Українська література
16.03.20 р.
Заняття для 1 курсу, 10 та 16 групи
Тема уроку: Олександр
творчості поета.

Олесь.(О.Кандиба).

Загальний

огляд

Аналіз поезій: «З журбою радість обнялась…», «Чари ночі», «О
слово рідне! Орле скутий».
Короткі відомості про поета.
Олександр
Олесь
(справжнє
прізвище —
Кандиба)
народився 23 листопада (5 грудня) 1878 року в міщанській родині Івана
Федоровича Кандиби та його дружини Олександри Василівни в
містечку Білопілля Харківської губернії (нині Сумська область).
Батько поета працював на рибних промислах на Волзі, і випадково
втопився на річці, коли Олександру було 11 років.Мати, дві сестри, дід,
який жив у селі і до якого щороку їздив хлопець, були його найближчою
родиною.У 4 роки Сашко навчився читати. А дядько Василь, з яким
жили в одній хаті, прилучив до творів Т. Шевченка, П. Куліша та М.
Вовчка.
Початкову освіту здобув у сільській школі. У віці 15 років (1893)
вступив до хліборобської школи у містечку Дергачі неподалік Харкова.
Там Олександр брав участь у випуску рукописних журналів «Комета» та
«Первоцвіт», в яких з'являються його перші вірші.
Став вільним слухачем агрономічного відділення Київського
політехнічного інституту, незабаром через матеріальні нестатки Олесь
змушений був залишити його. Працював у маєтку промисловця
практикантом.
1903 Олесь склав іспит із латини і вступив до Харківського
ветеринарного інституту. Під час навчання в інституті водночас
заробляв на прожиття статистиком у земстві.
1907 року одружився з Вірою Свадковською, яка народила йому
сина Олега Ольжича.
З жовтня 1909 працював ветеринарним лікарем у Києві, водночас з
1911 співпрацював у редакції «Літературно-наукового вістника» та у
видавництві «Лан». 1919 виїхав до Будапешта як аташе з питань
культури посольства Української Народної Республіки в Угорщині.
З 1920 проживав у Відні, де очолював Союз українських журналістів та
редагував журнал «На переломі». З 1924 жив у Празі (Чехословаччина).
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Листування Олеся з Олегом Ольжичем демонструє справді теплі й ніжні
родинні стосунки, батьківську турботу про освіту, захоплення та
професійні інтереси сина.
яжкими були останні роки Олександра Олеся. Гітлер розчленовує
Чехословаччину, яка прихистила поета. Угорські фашисти в крові
затопили проголошену державність Карпатської України. У вересні
1939 р. спалахнула Друга світова війна. Поета не покидають тривожні
думи про сина Олега — активного учасника руху Опору. Восени 1941 р.
юнак побував у Києві, мріючи про відновлення української державності.
Та боротьба була нерівною: нацисти схопили Олега Ольжича і в червні
1944 р. закатували в концтаборі Заксенгаузен. Так передчасно
обірвалося життя відомого вченого-археолога і талановитого поета.
22 липня 1944 року Олександр Олесь помер у Празі, невдовзі
після того, як одержав повідомлення про загибель сина Олега
Ольжича. Похований на Ольшанському кладовищі в Празі.
У 2010 році в м. Білопіллі встановлено пам’ятник Олександру
Олесю.
У видавництві "Дніпро" вийшло найповніше – двотомне – видання
його творів. Упорядник і автор передмови Р. Радишевський включив до
цього видання ненадруковану шосту книгу його поезій, розшукав
близько 600 неопублікованих віршів О. Олеся, розкиданих по
записниках
і
рукописних
збірках.
Його архів величезний. Понад три тисячі одиниць збереження
налічує фонд Олександра Олеся в Центральній науковій бібліотеці АН
УРСР ім. В. Вернадського. Велика частина архіву є десь у Празі.
Дослідження творчої спадщини видатного майстра слова тільки
розпочинається. Поет повертається на батьківщину, до рідного народу. І
ми сьогодні віримо, що доля творчої спадщини Олександра Олеся буде
щасливішою, ніж його особиста доля.
«З журбою радість обнялась…»
З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх,
І з дивним ранком ніч злилась
І як мені розняти їх?!
В обіймах з радістю журба,
Одна летить, друга спиня…
І йде між ними боротьба,
І дужчий хто – не знаю я…
Тепер в маю, тепер весною,
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Коли цвіте весь божий світ,
Зацвів небесною красою
Очей твоїх небесний цвіт.
І це весною, це в маю
Обсипав душу він мою!
Шумлять, співають ниви, луки…
Як пісня, вся душа моя,
А де її слова і звуки?!
Мовчу, мовчу, о боже,я.
Ні, ні! Тепер, тепер в маю,
Скажу, признаюсь, що люблю!
Забуду все. Лишу твої уста…
Вони, як перший цвіт кохання,
Як хмарка ніжно золота
В журливий час смеркання.
Усмішка їх миліша снів,
Що сняться раз єдиний,
Про них, про них мій буде спів.
Останній, лебединий.
Аналіз вірша.
Вірш “З журбою радість обнялась” датований 1906 роком складається всього з двох строф, в яких визначене поетичне кредо Олеся.
Образ журби з радістю в обіймах наводить на думку, що не буває
радості без журби, так, як і журби без радості. Напевно, життя – це
химерне сплетіння болю, туги з любов’ю і щастям. Хіба б могла людина
відчути радість, якби не знала, що таке печаль?
У мистецтві, як і в житті, немає “білішого” і “чорного”. Від того,
як складається життя митця, залежить настроєва тональність його
творчості.
Вид лірики: інтимна(любовна)
Жанр: романс
Віршовий розмір: чотиристопний ямб
Тема: у житті людини є журба і радості, якими міниться життя.
З журбою радість
обнялась…
В сльозах, як
в
жемчугах,мій
І з дивним ранком ніч злилась
І як мені розняти їх?!

