Собор». 

 Послухайте  Вальс № 10 Ф. Шопена, подивіться відеоряд до нього 
(адреса в Інтернеті: https://www.youtube.com/watch?v=Maaz6Q-dIU8)  
і прочитайте вірш М. Рильського «Шопен», навіяний цим твором (адреса 
в Інтернеті: https://www.youtube.com/watch?v=zWqjqKhXiuU). Які почуття 
та асоціації викликала у вас ця музика?

3. Сутнісний рівень зв’язку між словесним та іншими видами мистецтва ви-
никає тоді, коли література свідомо прагне досягти того впливу на сприймача, 
який спричиняється живописом (тобто намагається стати словесним живописом) 
чи музикою (тобто перетворюється на словесну музику). 

Наприклад, жанр новели «На камені» М. Коцюбинський визначив як аква-
рель і змалював у ній мінливу, багатоманітну красу світу, віддаючи цілковиту пе-
ревагу зоровим образам, яскравому кольоропису: «У глибоких долинах, зелених 
од винограду й повних сизої імли, тіснилися кам’яні громади, рожеві від вечір-
нього сонця або синіючі густим бором. Круглі лисогори, мов велетенські шатра, 
кидали від себе чорну тінь, а далекі шпилі, сизо-блакитні, здавалися зубцями за-
стиглих хмар. Сонце часом спускало з-за хмар в імлу, на дно долини, скісні пасма 
золотих ниток — і вони перетинали рожеві скелі, сині ліси, чорні важкі шатра та 
засвічували вогні на гострих шпилях».

Натомість поезія раннього П. Тичини вирізняється (завдяки алітераціям, 
асонансам, рефренам, мелодійному ритму) рафінованою музичністю («Хор лісо-
вих дзвіночків», «Золотий гомін», «О, панно Інно, панно Інно...»).  Мета таких 
прийомів — створити за допомогою слова якомога багатограннішу й ціліснішу 
естетичну картину світу.

 

Свято-Троїцький собор 
у м. Новомосковському. 1772 р. 

Сучасна світлина
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 Проблему  співвідношення літератури й живопису та музики ґрунтовно до-
слідив І. Франко у трактаті «Із секретів поетичної творчости»  (див. Франко І. 
Зібр. тв.: у 50 тт. — Т. 31. — К, 1981. — С. 85–97, 102–108; адреса в Інтернеті: 
http://chtyvo.org.ua/authors/Franko/Zibrannia_tvoriv_u_50_tomakh_t31/). Ско-
ристайтеся спостереженнями й висновками науковця, готуючи це питання.

Підсумовуємо вивчене 
Література та інші види мистецтва

3. Періодизація української літератури. Ви вже знаєте, що в мистецтві, зо-
крема літературі, кожної культурно-історичної епохи простежуються споріднені 
стильові особливості. Це дає змогу виокремлювати методи й напрями, а також  
поділяти розвиток культури на певні періоди.

• Завдання основного рівня
 Пригадайте вивчене торік. • Що таке літературний процес? Авторський 

стиль?  Стиль доби? • Назвіть ознаки реалістичного й романтичного методів 
(типів творчості). 

Науковці застосовують різні принципи періодизації літератури: 
• хронологічний — поділ літпроцесу за століттями й десятиліттями;
• історичний — ототожнення етапів історії певної нації та її літератури;
• жанровий — опис становлення й розвитку провідних жанрів літератури;
• естетико-стильовий — простеження еволюції мистецьких стилів, куль-

турно-історичних епох. 
Цей останній принцип видається найбільш відповідним художній, естетичній 

природі літератури. Саме його взяли за основу періодизації письменства такі 
авторитетні літературознавці, як М. Зеров,  Д. Чижевський, Л. Білецький, М. На-
єнко, Ю. Ковалів. Естетико-стильову періодизацію застосовано й у шкільному 
курсі літератури 9–11 класів.

Л
ІТ

Е
Р

А
Т

У
Р

А

1 рівень, 
складові

2 рівень, 
поштовх для 
твору

3 рівень, 
запозичення 
прийомів

театр

музика

кіно

малярство

піснярство

кіно

хореографія

скульптура

малярство

музика
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Напрями та періоди розвитку українського письменства 
до середини ХІХ ст.

Напрям Особливості
Жанри, зразки 

та представ-
ники

Метод
(тип 

творчості)

Монументалізм
(раннє 
Середньовіччя). 
Х–ХІ ст.

• Масштабність, велича-
вість, суворість, • зосе-
редження уваги на змісті,  
• мала кількість формаль-
них  прикрас (паралелізм 
речень або думок, аліте-
рації, окремі порівняння), 
• чіткість, простота компо-
зиції та синтаксису, • культ 
держави, християнський 
оптимізм.

Житіє, повчання, 
літопис.

«Повість минулих 
літ».

Реалістичний

Орнаменталізм
(пізнє 
Середньовіччя). 
ХІІ–ХІІІ ст.

• Ускладненість форми 
(символіка, тропи, 
мозаїчність композиції),  
• аскетизм, • песимізм.

Героїчна поема, 
проповідь, 
літопис.
«Слово о полку 
Ігоревім», Києво-
Печерський  
патерик.

Романтичний

Ренесанс.
Кінець ХV — 
початок ХVІІ ст. 

• Наслідування античного 
мистецтва, • гуманізм,  
• критика середньовіччя, 
католицької церкви,  
• релігійний індивідуалізм.

Поема, вірш, 
полемічна проза.  
Ю. Дрогобич,  
С. Оріховський,  
К. Сакович,  
І. Вишенський.

Реалістичний

Бароко. 
ХVІІ–ХVІІІ ст. 

• Ускладнена форма, 
перенасиченість 
стилістичними 
прикрасами,• увага до  
сильних почуттів і 
переживань, • поєднання 
античної та християнської 
традицій.

Літопис, байка, 
проповідь, 
курйозні вірші, 
панегірик.
І. Велич-
ковський,  
Ф. Прокопович, 
Г. Сковорода, 
С. Климовський.

Романтичний

Класицизм.  
Сентименталізм. 
Кінець ХVІІІ —
початок ХІХ ст.

У класицизмі — • ідеологія 
просвітництва, • ідеал 
краси як величавості, 
• канонічність, простота  
форми.
У сентименталізмі —  
• надмірна чуттєвість,  
• моралізаторство, • увага 
до життя народу.

Травестія, 
комедія, байка; 
ідилія елегія, 
повість. 
І. Котляревський, 
Г. Квітка-
Основ’яненко, 
П. Гулак-
Артемовський.

Реалістичний
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Романтизм. 
Перша половина 
ХІХ ст.

• Виняткові характери у 
виняткових обставинах, 
• ліризм, • символізм, 
• фантастика, • увага до 
історичного минулого, 
• герої-бунтарі, 
• звернення до фольклору.

Інтимна лірика, 
елегія, історичний 
роман, ліро-епічна 
поема, медитація.
М. Гоголь, Т. Шев- 
ченко,  П. Куліш,  
В. Забіла,  
М. Петренко, 
М. Шашкевич.

Романтичний

• Завдання основного рівня
 Використовуючи інформацію, подану в таблиці, охарактеризуйте докладніше 

мистецькі напрями, з якими ви ознайомилися торік.

4. Автор і читач. Одна з найважливіших функцій мистецтва — комунікативна. 
Тобто мистецтво є універсальним засобом спілкування, порозуміння між людь-
ми та народами. Будь-який, а особливо художній текст передбачає й потребує 
співрозмовника. Справжній митець навіть своїх персонажів не сприймає як  
слухняних ляльок-маріонеток, а постійно веде з ними діалог, створює  характери 
настільки життєвими, психологічно довершеними, що потім сам іноді дивується 
їхнім вчинкам.

 Якось О. Пушкін приголомшено сказав про героїню свого роману: «А ви 
знаєте, Тетяна відмовила Онєгіну й кинула його: цього від неї я ніколи не 
очікував». 

Особливо ж важливо для митця зав’язати своїм твором діалог з читачами, 
ділитися спостереженнями, відкриттями, осяяннями, сумнівами. Автор завжди 
сподівається на взаємне пізнання з іншими людьми, взаєморозуміння, на віднай-
дення духовних побратимів і посестер. Адже тільки так він може впливати на світ, 
робити його кращим і щасливішим. 

 Прочитайте вірш Т. Шевченка «Думи мої, думи мої…» 1840 р. (адреса в Інтер-
неті: http://litopys.org.ua/shevchenko/shev115.htm). Чи можна цим текстом 
підтвердити сформульовану щойно тезу?  Чому, на ваш погляд, саме цим 
віршем поет відкрив свою першу збірку «Кобзар»? 

• Cудження
Василь Слапчук (сучасний український письменник): «Література — це багато-
вимірна, багатогранна модель взаємовідносин людини із собою (людиною вну-
трішньою), людини з людиною, людини зі світом (творінням) і людини з Богом 
(Творцем)».

Талановитий твір — завдяки образності — дуже багатозначний, викликає різ-
ні асоціації, тому може бути по-різному зінтерпретований. Маємо розрізняти два 
споріднені, але не тотожні поняття — аналіз та інтерпретацію. Висновки аналізу 
переважно однозначні, загальноприйняті. Інтерпретація ж — це суб’єктивне, 
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творче тлумачення: інтерпретуючи, читач ніби «перекладає» смисл твору мовою 
своїх вражень, думок, переживань. Отже, і різні трактування твору — це  своєрід-
ний діалог відмінних суджень. 

5. Наука читання. Як бачимо, читання, тобто свідоме сприймання та розу-
міння тексту, вимагає інтелектуальних, духовних зусиль, навичок, залучення 
власного життєвого досвіду, світогляду.

Дослідники виокремлюють кілька типів читання: 
• наївне — це буквальне, поверхове сприймання тексту, воно характерне пере-

важно для дітей раннього віку;
• навчально-наукове — це читання з освітньою чи дослідницькою метою, при 

якому текст бачиться відсторонено, насамперед  як джерело інформації;
• ідеологічне — читання з метою виробити чи поглибити власний світогляд, 

релігійні переконання, моральні принципи;
• естетичне — це сприймання твору як унікального художнього явища з метою 

отримати естетичну насолоду. Тут читач переносить на себе  емоції й думки персона-
жів, переживає інше життя, як своє. Це вже читання-діалог, подібний до спілкування 
в реальності. Це читання-співтворчість, коли читач поєднує з авторським власний 
життєвий досвід, вибудовує на основі тексту свої асоціативні ряди й смисли.

Щоб стати читачем-естетом, треба мати багату емоційну сферу, розкуту уяву, 
фантазію, володіти здатністю до співпереживання, а також знати закони мистец-
тва, літератури, секрети творчості. Такий тип читання найскладніший, але й най-
цікавіший та найцінніший. Саме його передбачає передовсім художня література 
як вид мистецтва.

 Прочитайте етюд І. Нечуя-Левицького «Ніч на Дніпрі» (адреса в Інтернеті: 
http://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2645). Змоделюйте щойно 
згадані чотири типи прочитання цього тексту. Відомості про його художнє 
багатство можна почерпнути зі статті С. Бибик «Та ніч, як Божий рай» (адреса 
в Інтернеті: https://scholar.google.com/scholar?cluster=11617178821961062
275&hl=uk&as_sdt=0,5).

Залежно від мети комунікативних завдань, обирають один із багатьох видів 
читання.

Передовсім розрізняють читання мовчазне (про себе) і вголос. Завдання першо-
го — усвідомлене сприймання та запам’ятовування тексту для себе. Другий вид, 
крім того, дає змогу донести текст до інших, продемонструвати його мелодику. 

Досконалою формою читання вголос є виразне читання. Воно передає не 
лише зміст, а й  емоційний малюнок тексту. Для цього читець використовує різні 
інтонації (розповідну, питальну, окличну), паузи, логічні наголоси, пришвид-
шений чи уповільнений темп голосу, пониження чи підвищення голосу тощо. 

З виразним безпосередньо пов’язане читання напам’ять. Воно тренує 
пам’ять, розвиває інтелектуальні навички людини й робить виразне читання май-
стернішим і переконливішим.

• Завдання основного рівня
 Пригадайте вивчене раніше.
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1. Що таке партитура тексту? Які позначки використовують для її створення?
2. Зробіть партитуру уривка з вірша Т. Шевченка «Думи мої, думи мої…»  

1840 р. і підготуйте його виразне читання.

 Послухайте цей вірш у виконанні видатного українського актора-читця 
А. Паламаренка (адреса в Інтернеті: https:// www.youtube.com/watch?v=_
OyWZgsBfSo). Які емоції поета передає читець? За допомогою яких інтона-
ційних засобів? У чому подібність  і  відмінність  вашої  версії  прочитання твору 
та  щойно почутої?

Для належного, глибокого сприймання літературного твору його перечиту-
ють принаймні двічі. Ознайомлювальне, або суцільне, читання передбачає уважне 
прочитання тексту без відволікань і зупинок для записів. Його мета — сформу-
вати загальне уявлення про твір, оцінити його. Повторне читання, або вивчальне, 
докладне, — це повільне, вдумливе опрацювання окремих розділів і цілого твору, 
глибоке проникнення в його зміст, усвідомлення взаємозв’язку, послідовності 
всіх частин. Воно включає складання плану, добір знакових цитат, фіксуван-
ня думок про прочитане. Лише після такого вивчення тексту можна починати  
аналіз. Його ще називають критичним читанням. Воно має на меті висловлення 
свого ставлення до описуваних подій, явищ, персонажів твору, а отже, потребує 
усвідомлення змісту, авторського задуму та шляхів його реалізації.

Коли з’являється потреба ознайомитися з великим обсягом інформації відра-
зу, багатьма текстами, віднайти якусь частину тексту на підтвердження своїх ду-
мок, використовують вибіркове читання. Це проглядання тексту з метою пошуку 
відповіді на поставлене запитання, швидке читання заголовків, змісту, окремих 
фрагментів тексту; повільне читання потрібних частин з метою отримання нової 
інформації; орієнтація в логічно-смисловій структурі тексту. 

6. Читання в час цифрових технологій. Нині у світі панує епоха масового 
застосування мобільних ґаджетів — смартфонів, ноутбуків, планшетів, електрон-
них книжок, ґуґл-ґлас тощо.

 До речі,  перший комп’ютер у континентальній Європі було створено в Укра-
їні 1951 р. у Київському конструкторському бюро академіка С. Лебедєва. 
Компакт-диск  наприкінці 1960-х років винайшов теж українець В. Петров. 
Одним із творців Інтернету став син вихідця з України, американський ви-
нахідник  Л. Кляйнрок. А мобільний телефон подарував світові американ-
ський інженер українського походження М. Купер. Його батьки емігрували 
до США з невеличкого містечка під Києвом. Перший в історії дзвінок по 
стільниковому телефону М. Купер здійснив 3 квітня 1973 р.

Це робить процес пошуку, збереження та засвоєння інформації, зокрема ху-
дожніх творів і різноманітних відомостей про них, повсюдним і миттєвим. Дуже 
популярними стали аудіокнижки — твори, озвучені й записані на цифрові носії.

• Завдання основного рівня
 Проведіть пошукову роботу в Інтернеті й підготуйте для однокласників 

повідомлення про найпопулярніші інформаційні ресурси художніх аудіо-
книжок українською мовою. Які книжки найчастіше слухають українці? 
Запропонуйте  уривки з  цих творів, які вас особливо зацікавили.

′
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Нині в українському сегменті Інтернету активно працюють численні літе-
ратурні сайти, які ознайомлюють поціновувачів художнього слова з новими 
виданнями, оприлюднюють рецензії, мистецькі дискусії, книжкові огляди та ін.

• Завдання основного рівня
 Об’єднайтесь у групи й підготуйте для однокласників огляд одного з таких 

сайтів — «Літакцент», «Буквоїд»,  «Друг читача»,  «Ключ», «Українська літера-
турна газета», «Читомо», «Літцентр», «БараБука».

До послуг користувачів численні онлайн-бібліотеки, що містять твори укра-
їнських авторів у різних електронних форматах (наприклад, http://elib.nplu.org/
view.html?id=3036; http://e-bookua.org.ua/; http://libruk.in.ua/;  http://javalibre.
com.ua/; http://chtyvo.org.ua/; http://ukrlib.lviv.ua/). Також більшість сучасних 
письменників  ведуть свої сайти чи блоги (мережеві щоденники). Це дає змогу 
читачам та авторам безпосередньо спілкуватися: обмінюватися враженнями від 
написаного/прочитаного, дискутувати на різні теми, обговорювати творчі плани.

Нинішня людина цифрової епохи досить прагматична, вона зосереджується 
на тій інформації, яка сприяє досягненню поставленої мети, приносить практичну 
користь. Читання ж художньої літератури — це процес «доцільності без цілі». І все 
ж наші сучасники продовжують читати, і не лише електронні книжки, а й паперові.

 Сьогодні у світі, зокрема й в Україні, набуває розмаху буккросинг, або 
книжкооберт. Це хобі й громадський рух, що діє за принципом соціальних 
мереж. Людина, прочитавши книжку, залишає її в громадському місці  
(у кафе, парку, на станції метро, зупинці, в автобусі), щоб хтось інший міг 
її знайти й також прочитати, а потім повторити процес. Спостереження за 
мандрівкою книжки здійснюється через соцмережі в Інтернеті.

Чому так відбувається? Бо сучасна людина 
переконалася, що читання художніх книжок, на 
відміну від стислих  і хаотичних повідомлень 
Інтернету, формує не просто сприймача інфор-
мації, а читача-інтерпретатора, гуманну людину 
з вишуканим естетичним смаком і критичним 
мисленням. Саме такою має бути особистість, 
щоб не потонути в інформаційному океані на-
шої доби. Інтернет пропонує безліч інформації, 
часом і неправдивої (фейкової), неточної, по-
милкової, низькопробної, аморальної. Нерідко 
застосовуються маніпуляційні технології — під-
тасування, перекручування чи замовчування 
фактів з метою приховано впливати на переко-
нання, смаки, рішення людей.

Дослідники вивели таку формулу ефек-
тивного читання: читаю = критично сприймаю 
→міркую → піддаю сумніву → перевіряю → 
зіставляю → аналізую → даю оцінку = пізнаю  
себе та світ. 

Шафа книжкооберту 
на зупинці в м. Львові
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• Завдання основного рівня
 Поміркуйте та з’ясуйте важливість кожного зі складників цієї формули.

• Cудження
• Іван Франко: «Книги — морська глибина, / Хто в них пірне аж до дна, /

Той, хоч і труду мав досить, / Дивнії перли виносить».  
• Йоганн  Вольфганг Ґете: «Я  все своє життя вчився читати, але так і не 

опанував це мистецтво цілком». 
• Костянтин Паустовський (російський письменник українського похо-

дження): «Герої часто вступають у боротьбу з автором і майже завжди 
перемагають його».

• Марсель Прево (французький письменник): «Випадкова зустріч з хоро-
шою книжкою може змінити долю людини».

