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НАУКА – ШКОЛІ
Баран Ганна Василівна,
завідувач кафедри філологічних дисциплін
та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського,
кандидат філологічних наук, доцент

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ МІЖМОВНІ ОМОНІМИ
Одним із важливих питань сучасного мовознавства є вивчення лексики
конкретних мов. Лексеми різних мов, що звучать чи пишуться однаково, але мають
різне значення, віддавна привертали увагу лінгвістів. Проте ґрунтовне вивчення
цього явища почалося лише 1928 року із праці М. Кесслера і Ж. Дерконьї1.
У сучасній лінгвістиці таку лексику розглядають як особливу системну
категорію, проте використовують різні терміни. Різноманітність назв свідчить про
те, що це явище складне, а для його вивчення необхідно застосовувати такі
лінгвістичні методи, які запобігли б неоднозначності в інтерпретації цієї категорії
слів, та систематизувати наявну термінологічну базу2.
Від давніх часів лінгвістів та філософів цікавило явище омонімії. Інтерес до
омонімії, походження та розвитку омонімів у певних мовах, у сім’ях та групах
споріднених мов, то зростало, то спадало, але ніколи повністю не зникало. У
сучасному мовознавстві є загальновизнаним той факт, що омонімія — абсолютна
універсалія. Наявність омонімів у мові обов’язкова і закономірна. Вона зумовлена і
фізіологічно (дією принципу економії в системі звукових оболонок слова), і самою
природою мови як системи, і частково — наявністю в мові категорій симетрії та
асиметрії. Парні категорії симетрії та асиметрії визнано сьогодні атрибутами будьяких об’єктів-систем. Мовна система не є винятком. Симетрія тут — це збіги ознак
зіставлюваних об’єктів. Асиметрія — необхідне доповнення симетрії, незбіг і
розрізнення об’єктів за будь-якими ознаками, які порівнюємо3. Одним із перших,
хто висловив думку про закономірність омонімів, був Л. Булаховський, який писав,
що «омоніми — такі ж законні діти мовної творчості як і всі інші»4.
На думку В. В. Акуленка та ін., проблема мовної інтерференції, що її
спричинює міжмовна омонімія і подібні явища, виникає разом із «глобалізацією»
комунікації, коли елементи різних мовних систем, до цього абсолютно незалежних
одне від одного, вступають між собою в системну взаємодію5. Якщо говорити про
1

Kæssler M., Derocquigny J. Les faux amis ou Les piéges du vocabulaire anglais, Paris, 1928.
Хуцишвили С. Межъязыковые соответствия омонимичного характера в славянских языках / София Хуцишвили //
Болгарская русистика. — 2010. — № 1—2. — С. 53.
3
Юзвяк І. П. Українсько-турецька лексична омонімія у функціонально-семантичному аспекті // Восточные языки и
литературы. – С. 101.
4
Булаховський Л. А. Українська мова / Л. А. Булаховський. – К., 1928.
5
Акуленко В. В., Комиссарчик С. Ю., Погорелова Р. В., Юхт В. Л. Англо-русский и русско-английский словарь
«ложных друзей переводчика». — М., 1969.
2
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українсько-російську міжмовну взаємодію, то тут треба ще додати насильницьке
насадження російської мови, що спричинило мовну плутанину.
Актуальність дослідження цієї проблеми беззаперечна, оскільки в період
росіїзації українського суспільства питомим українським словам мовці надавали
значення співзвучного російського слова. Актуальність ще й у тому, що проблема ця
мало вивчена в українському мовознавстві й потребує ретельного опрацювання.
Загалом вивченість проблеми міжмовних відповідностей омонімічного характеру в
споріднених мовах, особливо як механізму, який запускає словотворення й зміну
семантики слів, не є достатньою.
У російському мовознавстві були спроби досліджень українсько-російської
міжмовної омонімії. Важливою працею є «Словарь русско-украинских
межъязыковых омонимов»6 Кочергана М. П. та дисертація Федорчук О. В.
«Межъязыковая омонимия и паронимия в близкородственных языках: На
материале русского и украинского языков»7. М. Кочерган обґрунтовує термін
міжмовна омонімія, зокрема, вчений твердить, що «різномовні слова, які збігаються
за формою, але відрізняються за змістом, здобувають однаковий статус, як і
внутрішньомовні омоніми»8. Науковець цитує Р. Будагова, який визнає наявність
міжмовної омонімії, якщо йдеться про споріднені мови, причому диференціює
ситуацію в близькоспоріднених мовах та в мовах більш віддалених. По-іншому
визначає міжмовну омонімію харківський вчений В. Дубічинський. Зокрема
дослідник уважає, що «під міжмовною омонімією ми розуміємо мінімум
чотиричленну структуру (при зіставленні двох мов), можна спостерігати схожість
зовнішніх форм інтернаціональних омонімічних лексем двох/ або більше мов» 9. Він
поділяє міжмовні омоніми на «співвідносні», коли спостерігається «дзеркальне»
формально-семантичне відображення омонімів різних мов; частково співвідносні та
неспіввідносні міжмовні омоніми, коли не спостерігається збігу значень омонімів
зіставлюваних мов — часто внаслідок випадкового формального збігу.
Р. Будагов, відзначаючи специфіку міжмовних омонімів у близькоспоріднених
мовах твердив, що «одна справа, коли йдеться про незбіги між неспорідненими
мовами (про семантичні незбіги формально однакової лексики), інша — між мовами
близькими, так само в близькоспоріднених мовах створюється інша ситуація, ніж із
віддаленими мовами»10. Ця «інша ситуація» пов’язана з тим, що більша частина
міжмовних омонімів у таких мовах виникає в результаті розпаду полісемії як
наслідок розширення/звуження значень слів. Природно, що між спорідненими
мовами й особливо близькоспорідненими мовами міжмовних омонімів більше, ніж у
мовах із віддаленою спорідненістю. Понад те, між словами споріднених мов можуть