сміх,
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В обіймах з радістю журба.
Одна летить,друга
спиня…
І
йде між ними боротьба,
І дужчий хто — не знаю я…
Олесь висловив думку про те, що він і сам не знає, хто дужчий:
журба чи радість. Ці почуття однаково дорогі поетовому серцю, бо вони
наснажують і живлять його творчість. Може, творчість народжується зі
страждання і стає джерелом розради для багатьох людей, які шукають
відповіді на болючі для себе питання?
Літає радість, щастя світле, Дзвенять пташки в садах рясних,
Сміються знову трапи, квіти… А сльози ще тремтять на них.
Критика
Вірш будується як художній монолог у двох строфах, двох етапах
сповіді. Ліричний сюжет розвивається на контрастах: зіставляються
настрої і почуття душі героя-мрійника.
Художня палітра твору забарвлена чарівною наспівністю і
милозвучністю, яка досягається алітераціями та асонансами (у, о, а, і),
символістський прийомом недомовлення, риторичним та анафоричним
запитанням.
У вірші розкривається складна діалектика почуттів ліричного
героя, силу яких увиразнють антитези, порівняння(сліз х перлинами).
Журба і радість стають живими істотами, поміж них з’являється
ліричне “я”. Реальне переплітається з містичним, надчасовим,
витворюючи багатозначний образ художнього світу.

Вірш «Чари ночі»
ЧАРИ НОЧІ
Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють піснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її, —
Знов молодість не буде!
Ти не дивись, що буде там,
Чи забуття, чи зрада:
Весна іде назустріч вам,
Весна в сей час вам рада.
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На мент єдиний залиши
Свій сум, думки і горе —
І струмінь власної душі
Улий в шумляче море.
Лови летючу мить життя!
Чаруйсь, хмелій, впивайся
І серед мрій і забуття
В розкошах закохайся.
Поглянь, уся земля тремтить
В палких обіймах ночі,
Лист квітці рвійно шелестить,
Траві струмок воркоче.
Відбились зорі у воді,
Летять до хмар тумани...
Тут ллються пахощі густі,
Там гнуться верби п'яні.
Як іскра ще в тобі горить
І згаснути не вспіла, —
Гори! Життя — єдина мить,
Для смерті ж — вічність ціла.
Чому ж стоїш без руху ти,
Коли ввесь світ співає?
Налагодь струни золоті:
Бенкет весна справляє.
І сміло йди під дзвін чарок
З вогнем, з піснями в гості
На свято радісне квіток,
Кохання, снів і млості.
Загине все без вороття:
Що візьме час, що люди,
Погасне в серці багаття,
І захолонуть груди.
І схочеш ти вернуть собі,
Як Фауст, дні минулі...
Та знай: над нас — боги скупі,
Над нас — глухі й нечулі…"
.......................
.......................
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Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють піснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її —
Знов молодість не буде!"
1904

Аналіз вірша
Збірка: «З журбою радість обнялась»
Рід: лірика.
Жанр: романс.
Різновид лірики: пейзажна, інтимна, філософська.
Мотив: захоплення красою життя й красою кохання, заклик «ловити
летючу мить життя».
Прекрасним
зразком
органічного
поєднання
пейзажної,
філософської та інтимної лірики є поезія Олександра Олеся «Чари ночі»
зі збірки «З журбою радість обнялась». За жанром цей твір – романс,
завдяки проникливій мелодійності він став популярною народною
піснею.
Центральним мотивом цієї поезії є заклик любити життя,
насолоджуватись його красою, цінувати кожну мить. Автор пропонує
ліричному героєві, а з ним і читачеві, улити «струмінь власної душі» у
«шумляче море» краси весняної природи, до дна випити чашу щастя
молодості й кохання, тим паче, що щастя — надто швидкоплинне, саме
тому потрібно «ловити летючу мить життя». Цю ідею увиразнює образ
Фауста:
І схочеш ти вернуть собі, Як Фауст, дні минулі... Та знай: над нас
— боги скупі, Над нас — глухі й нечулі…"
Продовжуючи народнопісенну традицію, Олександр Олесь будує
вірш на наскрізному паралелізмі «людина — природа». Ліричність поезії
посилюється влучними метафорами, наприклад, «тут ллються пахощі
густі, там гнуться верби п’яні», «…уся земля тремтить в палких обіймах
ночі»; персоніфікованим образом весни, яка завжди була символом
молодості, краси, оновлення, наприклад: «весна іде назустріч нам»,
«весна бенкет справляє». Таким чином, одухотворена природа перебуває
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в органічній гармонії з почуттями ліричного героя: «Поглянь, уся земля
тремтить В палких обіймах ночі, Лист квітці рвійно шелестить, Траві
струмок воркоче».
Використовує поет у вірші й прийом обрамлення: на початку й у
фіналі поезії повторюється строфа:
Сміються, плачуть солов'ї І б'ють піснями в груди: "Цілуй, цілуй, цілуй її
— Знов молодість не буде!"

Вірш «О слово рідне! Орле скутий!..»