• Анатоль Франс (французький письменник, лауреат Нобелівської премії): 
«Усяка книжка існує в стількох різних  варіантах, скільки має читачів».

• Ґеорґ Ліхтенберґ (німецький фізик): «Книжка — це дзеркало. І якщо в 
нього дивиться мавпа, то з нього не може визирнути лик апостола».

• Генрі Філдінґ (англійський письменник): «Кепські книжки можуть так 
само зіпсувати нас, як і кепські друзі».

• Йоганн  Вольфґанґ Гете: «Література вимагає не тільки талановитого 
письменника, а й талановитого читача».

• Афоризм: «Люди, які читають, завжди будуть керувати тими, хто дивиться 
телевізор».

• Афоризм: «Треба йти з книжкою по життю, а не в книжку від життя».

• Завдання основного рівня
 Як ви розумієте кожне з цих висловлювань? Чи поділяєте думку його автора? 

Чому?

Підсумовуємо вивчене
1. Що таке художня література? У чому її своєрідність?
2. Як література взаємопов’язується з іншими видами мистецтва?
3. Які напрями та періоди розвитку українського письменства ви знаєте?
4. Чому спілкування автора й читача є діалогічним?
5. Які типи читання ви знаєте?
6. Охарактеризуйте  основні види читання.
7. Як впливає на читання епоха цифрових технологій?

Варто прочитати
1. Галич О. Теорія літератури: Підручник / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв.  — 

К. : Либідь, 2001. 
2. Літературознавчий словник-довідник. — К. : ВЦ «Академія», 2007.
3. Пахаренко В. Основи теорії літератури. — К. : Генеза, 2009.
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1. Художні методи. Ви вже знаєте, що в мистецтві, зокрема літературі, співіс-
нують два художні методи, тобто способи пізнання, відтворення та моделювання 
світу, — романтичний та реалістичний. 

Прихильники романтичного методу 
• концентрують увагу на ідеалі; 
• ігнорують чи заперечують недосконале одноманітне повсякдення; 
• цінують красу, емоції й таємничі грані буття; 
• окрім розуму, покладаються на інтуїцію, активно залучають уяву, фантазію;
• захоплюються вільною, відкритою, ускладненою, вишуканою формою тво-

рів.
Прихильники реалістичного методу 
• зосереджуються на відтворенні повсякденної суспільно-побутової дійснос-

ті, намагаються пізнавати й поступово вдосконалювати її;
• цінують насамперед розум, науку, суспільну мораль, практичну доцільність;
• віддають перевагу чіткій, простій, унормованій формі творів.

 Основні ознаки обох методів докладно охарактеризував видатний укра-
їнський літературознавець і філософ Д. Чижевський (1894–1977) у статті 
«Культурно-історичні епохи» (див. рубрику «Варто прочитати»).

1. Доберіть матеріали в Інтернеті та вашій бібліотеці й підготуйте  стисле по-
відомлення про життя та творчість Д. Чижевського.

2. Докладно опрацюйте 5 підрозділ статті «Культурно-історичні епохи», текстову 
інформацію підрозділу й подайте її у формі таблиці за цим зразком.

Ознаки мистецьких методів

Методи Романтичний Реалістичний

Ознаки ухил до ускладненості любов до простоти

3. Про які труднощі культурно-історичної періодизації мистецтва застерігає в 
5 підрозділі статті Д. Чижевський?
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Коли проаналізувати закономірності духовного розвитку людства (передо-
всім народів Європи), то неважко помітити, що реалістична (за методом) епоха 
приходить на зміну романтичній, і так по колу, точніше по спіралі духовно-мис-
тецького поступу.  

Мистецькі методи втілюються у відповідних напрямах. Напрям творять 
митці, яких об’єднують спільні • метод, • нація, • епоха та • споріднені стильові 
ознаки.

Якщо методи постійно чергуються (як день і ніч), то напрями змінюються — 
єдиний раз народжуються, існують і зникають назавжди (як листки на деревах). 
Напрями можуть розгалужуватися на течії, школи, угруповання. Мистецька 
течія — це вужча за напрям спорідненість творчих принципів на основі спільних 
естетичних засад. Мистецька школа — об’єднання творчих однодумців у межах 
кількох поколінь. Мистецьке угруповання — об’єднання найближчих творчих 
однодумців у межах одного покоління.

2. Реалізм як мистецький напрям. До середини ХІХ ст. в європейській куль-
турі на зміну романтизмові прийшов реалізм. Утвердженню нового напряму 
посприяли два чинники: 1) індустріальна революція та  загострення соціальних 
і національних конфліктів у багатьох європейських країнах, що призвели до де-
мократичної революції 1848–1849 рр. («весни народів») і пізніших революційних 
виступів і війн; 2) бурхливий розвиток точних наук (математики, фізики, хімії, 
біології), поширення позитивізму.

• Завдання основного рівня
 Докладніше розкажіть про ці події, використовуючи знання, отримані торік 

на уроках всесвітньої історії про ситуацію в Європі й Америці 1815 р. — 
1870-х років. Ключові тези: • індустріалізація;• парламентаризм; • форму-
вання ідеологій — консервативної, ліберальної, соціалістичної, націоналіс-
тичної; революція 1848–1849 рр.; • громадянська війна в США; • національні 
рухи слов’янських народів.

 Позитивíзм — філософська концепція, за якою позитивні 
(справжні) знання про світ і людину приносять лише точні 
науки, без гуманітарних і філософських інтерпретацій. Фун-
датором цього світогляду став французький філософ Оґюст 
Конт (1798–1857). 

 Він стверджував, що людина здатна пізнавати не сутності 
речей, а тільки феномени — те, що якось виявляється, 
сприймається досвідом. Звідси — мета науки — лише опис 
і впорядкування повсякденних фактів, а не побудова цілісних 
світоглядів. 

У повсякденному мовленні слова реаліст, реалізм означають «тверезий, прак-
тичний тип мислення» на противагу ідеалістичному, мрійливому. У мистецтво-
знавчий обіг цей термін увели французькі критики в 1820-х роках на означення 
«нової школи» у малярстві й літературі.

О. Конт
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Ґ. Курбе

 Першим теоретиком цього напряму вважають фран-
цузького художника Ґюстáва Курбé (1819–1877), який  у 
передмові до каталогу виставки своїх творів під назвою 
«Реалізм» (1855) обґрунтував програмові засади стилю. 

 Улюблені мотиви романтиків (екзотичні сюжети, зо-
середження на прекрасному, одухотвореному) тепер 
витіснялися реаліями повсякдення. Художники-реалісти 
почали зображати простих робітників, селян за працею, 
бідноту, жебраків, побутові сценки, часто в похмурих, 
сірих тонах (наприклад, полотна Ґ. Курбе «Каменярі», 
«Похорон в Орнані», «Віяльниці», «Майстерня художника», «Після обіду в 
Орнані»). Це суперечило тодішнім уявленням про справжнє мистецтво, 
але відповідало духові часу. 

Новий напрям був послідовною протилежністю романтизмові. На кожну 
тезу попереднього стилю він відповів своєю антитезою. Реалізм зосередився на 
найзлободенніших (хоч і прозаїчних) проблемах повсякдення.  Якщо романтик 
концентрував увагу на внутрішньому світі людини (а тому й на інтимному, ро-
динному, духовному, містичному), то для реаліста стають визначальними проб- 
леми відносин людини й суспільного середовища, впливу соціально-економічних 
обставин на формування характерів. Звідси — визначальні ознаки реалізму. 

• Раціоналізм: світоглядна основа напряму — теорія просвіченості, а також 
позитивізм, тогочасні досягнення природничих і суспільних наук. На перше 
місце в мистецтві висувається пізнавально-аналітичне сприйняття та розуміння 
світу.

• Життєподібність: прагнення відтворювати повсякденне життя у формах 
самого життя, звідси —  переорієнтація зі змалювання минулого (чи майбутньо-
го) на сучасне,  конкретно-історичний підхід до явищ дійсності,  життєподібні 
деталі тощо. Точна відповідність  реальності усвідомлюється в цьому стилі як 
головний критерій художності, мистецької досконалості.

   

Ґ. Курбе. Каменярі. 1849 р.
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• Cудження
 І. Нечуй-Левицький: «Реалізм потребує, щоб література була óдкидом 

правдивого, реального життя, похожим на óдкид берега у воді, з гóродом 
чи селом, з лісами, горами й усіма предметами, котрі знаходяться на землі. 
Реальна література повинна бути дзеркалом, у котрому б одсвічувалося 
правдиве життя, хоч і тонке, похоже на мрію, як сам óдсвіт».

• Психологізм: докладне вивчення та змалювання людської душі. Проте реаліс-
ти найчастіше ототожнювали психіку та свідомість людини, недооцінюючи або й 
цілком заперечуючи позасвідоме. Це обмежувало їхні людинознавчі пошуки.

• Суспільно-економічний детермінізм1: пояснення характеру, вчинків персо-
нажа насамперед його соціальним походженням і становищем, умовами повсяк-
денного життя, впливом оточення.

• Типізація: засобом відтворення й дослідження світу в реалізмі стає тип  
(у романтизмі таким засобом був символ). Цим зумовлена ключова настанова на-
пряму — відтворювати типові характери в типових обставинах.

Теорія літератури

Худóжній тип — це образ-персонаж, у якому відображаються суттєві риси 
характеру, спосіб мислення, світоглядні орієнтації певної групи людей або нації,  
а він при цьому залишається індивідуальністю.

• Епічність: розповідна манера викладу, пе-
ревага прозових епічних жанрів (роман, повість, 
оповідання), розлогі докладні портрети, пейзажі, 
авторські відступи, діалоги й монологи.

• Розповідна манера: якщо в романтичних творах 
переважала  усно-розмовна оповідь (від 1 особи), то 
в реалістичних — розповідь (від 3 особи), що дало 
змогу поглибити об’єктивність, соціальний аналіз, 
панорамність зображуваних явищ.

Серед найвидатніших зарубіжних письменни-
ків-реалістів — французи О. де Бальзак, Стендаль,  
Г. Флобер, Е. Золя; англійці Ч. Діккенс, В. Текке-
рей; росіяни І. Гончаров, Ф. Достоєвський, Л. Тол-
стой, О. Островський; американець (США) Марк 
Твен; поляки Б. Прус, Е. Ожешко та ін.

• Завдання основного рівня
 Що вам відомо з уроків зарубіжної літератури, з власного читацького досвіду 

про творчість цих митців?

1 Детермінанта (від латин. той, що визначає, обмежує) — причина, що визначає ви-
никнення явища.

М. Ярошенко. Селянин. 
1874 р.
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3. Український реалізм. Письменства різних націй збагатили реалізм сво-
їми неповторними варіантами. Який же український варіант цього напряму? 
Реалістичний тип світосприймання надто чужий емоційній, романтичній укра-
їнській душі, а, відповідно, і літературі. Тому наш реалізм вирізнявся специфіч-
ними емоційно-сентиментальними ознаками. Разом з ним у письменстві аж до  
1890-х років продовжувала існувати, щоправда в «затінку», школа  «пізніх» роман-
тиків: Я. Щоголів, Л. Глібов, С. Руданський, О. Стороженко. Та й практично в усіх 
реалістів час від часу проривалися щиро романтичні твори або мотиви: оповідан-
ня «Максим Гримач» Марка Вовчка, роман «Князь Єремія Вишневецький»  
І. Нечуя-Левицького, історичні драми М. Старицького та Б. Грінченка. Зреш-
тою, уже та обставина, що митець, попри всі перешкоди, писав українською, за-
свідчувала його національну романтику.

 Зауважмо: коли у Франції реалізм започаткував О. де Бальзак ще наприкінці 
1820-х років, у Росії цей напрям досягнув розвитку вже в другій половині 
1840-х, то в Україні він з’явився лише на межі 1850–1860-х років. 

У вітчизняній літературі другої половини ХІХ ст. утвердилося кілька течій 
напряму.  Найяскравіше представлений ♦ побутово-просвітницький реалізм. 
Його видатні творці — Марко Вовчок, А. Свидницький, Панас Мирний, І. Не-
чуй-Левицький, І. Карпенко-Карий, М. Кропивницький, а також І. Франко та  
М. Коцюбинський у деяких ранніх творах. Представники цієї течії в основному 
розкривали родинні,  виробничі, соціальні стосунки героїв, зосереджувалися на 
морально-етичній проблематиці. Показуючи кричущі вади суспільства, вони 
наголошували, що шлях до порятунку — це духовне вдосконалення, освіченість, 
культура, добропорядність. Яскравою ознакою течії є, зокрема, етнографізм — 
особливо докладне змалювання національного колориту українського народу — 
побуту, звичаїв, обрядів і вірувань.

М. Пимоненко. З базару. 1898 р.
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У 1880–1890-х роках частково простежується ще одна течія — ♦ революцій-
ний реалізм. Її представники (М. Павлик, П. Грабовський, у деяких творах —  
Б. Грінченко, ранні І. Франко та Леся Українка) відхиляли еволюційний розви-
ток суспільства, недооцінювали духовне вдосконалення людини як необхідну 
передумову суспільно-економічних і політичних змін. Натомість цілком під-
порядковували свою творчість пропаганді вирішального значення економіки, 
провідної ролі пролетаріату в суспільстві, ідей інтернаціоналізму, насильницької 
збройної зміни суспільного ладу, фізичного знищення панівних верств.

Представлений у вітчизняному письменстві й ♦ натуралізм (від латин. 
natura — природа). Митці-натуралісти намагалися якомога точніше відтворю-
вати життя, людські характери, використовували здобутки природничих наук. 
Тому нерідко це були спроби перетворити художній твір на точну копію факту, 
історію спадкової хвороби,  протокол судової експертизи тощо.

Характерні ознаки натуралізму:
• знижене, фізіологічне трактування традиційних сюжетів;
• зумисна вульгарність стилю автора й мови персонажів;
• підкреслена об’єктивність, відстороненість автора від описуваних подій;
• потужний та гострий сатиричний струмінь;
• широка панорама сучасного життя в його технічних, побутових, професій-

них аспектах;
• підкреслення  залежності характеру, вчинків героя від його спадковості та 

фізіологічно-інстинктивних особливостей;
• розкриття суто фізіологічних чи найнепривабливіших сторін людського 

життя.
Ознаки натуралістичного стилю помітні в  прозовому бориславському циклі 

І. Франка, у повісті «Бурлачка» І. Нечуя-Левицького, деяких творах Олени Пчіл-
ки, Б. Грінченка.

Реалістичний стиль утвердився і в інших видах українського мистецтва, на-
самперед живописі й театрі, згодом — у скульптурі. Видатні художники-реалісти: 
М. Ярошенко, О. Сластіон, М. Пимоненко, І. Рєпін (Ріпин), С. Васильківський,  
К. Трутовський, К. Устиянович, Т. Копистинський; у реалістичному стилі працю-
вали також скульптори Л. Позен, П. Забіла та ін.  Реалістичну традицію розвивали 
«Театр корифеїв» та інші акторські трупи на Наддніпрянщині, а також театр това-
риства «Руська бесіда» у Львові.

Л. Позен.  На волах. 
1882 р.
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• Завдання основного рівня
1. Уважно роздивіться картини К. Трутовского,  Ґ. Курбе, М. Ярошенка й М. Пи-

моненка та скульптуру Л. Позена. Які ознаки реалізму помітні в цих творах? 
2. Пригадайте роман П. Куліша «Чорна рада» і повість Марка Вовчка «Інсти-

тутка», які ви вивчали торік. Який із цих творів романтичний за стилем,  
а який — реалістичний? Відповідь обґрунтуйте.

 Об’єднайтесь у групи й підготуйте презентації про життя та творчість видат-
них українських художників і скульпторів доби реалізму, зокрема зосередьте 
увагу на особливостях реалістичного стилю кожного з них. 

3. Літературне життя доби реалізму. Українська література часів реалізму 
розвивалась у складних історичних обставинах: нація перебувала в колоніальній 
залежності від двох імперій: більшість наших етнічних земель належала Росії,  
а Галичина, Буковина й Закарпаття — Австро-Угорщині.

У Петербурзі, Києві та багатьох інших містах ще наприкінці 1850-х років —  
з метою протистояти імперському зросійщенню — почали створювати «Грома-
ди». Це були об’єднання українських інтелігентів, що боролися за національне 
відродження, вели українознавчі дослідження, видавали книжки, намагалися  
започаткувати національну освіту, зберігали рідну мову й відновлювали давні 
традиції.

«Київську громаду» створили професори й студенти університету, учителі, 
інші свідомі українці. На початку 1860-х вона налічувала близько трьохсот осіб 
з усіх суспільних верств, окрім українців, туди входили також поляки, німці, 
євреї, росіяни. Громадівцями були видатні науковці, митці, громадські діячі —  
В. Антонович, М. Драгоманов, М. Старицький, П. Чубинський (автор націо-
нального гімну «Ще не вмерла України…»), композитор М. Лисенко, археолог  
Ф. Вовк і багато інших. У Чернігові створення «Громади»  ініціювали О. Маркович, 
Л. Глібов, у Полтаві — Панас Мирний та О. Кониський (письменник, автор першої 
ґрунтовної біографії Т. Шевченка, а також духовного гімну України «Боже вели-
кий, єдиний…»), у Харкові — О. Потебня (усесвітньо відомий професор-філолог),  
В. Мова (знаний поет), у Єлисаветграді (нині Кропивницький) — брати Тобілевичі.

Налякана розмахом національно-культурного відродження, російська 
влада оголосила війну всьому українському. Ганебні Валуєвський циркуляр та  
Емський указ  фактично поставили під заборону  всю нашу національну культуру.

 Політичний контекст. Валуєвський циркуляр підписав міністр внутрішніх 
справ Російської імперії Петро Валуєв 1863 р. — невдовзі після придушення 
польського повстання, метою якого було проголошення незалежності Польщі.

 Згідно з Валуєвським циркуляром, «позволялись к печати только произ-
ведения на малороссийском языке, принадлежащие к области изящной 
литературы»; усі інші видання, у тому числі освітнього й релігійного змісту, 
заборонялися. Найзнаменитіша фраза циркуляра — «никакого отдельного 
малороссийского языка не было, нет и быть не может».

 Секретний циркуляр зробив свою лиху справу: 1866 р. українською мовою 
не було видано жодної книжки. Письменники, активні діячі українського 
культурного руху зазнали  переслідувань, багатьох із них вислали з України.
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 Емський указ був підписаний царем Олександром ІІ у німецькому курортно-
му містечку Бад-Емс у травні 1876 р. Цим указом заборонялося друкувати 
будь-які книжки, навіть тексти до музичних нот, «на малороссийском на-
речии»; увозити в Російську імперію україномовні видання з-за кордону; 
ставити театральні п’єси по-українськи (цю заборону знято 1881 р.); ула-
штовувати концерти з українськими піснями; викладати українською мовою 
в початкових школах.  За цим указом, зокрема, було ліквідовано громади, 
звільнено проукраїнських професорів Київського університету. Документ 
так і не був скасований офіційно, але  фактично втратив чинність лише під 
час революції 1905 р.

Оскільки влада методично знищувала українське слово (письменства, журна-
лістики, книгодрукування тощо) у Наддніпрянщині, то посилилася роль Галичини. 
Саме там почала бурхливо розвиватися видавнича справа. Чимало громадівців (зо-
крема, професори М. Драгоманов, Ф. Вовк) мусили емігрувати за кордон, де продов- 
жили свою діяльність. У Женеві (Швейцарія) М. Драгоманов на кошти громади 
організував видання творів  українською мовою. Не припинявся національний рух 
і на Батьківщині. З 1889 р. значна частина  громадівців об’єдналася навколо ново-
створеного журналу «Киевская старина», який вимушено видавався російською, 
але був цілком присвячений українській тематиці. Згодом  громадівський рух очо-
лювали М. Грушевський,  С. Єфремов, Є. Чикаленко, інші знані українці.

Справжнім культурним центром українства в цей час стає Львів. Тут за-
сновано 1868 р. товариство «Просвіта», 1873 р. — Наукове товариство імені  
Шевченка (фактично — Українську академію наук).

Культурно-освітню роботу пожвавлюють численні драматичні й музичні 
гуртки, бібліотеки. У Львові виходять друком журнали «Правда», «Зоря», «Житє 
і слово», газета «Діло» та ін. У цих виданнях друкують свої твори митці обох час-
тин України.

Письменники того часу переважно зосереджували увагу на вкрай злобо-
денних для поневоленої України соціальних і національних проблемах: гостро 
викривали суспільну несправедливість, переконливо показували, як імперська 
влада, панівні верстви деморалізують і денаціоналізують безправний народ. 
Намагалися пробудити в душах читачів співчуття до «гнаних і голодних».  
У ХІХ ст. основною верствою, яка ще зберігала історичну пам’ять, рідну мову й 

Будинок «Просвіти» у Львові. 
Споруджений у ХVІІ ст. 
Стиль — бароко ХVІІ ст. 

Сучасна світлина
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традиції, залишалося селянство. Крім того, це була 
найчисельніша верства: вона становила понад  
80 %  українського населення. Тому в письменстві 
переважала селянська тема («Микола Джеря», 
«Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького, «Лихо 
давнє і сьогочасне» Панаса Мирного, «Сто тисяч» 
І. Карпенка-Карого, «Серед темної ночі», «Під ти-
хими вербами» Б. Грінченка).  Але не залишилися 
поза увагою й інші суспільні верстви: духовенство 
(«Старосвітські батюшки і матушки», «Афон-
ський пройдисвіт» І. Нечуя-Левицького, «Лю-
борацькі» А. Свидницького), поміщицтво («Хіба 
ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та 
І. Білика), чиновництво, інтелігенція («П’яниця» 
Панаса Мирного, «Хмари» І. Нечуя-Левицько-
го, «Перехресні стежки» І. Франка, «Житейське 
море» І. Карпенка-Карого), люмпенське, злодій-
ське середовище («Повія» Панаса Мирного, «Хіба 
ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та  
І. Білика, «На дні» І. Франка), бурлаки та робітни-
ки («Дві московки», «Бурлачка» І. Нечуя-Левиць-
кого, бориславський цикл І. Франка).  З’являлися й історичні твори («Облога 
Буші» М. Старицького, «Князь Єремія Вишневецький» І. Нечуя-Левицького, 
«Сава Чалий» І. Карпенка-Карого).  

Найінтенсивніше в добу реалізму, закономірно, розвивалися прозові жанри: 
нарис, оповідання, повість, роман — переважно соціально-побутового змісту. 
Визнані майстри цих жанрових форм — Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький,  
А. Свидницький, І. Франко, Олена Пчілка, Б. Грінченко, О. Кониський,  М. Пав-
лик, Н. Кобринська та ін.

На поетичній ниві реалістичну традицію презентували пізній П. Куліш,  
І. Франко,  П. Грабовський, Б. Грінченко, О. Кониський, Олена Пчілка, М. Пав-
лик, В. Мова, М. Старицький.

Яскраві зразки реалістичної драми  створили М. Кропивницький, І. Карпен-
ко-Карий, М. Старицький, В. Мова, Б. Грінченко. 

За широтою охоплення життя, гуманістичним пафосом, рівнем художньої 
майстерності, національною самобутністю українське письменство другої поло-
вини XIX ст. посіло помітне місце у світовій літературі. Наші митці вели жвавий 
творчий діалог із найвидатнішими майстрами слова інших європейських культур. 
Не випадково І. Нечуя-Левицького називають українським Бальзаком, адже він 
зумів створити цілісну, проникливу панораму життя всіх тогочасних верств свого 
народу. За рівнем психологізму, глибиною розкриття витонченої жіночої душі ро-
ман «Повія» Панаса Мирного суголосний з романами Г. Флобера «Пані Боварі» та 
Л. Толстого «Анна Кареніна», а «Пропаща сила» перегукується з «Братами Кара-
мазовими» та іншими творами Ф. Достоєвського в площині осмислення коренів 
людського зла й згубності помсти. Трилогія «Богдан Хмельницький» М. Стариць-
кого стала переконливим діалогом-дискусією з антиукраїнським романом поляка  

М. Ярошенко. 
Вигнали. 1883 р.
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Г. Сенкевича «Вогнем і мечем». Драми І. Карпенка-Карого за рівнем глибини ана-
лізу суспільного життя рівнозначні з кращими зразками російського драматурга 
О. Островського,  пізні ж твори українського майстра художніми шуканнями 
співзвучні з «новими п’єсами» норвежця Г. Ібсена. Твори бориславського циклу 
І. Франка («Бориславські оповідання», повість «Boa constrictor», роман «Бори-
слав сміється») стоять в одному ряду з романом «Жерміналь» Е. Золя.

Разом із тим від літератури незалежних народів тогочасне письменство 
колонізованої України відрізнялося потужною національно-визвольною проб-
лематикою, особливим заглибленням у народне життя,  органічним залученням 
багатств  фольклору, національної культури.

4. Духовні пошуки українських реалістів. Тогочасні митці, як і письменники 
інших епох, шукали свої відповіді на кардинальні питання буття. Вони вважали, 
що причина численних людських бід — несприятливі суспільні умови, насампе-
ред економічна, станова нерівність, яка зупиняє духовний розвиток особистості, 
а то й змушує її деградувати. 

Однак, порівняно з російськими революціонерами-демократами (О. Герценим, 
М. Чернишевським, М. Некрасовим), вітчизняні реалісти (навіть прихильники ре-
волюційної течії) менш «соціологічні»: на їхню думку, причини несправедливості 
полягають не в класових антагонізмах (то вже наслідки), а в якійсь страхітливій, 
таємничій, сліпій жадобі людини  до збагачення будь-якими засобами, у вроджено-
му нездоланному егоцентризмові. Щоб захистити себе від захланності один одного, 
люди  вдаються до вимушеного зла — приватної власності.

 Панас Мирний (з нарису «Серед степів»): «Ген по горі розіслалося село не-
величкими дворами з вишневими садками, з білими квітками. По дворах, як і 
слід, комірчини, хлівці усякі, кругом тини та загороди. На що то? Від кого люде 
розгородилися? Від якого ворога захищають своє добро отими тинами неви-
сокими? Самі від себе? Від свого сусіди?.. Ох, люде, люде! На широкому світі 
є багато й волі, і простору, і добра усякого без міри, та ваше ненажерливе око 
не задовольняється тим, чого треба — гáрба, скільки засягне. Треба тинів і 
ровів, щоб вашу ненажерливість спинити».

Письменники з болем наголошували, що несправедливий світ не просто ни-
щить беззахисну людину фізично, а й отруює непомітно її потенційно чисту душу 
(родина Кайдашів в І. Нечуя-Левицького). Період капіталізації давав багатющий 
матеріал для таких узагальнень. 

Не милує ця боротьба за тлустий кусень і видимих переможців — «хазяїнів 
життя». Яскравий тип такого хазяїна, який нівечить і власну долю, і життя всіх, 
навіть найближчих людей, — Пузир (трагікомедія «Хазяїн» І. Карпенка-Карого). 
Узагалі цей письменник чи не найцілеспрямованіше розвінчав царство примітив-
ного матеріалізму, чистого прагматизму, царство, на яке послідовно, затято пере-
творює людський світ індустріальна цивілізація, у якому діє єдиний закон: «аби 
бариш, то все можна». 

Один з виявів людської зажерливості — національний гніт — був для нашої 
загарбаної Батьківщини особливо тяжким лихом. Хоч і менше, як романтики  
Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Куліш, проте й реалісти звертали увагу на це 
джерело страждань, калічення душ («Люборацькі» А. Свидницького, «За дво-
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ма зайцями» М. Старицького, «Мартин Боруля», «Суєта» І. Карпенка-Карого, 
«Лихі люди» Панаса Мирного). Послідовний та ґрунтовно осмислений націона-
лізм у той час засвідчили Олена Пчілка, Б. Грінченко, І. Нечуй-Левицький. 

Як же боротися зі злом? Насамперед та однозначно відповідали — тільки 
не злом, не сокирою. Навчені трагічним досвідом європейських революцій 
(1789, 1830, 1848 pp.), світові авторитети реалізму — О. де Бальзак, Ч. Діккенс, 
Ф. Достоєвський, А. Франс, Б. Шоу — різко заперечували революційний шлях. 

На цих же позиціях переважно стояли й українські реалісти, за винятком 
найвойовничіших радикалів (М. Павлика, П. Грабовського та ін.). Найпо-
мітніший, особливо детально виписаний образ революціонера, бунтаря у віт-
чизняній літературі другої половини XIX ст. — Чіпка Варениченко з роману 
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та І. Білика. Але автори 
переконливо показали його як «пропащу силу», яка, відповідаючи на зло злом, 
лише помножує його.

Слідом за Г. Сковородою та Т. Шевченком вітчизняні реалісти вважали, що 
егоцентризм, жадобу нагромадження — основу суспільного зла — може подолати 
тільки «серце, налите правдою одною та любов’ю до всіх» (І. Карпенко-Карий), 
тобто людяність у людині. Один з персонажів п’єси драматурга «Над Дніпром» 
Мирон Серпокрил заявляє: «Я ні пан, ні мужик, — я, тату, чоловік. Це перше 
всього, а потім я — селянин». Пробудити людськість у людині здатна література, 
мистецтво, культура в цілому. Це пробудження  передбачає згармонізування ду-
ховної (у сприйнятті реалістів — насамперед раціональної) і фізичної, господар-
ської (на їхній погляд — передовсім народної) первин. За теорією героя роману 
І. Нечуя-Левицького «Хмари»  інтелігента Радюка: «Треба й панам до роботи 
братись, розділяти працю з простим народом, а вам (розмова ведеться з простим 
селянином-баштанником Ониськом. — Авт.) треба й до книжок, до науки. Як 
поділимося ми працею й наукою, то буде на світі добро». Лише таке олюднення 
людини через культуру дасть змогу, уможливить та увінчає успіхом соціально-
економічні реформи, розвиток демократії.

Народ — основа всього, отож найперше, визначальне завдання літе-
ратури, культури, науки — народна просвіта в найширшому сенсі. Тому 
для реалістів, як і для автора «Посланія», головною опорою поступу, наді-
єю людства, України зокрема, є інтелігенція (Радюк і Комашко в І. Не-
чуя-Левицького; Мирон, Золотницький, Іван Барильченко в І. Карпенка- 

К. Трутовський.  Приїзд  
сільської вчительки. 1885 р.
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Карого; Павло Чубань, Марія Лучицька в М. Старицького; Телепень, Жук 
у Панаса Мирного). Отже, маємо справу з моральним поглядом на доб-
ро і зло, прогрес і регрес. Шлях духовного вдосконалення, просвітництва 
людини та супутніх цьому реформ, попри всі труднощі й суперечності,  
привів би (і привів нації Заходу) до значно гуманнішого, довершенішого су-
спільного устрою. Зрештою, іншого ефективного виходу для людства просто 
немає. Проте цю логіку поступу на багато десятиліть заблокував комуністичний 
експеримент, жертвою якого  стала й українська нація та література у ХХ ст.

Підсумовуємо вивчене
1. У чому суть романтичного й реалістичного методів? Як вони співіснують?
2. Охарактеризуйте визначальні ознаки реалізму.
3. Які течії реалізму утвердилися в українській літературі?
4. Які визначальні особливості українського літературного життя доби реалізму?
5. Яка тематика  й жанрова палітра українського реалізму?
6. Розкажіть про творчий діалог тогочасного українського письменства з літе-

ратурами інших народів.
7. На яких духовних і моральних проблемах зосереджували увагу українські 

реалісти?

 Вибірково прочитайте розділи ХІІ і ХІІІ «Історії українського письменства»  
С. Єфремова (див. рубрику «Варто прочитати»). Доповніть почерпнутими 
там відомостями розповідь про українське літературне життя доби реалізму.

 Прочитайте розділи 1 і 2  розвідки Д. Чижевського «Реалізм в українській 
літературі» (див. рубрику «Варто прочитати»), визначте в них головні думки, 
факти, приклади. Доповніть матеріал теми інформацією про метонімічну 
своєрідність стилю реалізму та про внесок письменників-реалістів у розви-
ток української літературної мови. 

Варто прочитати
1. Чижевський Д. Культурно-історичні епохи // Українське слово. Хрестома-

тія. — К. : Дніпро, 1994. — Т. 3. — С. 609–620 або http://chtyvo.org.ua/authors/
Chyzhevskyi_Dmytro/Kulturno-istorychni_epokhy/.

2. Єфремов С. Історія українського письменства. — К. : Феміна, 1995 або  
http://www.ukrcenter.com/!FilesRepository/Literature%5C_Upload3/8a2741a5-
70bd-4b1f-833a-4c54e3a0a27e.pdf.

3. Чижевський Д. Реалізм в українській літературі. — К. : Просвіта, 1999. —  
С. 17–57 або http://litopys.org.ua/chyzh/chy22.htm.

4. Галич О. Теорія літератури / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. — К. : Либідь, 
2005 або http://padaread.com/?book=85654.

5. Пахаренко В. Основи теорії літератури. — К. : Генеза, 2009 або  http://www.
twirpx.com/file/1259880/.
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ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ
(1838–1918)

Дослідники цілком заслужено називають цього мит-
ця «баштовим українським дозорцем», «непереверше-
ним заступником і виразником душі народу».

Справді, він — один із найвидатніших вітчизняних 
прозаїків.

Іван Нечуй-Левицький народився 25 листопада 
1838 р. в містечку Стеблеві неподалік від Корсуня на 
Черкащині в родині священика. Хлопець виростав у 
світі прадавніх українських  звичаїв та  обрядів, до-

бірної, багатющої народної мови, пісень, казок, серед чарівної природи Над-
росся. Дім Левицьких і тепер стоїть на високому березі Росі, тут річка робить 
велику петлю. А трохи далі за течією — знамениті  стеблівські пороги, не раз 
описані у творах митця. З-під води виглядають скелі І. Нечуя-Левицького,  
А. Міцкевича, який гостював у Стеблеві й навіть присвятив йому вірш, скелі 
Сфінкс, Бурлачка, Козак-Камінь... Краса неймовірна.

• Cудження
 І. Франко: «Іван Левицький — се великий артист1 зору, се колосальне, усе-

обіймаюче око України. Те око обхапує не маси, а одиниці, зате обхапує їх із 
незрівнянною бистротою і точністю, вміє підхопити відразу їхні характерні риси 
і передати їх нам із тою випуклістю і свіжістю красок, у яких бачить їх само».

1 Артист — тут: митець, майстер.
2 Синод —  найвищий орган управління Російської православної церкви в 1721–1917 рр.

Семен Левицький, батько письменника, був людиною начитаною, культур-
ною й національно свідомою. Незважаючи на заборону російського синоду2, 
проповіді в церкві виголошував українською мовою. Він пишався знайомством з  

Над Россю. Сучасна світлина
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П. Кулішем, під впливом якого почав збирати фольклорно-етнографічні матеріа-
ли, долучаючи до цієї роботи і свого сина. Саме батько став першим учителем 
хлопчика.

 Пізніше письменник згадував: «Сам батько вчив мене читати та писати разом 
із хлопцями, які приходили до нас учитися. Батько завів школу для селян, 
набрав хлопців і вчив їх літом у пасіці в катразі1, а зимою в кухні. Разом із 
тими хлопцями вчився і я». 

Особливий же інтерес до народного життя прищепила бабуся Мотря: на 
весіллях, хрестинах і похоронах — «скрізь бував з нею й придивлявся». Оця 
«зіркість», глибинне знання народної душі стане  пізніше визначальною ознакою  
стилю митця.

Іванова мати вирізнялася веселою й сердечною вдачею, була говіркою, співу-
чою. Насамперед від неї хлопець перейняв щиру народну мову з прислів’ями та 
приказками,  задушевною піснею, бо за роботою вона завжди співала. А ще любов 
до музики, природи, до річки Росі, яка стане символом усього його творчого життя. 
Наслідуючи матір, він навчився  витримувати суворі пости, що згодом сформувало 
в ньому силу волі, уміння духовно та фізично самоорганізовуватися. Побожна мати 
часто читала дітям («голосно, як читають прості люди») житія святих. Ці історії 
розворушували хлопчикову уяву. Проте мати рано померла — уже в  13 років хло-
пець осиротів. Ця втрата залишилася невигойною раною в його серці на все життя.

За родовою традицією Іван здобув церковну освіту. Навчався в Богуслав-
ському духовному училищі (1847–1852), у Київській семінарії (1853–1859)  
та академії (1861–1865). 

Про навчання в цих закладах письменник згадуватиме із сумом: «То було 
царство різок і паль… Наука в училищі була суха, мертва й абстрактна». Виною 
всьому — російський казенний дух, який  брутально нав’язувала тогочасна шко-
ла.  Дітей, що виростали  вдома  в україномовній стихії, навчали грамоти за бук-
варями, написаними церковнослов’янською мовою, а далі предмети треба було 
опановувати російською — так само чужою  й незрозумілою». 

1 Катрага (розм.) — легка будівля, сторожка.

У хаті Левицьких у с. Стеблеві. Сучасна світлина
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 На все життя залишилося в пам’яті письменника гнітюче враження про стиль  
запровадження російської мови в  Богуславському училищі.  За кожне зро-
нене українське слово школяреві на шию одягали нотатку — дощечку із 
журналом, куди вписували слово українське  та його російський відповідник. 
Учень мав так  ходити доти, доки не почує українське слово від іншого шко-
ляра та не занесе його до нотатника, тоді ту дощечку перевішували на шию 
іншій дитині.