Олександр Олесь
***
О слово рідне! Орле скутий!
Чужинцям кинуте на сміх!
Співочий грім батьків моїх,
Дітьми безпам'ятно забутий.
О слово рідне! Шум дерев!
Музика зір блакитнооких,
Шовковий спів степів широких,
Дніпра між ними левій рев…
О слово! Будь мечем моїм!
Ні, сонцем стань! вгорі спинися,
Осяй мій край і розлетися
Дощами судними над ним.
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Аналіз вірша
Збірка: «Будь мечем моїм…».
Рід: лірика.
Жанр: ліричний вірш (медитація).
Різновид лірики: громадянська, філософська.
Мотив: осмислення ролі та місця рідного слова в житті нації.
Поезія вибудувана як монолог — звертання ліричного героя до
слова. За жанром це ліричний вірш, поезія-медитація, у якій автор подає
історико-філософське осмислення ролі рідного слова в історичній долі
народу.
Автор розвиває традицію зображення слова як зброї: «О слово,
будь мечем моїм!», що тісно переплітається з біблійними образами:
образ меча в Олеся пергукується з емблемою апостола Павла, у якого він
символізує «меч духовний»; слово «розлітається дощами судними» над
рідним краєм. Ці дощі покликані очистити рідний край від зла і стати
запорукою відродження нації, якщо вона поставить слово-меч собі на
службу, оберігатиме рідне слово — символ безсмертя народу.
У річищі символізму поет вдається до зображення міфологічних
образів космічного простору — сонця, синього неба, музики зір.
Наскрізна антитеза, протиставлення, «грому батьків» і
безпам’ятства дітей, розгортає ліричний сюжет вірша. Патріотичні
почуття у вірші посилені риторичними вигуками й звертаннями. Красу,
мелодійність і багатство української мови Олександр Олесь розкриває
через емоційно наснажені пейзажні порівняння, метафоричні епітети –
співочий грім, шовковий спів, левій рев Дніпра.
Д/З знати короткі відомості про життя і творчість О.Олеся. Читати
поезії, вміти аналізувати. Вивчити напам’ять вірш “Чари ночі»

Українська література
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23.03.20 р.
Заняття для 1 курсу, 10 та 16 групи
Тема уроку: Володимир Винниченко. Загальний огляд творчості.
Новела «Момент». Філософський підтекст, образ панни – утілення
ідеї вічної жіночості, краси. Імпресіонізм.

Що таке Імпресіонізм?
Як і кожне літературне явище, у час свого виникнення
імпресіонізм мав як своїх прихильників, так і противників. Ставши
справді модерним явище для української літератури, імпресіонізм
приніс у письменство багато цікавих прийомів і методів. Імпресіонізм
додав літературі кінця ХІХ — початку ХХ століття художності та
почуттєвості.
Імпресіонізм – художній напрям, заснований на принципі
безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань.
Сформувався у Франції в другій половині XIX ст., насамперед у
малярстві. Визначення походить від назви картини Клода Моне
«Враження. Схід сонця» («Impression. Soleil levant», 1873).
Стосовно літератури, імпресіонізм розглядається широко — як
стильове явище, що виникло в останній третині 19 століття і
охопило письменників різних переконань і методів; і вузько — як
течія з певним методом і світовідчуванням, що тяжів до
декадентства, яке склалося на рубежі ХІХ-ХХ ст.
Ознаки «імпресіоністичного стилю» — відсутність чітко заданої
форми й прагнення передати предмет в уривчастих, миттєво
фіксуючих кожне враження штрихах, що виявляли, однак, при
огляді цілого, свою єдність і зв’язок.
Поетика імпресіонізму відбилася у творчості М. Коцюбинського, B.
Стефаника,М.Черемшини,частково
О. Кобилянської, а також Г. Михайличенка, М. Хвильового, Є. Плужника
та ін.

Новела момент.
Володимир Винниченко — Момент (скорочено)
Стислий переказ, виклад змісту
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Було це навесні. Герой-оповідач їхав зі своїм другомконтрабандистом до кордону. Йому треба було обов'язково перейти
кордон, ні дожидаючи ночі. Семен, людина серйозна, сказав, що це
неможливо, можуть убити. Оповідач наполягав. Тоді Семен сердито
сказав йому, щоб той ліг на дно воза, й прикрив рядном. Привіз до
якоїсь повітки. Коли оповідач зайшов, то був вражений несподіванкою.
Там уже сиділа на соломі гарна панна. Вона засміялася і запросила його
сідати.
Зайшов Семен і сказав, що треба тікати вже зараз, бо до нього
йдуть з обшуком — стражники розшукують якусь панночку. їм дали
сільський одяг і спрямували до лісу, де був кордон. Панна попросила в
оповідача револьвер, і коли той поцікавився, чи вміє вона стріляти,
відповіла, що убити себе зуміє.
Йшли полем, відпочивали, дивилися один на одного. Ховалися в
житі, як проїжджала підвода. Він запитав, як її звати, вона ж сказала, що
не хоче говорити й не хоче знати, як звуть його. Потім раптом
попросила, щоб супутник, коли раптом її вб'ють, а він залишиться
живий, написав за адресою, яку вона кілька разів повторила, таке:
"Мусю вбито на кордоні. Вмерла так, як вмирають ті, що люблять
життя".
Жито скінчилось. Почався ліс. Вони перебиралися від дерева до
дерева то повзучи, то перебігаючи. Сідали відпочивати, дивилися, як у
природі все живе, рухається, кохає.
Йому так хотілося пригорнути її до себе, але вона відсторонилася.
Тільки спитала, чи буде згадувати, як її уб'ють. Він сказав, що її не
вб'ють, і сам у це повірив.
Нарешті прийшли до лощини, побачили прикордонні стовпи. Серце
застукало швидше. Муся, "з висмикнутим волоссям, з великими
палаючими очима, з міцно стиснутими устами, зігнута... здавалася
якимсь дивним, прекрасним звіром, сильним, напруженим, диким".
Оповідач сказав, що вони кинуться через межу разом, не
озираючись на крики й постріли. Побігли. Почулися вибухи, гуки.
Летіли, аж вітер у вухах. А в грудях було "щось легке, широке, як небо,
як повітря, як могучий потік".
Зупинилися далеко від кордону, кинулися одне до одного, даючи
волю почуттям. Потім довго і втомлено сиділи мовчки. Муся любовноласкаво глянула на свого супутника й сказала, що тепер вони
попрощаються, і він ніколи її не шукатиме. Щастя може тривати лише
момент, а далі вже йде буденщина, банальність. Розум героя-оповідача
дивувався, протестував, а уста мовчали. Хто вона, де вона, він і досі не
знає, але завжди носить її образ у своїй душі.
Момент щастя — миттєвий: закохані тут же розлучаються
навіки, адже щастя, за Винниченком, — це «свободна воля», воля
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від тягаря й обов’язку, що є наслідком тривалих
стосунків. Аналіз новели “Момент” Володимира Винниченка
буде корисним для всіх, хто вивчає цей твір і хоче краще
засвоїти тему.