Проте в семінарії були й прогресивні викладачі, які давали вихованцям пе-
редові знання з філософії, естетики й літератури. Саме  від них І. Левицький 
збагатився ґрунтовними  знаннями про  творчість Д. Аліг’єрі, М. де Сервантеса,  
В. Скотта, Т. Шевченка, М. Гоголя, О. Пушкіна та ін.

У духовній академії юнакові випало  навчатись у час найлютішого  національ-
ного гноблення — саме тоді було прийнято Валуєвський циркуляр.

 Зі спогадів письменника: «Між професорами в академії не було й духу укра-
їнського. Один професор сказав на лекції таку штуку: “Для інтересів госу-
дарства добре було б спалити українську літературу й білоруську, якби вона 
з’явилася на світ”». 

Після закінчення академії юнак відмовився робити церковну кар’єру, хоч і 
мав для цього всі можливості. Його захоплювала література. Тому обрав фах, 
найближчий до мистецької творчості, — став учителем російської словесності 
(української тоді не викладали). Працював у Полтавській духовній семінарії 
(1865–1866), у гімназіях польських міст Каліша (1866) і Сєдлеця (1867–1872),  
у Кишинівській гімназії (1873–1885).  

 Після придушення польського повстання 1863 р. імперська влада  розгорну-
ла масове зросійщення загарбаної частини Польщі, особливо в галузі освіти. 
Таким чином і Левицький, викладаючи російську словесність, мимоволі став 
русифікатором краю. Не бажаючи миритися з цим, він попросився на інше 
місце служби. Спершу йому відмовляли, але через скандал — єдиний у сво-
їй службовій кар’єрі — він усе-таки наполіг і переїхав до Кишинева, хоча 
багато втратив у заробітку.

Ще в Полтаві молодий автор пише повісті «Дві мос-
ковки», «Причепа», оповідання «Рибалка Панас Круть». 
Оскільки на Наддніпрянщині діяла сувора заборона 
на  друк українською мовою, І. Левицький ризикуючи 
кар’єрою, надсилає свої твори до  Галичини. 1868 р. вони 
побачили світ у львівському журналі «Правда»  і були 
підписані прибраним прізвищем Нечуй.  Цим псевдоні-
мом автор ніби підкреслював, що, як  колись Т. Шевчен-
ко,  відсторонюється від  критиків-україноненависників, 
чиє «розумне слово брехнею підбите».

Кращі  здобутки письменника припадають на 70–80-і 
роки ХІХ ст.: роман «Хмари», повісті «Микола Джеря», 
«Кайдашева сім’я», «Бурлачка», «Старосвітські ба-
тюшки та матушки». 

І. Левицький, студент 
духовної академії
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 Працюючи в Сєдлеці (Польща) і Кишиневі (Молдова), письменник мав дві 
іпостасі — викладача гімназії Івана Левицького й майстра красного письмен-
ства Івана Нечуя. Свою літературну працю він конспірує навіть від батька, 
щоб поберегти його, хворого священика, від хвилювань за долю сина. І це 
незважаючи на те, що в батькові, як писав сам Нечуй, «була вже українська 
ідея». Саме від нього юнак почув, що це «московщина заїдає наш язик і на-
ціональність». Батько помер, не знаючи, що його син — уже знаний україн-
ський письменник, автор опублікованих поза межами імперії повістей.

Письменник поєднував учительську працю з  громадською патріотичною дія-
льністю, обстоював ідею створення української школи. Багато подорожував по 
історичних місцях (Остріг,  Дубно, Кременець), їздив закордон (Відень, Женева, 
Цюрих, Львів), по Російській імперії (Вільно, Рига, Петербург, Москва), грав в 
аматорському театрі (зокрема, роль Петра в п’єсі «Наталка Полтавка», що вима-
гало неабияких вокальних здібностей).  

У департаменті поліції мав репутацію «рьяного хохломана», діяльність якого 
«опасна для государства». Незламний патріотизм, національна гідність цього 
скромного інтелігентного чоловіка просто вражають. 

• Cудження
 І. Франко: Іван Нечуй-Левицький «був українцем і українським, виключно 

українським письменником навіть тоді, коли многі його ровесники твердо 
вірили, що свобода і соціялізм знищать швидко всі національні різниці».

 Ось якою показує І. Нечуй-Левицький у повісті «Причепа» розіп’яту за-
йдами Україну: «Простий народ стогнав  у тяжкій неволі під панами… А за 
кожний стогін його московським звичаєм катовано. На обох боках  Дніпра 
опинилися в чужих порядках, у чужій шкурі, набиралися чужої мови за-
бували свою. Загинула наука, упала просвіта… Сохнуть наші яри, висихає 
наша вода, горять од сонця наші гори, гадиною висисає останню силу 
нашої землі наш ворог».

1885 р.  постійні цькування властей змушують письменника вийти у відстав-
ку. Він оселяється в Києві. До кінця своїх днів живе  на мізерну пенсію, майже 
в злиднях, у маленькій квартирці, лише влітку виїздить до родичів у село. Увесь 
час і всі сили І. Нечуй-Левицький присвячує літературній праці. У 80–90-х роках 
ХІХ ст. з’являються друком оповідання «Афонський пройдисвіт», казка «Скрив-
джені і нескривджені», повість «Поміж ворогами». На початку ХХ ст. у творчості 
митця переважають статті, рецензії, нариси.

Непросто складалося його приватне життя. Він так  і залишився самотнім. 
Будучи  високоморальною, совісною, скромною людиною,  не любив розповідати 
про інтимне.  Найближчі знайомі згадують, що до  останніх днів із побожністю 
згадував ім’я  колись коханої дівчини — Надія. 

 Уривок зі статті дослідників С. Хавруся та М. Шудрі: «Як склалися їхні взаєми-
ни, що стало на перешкоді до одруження — сьогодні вже годі з’ясувати. До 
нас із далини літ долинають лише суперечливі невиразні відомості. Мовляв, 
її дядько, граф Сольський, не благословив цей шлюб, знайшовши небозі 
маєтного чоловіка.
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А може, у чомусь була провина й самого Нечуя? Розповідають: Іван Се-
менович не раз стояв навколішки перед  портретом своєї Мадонни.

Десь 1907 чи то 1908 року, коли до Стеблева приїхала родичка Левиць-
кого гімназистка Надія Волуцька, нагодився тоді додому  й Іван Семенович. 
Він хутко заприязнився з небогою й, запросивши її прогулятися “на схили” 
до Росі,  сповідався їй в найпотаємнішому.

— А знаєш, Надійко, ім’я жінки, яку я кохав, теж було Надія... — Трохи 
подумавши, доказав: — Але їй більше пасувало б ім’я — Мрія... Вона завжди 
приходила до мене в сни й марення...

Свідками цієї розмови стала стрімка вода, глухе каміння й дівчинка-під-
літок з останнього класу гімназії. Зрештою, на них письменник міг цілковито 
покластися: не зрадять.

Наприкінці він із жалем у голосі мовив:
— Ця жінка знівечила мені все життя. А я її так кохав! Так кохав... — та й 

занишк.
Іван Семенович ніби прокинувся, зіщулився від холоду й вільгости й ледь 

чутно озвався:
— Ходімо додому...
На цьому й закінчуються ті спомини. Ніхто досі не брався розгадати Мрію 

з іменем Надія, що її до свого скону не забував Нечуй — людина великого 
чулого серця, світлої лагоди й безмежної доброти…»

Цікаві спогади про письменника залишили сучасники. Передовсім їх збива-
ла з пантелику його зовнішність: «маленький, сухенький, чистенький, говорив і 
всміхався лагідно. І взагалі був лагідний та ясний» (М. Загірня); «невеличкий, 
сухорлявий, слабосилий чоловік, що говорив теплим і щирим, але слабеньким 
голосом» аж ніяк не в’язався з пафосом творів, автор яких уявлявся «сильним, 
огрядним мужчиною, повним життєвої сили й енергії», «колосальним усеобіймаю- 
чим оком України» (І. Франко). 

Іван Семенович зовсім не вживав спиртного. Дуже не любив суперечок: хворів 
по два тижні, після того як доводилося з кимось посваритися. Уражає пунктуа-
льність письменника: снідав, обідав, виходив на прогулянку по Хрещатику в той 
самий час, лягав спати рівно о десятій. Щоб не порушувати усталений добовий 
режим, він навіть покинув свято з нагоди 35-річчя своєї літературної діяльності 
(було відзначене 1904 р.) у момент виголошення вітальних промов на його честь. 

Письменник був  духовно багатою особистістю, добре розумівся на різних ви-
дах мистецтва, захоплювався ними.

 І. Нечуй-Левицький (зі щоденникового запису, зробленого після відві-
дин концерту): «Полилася класична музика. Почалася  Бетховенова соната 
“Appassionata1”. Загриміли акорди, міцні, як сталь, дужі, глибокі, як море. 
Мелодії сиплються, переплутуються  в  якомусь хаотичному безладді. Сумно, 
темно.  Думка спадає ніби  в якусь темряву. Бачу якийсь хаос, ніби до со-
творіння світу. Бачу, ніби кругом мене хвилюють збурені стихії. Не то море, 
не то земля. Небо червонувате. Хмари кров’ю облиті. Акорди клекочуть —  
і передо мною ніби клекоче море, освічене червоним світлом… Акорди пішли 
в нелад — і спинилися, наче струни разом порвалися. А далі знову полилися 
вже дивні мелодії, співучі, глибокі, ясні». 

1 Апасіоната (від італ. Appassionato) — натхненно, пристрасно, бадьоро.
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 «Апасіоната» (Piano Sonata No. 23 (f-minor), Op. 57, 
«Appassionata») — незрівнянний за силою драматизму 
шедевр геніального німецького композитора Людвіга 
ван Бетховена (1770–1827). 

Соната створена впродовж 1804–1806 рр. Це тяжкий 
період у житті композитора, коли він почав усвідомлю-
вати невідворотність найстрашнішої для будь-якого 
музиканта  недуги — глухоти. 

Мінлива, нерівна ритмічна конструкція сонати на-
віює відчуття напруженого очікування й конфлікту. До 
твору входять (за сонатною традицією) три частини —  
1. Allegro assai, 2. Andante con moto — attacca, 3. Allegro 
ma non troppo — Presto. 

Розпочинає його  похмура та зворушлива тема, яка швидко сягає куль-
мінації, що своїм емоційним надривом нагадує пронизливий крик. Напру-
ження наростає: мотив першої фрази знову повторюється на півтону вище, 
поглиблюючи тривожний настрій. Поступово вплітається й друга тема (це 
характерна ознака сонатної форми). Попри очевидне ускладнення ритму, 
автор перетворює її на ліричний перепочинок — короткий, але такий жаданий. 

Друга частина твору емоційно менш напружена, це низка варіацій на теми 
простої пісенної мелодії. Але поступово ці варіації ускладнюються, набираючи 
темп, і після несподіваного відголосу спокійної основної теми без будь-яких 
пауз переростають у пристрасний, ошаленілий фінал.

Заключна, третя частина сонати вибухає ураганом пристрасті й шален-
ства.

 Послухайте  «Апасіонату» Бетховена (адреса в Інтернеті: https://www.you-
tube.com/watch?v=Tdg-DT8rTUQ). Які емоції, óбрази, асоціації викликала у 
вас ця музика?

Упродовж 1899–1914 рр. І. Нечуй-Левицький підготував восьмитомне ви-
дання своїх творів. Він також завершив задуманий Т. Шевченком  і  розпочатий 
П. Кулішем  перший переклад Святого  Письма  українською мовою.

І. Нечуй-Левицький відійшов у вічність у 1918 р., самотній, у голоді та холоді, 
у притулку для престарілих. 

Незважаючи на труднощі й перешкоди, цей великий українець цілком зреа-
лізував своє життєве кредо: «Добре жити для себе, але сто раз вище, краще жити 
ще й для других людей, нести між люди добро, розсипати гуманні ідеї, дбати за 
людське щастя, жити для високих ідей і вмерти за їх».

• Cудження
 А. Погрібний: «З певністю можна стверджувати, що сама Божа милість, сама 

Божа благодать дарувала Україні цього прозаїка, як-то, незадовго перед 
тим, знову ж таки з Божим промислом, явлено було їй  геніального Тараса 
Шевченка. І то майже символічно, що географічні, родові точки, де в середо-
точчі української землі, яка дихає трипільською пракультурою, сталися ці два 
виверження українського духу, розташовані майже поряд: від Стеблева до 
рідного села Т. Шевченка… лише якихось 20 верст». 

 Вибірково прочитайте розділ І студії С. Єфремова «Іван Левицький Нечуй» 
(див. рубрику «Варто прочитати»). Доповніть інформацію підручника про 
біографію митця. Підготуйте стисле повідомлення про постать академіка  
С. Єфремова.

 Вам не здається дивним, що улюбленою мелодією скромного, м’якого, 
фізично  кволого  письменника була саме пристрасна, нестримна «Апасіо-
ната»? Про що це свідчить?

Творчий доробок

Спадщина письменника різножанрова й тематично багата. Він ставив перед 
собою та іншими літераторами широкі творчі завдання.

 І. Нечуй-Левицький: «Українське життя — то непочатий рудник, що лежить 
десь під землею; хоч за його бралися й такі високі таланти, як Шевченко; 
то безконечний матеріал, що тільки жде робітників, цілих шкіл робітників на 
літературному полі». 

На думку прозаїка, основними в літературі мають бути три принципи — реа-
льності, національності й народності:

• «реальна література повинна бути дзеркалом, у котрому б одсвічувалася 
правдива жизнь… обчищена й гарна з естетичного погляду, добре спорядкована  
й зґрунтована, освічена вищою ідеєю» (принцип реальності);

• українське життя треба змальовувати «тільки по-українськи», удаючись до 
багатств народної мови, то того ж майстра красного письменства має цікавити й 
національна психологія в усіх її виявах (принцип національності);

• жива народна мова («для літератури взірцем книжного язика повинен бути 
іменно язик сільської баби з її синтаксисом»); народна поезія з її неповторним 
духом (принцип народності).

 Вибірково прочитайте  3 і 4 підрозділи 2 розділу  монографії С. Єфремова 
«Іван Левицький Нечуй» (див. рубрику «Варто прочитати»). Розширте й до-
повніть інформацію підручника про особливості  творчого стилю  І. Нечуя-
Левицького. Чи з усіма критичними зауваженнями  дослідника ви згодні? 
Чому?

Від цих принципів І. Нечуй-Левицький не відступав протягом усього свого 
творчого життя. Письменник глибоко й добре знав і щиро шанував французьку 
літературу, найбільше його захоплювала епохальна «Людська комедія» О. де Баль-
зака. Натхненний прикладом великого попередника, І. Нечуй реалізував воістину 
бальзаківський задум, він, — за словами  професора А. Погрібного, — створив «од-
ноосібну художню енциклопедію українського життя». Не лише російські, а й деякі 
космополітично налаштовані  вітчизняні інтелігенти тоді доводили, що українська 
література «должна касаться только мужицкого круга». Іван Семенович  своєю ба-
гатогранною творчістю цілковито спростував цю хибну тезу. У його творах зобра-
жено життя практично всіх верств українського суспільства — селян, робітників, 
бурлак, панства, капіталістів, міщан, духовенства,  інтелігенції та ін.

Літературний шлях І. Нечуй-Левицький розпочав у 1860-х роках. Уже перші 
його оповідання  — «Дві московки» (1868) і «Рибалка Панас Круть» (1969) — 
привернули до себе увагу життєвістю й глибиною змалювання характерів. Дві 

Л. ван Бетховен
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 Вибірково прочитайте розділ І студії С. Єфремова «Іван Левицький Нечуй» 
(див. рубрику «Варто прочитати»). Доповніть інформацію підручника про 
біографію митця. Підготуйте стисле повідомлення про постать академіка  
С. Єфремова.

 Вам не здається дивним, що улюбленою мелодією скромного, м’якого, 
фізично  кволого  письменника була саме пристрасна, нестримна «Апасіо-
ната»? Про що це свідчить?

Творчий доробок

Спадщина письменника різножанрова й тематично багата. Він ставив перед 
собою та іншими літераторами широкі творчі завдання.

 І. Нечуй-Левицький: «Українське життя — то непочатий рудник, що лежить 
десь під землею; хоч за його бралися й такі високі таланти, як Шевченко; 
то безконечний матеріал, що тільки жде робітників, цілих шкіл робітників на 
літературному полі». 

На думку прозаїка, основними в літературі мають бути три принципи — реа-
льності, національності й народності:

• «реальна література повинна бути дзеркалом, у котрому б одсвічувалася 
правдива жизнь… обчищена й гарна з естетичного погляду, добре спорядкована  
й зґрунтована, освічена вищою ідеєю» (принцип реальності);

• українське життя треба змальовувати «тільки по-українськи», удаючись до 
багатств народної мови, то того ж майстра красного письменства має цікавити й 
національна психологія в усіх її виявах (принцип національності);

• жива народна мова («для літератури взірцем книжного язика повинен бути 
іменно язик сільської баби з її синтаксисом»); народна поезія з її неповторним 
духом (принцип народності).

 Вибірково прочитайте  3 і 4 підрозділи 2 розділу  монографії С. Єфремова 
«Іван Левицький Нечуй» (див. рубрику «Варто прочитати»). Розширте й до-
повніть інформацію підручника про особливості  творчого стилю  І. Нечуя-
Левицького. Чи з усіма критичними зауваженнями  дослідника ви згодні? 
Чому?

Від цих принципів І. Нечуй-Левицький не відступав протягом усього свого 
творчого життя. Письменник глибоко й добре знав і щиро шанував французьку 
літературу, найбільше його захоплювала епохальна «Людська комедія» О. де Баль-
зака. Натхненний прикладом великого попередника, І. Нечуй реалізував воістину 
бальзаківський задум, він, — за словами  професора А. Погрібного, — створив «од-
ноосібну художню енциклопедію українського життя». Не лише російські, а й деякі 
космополітично налаштовані  вітчизняні інтелігенти тоді доводили, що українська 
література «должна касаться только мужицкого круга». Іван Семенович  своєю ба-
гатогранною творчістю цілковито спростував цю хибну тезу. У його творах зобра-
жено життя практично всіх верств українського суспільства — селян, робітників, 
бурлак, панства, капіталістів, міщан, духовенства,  інтелігенції та ін.

Літературний шлях І. Нечуй-Левицький розпочав у 1860-х роках. Уже перші 
його оповідання  — «Дві московки» (1868) і «Рибалка Панас Круть» (1969) — 
привернули до себе увагу життєвістю й глибиною змалювання характерів. Дві 
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жінки-московки (дружини солдатів) різні за темпераментом і підходами до 
життя — тиха Ганна й непокірна Марина. Але обидві вони нещасливі через без-
земелля, злидні й солдатчину чоловіків. А Панас Круть через панське свавілля й 
бідність змушений постійно бурлакувати. І тільки на старість, ставши рибалкою, 
він, хоч  і самотній та безталанний,  у єднанні з чарівною природою Надросся,  
у спогадах про юнацькі роки й давню любов знаходить заспокоєння, виявляє пое-
тичний хист своєї душі.