Рік написання: 1909.
Літературний рід: епос.
Жанр: новела.
Тема: історія короткої любові між революціонером і панною в ризикованій для життя ситуації.
Головна ідея: оспівування почуття кохання; усвідомлення
скороминущості щастя.
Головні герої: революціонер, панночка Муся, контрабандист Семен
Пустун.

Проблематика


життя і смерті



миті як частини вічності



сенсу щастя людини



порівняння природної сутності людини і моралі, нав’язаної
суспільством
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Символічні образи


поле (символ свободи, життя, народження й росту);



ліс (символ ворожої стихії (у момент небезпеки) або свободи й
кохання (у момент щастя);



комашки (символ відсутності обмежень і правил);



зелені мушки, ворон (символ смерті)



кордон (символ межі між життям і смертю).

Час подій: літо, утім точно не визначений, мов у позачассі.
Місце подій: село на кордноні — кордон, утім точно не визначене.

Композиція


Шехерезада у
любові (пролог)

в’язниці

розповідає

історію

про

момент



Шехерезада їде із Семеном Пустуном (експозиція)



прохає Семена допомогти терміново переправитися через кордон
— Семен попереджає, що можуть убити — Шехерезада уявляє
себе мертвим, йому смішно — зустріч Шехерезади в повітці з
панною (зав’язка)



у селі облава — панна просить у Шехерезади револьвера —
Шехарезада й панна терміново тікають самотужки до кордону —
дорога через поле, зближення — рух лісом, відчуття близькості —
панна просить Шехерезаду в разі її смерті передати послання
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«Мусю вбито на кордоні. Вмерла так, як вмирають ті, що люблять
життя”. Більше нічого…» (розвиток дії)


Шехерезада й панна перебігають через кордон під кулями,
страх (кульмінація)



живі, щасливі — Шехерезада зізнається в любові — панна цілує,
просить ніколи її не шукати, бо щастя «ось воно,
мить» (розв’язка).

Сюжет
Революціонер зустрічається з панночкою в клуні перед
спланованим нелегальним переходом через кордон. Панночка так само
тікає від переслідування поліції. Герой закохується в панночку — і читач стає свідком народження й розвитку високого почуття.
Молоді люди переживають страшний, екстремальний момент:
перебігаючи прикордонну смугу під обстрілом, вони уникають смерті і
як переможці святкують радість життя.
Історія кохання в новелі психологічно витончена, світла й
прекрасна, але й печальна, адже герой новели залишається наодинці з
мукою осиротілого щастя, яке спалахнуло було на мить (звідси й назва
новели «Момент») — і зникло разом із чарівною панною.
У цій новелі В. Винниченко використав увесь арсенал імпресіоністичних засобів. Колористика твору концентрує в собі сонячні барви, лісову зелень, небесну блакить; багатство зорових і слухових образів увиразнює пейзаж, творить тло, на якому розгортаються події в новелі.
Штрихова імпресіоністична техніка передачі вражень головного героя (а
розповідь ведеться від першої особи) ніби виплітає малюнок душевного
стану закоханого.
Усе навколишнє читач «бачить» і сприймає через внутрішній світ
головного героя. Момент щастя — миттєвий: закохані тут же
розлучаються навіки, адже щастя, за Винниченком, — це «свободна
воля», воля від тягаря й обов’язку, що є наслідком тривалих стосунків.
Справжнє щастя — у миттєвому захваті.
У цій новелі чітко простежується доволі відверте протиставлення
усталеної, традиційної моралі з її суворими, а то й пуританськими
приписами природності й принадності душевних і тілесних поривань
двох молодих людей. Емоційно звучить у новелі й піднесений, і мінорний водночас апофеоз «великому, прекрасному процесу життя»,
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частка якого і ліс, і бджоли, і пташки, і «сплетені коханням метелики», і
юнак та дівчина, які ніби розчиняються в зеленому рухливому царстві
природи.
Спалах почуттєвої любові в природі — момент, найвища точка
буття. Людина перетворює свято кохання на побутовий елемент щоденного життя. Звідси і рівень оцінки:
«Щастя — момент. Далі вже буденщина, пошлість».
Ідеальну модель поведінки всього живого в природі Муся окреслює так:
«Єсть якісь метелики. Вони вмирають серед кохання».
Пропозиція панни скористатися цією моделлю, перенісши її з
рівня біологічного на рівень духовний («наше кохання повинно вмерти
зараз»), з розумінням сприймається героєм. Муся стає Дамою, а юнак
благочестивим, шляхетним лицарем:
«Я схопив краї її сукні, поцілував і випустив».

Критика, коментарі до твору, пояснення (стисло):
У новелі "Момент" поєдналися реалістичне змалювання дійсності і
філософський підтекст про плинність життя, про щастя людини, про
мить як частинку вічності. Образ Панни в новелі — це втілення ідеї
вічної жіночності, краси й загадкової незбагненності, твір написаний в
імпресіоністичному дусі.
Д/З.Читати новелу «Момент». Знати, що таке імпресіонізм,
відповідати на питання за текстом.

Українська література
30.03.20 р.
Заняття для 1 курсу, 10 та 16 групи
Тема уроку:РЗМ (Розвиток зв’язного мовлення). Відгук на
самостійно прочитаний твір В.Винниченка.
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Літературна спадщина Володимира Винниченка

Володимир Кирилович Винниченко широко відомий як видатний
письменник, творець нової української прози і яскравий політичний діяч
часів революції та громадянської війни. Але якщо його літературні
заслуги безперечні для усіх, то роль, яку він відіграв у політичній історії
України, оцінюється по-різному, залежно від ідейно-політичних
симпатій авторів, які про нього писали. Зрозуміло одне: уявити собі
українську історію початку XX століття без його постаті неможливо.
Перший літературний твір В. Винниченка - оповідання «Сила і
краса» (згодом автор змінив назву на «Краса і сила») з’явився восени
1902 р. на сторінках журналу «Киевская старина». Наступні твори
склали першу збірку «Краса і сила» (1906), до якої увійшли оповідання
«Заручини», «Контрасти», «Антрепренер Гаркун-Задунайський»,
«Голота», «Біля машини», «Мнімий господін». Рання проза В.
Винниченка суттєво розширила тематику української літератури,
показавши різні верстви суспільства та гострі соціальні контрасти. Ці та
інші твори викликали схвальні відгуки І. Франка, Лесі Українки, С.
Єфремова, М. Коцюбинського та ін. Загалом В. Винниченко написав
близько ста творів малої прози, зокрема такі новели як «Суд»,
«Боротьба», «Честь», «Студент», «Солдатики», «Федько-халамидник»,
«Кумедія з Костем», «Хто ворог?», «Раб краси», «Глум»,
««Уміркований» та «щирий»», «Таємна пригода», «Талісман» тощо. Для
новелістики В. Винниченка характерний жанр соціально-психологічного
оповідання з динамічною фабулою, в основі якої лежить якась пригода,
часто сповнена таємниць. Важливу роль у структурі сюжету відіграє
випадок, який забезпечує динаміку дії. Зазвичай письменник ставить
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героя в екстремальну ситуацію вибору, показуючи парадоксальність та
непередбачуваність людської поведінки, коли протягом невеличкого
епізоду персонажі зазнають несподіваних метаморфоз.
З 1907 р. у творчості В. Винниченка починається новий етап.
Письменник створює новели, романи та п’єси, у яких досліджує питання
моралі й таємниці людської психіки. Період 1907-1912 рр. став зоряним
часом драматургії В. Винниченка, коли з’явилися такі п’єси, як
«Дизгармонія» (1906), «Щаблі життя» (1907), «Великий Молох» (1907),
«Memento» (1909), «Чужі люди» (1909), «Базар» (1910), «Брехня» (1910),
«Чорна Пантера і Білий Ведмідь» (1911), «Гріх» (1919) та ін. Гострота
п’єс В. Винниченка знаходила щирий відгук серед широкого кола
глядачів, які шукали відповіді на актуальні питання часу. П’єси
«Брехня», та «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» з успіхом ішли майже в
усіх кращих столичних театрах Європи.
Творчість В. Винниченка розвивалася переважно в річищі
реалізму, який на початку XX ст. набув нових рис під впливом
модернізму. Цей стиль дістав назву «неореалізм». Неореалізму властива
більша увага до глибин психології пересічної людини, коли
письменника більше цікавлять внутрішні конфлікти персонажів, ніж
боротьба із зовнішніми обставинами. Суттєвим чинником розкриття
характеру став детальний самоаналіз персонажа, тому важлива роль в
структурі неореалістичного твору відводиться внутрішньому мовленню
героїв.
У Берліні в 1922-1923 рр. В. Винниченко написав «Сонячну
машину», яка стала першим в українській літературі утопічним і
фантастичним романом. Попри усі численні недоліки (наївність і
примітивізм наукової гіпотези та прогнозів соціально-політичного
розвитку суспільства, вигаданість і необґрунтованість наслідків
експерименту, відсутність більш менш реальної альтернативи
«капіталістичній моралі» окрім анархічних ідей зникнення держави,
грошової економіки та суспільних інститутів тощо), у свій час роман мав
нечуваний успіх серед читачів і витримав в Україні з 1928 по 1930 рр.
три перевидання. «Сонячну машину» також загалом прихильно зустріла
тогочасна українська критика (О. Білецький, М. Зеров та ін.),
відзначивши такі позитивні сторони твору, як гостроту сюжету,
динамізм розповіді, широту охоплення суспільних тенденцій життя,
елементи кінематографічності тощо.
Окрім «Сонячної машини» В. Винниченко в еміграції також
написав тритомну працю «Відродження нації» (1920), цикл
психологічних оповідань зі свого дитинства «Намисто» (1921 - 1923),
романи «Поклади золота» (1927), «Лепрозорій» (1938), «Слово за тобою,
Сталіне!» (1950), п’єсу «Пророк» (1929) та інші твори. У цей період
посилилась тенденційність та ідеологічність творів письменника, коли
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вони стали ілюстрацією певних авторських ідей («Сонячна машина»,
«Слово за тобою, Сталіне!»).
В. Винниченко вважається однією з найяскравіших постатей в