Одним із найвідоміших творів І. Нечуя-Левицького стала повість «Микола 
Джеря» (1878). У ній ідеться про життєву одіссею українського селянина, який, 
утікши від кріпацького ярма в степи Чорномор’я, уступає в нові конфлікти з ви-
зискувачами-капіталістами, царським судом, стикається з новими бідами вже 
пореформеного ладу. Характер Миколи розкривається читачеві в різних жит-
тєвих ситуаціях: у картинах селянського побуту, в описах фабричних порядків,  
в епізодах на риболовецьких промислах.

Фабричний побут і праця виходять на  перший план і в повісті «Бурлачка» 
(1880). Незвичайної вроди («пишна, як троянда») селянка Василина, працюючи 
найманою робітницею на суконній фабриці, у сльозах і злиднях потерпає від хи-
жаків-визискувачів. Проте винна в цій біді  й сама дівчина: вона не встояла перед 
паничем-спокусником, тому й опинилася на самому дні життєвої прірви. І все ж 
Василина знаходить у собі сили повернутися до рідного дому — ніби повторює 
долю блудного сина. Наприкінці твору «блудну дочку» зі сльозами на очах при-
гортають у своїй хаті батьки, яких вона покинула й відцуралася. Таким фіналом 
автор доводить: якщо людина повірить у себе, вона зможе перемогти навіть, зда-
валося б, нездоланні перешкоди.

 У романі «Хмари» (1874) прозаїк змалював історію двох поколінь інте-
лігенції на межі епох — старої феодальної  й нової буржуазної. Головна думка 
твору втілена в образі хмар, які символізують темні сили, що прагнуть знищити 
будь-які прояви українського культурно-освітнього життя. Як відомо, імперська 
політика Росії була спрямована на денаціоналізацію української молоді, щоб зни-
щити культуру одного з найбільших слов’янських народів.

Повість «Старосвітські батюшки та матушки» (1884) розповідає про по-
бут, мораль і звичаї представників духівництва. Цей твір автор називав «біогра-
фією двох родин». Їхні історії розгортаються паралельно за допомогою діалогів і 
комічних сцен.  Через образи «батюшок» і «матушок» автор розкриває потайну, 
близьку до гоголівської думку про деградацію людських душ в атмосфері коло-
ніального пригнічення України, у світі без руху, без розвитку.

Історичну прозу митець збагатив романами «Князь Єремія Вишневецький» 
(1897) і «Гетьман Іван Виговський» (1899). У цих творах письменник широко 
змальовує «смутні часи» в історії України — події народних повстань ХVІІ ст., 
доби Хмельниччини й періоду, що настав після смерті Б. Хмельницького.

З-поміж драматичних творів І. Нечуя найбільшої популярності здобули опе-
рета «Маруся Богуславка» (1875) за мотивами легендарного сюжету одноймен-
ної думи та комедія з міщанського побуту «На Кожум’яках» (1895), яку пізніше 
за згодою автора переробив М. Старицький, назвавши «За двома зайцями». 

Помітна й публіцистична та літературно-критична спадщина майстра. На-
самперед це великі культурологічні трактати «Органи російських партій» (1871), 
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«Сьогочасне літературне прямування» (1878, 1884) і «Українство на літератур-
них позвах з Московщиною» (1891). Ці твори пройняті відвертим, гострим анти-
імперським пафосом. Автор  палко обстоює ідею самостійної, цілком незалежної 
від російської української літератури  й культури. У ХХ ст. цю ідею підхопить і 
розвине видатний письменник М. Хвильовий у своїх памфлетах під загальним 
гаслом: «Геть від Москви!». Не випадково ввезення цих творів І. Нечуя на тери-
торію Російської імперії було суворо заборонене, так само цензура забороняла їхню 
публікацію  в радянські часи. Уперше вони були повністю перевидані лише 1998 р.

 І. Нечуй-Левицький (зі статті «Українство на літературних позвах з  Москов-
щиною»): «Ми, українці, маємо багатий національний ґрунт, багату народну 
оригінальну поезію, і на цьому ґрунті розвивалась  і буде далі розвиватись  
українська література, навіть без усякої помочі російської державності… 
Російська державність пригноблює  українську літературу, потягується її за-
душити, а вона, як зумисне, росте та  й росте. Десь беруться таланти, десь 
береться охота  й енергія в тих талантів писати доконче своєю мовою, десь 
береться глибоке пересвідчення в правоті свого діла». 

Чимало сил письменник віддав створенню популярних брошур для народу, 
котрі розповідали простому, неосвіченому читачеві про найяскравіші сторінки 
національної історії («Татари і литва на Україні», «Перші київські князі», «Укра-
їнський гетьман Богдан Хмельницький і козаччина», «Українські гетьмани Іван 
Виговський та Юрій Хмельницький» тощо).

І все ж серед такого розмаїття творів І. Нечуя-Левицького найвідомішою та  
найулюбленішою серед читачів стала повість «Кайдашева сім’я». 

 «Кайдашева сім’я» (1878)

Про популярність твору свідчить велика кількість перевидань і перекладів 
іншими мовами. І це закономірно: повість написана надзвичайно весело й захоп-
ливо. Але прочитавши її, проймаєшся сумом і досадою. Бо історія Кайдашів — 
справжня моральна катастрофа. Ці працьовиті, загалом нелихі люди чомусь 
методично знищують своє родинне щастя — домашній затишок, злагоду, взає-
моповагу, гідність, одне слово — любов. Гору в цій родині  непомітно бере якась 
диявольська сила руйнування. Чому так стається? На це болісне запитання автор 
відповідає майстерно й ненав’язливо кожним рядком твору. 

Жанрові й стильові особливості. За жанром «Кайдашева сім’я» — це 
соціально-побутова сатирично-гумористична повість-хроніка. 

Теорія літератури

У соціально-побутовій повісті картини родинного життя та побуту героїв 
зображені на тлі певних суспільних подій та зумовлюються ними. 

Побутовим і соціальним є конфлікт, навколо якого вибудовується сюжетна 
інтрига. Чимало уваги І. Нечуй-Левицький приділяє обставинам життя Кайда-
шів, зовнішньому світу, зокрема й етнографічним елементам. День за днем і рік 
за роком виписані родинні події в повісті, вони розгортаються динамічно, послі-
довно й стрімко, що є ознаками саме хроніки.  
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Повість «Кайдашева сім’я» — яск-
равий зразок реалістичного твору, адже 
в ній змальовано родинні стосунки, зо-
середжено увагу на морально-етичній 
проблематиці (побутово-просвітниць-
кий реалізм). Автор створює перекон-
ливі характеристики суспільного буття, 
колоритні соціальні типи, які в той же 
час є яскравими особистостями (Мару-
ся й Омелько Кайдаші, Мотря та ін.). 
Реалістичності твору додає те, що біль-
шість персонажів мала реальних прото-
типів. Справді  жила дуже сварлива ро-
дина Кайдашів, тільки не в Семигорах, 

а в Стеблеві. Дехто з прототипів навіть намагався позиватися на письменника до 
суду за те, що так кумедно їх зобразив.

Однією з найпомітніших ознак реалістичної манери письма є докладне 
змалювання національного колориту українців — побуту, звичаїв, обрядів, віру-
вань. Так І. Нечуй-Левицький ретельно освоює «непочатий рудник» українського 
життя, свідомо акцентуючи на його побутово-етнографічних аспектах, а отже,  
і реалізує свої естетичні принципи реальності, національності й народності.

Ідейно-тематичний зміст.  Тема «Кайдашевої  сім’ї» — змалювання побуту та 
психології українських селян у перші десятиріччя після скасування кріпацтва.

• Завдання основного рівня
 Пригадайте вивчене торік на уроках історії. Які наслідки для українського се-

лянства мало скасування кріпосного права 1861 р.?

У цьому творі художньо відтворено, 
як каже сам автор, «темні плями народ-
ного життя». Повість висвітлює злобо-
денні для пореформеної доби проблеми: 
злиденне життя хліборобів, руйнування 
патріархального устрою, темноту й за- 
битість селян. Разом із тим І. Нечуй-
Левицький тонко розкрив своєрідність 
українського національного характеру. 
А також осмислив вічні загальнолюдські 
проблеми: добра і зла; егоїзму; кохання; 
сімейних стосунків; взаємин батьків і ді-
тей; людської гідності та свободи; віри в 
Бога й моралі. 

• Cудження
 В. Панченко: «У літературознавстві радянської доби прийнято було наголо-

шувати на тому, що сварки, змальовані І. Нечуєм-Левицьким, — це наслідок 

Н. Тарабарова. Комікси до повісті І. Нечуя-
Левицького «Кайдашева сім’я». 2007 р. 

А. Базилевич. Ілюстрація до повісті 
І. Нечуя-Левицького 

«Кайдашева сім’я». 1980 р.
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певних соціальних умов. З того робився соціологічно-політичний висновок: 
“так було до революції”. Але ж автор “Кайдашевої сім’ї” на соціальних чинни-
ках “війни” якраз і не акцентує! У творі йдеться, швидше, про недосконалість 
людської природи, про одвічні людські  вади, — нетерпимість, жадібність, 
заздрісність, егоїзм… Водночас, Кайдашева сім’я — це модель цілої України. 
І справа не в прив’язках до певного історичного часу й до “соціальних умов”.  
І. Нечуй-Левицький блискуче розкрив деякі “небажані” риси нашої націо-
нальної вдачі, української ментальності, які належать не тільки середині ХІХ 
ст. Україна початку ХХІ ст. залишається схожою на Кайдашеву сім’ю». 

• Завдання основного рівня
1. Чи згодні ви з думкою літературознавця, що не соціальні умови життя родини 

Кайдашів є основною причиною їхніх сварок? Відповідь умотивуйте прикла-
дами з твору. 

2. Які ознаки «кайдашівської психології» ви помічаєте в історії України ХХ–
ХХІ ст.?

Композиція. Як вам уже відомо, композиція (будова) художнього твору 
включає сюжетні елементи (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, 
розв’язка) і позасюжетні (портрет, діалог, монолог, пейзаж, інтер’єр, екстер’єр, 
авторський відступ, назва твору тощо). 

І. Нечуй-Левицький зазвичай розпочинає свої твори з панорамного малюнка 
місця дії, з докладних описів зовнішності персонажів. Ось і  «Кайдашеву сім’ю» 
відкриває мальовничий панорамний пейзаж гористого Правобережжя. Автор, зо-
крема, наголошує: «На тих горах скрізь стримлять козацькі могили, куди тільки 
кинеш оком. Увесь край ніби якесь здорове кладовище, де похований цілий народ, 
де під безлічними могилами похована українська воля». Сам собою напрошується 
висновок: одна з головних причин того, що Україна деградує, «кайдашіє», є коло-
ніальне ярмо, утрата волі, козацького духу. Не випадково й російська, і радянська 
цензура не дозволяли друкувати цей  уривок  вступного пейзажу. Отже, повість 
дає змогу нам зазирнути в душі, понівечені рабством. Письменник нагадує на-
родові його славне минуле, яке протиставляє сучасному рабському існуванню. 
Трагедія в тому, що упокорені українці уже не протестують, не шукають виходу, 
а покірно тягнуть ярмо неволі, дбають тільки про шматок хліба та дах над голо-
вою. Таке животіння негідне людини, воно нівечить особистість. Замість того, 
щоб відстоювати права Батьківщини, громади, ці люди борються між собою, що 
неминуче призводить до розпаду нації.

Чи не основну композиційну роль у творі відіграють діалоги — вони «руха-
ють», динамізують сюжет, реалістично окреслюють характери. Тому повість було 
інсценізовано й вона вже багато років не сходить зі сцен українських театрів, 
користуючись незмінною популярністю в глядачів.

Однією з найяскравіших композиційних особливостей «Кайдашевої сім’ї»  
є нагнітання епізодів і сцен сварок. Завдяки  цьому розвиток дії відбувається на-
пружено, стрімко, суть конфлікту окреслюється чітко. Ці сцени виписані в гумо-
ристично-сатиричному дусі. Згадайте сутички Кайдашів через дрібниці: мотови-
ло, яйця, курка, кухоль, півень, кабан, груша. Наслідки цих сварок жахливі, адже 
вони призводять до порушення споконвічних етичних норм народної моралі: син 
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(Карпо) здіймає руку на батька, женеться з дрючком за матір’ю, а потім заганяє в 
ставок, ладен ударити її, проте зупиняється, бо «не так шкода матері, як чобіт»; 
Мотря вибиває Кайдашисі око… 

Гострота й динамізм епізодів настільки потужні, що навіть  важко чітко визна-
чити кульмінаційний момент твору. Очевидно, це безглузда тотальна війна всіх 
проти всіх, яка змальована у 8 розділі.

А втім, зміст і форма твору тоді гармонійно поєднані, коли читач не помічає 
в ньому елементів композиції, коли в тексті органічно чергуються між собою ко-
мічне й драматичне, а крім того, не оминається й лірика.

• Cудження
 М. Наєнко: «У реалістичній іронії “Кайдашевої сім’ї” ліриці належало 

з’являтися в проміжках між найбільш гарячими зонами сюжету, коли 
відчувалось, що “сварливий” настрій оповіді от-от стане виявляти ознаки 
втоми. Великі резерви для письменника тут таїлися в образі Лавріна та його 
майбутньої дружини Мелашки». 

Епізод, у якому Лаврін уперше побачив Мелашку, 
сповнений світлим і ніжним ліризмом, хлопець від-
чув, «що вона ніби освітила всю його душу, освітила 
густу тінь під вербою, неначе сонцем, і побігла на гірку 
зіркою… Без Мелашки йому став світ немилий… Як 
тільки наставав вечір, як тільки висипали зорі на небі, 
його тягло в Бієвці… Йому здавалося, що його несуть 
крила. Цілу дорогу то сопілка його грала, то пісня ніби 
сама співалась».

Цікаво, що «Кайдашева сім’я» має дві версії фіналу-
розв’язки. За першою версією: «Діло з грушею не скін-
чилося: вона розросталася вшир та вгору, родила дуже 
рясно, дратуючи й дорослих, і малих Кайдашів». За дру-
гою: «Діло з грушею скінчилося несподівано. Груша всохла 
і дві сім’ї помирилися. В обох садибах настала мирнота 
й тиша».

Сцена з вистави «Кайдашева сім’я» 
у виконанні акторів Черкаського 

музично-драматичного театру

А. Базилевич. Ілюстрація 
до повісті І. Нечуя- 

Левицького «Кайдашева 
сім’я». 1980 р.
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 Літературознавець С. Єфремов «забракував» обидва варіанти. Він твердив, 
що річ не в груші, а в соціальних причинах, у письменницькому вмінні чи не-
вмінні психологічно обґрунтовувати ті причини: «Кінця, власне, немає — автор 
просто одрубав, ще й дуже немудрим способом… На попередніх сторінках 
він дав був таку  яскраву картину перманентної сварки, образ невгамовного 
розбрату, що оце формальне закінчення аж нітрохи вас задовольнити не 
може. Ну, груша, хвалити Бога, усохла,  але хіба тут корінь у груші, а не в  
соціальних причинах? Та замість однієї всохлої груші нових десять виросте 
причин на сварку, розбрат, скоро не запобіжено тим соціальним обставинам, 
що ту колотнечу підводять».

• Завдання основного рівня
 Чи згодні ви з думкою С. Єфремова? Висловте свої міркування щодо двох 

редакцій фіналу.

Засоби комічного. У «Кайдашевій сім’ї» І. Нечуй-Левицький виявив себе як 
неперевершений митець-гуморист. Кожен, читаючи цей текст, сміється. Причому 
сміх, який викликає повість, дуже різний: жартівливий,  доброзичливий, безтур-
ботний, ліричний чи й сумний, навіть трагічний, а також уїдливий, нищівний. Усе 
залежить від об’єкта зображення.

Насамперед сміх у повісті — це своєрідний виклик (і автора, і читачів) без-
глуздій домашній дріб’язковій війні, яка морально знищує людину. Цю «війну» 
прозаїк змальовує через нескінченні комічні ситуації, у яких невідповідність, 
контраст форми та змісту, обставин і дій просто-таки разючі.

• Завдання основного рівня
 Пригадайте вивчене в попередніх класах. Що таке комічне?  Яка різниця між 

гумористичним і сатиричним осміянням? Порівняйте два епізоди: розмову  
Карпа й Лавріна  про дівчат (у 1 розділі) і бійку між братами (у 8-му). Який із 
них — гумористичний, а який — сатиричний? За допомогою яких прийомів 
автор досягає комічного ефекту  в цих епізодах?

Повість переповнена  іронією й сарказмом. Так автор викликає сміх. Найчасті-
ше кожен персонаж використовує ці словесні шпильки  як зброю, щоб болючіше 
дошкулити ворогам. 

А. Базилевич. Ілюстрації до повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». 1980 р.
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Ось характерний уривок.
Не мети до порога, бо мені треба через поріг ходити! — ляснула Мотря.
— Авжеж, велика пані. Покаляєш, княгине, золоті підківки, — сказала Ме-

лашка. (Іронія).
— Не мети до порога, бо візьму тебе за шию, як кішку, та натовчу мордою в 

сміття, щоб удруге так не робила, — сказала Мотря. (Сарказм).
Мотрині слова були дуже докірливі. Мелашка спахнула від сорому.

Рясніють сторінки повісті й зниженою лексикою, 
вульгаризмами, особливо в порівняннях: Кайдашиха ста-
ла шута, як безрога корова; заквітчалася сіном, як вівця 
реп’яхами; ходить так легенько, наче в ступі горох товче; 
у Химки очі, як у сови, а як ходить, то наче решетом горох 
точить. Автор просто віртуозно передає багате образне 
мислення українців, живу мову селян, переповнену  по-
рівняннями, прислів’ями, приказками, синонімічними 
рядами, численними риторичними фігурами, емоційни-
ми виразами, прокльонами, окликами тощо. 

До яскравих засобів комічного належить і змішуван-
ня стилів. Скажімо, автор використовує високий епічний 
стиль у сцені побутової бійки. 

Порівняйте.

   Уривок з історичної пісні про Морозенка:

То не грім в степу грохоче,
То не хмара світ закрила, —
То татар велика сила
Козаченьків обступила.

Сцена з повісті: «Не чорна хмара із синього моря наступала, то виступала 
Мотря з Карпом з-за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, 
то наближалася до тину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати 
Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали всі діти».