українському літературному процесі XX ст. Творчість письменника
суттєво розширила ідейно-тематичні та жанрово-стильові обрії нашої
літератури, вплинувши на подальший розвиток прози та драматургії,
ввела українську літературу до світового контексту як її реальну діючу
складову.
«Винниченко у своїх творах, як мало хто з сучасників, зобразив
національну й соціяльну неволю українського народу як органічну
єдність його трагедії. Він створив ґалерею безсмертних персонажів, які
відчули ганьбу цієї неволі й оголосили їй війну. Він умів схоплювати
соціяльні контрасти й конфлікти своєї доби, розкривати її болючі рани,
скидати маски з лицемірів і фарисеїв, розкривати брехню, безчесність,
нелюдяність, таврувати людські пороки (занепад моралі, людської
гідності, злочинство, розпуста). Він, найбільший наш людинознавець,
умів, як мало хто, зобразити людські страждання, оголювати душевні
рани, розкривати таємні нестерпні муки людини й бачити такі глибини
трагедій і катастроф, яких наша література ще не знала. Він умів у
нашому житті, у нашій літературі зосереджувати свою творчу увагу на
багатьох вічних, загальнолюдських проблемах і тим витягав нашу
літературу на великий світовий тракт.
Я
к письменник-гуманіст Винниченко глибоко вірив, що в людині, в
людській спільноті цілої нашої планети, переможе добро, правда, щастя.
Він пристрасно до самої смерти вірив, що людство вийде з сучасної
прокажельні на радісний шлях сонцеїзму і вселюдського узгодження.
Ідея людського щастя на Землі проймає всю його творчість від перших
оповідань і романів до останніх і досі не друкованих ще творів».
Федько-халамидник
Це був чистий розбишака-халамидник.
Не було того дня, щоб хто-небудь не жалівся на Федька:
там шибку з рогатки вибив; там синяка підбив своєму
"закадишному" другові; там перекинув діжку з дощовою водою, яку
збирали з таким клопотом.
Наче біс який сидів у хлопцеві! Усі діти як діти,— граються,
бавляться тихо, лагідно. Федькові ж, неодмінно, щоб битися, щоб щонебудь перевернути догори ногами. Спокій був його ворогом, з яким він
боровся на кожному місці.
Наприклад, таке. Ліплять хатки з піску. Перед будинком, де жив
Федько, була незабрукована вулиця і там завжди грузли в піску коні.
Після дощу цей пісок ставав липким і вогким,— для будування хаток
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нема краще. Поставиш ногу, обкладеш її піском і виймай потихеньку. От
і хатка. Хто хоче, може навіть димаря приробити. Коло хати можна тин
виліпити, а за тином натикати сінинок — і сад є.
А між хатками іде вулиця. Можна в гості ходити одне до одного.
Федько теж ліпить. Але раптом встане, подивиться-подивиться і
візьме та й повалить усе чисто — і своє, і чуже. Ще й регочеться.
А як хто розсердиться або заплаче, так і штовхана дасть. Битись з
ним і не пробуй,— перший по силі на всю вулицю. Враз тобі дасть
підніжку, зімне, насяде і пита:
— Ну? Наживсь на світі? Говори!
Як той каже, що наживсь, то милує; а як пручається — іще б'є.
Або пускають хлопці змія.
Плац великий,— ні будинків, ні магазинів, розбігтись є де. І вітер
там раз у раз найкращий.
От заносять змія.
Федько сидить у себе на воротях, як Соловей-Розбійник на дереві, і
дивиться. Він усе любить або по кришах лазити, або на воротях сидіти.
Ворота високі і там ніби скринька така зроблена. В тій скриньці й засіда
Федько.
— Пускай! — кричить той, що держить.
Змій виривається, але зразу ж козиряє і б'ється об землю.
Федькові досадно: дурні, хвіст короткий! Але він сидить і не
кричить нічого. Його думка зовсім інша.
Хлопці догадуються і прив'язують до хвоста ганчірку. Тоді змій
плавно й легко здіймається вгору. Приємно держати його! Вітер
чудесний, тільки розсотуй нитки та дивись, щоб на вузликах добре
зв'язані були. Змій кокетує і хитає головою то в той бік, то в другий,
наче комусь шепче на вухо то з одного боку, то з другого. А як дерчітки
ще начеплені, аж дух радіє! Цілий день би стояв, та держав, та дивився
вгору. Небо високе-високе, синє та холодне. А змій у ньому білий-білий,
хилитається, хвостом злегка водить, наче плава, наче йому душно і він
ліниво обмахує себе віялом. І ледве-ледве чутно ллється од його
дирчання дирчаток. Не тільки бачиш, а й чуєш. Так наче Гриць або
Стьопка там угорі і тягне за нитку, балується там і дирчить униз.
Нитка вже дугою пішла. Ех, погано путо зроблено! Як добре
зробити путо, нитка не дасть дуги. Ну, та нічого — розсотуй далі. Нитка
ріже руку, але то дурниця. Змій все далі й далі в'ється в небо, стає менше
та менше.
— Телеграму давай!
Пускається телеграма. Біленький папірчик начіплюється на нитку і
підсовується трошки вгору. Вітер підхоплює — і пішла телеграма. Ось
зачепилась за вузлик і пручається, виривається, от трохи не крикне вниз:
"не пускають!". Але тут треба шарпнуть нитку. Вітер знов підхоплює, і
попливла знову вгору біла вісточка. Ось уже вона недалеко, вже вона в

19

тому місці, де навіть Гаврик не може бачити нитки. Ось-ось змій
прочитає телеграму.
Але тут всі разом чують крик і переводять очі з змія на землю. Іде
Федько. Іде і кричить. Він міг би підійти тихенько, так що й не почув би
ніхто,— але Федько того не любив. Він ще здалеку кричить:
— Ану, гей там, давай сюди змія!
Буде однімати. Федько іде змія однімать.
Руки в кишені, картуз набакир, іде, не поспішає. Але тікать і не
пробуй, Федько усяку собаку випередить.
Хлопці починають швидко зсотувать нитки. Але що то поможе?
— Давай змія! — підходить ближче Федько.
Гаврик кривить губи і хмикає. Стьопка зблід, але хутко зсотує
нитки, зиркаючи на Федька.
Спірка піднімає з землі камінь і кричить:
— Ану, підійди! Ану!
Але Федько навіть рук не виймає з кишень і таки підходить.
— Давай сюди змія!
Тут він уже вийма руки з кишені, бо Спірка затуляє собою Стьопку
і підніма руку з каменем. Але сам Федько каменя не шукає, він тільки
дивиться за Спірковою рукою.
— Даєш змія?
— А це твій змій?
— Одніму та й буде мій.
— Овва! Задавака! Так і провалю голову, тільки підійди.
— Ану, бий!
Федько навіть груди підставляє, так наче йому тільки того й
хочеться, щоб його вдарили каменем. Чуб йому стирчком виліз з-під
картуза, очі хутко бігають.
А Стьопка зсотує, а Стьопка зсотує! Змій тільки диркає далеко
вгорі та шарпається і не розуміє нічого, що там сталося внизу, чого його
так скоро тягнуть назад.
— Ну, бий же! Ех, ти! — боїться... Я он без каменя, на вас трьох.
— Льонька, Ва-а-сько! — раптом кричить Спірка.— Сю-да-а!..
Федько змія однімає!
Але Федько вмить зривається з місця, налітає на Спірку, ловко
підставляє ногу й кида його на землю. Тут же підскакує до Стьопки,
хапа нитку і рве її до себе. Нитка тріскає, змій диркає. Гаврик плаче, а
Федько намотує нитку на руку і помалу задом іде додому. Вигляд у
нього гордий, Спірка й Стьопка кидаються на нього, очі аж горять,
шпурляють каміння, але Федько тільки угинається й регоче.
— Халамидро! Ну, не попадайся ти на нашій вулиці!
Босявка! Зараза!
А Федько все йде та й іде. Змій уже його.
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Але тут, буває, візьме й зробить несподіване. Коли вже хлопці
далеко і не можуть йому нічого зробити, він раптом вертається і віддає
змія. Навіть принесе ще своїх ниток і дасть.
— На твого змія! Думаєш, мені він потрібний? Схочу — зроблю з
цілого листа. Тато з типографії принесе червоної бумаги, так он якого
зроблю...
Але так не часто буває. Частіш кінчається тим, що хлопці біжать
додому, жаліються, а їхні тато чи мама ідуть до Федькової матері і теж
жаліються. А Федькові ввечері вже прочуханка. Але й тут Федько не як
всі діти поводиться. Він не плаче, не проситься, не обіщає, що більше не
буде. Насупиться й сидить. Мати лає, грозиться, а він хоч би слово з уст,
сидить і мовчить.
Приходить тато з роботи. Він стомлений і сердитий. Руки сиві од
олова літер, які він складає в друкарні. Щоки теж ніби оловом налиті,
худі-худі, а борода на них така рідка, що видно крізь неї тіло.
— Що? Вже знов? — питає він, глянувши на Федька. Федько ще
більш насуплюється й починає колупати пальцем кінець столу. А мати
розповідає.
— Правда то? — питає батько у Федька.
Федько мовчить.
— Кому ж я говорю? Правда те, що мати каже?
— Правда,— тихо одмовляє Федько.
— Скидай штани.
Федько мовчки встає, скидає штанці й чекає, похиливши голову.
Батько здійма з себе ремінь, кладе Федька на стілець і починає
бити.
Федько здригується всім тілом і шарпа ногами.
— Лежи!! — кричить батько.
— А кляте ж яке! А кляте! — сплескує руками мати. — Хоч би ж
попросило тата, хоч би заплакало. Камінь, а не дитина! Сибіряка
якийсь...
Вибивши "сибіряку", батько виймає з кишені дві або три копійки й
дає йому.
— То тобі за те, а це за те, що правду говориш...
Федько витирає сльози, що виступили з очей, бере гроші й ховає в
кишеню. Він за ремінь не сердиться,— він розуміє, що так і треба. Але й
три копійки бере, бо, справді, не брехав. Якби він схотів, то міг би
одбрехатися, але Федько брехати не любить.
Не любить також Федько й товаришів видавати.
Батько й за це Федька хвалить, а мати так само сердиться.
— Так-так, потурай йому, давай йому гроші, давай. Він навмисне
робитиме бешкет, щоб правду сказать. Розумний батько, вчить сина.
Замість того, щоб повчить його за те, що покриває других, він хвалить...
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— Нічого, стара... За все бить не можна. За що бити, а за що
хвалити...
— Так-так! Хвали його, хвали...
А найбільше Федькові доставалося за Толю. Толя був син хазяїна
того будинку, де вони жили. Це була дитина ніжна, делікатна, смирна.
Він завжди виходив надвір трошки боязко, жмурився від сонця й
соромливо посміхався своїми невинними синіми очима. Чистенький,
чепурненький, він зовсім не мав нахилу до Федькових забав. Але цей
халамидник неодмінно спокушав його, і бідненький Толя приходив
додому задрипаний, подраний, з розбитим носом. Мати його, жінка чула
й теж делікатна, трохи не вмлівала, бачачи таким свого Толю.
— Де ти так убрався?! Хто тебе так? — жахалась вона. Толя
плачучи казав, що він не винен, що Федько призвів на те.
В той же вечір батько Федьків допитував уже "сибіряку".
— Ти лазив з Толею драть горобців?
— Лазив.
— Ти порвав йому штанці?
— Він сам порвав. Не вміє лазить, а береться. Хай не лізе.
Але тут вмішувалась мати:
— Та як ти смієш так говорити? То дитина благородна, ніжна, а ти,
мужиченя, з ним так, як з Стьопкою. Та через тебе нас з кватирі
виженуть... Щоб ти не смів підходити до його, мурло ти репане. З
свинопасами тобі гратись, а не з благородними дітьми. Нещастечко ти
моє! І за що мене Бог покарав таким сибірякою... А батько нічого йому й
не скаже, роби, синку, що хочеш, бий дітей, хай нас виженуть з кватирі...
Батько мовчить і хмуро дивиться в вікно. Надворі вечір. З вікон
хазяйського дому ледве чутко вибиваються звуки ніжної музики. Тепло і
затишно там. Батько Толин десь походжає собі по просторій хаті,
задумливо слухаючи музику. Тут же, мабуть, Толя, чистенький, ніжний,
з щічками, як проскура. Мати грає. Ні сварок у них, ні бруду, ні клопоту.
Пожильці їм знесуть плату за квартири, мужики за землю грошей
привезуть, їх ніхто не вижене з квартири, хоч би Толя як обидив Федька.
— Скидай, сучий сину, штани! — раптом грізно звертається батько
до Федька.
Федько з-під лоба дивиться на тата.
— За віщо? — ледве чутно питає він.
— За те, що водишся з благородними дітьми. Я тобі, паршивцю,
скільки раз казав: не смій з панами водитися. Не кумпанія вони тобі.
— Та я з ним не водюсь, він сам лізе.
— Жени його під три чорти од себе... Яка він тобі кумпанія?..
Лягай!
Федько лягає, але батько так б'є, що мати зостається зовсім
невдоволена.
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А на другий, третій день Федько знов спокушає Толю. І спокушає
якраз в такий момент, коли ні одному чоловікові в голову б того не
могло прийти.
Скажімо так. Надворі буря, дощ ллється з неба такими патьоками,
наче там тисячі Федьків перекинули тисячу діжок з водою. Хмари аж
сині, кошлаті, так і розрізують їх зеленяві блискавки.