Дослідники звернули увагу на прикметну особливість — герої повісті майже 
ніколи не сміються, сміється читач, але коли відлунає сміх, на дні душі залиша-
ється смуток. «Сміх зі слізьми» є однією з ознак української літератури — це 
зазначав і сам І. Нечуй-Левицький. Печально сміявся й М. Гоголь. Про «Кайда-
шеву сім’ю» можна сказати так само: це повість, у якій крізь сміх пробиваються 
сльози…

Навіть кольорова гама змальованого у творі світу спрямована на розкриття 
ідеї. І. Нечуй-Левицький загалом був майстром кольоропису, тобто вмів переда-
вати суть подій, душевні стани героїв через підкреслення певних кольорів.

 Об’єднайтесь у групи і, повторно читаючи «Кайдашеву сім’ю», дослідіть ви-
ражальні функції білого, червоного та чорного кольорів.

Н. Тарабарова. Комікси 
до повісті І. Нечуя-Ле-
вицького «Кайдашева 

сім’я». 2007 р.
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Консультація
Урахуйте, що білий (або блідий) колір залежно від контексту символізує не лише 

світло, невідомість, відкритість, вічність, невинність, правду, радість, простоту, а й біль, 
мертвотну блідість, смерть. Червоний — колір активності, життєвої енергії, тепла, любові,  
але водночас це й колір вогню, пульсуючої крові, страждань, він передає хвилювання, ви-
бух емоцій. Чорний символізує гріхопадіння, зло, смерть. 

Образи твору. Систему образів І. Нечуй-Левицький вибудовує  також за 
принципом наскрізного контрасту. Наприклад, уже в експозиції помічаємо, що 
Карпо й Лаврін — цілком протилежні: один має батьківські карі гострі очі, другий 
схожий з виду на матір; один кремезний, другий тендітний; один насуплений,  
сердитий, мовчазний, другий веселий, привітний, балакучий. У такий спосіб 
автор посилює комізм і підкреслює, що в нашій національній душі завжди поєд-
нуються протилежні настанови та цінності.

• Завдання основного рівня
 Пригадайте вивчене торік. Які головні ознаки українського менталітету?  

У чому відмінність між хліборобським і козацьким типами українців?

Характери в повісті, як правило, статичні. Письменник акцентує увагу на 
головному, виокремлюючи одну-дві риси у вдачах персонажів. В Омелька Кайда-
ша — богобоязливість і чарколюбство. У Кайдашихи — чванькуватість, у Мотрі — 
сварливість. Чи не найбільших змін зазнає характер Мелашки: у ній — спочатку  
ліричній, ніжній дівчині — теж під впливом оточення поселяється «біс» чвар.

Омелько Кайдаш. В українських  родинах споконвіків батько був захисни-
ком, порадником, моральним авторитетом, лідером. Але багатовікове колоніальне 
ярмо, системне нищення загарбниками козацького духу спричиняло деградацію 
чоловіцтва. Ось і в Кайдашевій сім’ї  роль батька зведено нанівець. Він — чоловік 
працьовитий, доброзичливий, миролюбний. Однак практично ніяк не впливає на 
перебіг подій у власній хаті.

І це, вочевидь, головна причина родинної драми. Омелько пливе за течією,  
а коли й пробує якось утрутитися в домашні чвари, то зазнає фіаско. Йому про-
сто не вистачає сили волі, щоб навести в сім’ї лад. Оця безвольність зумовлює  
й уже згадувані визначальні пристрасті Кайдаша — марновірство та пияцтво. 
Тому образ голови родини — трагікомічний.  
З одного боку, він богобоязливий, палко ві-
рить у святу Параскеву-П’ятницю, яка ніби 
рятує від наглої смерті й не дасть потонути у 
воді, а з іншого — любить «заглядати в чарку», 
яка його потім і погубила, за гіркою іронією,  
у ту ж таки п’ятницю. Душа цього чоловіка 
розривається між двома полюсами — добром 
(яке символізує церква, побожність) і злом 
(утіленим у шинку, пияцтві). Не може старий 
Кайдаш зрозуміти й цілком природного ба-
жання синів мати свою землю, тобто відчувати 
себе господарями. 

А. Базилевич. Ілюстрації до повісті 
І. Нечуя-Левицького «Кайдашева 

сім’я». 1980 р.
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Нерішучістю, пиятикою, дратівливістю, непослідовністю в судженнях і 
вчинках Кайдаш непомітно руйнує належний образ батька, глави родини. Тому 
сини його не слухають, зневажають. Зрештою, це призводить до моральної ка-
тастрофи: Карпо навіть піднімає руку на рідного батька. Жодних позитивних 
перспектив така родина, зрозуміло, не матиме.

Поступово під впливом родинних негараздів шинок  в Омельковій душі долає 
церкву. Герой сам підсвідомо відчуває це (пригадайте його сни, зверніть увагу, 
що коза й коняча голова в українському  фольклорі алегорично представляють 
нечисту силу). Але Кайдаш так і не усвідомив своїх помилок, не спробував змі-
нитися, тому й прирік себе на смерть. 

Маруся Кайдашиха (утім, як і Омелько) виростала, жила, морально фор-
мувалась у добу кріпацтва, тим паче служила в панському маєтку. Оце рабство, 
лакейство й спотворило душу жінки. Вона, підкреслює автор, «терлася коло 
панів і набралась од їх трохи панства. До неї прилипла якась облесливість у роз-
мові, повага до панів. Вона любила цілувати їх у руки, кланялась, підсолоджувала 
свою розмову з ними». І після кріпацтва Кайдашиху запрошували як куховарку 
пани й попи, чим вона дуже пишалася. Пригадайте демонстрацію Кайдашихою 
панських манер перед родиною Довбишів під час «оглядин», її приказування 
«проше вас», над чим сміялося все село (за це Кайдашиха здобула прізвисько 
«пані економша»). 

Маруся також працьовита, жвава, уміла господиня, хороша мати. Але для неї 
взірець — панство: її визискували й принижували, а тепер, діждавшись нагоди, 
вона хоче  чинити так само, щоб підвищити самооцінку, відчути себе панею. Тому 
чванливість, жорстокість, егоїзм і лицемірство Кайдашиха виявляє передовсім 
щодо невісток — нерідних і залежних від неї людей (ніби кріпаків). 

Яскраво характеризує Марусю її мова. 
Наприклад, у звертаннях до Мотрі спочатку 
багато меду: моє золото, серце, дитя моє, —  
а згодом: «Це не Мотря, а бендерська чума», 
«Твої діти такі зміюки, як i ти… Наплодила 
вовченят, то не пускай до моєї дiжi…» (Ще 
один зразок наскрізного контрасту).

Трагедія цієї енергійної, вольової жінки в 
тому, що вона обрала хибний ідеал — увесь час 
примушує себе грати невластиву їй роль «уро-
дзонної пані». Звідси й роблена улесливість, 
побожність, і пихатість, лінощі, дратівливість, 
деспотизм, і лють (адже роль вдається погано, 
ніхто її не боїться й не бажає підкорятися). 

• Завдання основного рівня
 Знайдіть штрихи, які засвідчують, що Маруся іноді втрачає контроль над со-

бою й виявляє свою справжню суть (наприклад, під час оглядин у Довбишів 
чи гостювання в Балашів). Зробіть висновок, якою насправді є вдача  цієї 
жінки.

А. Базилевич. Ілюстрація до повісті 
І. Нечуя-Левицького 

«Кайдашева сім’я». 1980 р.
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Молодше покоління Кайдашів, як і нале-
жить юні, сповнене життєвої енергії,  надій на 
краще. Але й їхні душі отруєні рабським ду-
хом, примітивним самоїдним егоїзмом. Тому 
разом з батьками вони фактично власними 
руками руйнують свої мрії про щастя.

Старший син Карпо в молодому віці дово-
лі мовчазний і замкнутий. Але, одружившись, 
починає все відвертіше виявляти свій лютий 
норов: в одній зі сварок він називає батька 
«іродовою душею», а далі й піднімає на нього 
руку; дізнавшись, що мати закрила у своєму 
хліві його коня, хапає її за плечі, притискає з 
усієї сили до стінки та несамовито кричить:  
«…їжте мене або я вас з’їм!» Це вже вияв крайнього відчаю: добра душа, спокон-
вічна мораль не дозволяють кривдити матір, а образа й лють вимагають помсти.

До пари Карпові Мотря, «бриклива», «з перцем», «робоча та проворна», «кус-
лива, як муха в Спасівку» — словом, його омріяний ще в парубоцькі роки ідеал. 

Але з часом і вона стає все жорстокішою (не без «допомоги» Кайдашихи). 
Коли розлючений Карпо погнався за матір’ю, дружина під’юджувала його: «По 
спині лупи її! Виколи дрючком їй друге око!» Промовистою характеристикою наді-
ляє Мотрю спокійний і ліричний Лаврін, кажучи священикові, що братову жінку 
треба «посадити в клітку та показувати за гроші, як звірюку на ярмарках».

• Завдання основного рівня
 Поміркуйте, чому Маруся найбільше ненавидить саме Мотрю. Простежте, як 

обидві жінки спочатку грають ролі доброї свекрухи й невістки. З чого видно, 
що вони нещирі? Якими далі стають їхні стосунки? Чому? Порівняйте пове-
дінку й мовлення  цих жінок. Чи є щось подібне в їхніх вдачах? Що робить їх 
нещасливими? 

Можна зробити висновок: як кріпацтво вплинуло на 
Марусю, так вона — на Мотрю.  Зверніть увагу: Мотря 
поводиться з Мелашкою, так само, як з нею перед тим 
свекруха.

А ось Лаврін з Мелашкою — повна протилежність 
Карпові й Мотрі. Вони найдовше  залишаються на рівні 
людяності й закоханості, хоча й навчилися «показувати 
зуби», коли йшлося про посягання на їхнє добро. 

Незважаючи на те, що Кайдашиха точила Мелашку, 
як вода камінь, а Мотря підкопувалася під неї, мов річка 
під крутий берег, вона все ж не уподібнюється до них.  
А знаходить інший вихід — утікає до Києва в найми. Але  
там дуже сумує за Лавріном. Глибоким ліризмом сповне-
ні її почуття до коханого: «Не жаль мені ні села, ні роду, 
жаль мені тільки чоловіка. Мабуть, він за мною побива-
ється, коли відразу так залило мою душу сльозами». Саме 

А. Базилевич. Ілюстрація до повісті 
І. Нечуя-Левицького 

«Кайдашева сім’я». 1980 р.

А. Базилевич. Ілюстрація 
до повісті І. Нечуя- 

Левицького «Кайдашева 
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любов до чоловіка примушує Мелашку повер-
нутись у кайдашівське «пекло». Під кінець по-
вісті бачимо, як і це щире подружжя поступово 
втягується в родинні сварки та бійки.

Отже, молодше покоління підхопило й 
понесло далі ганебну естафету ворожнечі стар-
шого, хоч і мало шанс обірвати її. Вочевидь, це 
сталося тому, що на себелюбство й лють вони 
відповіли себелюбством і люттю.

І все ж автор залишає  героям (і всій Укра-
їні) надію на подолання розбрату, на мудре об-
лаштування  родинного й громадського життя. 
Символічно, що  в найбільш напруженому, 
кульмінаційному 8 розділі вісниками миру 

виступають діти, наймолодше покоління Кайдашенків, і саме за ними, а не за не-
примиренною Марусею йдуть батьки.

 Уривок із повісті: «Перебули Кайдашенки зиму на опрічних дворах, і дві сім’ї 
почали потроху миритися. Спершу почали забігати з однієї хати в другу 
діти. Їм байдуже було про батьківську колотнечу. За дітьми почали забігати 
один до другого батьки для своєї господарської справи: то за стругом, то 
за свердлом, то за сокирою спершу в повітки, а потім і в хати, а вже за ними 
почали любенько через тин розмовляти й жінки. Тільки Кайдашиха не ходила 
до Мотрі: сліпе око навіки загородило їй стежку до неї. На Кайдашевій давній 
оселі повіяло миром. Щоб не бігати кругом через ворота, Карпо й Лаврін 
зробили у дворі через тин перелаз.

 Мир між братами поміцнішав ще більше задля господарської справи, задля 
спільної вигоди… Карпо спрягався з Лавріном, і вони вдвох у супрязі орали 
попереду Карпове поле, а потім Лаврінове. Карпо ходив за плугом, а Лаврін 
був за погонича. Спільна вигода присилувала їх помагати один одному в 
оранці й у сівбі, і в заволікуванні, і в возовиці».

Цю ж думку про примирення родини пи-
сьменник підкреслює й другим варіантом 
розв’язки: «Діло з грушею скінчилося несподівано. 
Груша всохла, і дві сім’ї помирилися. В обох сади-
бах настала мирнота й тиша». Звісно, учува-
ється в цих словах і легка авторська іронія. Адже 
проблема не в груші, а в душах героїв. Якщо 
вони «подорослішають», навчаться вислухову-
вати, шанувати одне одного, пробачати, підтри-
мувати, любити, тоді в родині запанує лад. 

Отже, «Кайдашева сім’я» хоч і весело чи-
тається, але це сумна повість про долю села  
середини ХІХ ст., українства загалом. Це 
гірка правда про згубність егоїзму, розбрату, 
люті, про гірші якості нашого національного 
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характеру (сварливість, егоїзм, лицемірство, користолюбство, пихатість). І ска-
зана вона з метою, щоб ми, українці, ставали досконалішими, гідними себе. Але 
водночас прочитується  в цьому творі  й справжній гімн українському світові з 
його  неповторною природою, веселою, життєрадісною, поетичною душею людей, 
мелодійною, багатющою мовою, неповторною  у своїй красі піснею.  Мабуть, усі 
ці риси  й зумовили  непроминальну популярність  повісті.

• Cудження
 М. Рильський:  «Жодна література світу, наскільки мені відомо, не має такого 

правдивого, дотепного, людяного, сонячного, хоч дещо затьмареного тугою 
за кращим життям, твору про селянство, як “Кайдашева сім’я” Нечуя».

 Величезну популярність «Кайдашевої сім’ї» переконливо засвідчує, зокрема, 
її бурхливе сценічне життя: мабуть, немає в Україні театру, який би не  ставив 
інсценізацію повісті.

 Особливо оригінальною й довершеною є постановка режисера П. Ільченка 
в Національному академічному драматичному театрі ім. І. Франка (Київ). Від 
першого показу 2007 р. і дотепер вистава проходить із супераншлагами. 
Персонажів повісті віртуозно втілюють на сцені відомі актори — Володимир 
Коляда (Омелько), Наталя Сумська (Маруся),  Олександр Форманчук (Карпо), 
Назар Задніпровський (Лаврін) та ін.

 «Зіркою постановки є Наталія Сумська, яка створила колоритний образ 
Кайдашихи й грає без дублерів уже впродовж майже десяти років! — читаємо 
в одній з рецензій. — Нині актриса вийде на сцену двохсотий раз. Маруся 
Кайдашиха у виконанні Наталі Сумської ніби зійшла зі сторінок класичної 
повісті зі своїми клопотами про велику родину. Її героїня  — сильна й  
неординарна натура, яка в будь-якій ситуації може захистити й  зберегти 
своє родинне гніздо. Цілий каскад акторських знахідок, безмежність творчої 
фантазії, абсолютне відчуття жанру та стилю, віртуозність імпровізації 
демонструє Сумська».

 1993 р. за повістю був знятий однойменний фільм кінооб’єднанням 
«Консорціум “Козак”», режисер — Володимир Городько. У головних ролях: 
Богдан Ступка, Людмила Лобза, Валентин Тарасов, Сергій Кучеренко, Раїса 
Недашківська.

Н. Сумська 
 в ролі Кайдашихи

Сцена з вистави Національного академічно-
го драматичного театру ім. І. Франка. м. Київ
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1. Підготуйте відеопрезентацію про творчість Наталі Сумської.   

2. Перегляньте художній фільм режисера В. Городька «Кайдашева сім’я» (адреса 
в Інтернеті: http://cheslavval.livejournal.com/30615.html) і підготуйте невелике 
повідомлення про майстерність екранізації однойменної повісті І. Нечуя-
Левицького, зверніть увагу, зокрема, на такі аспекти: утілення ідеї твору, 
переконливість характерів, гра акторів, позасюжетні елементи.

• Cудження
 М. Тарнавський: (сучасний літературознавець, професор Торонтського 

університету, Канада): Нечуй-Левицький — «центральна постать української 
літератури пошевченківської доби, бо досліджував нові напрями розвитку цієї 
літератури, долав нові перешкоди, виробив оригінальний стиль, зображав 
світ, який не зважувався відтворити жоден інший письменник, не боявся 
писати мовою, котру забороняла імперія. А також тому, що він сформулював 
візію української ідентичності, яка перейшла від приречених плачів ро-
мантиків до самовпевненого й часом саркастичного утвердження гідності 
української нації».

Підсумовуємо вивчене
1. Яке життєве кредо мав  І. Нечуй-Левицький?  У яких формах його зреалізував?
2. Які  основні творчі принципи сповідував митець?  Проілюструйте кожен з них 

прикладами з його творчості.
3. Дайте загальну характеристику найвідоміших художніх творів І. Нечуя-

Левицького.
4. Назвіть ознаки побутово-просвітницького реалізму в «Кайдашевій сім’ї».
5. Доберіть заголовок до кожного з розділів повісті.
6. Поміркуйте, завдяки яким композиційним особливостям «Кайдашеву сім’ю» 

легко поставити на сцені.
7. Чому гумор і сатиру у творі  називають «сміхом крізь сльози»?
8. На ваш погляд, письменник  насміхається зі своїх героїв,  гнівається на них 

чи співчуває їм? Свою позицію докладно обґрунтуйте, використовуючи текст.
9. Заповніть таблицю в зошиті.

Карпо Лаврін Показові
епізоди

Засоби
зображення

Спільні 

риси

Індивідуальні 
риси

 
10. Ще раз перегляньте ілюстрації А. Базилевича та Н. Тарабарової до повісті. 

Знайдіть і перечитайте відповідні  епізоди твору. Зіставте художні засоби, 
якими письменник і художники змальовують óбрази.

11. На вашу думку, як би мали поводитися старші й молодші Кайдаші (ураховуючи  
вдачу кожного з них), щоб  щасливо жити  в сім’ї?

12. Які проблеми,  розкриті в повісті, залишилися в минулому, а які  злободенні 
для  українців і всього людства й тепер?

 Ще раз перечитайте судження І. Франка (с. 30), М. Рильського (с. 45)  
і М. Тарнавського (с. 46). Чи переконливими вони вам видаються? Спробуй-
те проілюструвати кожну з наведених у них тез конкретними прикладами з 
творчості І. Нечуя-Левицького.