Приклад відгуку на твір «Федько- халамидник».

Тема: показ люблячого, ніжного, відкритого серця дитини (Федько), яке
протиставляється жорстокості дорослих, потворному і злочинному
суспільству, яке калічить маленькі життя і маленькі душі.
Ідея: возвеличення чесності, незрадливості, почуття власної гідності,
винахідливості (Федько) і водночас засудження бешкетливості,
схильності до нерозважливих вчинків, показної вихованості, манірності,
лицемірства, егоїзму (Толя).
Жанр: соціально-побутове оповідання.
Проблематика


любов і ненависть;



порядність і лицемірство;



добро і зло;



моральний вибір (між цілісним благородним моральним світом
бідняцької дитини і підступною, хитрою, егоїстичнодворушницькою поведінкою малолітнього «панича-негідника»).
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Головні герої


Федько



Толя



Стьопка



Льонька
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Спірка



Гаврик



Іван (батько Федька)



Іваниха.

Композиція


Експозиція: знайомство з Федьком, його розбишацькою
поведінкою, характером; взаємостосунки халамидника з іншими
хлопцями.



Зав’язка: вирушення хлопців на льодохід.



Кульмінація: сцена, в якій після пригоди на річці, коли Федько
врятував хлопчика Толю, батьки тяжко карають ні в чому не
винного «халамидника». Толя хоче перекласти свою провину на
Федька — і той ще раз рятує його.



Розв’язка: смерть Федька

Історія написання
Оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник» вперше опубліковано
в «Літературно-науковому віснику». Улюбленець кількох поколінь юних
читачів — і то не лише українських, оскільки оповідання перекладалося
й на інші мови, — Федько впевнено зайняв місце поруч з Томом
Сойєром, Гаврошем, П’ятнадцятирічним капітаном.
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Перше знайомство читачів з цим відчайдухом відбулося ще 1912 року,
коли оповідання про нього з’явилося друком на сторінках київської
газети «Рада». Винниченкові тоді було тридцять два роки і мешкав він
далеко від України — у Франції.

Як літературний персонаж Федько-халамидник має французьку
«прописку». Оповідання «Федько-халамидник» із багатьох поглядів є
твором автобіографічним. Збереглися записані дружиною Винниченка
спогади його матері, в яких є деталі, які знаходимо і в оповіданні.
Наприклад, згадки про те, як Володимир тримав сусідських дітей
«трохи в терорі» (порівняйте із забавами Федька, який вдає із себе
Солов’я-Розбійника).
Федьків батько — працівник друкарні — у родині Винниченків друкарем
був старший брат Володимира… Та й довкілля, змальоване
письменником, дуже нагадує Єлисаветград часів його дитинства. Проте
найголовніше, мабуть, те, що своєму героєві В. Винниченко віддав
чимало власних рис… За одне з видань оповідання на початку 20-х
років авторський гонорар було направлено на користь дитячих
притулків.

Д/З Написати твір-мініатюру на тему: « Мої враження від
прочитаного твору В.Винниченка « Суд».
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Володимир Винниченко — Суд (дуже стисло)
До земського начальника Михайла Денисовича Самоцвіта
приїжджає сусідський панок Дуринда. Щоправда, він називає себе
Дуриндою та розмовляє російською. Але Самоцвіт підкреслює, що він
прибічник старих звичаїв, хохол, та що Дуринда — звичайне українське
прізвище. Панок ніяковіє від таких слів.
Дуринда приїхав до сусіда попросити жатку. Самоцвіт нею не
користується, бо його робітники справно жнуть та косять, не бунтують,
як сусідські.
Михайло Денисович любить поговорити про політику. Зокрема він
аналізує дурість останніх наказів: треба пояснити селянам, що не треба
слухати неблагонадійних. Але, сміється земський, тоді доведеться
пояснити, хто ж такі "неблагонадійні", отже, привернути людей на їхній
бік.
Самоцвіт розповідає, що якийсь начальник, караючи селян за
читання листівок, сам їм прочитав зміст цих папірців, змусивши
задуматися над правдою сказаних у них слів.
Таким чином, подібні заходи тільки ще більше бунтують селян. От
у нього, говорить Самоцвіт, зовсім не так. Він діє старими методами —
зразу б’є "морду". Тому селяни його слухають. А ще він лякає їх міським
судом, куди вони не хочуть потрапляти.
От зараз до нього має прийти селянин Крутоноженко, і він
запрошує Дуринду подивитися на суд.
На подвір’я заходить високий рудий чоловік. Але його звуть не
Никонор, як думав земський, а Никифор. Та все одно. Ось тільки
селянин починає говорити щось незрозуміле, згадуючи про якусь
горілку. Однак він визнає себе винним, тому Самоцвіт б’є його двічі по
обличчю. Коли ж у чоловіка пішла носом кров, пан трохи знітився.
На подвір’я заходить ціла юрба. Один з чоловіків дуже схожий на
Никифора. Це і є той самий Никонор, якого мали скарати. Він
розповсюджував листівки. Брати незадоволені розправою Самоцвіта,
вимагають справедливості. Крім того, селяни заявляють, що не згодні
більше працювати за безцінь.
Тепер Самоцвіт сам змушений випускати на поле жатку, він
відмовляє сусідові, а братів везе до міста на суд.