Варто прочитати
1. Панченко В. Неубієнна література: Дослідницькі етюди. — К., 2007. —  

С. 78 — 101.
2. Погрібний А. «Всевидяще око України» // Літературні  явища і з’яви. —  

К., 2007. — С. 467–476.
3. Нечуй-Левицький І. Твори: У 3 т. — К., 2008. 
4. Наєнко М. Художня література України: Від міфів до модерної реальності. — 

К., 2008. — С. 362–396. 
5. Тарнавський М. Нечуваний Нечуй. — К., 2016 (адреса в Інтернеті https://issuu.

com/laurus_press/docs/tarnawsky_issuu_293b0b550ee536).
6. Єфремов С. Іван Левицький Нечуй (адреса в Інтернеті http://chtyvo.org.ua/

authors/Yefremov_Serhii/Ivan_Levytskyi-Nechui/).
7. Нечуй-Левицький І. Твори (адреса в Інтернеті http://chtyvo.org.ua/authors/

Nechui-Levytskyi/).
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Розквіт, зрілість будь-якої національної літератури засвідчує поява в ній тво-
рів великих прозових форм.

 Микола Жулинський (сучасний літературознавець, академік): «Історія літе-
ратури довела, що саме на долю роману найчастіше випадає відповідальна 
місія служити орієнтиром духовного прогресу народу й людства. Романові 
належить неабияка роль у формуванні ідеалів, у збагаченні духовного світу 
людини, в облагородженні її душі».

Як ви вже знаєте, першим україномовним романом була романтична за стилем 
«Чорна рада» П. Куліша (1846). Проте остаточне самоствердження цього жанру 
відбулося в добу реалізму. І це закономірно, адже реалістична настанова передба-
чає об’єктивний системний аналіз панорами повсякденного життя. Тоді побачили 
світ «Люборацькі» (1862) А. Свидницького; «Хмари» (1874) І. Нечуя-Левицького; 
«Борислав сміється» (1882) І. Франка. Найпомітнішими ж, найдовершенішими 
епічними полотнами того періоду стали романи Панаса Мирного та Івана Білика 
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (1875) і Панаса Мирного «Повія» (1883). 

Пригадайте, роман — це • складний за побудовою та • великий за розміром 
• епічний • прозовий (• зрідка віршований) твір, у якому переважно • кілька 
сюжетних ліній, • широко охоплені життєві події певної епохи та • багатогранно 
й у розвитку змальовані персонажі, • кількість яких часто значна.

Іноді кілька романів одного автора пов’язані сюжетом, проблематикою, пер-
сонажами. Тоді розрізняють: • роман-дилогію (складається з двох романів);  
• трилогію (з трьох); • тетралогію (з чотирьох) і • цикл романів (від п’яти й 
більше). Наприклад, «По-свій!», «Божки» В. Винниченка; «Дитинство», «Отро-
цтво», «Юність» Л. Толстого; «Сучасна історія» А. Франса (чотири романи); 
«Ругон-Маккари» Е. Золя (двадцять романів).

За змістом розрізняють багато жанрових форм роману (як і повісті й оповіда-
ння). Серед них:

• автобіографічний — художнє відтворення автором власного життя («Дума 
про тебе» М. Стельмаха);

• біографічний — художній життєпис видатної особи («Тарасові шляхи»  
О. Іваненко);
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• готичний — у якому зображено страшні таємниці, жахи, жорстокості 
(«Франкенштайн, або Сучасний Прометей» Мері Шеллі, «Дракула» Б. Стокера, 
«Марко Проклятий» О. Стороженка); 

• детективний — мистецька розповідь про пошуки злочинця (романи А. Ко-
нан-Дойля, А. Крісті, «Поклади золота» В. Винниченка);

• історичний — розповідь про давноминулі епохи, події, історичних осіб 
(«Айвенго» В. Скотта, «Людолови» З. Тулуб, «Диво» П. Загребельного);

• науково-фантастичний — розповідає про вигадані, на час написання абсо-
лютно неможливі ситуації й досягнення, створені силами природи або людиною 
за допомогою науки й техніки (романи Ж. Верна, Г. Велса, Р. Бредбері, «Сонячна 
машина» В. Винниченка);

• пригодницький — твір із напруженим сюжетом, насичений різноманітни-
ми пригодами (романи Ф. Купера, «Тигролови» І. Багряного).

Одна з найскладніших і найцікавіших форм цього жанру — соціально-психо-
логічний роман. У ньому панорамно змальовані й осмислені суспільні процеси, 
стосунки, їхній вплив на формування характерів, подана докладна психологічна 
мотивація поведінки героїв. 

У таких творах часто бачимо несподівані вчинки, приховані причини пове-
дінки персонажів, зумовлені спадковістю, потаємними бажаннями, роздумами, 
мріями, снами.

З цією жанровою формою дуже споріднені соціально-побутові твори (напри-
клад, роман «Люборацькі» А. Свидницького). Але в них увага зосереджена на 
зримих, передовсім соціально-побутових причинах, наслідках поведінки персо-
нажів. У соціально-психологічному романі автор, досліджуючи відносини люди-
ни та суспільства, ураховує насамперед психологічні чинники: емоції, інтуїцію, 
несвідомі поривання особистості, її пошуки себе у світі.

Соціально-психологічними романами є «Червоне і чорне» Стендаля, «Пані 
Боварі» Г. Флобера, «Злочин і кара» Ф. Достоєвського (з цими творами ви не-
забаром ознайомитеся на уроках зарубіжної літератури), а також «Євгеній Онє-
гін» О. Пушкіна, «Герой нашого часу» М. Лермонтова.

• Завдання основного рівня
 Ці два шедеври російської літератури ви вивчали на уроках зарубіжної лі-

тератури торік. Пригадайте, які ознаки соціально-психологічного роману 
виявились у цих творах.

Найвизначнішим майстром соціально-психологічної прози в польській літе-
ратурі вважають В. Реймонта. 1924 р. Він отримав Нобелівську премію за чотири-
томний роман «Селяни» (1901–1908).

Фундатором цього жанру в українській літературі став Панас Мирний — 
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» і «Повія».

Літературознавство виробило цілу низку методів аналізу роману, як і будь-
якого іншого жанру. Ось лише деякі з них.

• Культурно-історичний метод — вивчення твору в його взаємозв’язках із 
літературним процесом, розвитком культури, суспільно-політичним життям того 
часу, коли він з’явився.
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• Соціологічний метод — розглядає літературу як спосіб осмислення й 
розв’язання суспільних проблем, аналізує вплив суспільства на літературу та на-
впаки. 

• Міфологічний метод — виявлення у творі міфологічних мотивів, сюжетів, 
образів та їхніх художніх функцій.

• Компаративний метод — порівняльне вивчення різних творів, мистець-
ких явищ, традицій.

• Формальний метод — аналіз художньої форми твору, функцій її елемен-
тів — мотиву, композиції, мови.

• Психологічний метод розглядає твори, образи, мотиви, художні засоби як 
результат психічної діяльності митця, часто звертається до творчої лабораторії 
письменника.

• Психоаналітичний метод — тлумачення художнього твору та біографії 
автора з позицій психоаналізу. Цей метод дає змогу простежити взаємодію свідо-
мого й позасвідомого у творчості, утілення певних психічних процесів (комплек-
сів) у сюжетах, образах, прихованих смислах творів.

 Психоанáліз — це спосіб пізнання людини, що передбачає систематизоване 
пояснення несвідомих психічних процесів і зв’язків.

 Засновник цієї теорії — австрійський лікар і психолог Зиґмунд Фрейд 
(1856–1939). До речі, його батьки походили з України.

 Тогочасна позитивістська психологія абсолютизувала свідоме — трактува-
ла людину як розумну істоту, що усвідомлює свою поведінку й керує нею.  
З. Фрейд стверджував, що в людській психіці постійно триває гостра бо-
ротьба свідомого й несвідомого, джерело якої — неусвідомлені статеві й 
агресивні потяги. Професійна, суспільна діяльність, творчість особистості є 
сублімацією, тобто перенаправленням енергії (лібíдо) цих потягів, заборо-
нених свідомістю та мораллю.

 Основні ідеї психоаналізу:
 • поведінку, досвід, пізнання людини зумовлюють внутрішні неусвідомлені, 

ірраціональні потяги;
 • психічний розвиток людини визначається подіями раннього дитинства: це 

передовсім надмірна прив’язаність до матері й неприязнь до батька як уособ- 
лення насильства в хлопчиків (т. зв. едипів комплекс) і навпаки — у дівчаток 
(комплекс Елéктри);

 • надто гострий конфлікт між свідомим сприйманням дійсності та неусві-
домленим (витісненим) досвідом може призвести до психоемоційних по-
рушень — неврозів, фобій, депресій;

 • звільнення від впливу позасвідомих травм і комплексів досягається через 
їхнє усвідомлення.

 Попри значний крок уперед у пізнанні психічних процесів, З. Фрейд усе ж 
залишався людиною свого часу — його трактування душі надто спрощене 
й вузькобіологічне. Учні й послідовники З. Фрейда — К. Ґ. Юнґ, Е. Фромм,  
Ж. Лакан та ін. — значно поглибили й гуманізували психоаналітичну теорію.

 
Саме соціологічний та психоаналітичний методи є особливо ефективними 

шляхами вивчення соціально-психологічного роману. 
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ПАНАС МИРНИЙ
(1849–1920)

Життя цього письменника могло б стати основою 
пригодницького роману. Удень дійсний статський рад-
ник (чин цивільного генерала, що відповідав посаді гу-
бернатора!) Панас Якович Рудченко сумлінно працював 
у Полтавській казенній палаті, а ввечері перевтілювався 
в письменника Панаса Мирного, письменника унікаль-
ного таланту. І. Франко величав його «найвизначнішим 
українським повістярем», а М. Коцюбинський — «силою 
і красою літератури нашої».

Проте не було, мабуть, в історії української літератури автора скромнішого й 
вимогливішого до себе, ніж Панас Мирний. Упродовж усього життя, ставши вже 
й видатним майстром, оберігав таємницю свого псевдоніма, уникав заслуженої 
слави. 

 На прохання львівського професора надіслати автобіографію для наукового 
видання Панас Мирний відповів: «Про своє життя не подаю Вам ніякої звістки, 
бо, думаю, не в ньому вага й сила, а в тих працях, що до сього появилися у 
світ або ще коли-небудь появляться». 

Постійна обачність, сувора конспірація та надмірна скромність (письменник 
за життя не опублікував жодної фотографії!) не раз призводили до курйозів. Збе-
реглися три подання помічника начальника полтавського жандармського управ-
ління, що розсилали по всій губернії протягом 1915 р., про розшук українофіла 
Панаса Мирного, який «позволял себе писать злоумышленные революционные 
произведения». Напевно, не раз полтавський поліцмейстер чемно вітався з ша-
нованою в місті людиною, начальником І відділу казенної палати Панасом Руд-
ченком, і гадки не маючи, що має справу саме з тим «небезпечним злочинцем» 
Мирним…

Панас Якович Рудченко народився 13 травня 
1849 р. в Миргороді, на Полтавщині, у родині дрібно-
го чиновника — сина простого козака.

Батьки письменника жили в злагоді та взаємній 
пошані. Рудченки мали 60 десятин землі й чотири 
сім’ї кріпаків. У родині дотримувалися патріархаль-
них звичаїв, вели натуральне господарство. Батько 
спочатку служив на посаді канцеляриста, а потім 
став бухгалтером повітового казначейства, він дуже 
любив свою роботу, добре її знав. З дітьми (а їх у 
родині було п’ятеро: четверо синів та одна дочка) 
тримався на відстані. Цікаво, що найбільшою по-
грозою для них було «розкажу батькові». А все ж у 
зрілому віці всі сини поважали батька за його любов 
до роботи й однакове ставлення до всіх.

Яків Григорович і Тетяна 
Іванівна Рудченки
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Мати була лагідною й уважною до дітей, вела домашнє господарство, захоп-
лювалася кулінарією й народною медициною (за допомогою до неї зверталися 
навіть із навколишніх міст і сіл). Спілкувалася тільки українською мовою, артис-
тично, з імітацією голосу дійових осіб уміла розповідати всілякі бувальщини й 
історичні перекази.

Українське слово, пісні, звичаї оточували дітей Рудченків змалку. Адже ви-
ростали вони в близькому товаристві слуг, сільської дітвори, на лоні простого 
українського життя. Часто заходили в їхню привітну господу кобзарі та лірники. 
Оця дитяча близькість до простого люду, українського світу визначила згодом 
світогляд і творчі уподобання Панаса Мирного. Досить згадати хоч би бабу 
Оришку — один з «вічних» образів мирнівської прози, що є втіленням народної 
мудрості й доброти в низці творів: «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», «Замчи-
ще», «Визвол», «Голодна воля», «Батьки», «Казка про Правду та Кривду». Про-
тотипом цього образу стала материна кріпачка Орина Костянтинівна Батієнко, 
котра вигляділа всіх дітей Рудченків.

 Пізніше в одному з творів Панас Мирний згадуватиме: «Ми, малі діти, страх як 
любили казки! Зимньої пори, як насуне та довга та предовга ніч, заберемося 
на піч у тепле просо або жито, з одного боку гріє й з другого парить, гарно 
так, — і раді слухати бабусю хоч до самого білого світу…»

Малий Панас вирізнявся тихою, доброзичливою й замкнутою, швидше па-
сивною, ніж бойовою, вдачею. Як згадувала старша сестра, любив самотність, був 
«дуже мирний, колотнечі не терпів: одразу ж тікав геть». У дитячому товаристві 
тримався більше осторонь, «сяде, було, собі над горою й дивиться на той широкий 
краєвид, що одкривався йому з гори». Зрештою, він залишався таким усе життя. 
Тому замкнутість і відлюдькуватість деяких героїв-дітей у його творах, найперше 
Чіпки, можна сміливо трактувати як автобіографічну рису. 

У дитинстві хлопчик найбільше тягнувся до старшого брата Івана. Вони не 
були схожими один на одного: Іван — світло-русий, із сірими очима, а Панас — 
темно-русий, з карими очима. Обидва росли високими, тільки Іван був кремез-
ним, а Панас — худорлявим («довготелеса гітара», як жартівливо називав його 
Іван). Відрізнялися й характерами: старший брат — настирливий, рішучий, голос- 
ний, а молодший — тихий та мрійливий. 

З Миргорода родина переїхала до Гадяча, де батько отримав посаду скарбни-
чого. У місцевому повітовому училищі брати й здобули середню освіту. Панасові 
дуже подобалася наука, за успіхи в навчанні він щороку отримував похвальні 
листи, мріяв про гімназію й університет. Але далі вчитися Рудченки не змогли 
через скромні сімейні статки. І все ж завдяки винятковій працьовитості й старан-
ності згодом досягли високих посад і чинів. 

Завдяки навчанню в училищі та самоосвіті Панас здобув ґрунтовні знання,  
а від природи мав хист мислити оригінально та глибоко. Дуже багато читав — 
твори Шевченка, Котляревського, Квітки, Марка Вовчка, Гоголя, Тургенєва, 
Толстого, Островського, а також літературні журнали — «Основу», «Современ-
ник», «Русский вестник», «Отечественные записки» тощо. У ті роки й сам почав 
писати вірші.
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З чотирнадцятилітнього віку й до кінця 
життя він тягнув лямку рутинної чиновниць-
кої служби, стільки ж (щоправда, з великими 
перервами) тривала його літературна твор-
чість. Панас Рудченко служив у канцеляріях 
Гадяча, Прилук, Миргорода, а 1871 р. домігся 
призначення в губернський центр Полтаву, де 
й прожив до кінця своїх днів. 

Поступово він піднімається кар’єрними 
щаблями, стає провідним співробітником 
Полтавської губернської казенної палати. Він 
був дуже старанним у праці, дбайливо до неї 
ставився. Знайшов у службі таке місце, яке 
забезпечувало матеріальний добробут, але давало змогу бути чесним, не чинити 
людям зла. Ще вище кар’єрними сходами піднявся брат Іван — дослужився до по-
сади члена колегії Міністерства фінансів. Панаса ж чиновницька кар’єра зовсім 
не захоплювала.

 Панас Мирний (уривок із щоденника): «Задумався я над життям свого брата-
чиновника. Непривітне те сидіння з дня у день над столом, те брязкання на 
“щотах”, те поставлення всяких “сведєній” і відомостей само тобі уїдається 
в серце, а коли ж нема хіті того робить, коли робиш ради шматка хліба, —  
о, яке невеселе й тяжке таке життя! Часом і начальник знічев’я налає тебе — 
то треба мовчати, коли хочеш м’який шматок хліба їсти… Серце моє нали-
валося огнем, у грудях ходили прибої гніву… О, чим я тобі відомщу, ти, кляте 
життя — невільне, підданське!»

Вихід з тяжкої духовної кризи підказав І. Нечуй-Левицький, який саме 
з’явився на літературній арені зі своїми першими творами. Й ось молодий бух-
галтер Полтавського скарбництва також вирішує писати, щоб сказати правду 
про свій прекрасний та нещасний народ, щоб виставити напоказ усьому світові 
«охранительні начала» самодержавства, людей жорстоких і неситих.

 Панас Мирний (зі спогадів): «Ні, не слава… поривала мене в мої молоді літа 
до роботи. Моє невеличке серце ще змалечку пестила любов до тебе, мій 
обездолений краю, і вона оповила мою душу чарівними снами й підбурювала 
думки до роботи. Наче дрібні ластівки, вилетіли вони з моєї голови й щебетали 
мені голосні пісні про давню давнину, як колись наші діди билися з ворожою 
силою за правду та волю. Зачарована тими боями та здивована лицарським 
змаганням, моя душа рвалася до діла, бажаючи хоч чим-небудь невеличким 
прислужитися тобі, мій рідний краю!»

Світогляд молодого письменника сформувала епоха «великих реформ»  
1860-х років: лібералізація громадського життя в Російській імперії, українське 
національне відродження (хоч і нетривале), громадівський рух. Великий вплив 
на Панаса справив старший брат. 

Талановитий, енергійний Іван Рудченко входив до полтавської, а потім 
київської «Громад», товаришував з М. Драгомановим — визнаним лідером 

Будинок Панаса Мирного 
в Полтаві — тепер меморіальний 

музей
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тогочасного українського руху, був знайомий з найавторитетнішими інте-
лігентами — П. Житецьким, В. Антоновичем, М. Лисенком, М. Старицьким. 
Демонстративно ходив у народному вбранні. Записував і публікував фольк-
лорні твори, описи народних звичаїв, обрядів, сам пробував сили в поезії. 
Писав для журналу «Основа», а згодом почав друкувати переклади та літе-
ратурно-критичні статті у львівській «Правді» — під псевдонімом Іван Білик 
(Білики — рідне батьківське село Рудченків).

Поступово, піднімаючись сходинками чиновницької кар’єри, Іван розгублю-
ватиме народницькі, українофільські переконання — аж поки стане відданим 
монархістом, відцурається рідної мови, зневіриться в майбутньому української 
літератури.

Але то буде потім. А в 1860-х роках саме він прищепив Панасові ідеї народ-
ницького українофільства, ознайомив із соціалістичними ідеалами в драгоманів-
ській версії, із засадами реалістичної естетики. 

У серпні 1872 р. у львівському (тоді закордонному) журналі «Правда» дебю-
тує віршем «Україна» новий автор — Панас Мирний. Нагадаймо, що на підросій-
ській Україні царськими указами тоді було заборонено друкувати твори україн-
ською мовою. У листопаді та грудні в «Правді» з’являється й перший прозовий 
твір цього автора — оповідання «Лихий попутав». Через два роки читач ознайо-
мився з нарисом «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» і повістю «П’яниця». Ці 
твори відразу привернули увагу критики, яка побачила в них «свіжий та сильний 
талант». Підбадьорений успіхом, молодий письменник розпочав роботу над по-
вістю «Чіпка», що невдовзі переросте в перший соціально-психологічний роман-
епопею з народного життя «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

Чернетку нової повісті Панас Мирний надіслав на рецензію братові. Той схва-
лив загальний задум твору.

 З листа І. Білика до брата: «Ти, довготелеса гітаро, серйозно, талановито 
бренчиш і мотиви, найбільш суттєві, схоплюєш точно».

Водночас І. Білик висловив деякі суттєві заува-
ження ідейного характеру й запропонував разом пе-
ретворити повість на панорамний роман. Спільний 
задум увінчався блискучим успіхом.

Панас Якович прослужив чиновником 57 років, 
дійшовши до чину цивільного генерала — дійсного 
статського радника. Становище зразкового урядов-
ця було несумісним із захопленням українською 
літературою, яку царський уряд саме в той час праг-
нув знищити. Україномовну літературну творчість 
розглядали як щось, з погляду імперських властей, 
ганебне. Ось чому брати Рудченки творять під 
псевдонімами й ретельно приховують свої справжні 
імена. Біографи Панаса Мирного знають лише один 
епізод, коли письменник відступив від своїх правил. 

Панас Мирний та І. Білик. 
1881 р.
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 У квітні 1892 р. театральна трупа М. Садовського приїхала до Полтави з 
прем’єрою драми Панаса Мирного «Лимерівна», головну роль у якій грала 
неперевершена М. Заньковецька. Вистава пройшла з великим успіхом. Під 
захоплені вигуки публіки: «Автора! Автора!», зачарований грою талановитої 
актриси, зворушений до сліз, Панас Мирний забув про свій кодекс — не роз-
кривати, берегти таємницю псевдоніма — і піднявся на сцену. Перед здиво-
ваними очима глядачів стояв знайомий багатьом, полисілий, худий, засмок-
таний «бомагами» і «докладами», трохи зніяковілий та розчулений колезький 
радник П. Я. Рудченко. Заньковецька наділа на нього вінок…

Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», 
написаний у 26-річному віці, увів Панаса 
Мирного в коло класиків української літера-
тури. Згодом митець почав писати не менш 
грандіозний твір — роман «Повія», але з 
кожним роком усе важче й важче було знахо-
дити час для улюбленої творчої праці: казенні 
обов’язки забирали всі сили й час. Тож для 
письменства залишалася третя зміна — ніч, 
адже в другу зміну (вечір після роботи) він, 
як старанний чиновник, сидів над узятими з 
роботи паперами.

З такою завантаженістю на службі й заняттями літературою можна було на 
все життя залишитися самотнім. Проте особисте щастя все-таки всміхнулося 
митцеві. Щоправда, не відразу. Нерозділеним виявилося не лише перше кохання 
в 16-річному віці. Пізніше юнак двічі закохувався в простих дівчат-наймичок. 
Але вони не розуміли творчих поривань митця, не відчували потреби в духо-
вному розвитку. Тому стосунки обривалися. Панас болісно переживав нанесені 
душевні рани. Саме цей тяжкий досвід особистого життя наштовхнув його на 
створення роману «Повія».

Справжнє взаємне кохання — Олександру Шейдеман — письменник зустрів 
лише в 40-річному віці. 26-річна обраниця походила з обрусілих німецьких 
дворян, закінчила Полтавський інститут шляхетних дівчат. Вона зачарувала 
чоловіка не тільки молодістю, глибокими блакитними очима, а й захопленням 
літературою та музикою, знанням іноземних мов. Позитивно характеризувало 
дівчину й те, що жила не на батьківські кошти, а заробляла сама, викладаючи 
музику. 

Мовчазний та замкнений із дитинства, Панас вирішив будь-що добитися вза-
ємності. Він пише красуні сповнені ніжності листи. 

 З листа П. Рудченка: «Дорога моя Шуронько! Цілую тебе, крихітку мою, любу 
мою! Цілую тебе, моя добра, вишукана, свята! Голубонько, будь для мене 
святою!» (з рос.).

Зрештою, серце дівчини було підкорене. Вона відмовилася від вигідної 
партії — пропозиції успішного петербурзького лікаря, щоб вийти заміж за 
Панаса.

Робочий кабінет Панаса Мирного. 
Світлина
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 З листа Олександри до Рудченка: «Ти святий чоловік, саме святий, і невже 
мені, грішниці, випало таке щастя й честь бути твоєю дружиною…» (з рос.).

 
1889 року закохані побралися. Але подружнє життя 

виявилося нелегким. Олександра часто хворіла. Крім 
того, будучи турботливою матір’ю й дружиною, вона 
так і не стала соратницею та однодумницею чоловіка. 
Панас усім серцем уболівав за Україну, плекав рідну 
мову, був близький до простого народу. Вона ж говори-
ла тільки російською, поводилася з людьми по-панськи. 
У родині народилося троє синів — Віктор, Михайло та 
Леонід. Для літературної творчості Панасу Мирному 
залишалося все менше часу. Починаючи з 1890-х років 
він менше пише й рідко друкує свої твори. 

Розмірений плин життя родини Рудченків зруйну-
вала Перша світова війна, а за нею — вир революційних 
подій. Жахливу звістку приніс 1915 р.: на фронті за-
гинув старший син Віктор, на якого митець покладав 

великі надії. Адже юнак успішно закінчив університет та успадкував від батька 
письменницький талант. Згодом, у вирі вже російсько-української війни, Рудчен-
ки втратили й наймолодшого сина. 

З великим ентузіазмом письменник зустрів проголошення української дер-
жави й зосередив усі зусилля на утвердженні рідної мови та культури. Ініціював 
створення в Полтаві товариства наймолодших читачів. Під час білогвардійської 
окупації, не боячись переслідувань, організував театралізоване «Батькове свято», 
приурочене 150-літтю з дня народження І. Котляревського. Дуже швидко Панас 
Якович із сумом переконався, що й більшовицький режим такий же ворожий, 
як і денікінський, бо грабує й нищить селянство, бо для нього ненависний сам 
український дух.

28 січня 1920 р. стомлене серце письменника не витримало безперервних 
випробувань. Труну під червоною китайкою за стародавнім козацьким звичаєм 
везли на санях двома парами волів. Народний хор співав жалобних пісень. По-
при лютий мороз і воєнне лихоліття, сотні полтавців прощалися з корифеєм 

Панас Мирний  
з нареченою 

Олександрою. 1889 р.

Олександра Рудченко 
із синами

Панас Мирний в останні 
роки життя. Світлина
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української прози, який залишив нащадкам чисте зерно правди про свій народ і 
свою епоху. 

Дружина пережила чоловіка більше ніж на 20 років. Разом із сином вона 
відкрила в будинку Панаса Мирного меморіальний музей, першим директором 
якого став Михайло Рудченко, син письменника.

Творчий доробок

Найвизначніші твори Панаса Мирного — великі романи «Хіба ревуть воли, 
як ясла повні?» і «Повія», повісті «П’яниця», «Лихі люди», «Лихо давнє й сьо-
гочасне». Це були перші зразки української соціально-психологічної прози.  
А ще в доробку письменника — вірші (718 текстів!), дев’ять п’єс (найвідоміша з 
них — «Лимерівна»), багато оповідань («Морозенко», «Лихий попутав» та ін.), 
переклади В. Шекспіра, публіцистика — усього понад тисячу творів. Проте лево-
ва частка його доробку залишилася в рукописах — невідомою сучасникам. Та й 
те, що вдалося надрукувати, було малодоступним, адже виходило переважно за 
кордоном і було заборонене російською цензурою. Лише після смерті майстра,  
у час національного відродження в 1920-х роках, українці відкрили для себе всю 
панорамність і цінність його спадщини. Відтоді з’явилися десятки видань його 
творів, загальний наклад яких уже наприкінці 1960-х pоків перевищив 4 млн 
примірників, їхні переклади багатьма іноземними мовами, численні академічні та 
науково-популярні праці, присвячені Панасу Мирному тощо.

Панас Мирний виявив потужний талант письменника-реаліста, майстра пси-
хологічного аналізу, він тонко простежує умови й чинники формування людини 
як особистості. Його героями стають різні соціальні типи: селяни, поміщики, 
міщани, інтелігенція. 

Своєрідним продовженням теми Г. Квітки-Основ’яненка (повість «Сердешна 
Оксана») і Т. Шевченка (поеми «Катерина», «Наймичка», «Марія») є сюжет опо-
відання «Лихий попутав» (1872). У ньому йдеться про поламану долю селянки-
сироти Варки Луценкової. Бідна дівчина пішла в найми до міста, народила там 
байстря, утопила його, після чого життя остаточно покотилося по траєкторії горя: 
тюрма — каяття — знову найми. Розповідь від першої особи — типовий для по- 
передників художній прийом — Панас Мирний використав, щоб глибше розкри-
ти внутрішній світ героїні.

Появу нової в українській прозі теми засвідчили перші повісті письменника 
«П’яниця» (1874) і «Лихі люди» (1875). В обох творах змальовано «зайвих людей», 
відторгнутих суспільством. При цьому він вдався до різкої поляризації героїв. Опо-
зиційні пари персонажів — майже неодмінна прикмета прози письменника.

Сюжет «П’яниці» розгортається як історія двох братів Ливадних, Петра й 
Івана. Обидва вийшли із селянського середовища. Але перший усе вище підніма-
ється щаблями кар’єри, не зупиняючись ні перед чим. Другий — дрібний чинов-
ник, світла душа, талановитий скрипаль, не знаходить себе в жорстоких обстави-
нах. Зазнаючи моральних мук від деспотичного начальства, утративши кохану, 
Іван занепадає духом, спивається й помирає в шпиталі. Він — «зайва людина». 
Панас Мирний зобразив «маленьку людину» у пореформеному суспільстві, яка 
зуміла зберегти почуття людської гідності, незважаючи на жорстокі удари жит-
тя. У повісті виразно проступає одна з основних ознак реалізму — суспільний  
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детермінізм: особистість показана як жертва потворного середовища, ударів долі. 
І. Франко зазначав, що з повістю «П’яниця» в українську літературу ввійшов 
«свіжий та сильний талант». 

Тип, початий І. Ливадним, продовжився в Петрові Телепні з повісті «Лихі 
люди». Незмінним залишився й принцип розстановки персонажів за принци-
пом опозиційних пар. У повісті таких пар дві: з одного боку — Телепень і Жук, 
з іншого — Попенко та Шестірний. Четверо гімназистів, які приходять до по-
лярних життєвих результатів. Розподіл світла й тіней — різко контрастний. 
Тріумфують пронирливі й вислужливі (Попенко стає тюремним батюшкою, 
Шестірний — заступником прокурора). Тим часом літератор Петро Телепень, 
який бачив свою місію в тому, щоб «звертати людську увагу на страшні карти-
ни нужди та горя, будити жаль у серці», закінчує божевіллям і самогубством.  
І цей мотив неприкаяності добра (неможливості бути чесним і щасливим серед 
жорстоких обставин) у Панаса Мирного звучить постійно. У «Лихих людях» 
світло надії автор пов’язував з Тимофієм Жуком. Його монологи — це програма 
народництва 1870-х років: ідеал соціальної рівності; ідеалізація громади, наро-
ду, мужика, який має «добру душу та серце» і потребує просвіти; акцент на мо-
ральному максималізмі й саможертовності інтелігентів-народників, які несуть 
свічу знання, свідомості в темряву злиднів і затурканості.

Вершиною епічного мислення Панаса Мирного стали романи «Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?» і «Повія», у яких письменник художньо досліджує неор-
динарну людину, докладно простежуючи її психічний стан за різних обставин. 
Про перший роман детальна розмова буде далі, а зараз зупинимося на «Повії» — 
широкому епічному полотні, якому Панас Мирний присвятив кілька десятиліть 
своєї творчості.

У творі розповідається про знівечену долю жінки, яку знищило пореформене 
суспільство, з гострими соціальними недугами. Сільська дівчина-сирота Христя 
Притиківна спочатку стає наймичкою, а потім — міською повією. Незважаючи на 
це, зберігає у своїй душі залишки людської гідності й совісті. Тому кілька разів 
утрачає шанс якось прилаштуватись у хижому світі. Поступово беззахисна ді-
вчина опускається на саме соціальне дно. Нарешті, утративши будь-які надії, по-
вертається до рідного села як останнього прихистку. Але в лютий мороз Христя 
замерзає під крамницею, яка колись була її батьківською хатою, — її не пустили 
навіть погрітися.

У романі автор зосереджує увагу на головній у його творчості проблемі «про-
пащої сили»: особистість — тільки жертва обставин чи й сама несе відповідаль-
ність за себе та за інших людей? Проникливий письменник показав не лише 
трагедію дівчини, а й її власну провину у своїй біді. Заражена сифілісом, безноса, 
Христя не кинула страшного ремесла, а продовжувала заражати смертельною 
хворобою інших людей. Соціальне дно, патологічна психіка, найтемніші фізіоло-
гічні сторони людської душі — ознаки натуралізму в романі. 

 Через кілька років після виходу у світ перших частин «Повії» побачив світ 
роман Л. Толстого «Воскресіння» — також про трагічну долю пропащої жінки. 
Це засвідчило актуальність теми й проблем, порушених Панасом Мирним, бо між 
цими двома романами можна провести паралелі як жанрового, так і проблемно-
психологічного характеру. 
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Серед драматичних творів Панаса Мирного найвизначнішою є п’єса «Ли-
мерівна» (1892). Вона витримала творчу конкуренцію з найкращими драма-
ми того часу й надовго ввійшла до репертуару «Театру корифеїв». Головну 
героїню блискуче зіграла М. Заньковецька, яка називала цю роль найулюбле-
нішою. 

Основний конфлікт драми розгортається навколо боротьби Наталки й Ва-
силя за своє кохання (дівчина змушена одружитися з багатим нелюбом Шкан-
дибенком, який ще й «шкандибає на голову»), а ширше — за своє щастя й волю. 
Василь — сирота, наймит заможного козака — виявився міцнішим і стійкішим у 
протистоянні ворожим підступам. 

Натомість Наталку злі сили не тільки доводять до божевільного стану, а й 
змушують закінчити життя самогубством. У такому розвитку подій відчуваєть-
ся деяка полегкість у художньому навантаженні образу Василя; шекспірівської 
енергії для нього в письменника ніби не вистачило, адже герой виявився неспро-
можним боротися за Наталку до кінця.

Наталка ж — справді шекспірівська Джу-
льєтта, компроміс для якої — лише її смерть. 
Смерть головної героїні розставила все на 
свої місця: нещира й підступна подруга Ма-
руся лементує, що пострижеться після цього 
в черниці, Лимериха зізнається, що це вона 
сама «пропила» свою дочку, а Василь збира-
ється йти за Дніпро в гайдамаки, адже там 
«правда карає кривду».

Драмою «Лимерівна», романами «По-
вія» і «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 
Панас Мирний виконав свою творчу про-
граму — створити щось дуже суттєве в 
українській літературі, спонукати читача 
вжахнутися від кричущого суспільного зла, 
стати людянішим і милосерднішим. 

Кадр із фільму «Повія», 
реж. І. Кавалерідзе. 1961 р.

Кадр із фільму «Повія»,реж. І. Кавале-
рідзе. 1961 р. У головній ролі —  

Л. Гурченко

Кадр із кінофільму «Лимерівна», 
реж. В. Лапокниш. 1955 р.

У ролі Наталки — Т. Алексєєва
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«Хіба ревуть воли, як ясла повні?». (1880 р.)

У 70-х роках ХІХ ст. провідною темою українських письменників було, як 
уже зазначалося раніше, життя села. Реформа кріпосного права 1861 р., стрімка 
капіталізація принесли в селянський світ нові проблеми: хлібороб опинився пе-
ред складним вибором — господарювати по-старому чи йти в місто на заробітки, 
зберігати совість, давні моральні устої чи зректися всього цього заради вижи-
вання й збагачення, боротися за свої права чи підкоритися жорстокому світові. 
Нового забарвлення набули й характери селян у літературі.

 Ганебна поразка в Кримській війні (1854–1855), зумов-
лена економічною, технічною відсталістю Росії, численні 
бунти українських селян (наприклад, т. зв. Київська 
козаччина) примусили царський уряд здійснювати 
реформи. 19 лютого 1861 р. імператор Олександр ІІ 
видав маніфест про скасування кріпацтва. 

 Проте цю волю вже незабаром гірко прозвали «голод- 
ною». Адже за своє звільнення селяни повинні були 
сплачувати викуп. Їх передавали під контроль спе-
ціальних судів, які навіть за незначні провини могли 
вдаватися до тілесних покарань. Виїхати із села можна 
було лише з дозволу влади. Половину земель поміщик 
залишав собі, а решту (звичайно, гірших) розподіляв 
між колишніми кріпаками. При цьому селяни мусили 
заплатити за свої наділи. Оскільки грошей майже не мали, то доводило-
ся відробляти панові. Тим же кріпакам, які служили при панських маєтках  
(а таких було майже 440 тис. осіб), землі взагалі не дали.

  У результаті реформи працьовитіші та підприємливіші хлібороби ставали 
заможними господарями, інші, хто не зміг пристосуватися до нових умов, 
утрачали все й ішли до міста в найми, життя ж переважної більшості зали-
шилось убогим і безправним.

 Місцеву владу відтепер здійснювали земства, їх не призначали згори, а оби-
рали самі громади. Хоча вплив виборця залежав від кількості землі, яку він 
мав. Значна більшість у земствах належала дворянам (понад 75 %), селяни ж 
становили тільки 10 %.

 Від 1864 р. незалежними, бодай формально, ставали суди, засідання про-
ходили відкрито, із залученням обох сторін і присяжних. Реформа освіти 
відкрила простолюдові ширший доступ до знань, включно з університетами. 
Військова служба скоротилася з 25 до 6 років.

 Звичайно, реформи були половинчасті й спровокували ще більші хабарництво 
та казнокрадство, але й покращували рівень життя, спонукали й привчали 
народ до самоврядування, відкривали кращі можливості для здобуття освіти, 
задоволення національно-культурних потреб українців. 

 У цих нових умовах різноманітні ідейні течії, зокрема й національна, легше 
знаходили шляхи до широких кіл громадськості.

Найпомітнішим здобутком нашого красного письменства в розкритті теми 
пореформеного українського суспільства вважають роман Панаса Мирного та 
Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Це був перший «роман з народ-

Л. Позен. Старець