6

Кочерган М. П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов = Словник російсько-українських міжмовних
омонімів. – К.: «Академия», 1997. – 400 с.
7
Федорчук О. В. Межъязыковая омонимия и паронимия в близкородственных языках: На материале русского и
украинского языков: дисcертация кандидата филологических наук: 10.02.01 – Русский язык. – Москва, 2001. – 257 с.
8
Кочерган М. П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов = Словник російсько-українських міжмовних
омонімів. – К.: «Академия», 1997. – С. 393.
9
Дубічинський В. В. Лінгвістичний апарат на опис лексичних та термінологічних паралелей / В. В. Дубічинський //
Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків, 1993. – Т. 1. – (Нова серія). – С. 118.
10
Будагов Р. А. Ложные друзья переводчика / Р. А. Будагов. – М., 1974. – С. 142.
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виникати цілі ряди міжмовних омонімів як наслідок неоднакового розвитку значень
спільних за походженням слів11.
Необхідність пошуку методів для запобігання лексичній інтерференції, що її
спричинюють міжмовні омоніми, набуває все більшої актуальності як для
повсякденної комунікації, так і для ЗМІ, перекладів наукових та художніх текстів,
міжособистісного спілкування.
Серед термінів, які називають це явище, можна виокремити: «фальшиві друзі
перекладача» (Гальперін І. Р., Будагов Р. А.), «міжмовні омоніми» (Балаликіна Е. А.,
Кочерган М. П.), «оманливі міжмовні подібності» (Гросбарт З.), «міжмовні
пароніми» (Балаликіна Е. А., Бельчиков Ю. А.), «міжмовні синоніми» (Вілер М.),
«міжмовні полісеми» (Борисенко Н. А.), «фальшиві або неповні лексичні паралелі»
(Дубічинський В. В.), «фальшиві еквіваленти» (Федоров А. В.), «гетероніми»
(Конецька В. П.,
Селіванов Г. А.),
«фальшиві
когнати»
(Ладо Р.),
«псевдоінтернаціоналізми» (Коломієць О. В.) та інші. Це пояснюється тим, що
явище міжмовної омонімії є багатоаспектним і потребує всебічного мовного аналізу.
Найчастіше міжмовні омоніми називають «фальшивими друзями
перекладача», але таку назву складно назвати терміном. Це образна назва явища, яка
об’єднує всі можливі типи співвідношень лексичних одиниць порівнюваних мов. Ці
співвідношення здатні викликати інтерференційні порушення внаслідок фальшивих
асоціацій між собою12.
Найбільш прийнятним терміном є «міжмовні омоніми», який пропонують
Акуленко В. В., Кочерган М. П., Заславська Н. В. та ін.
Проте, Софія Хуцишвілі зазначає, що необхідно вибудувати струнку
таксономію всіх міжмовних відповідностей омонімічного характеру для того, щоб
уникнути плутанини в термінах і поняттях. На думку науковиці, необхідно
відмежовувати міжмовну омонімію від схожих явищ (міжмовної паронімії та
міжмовної квазісинонімії) й описати критерії їх розмежування13.
Чеський мовознавець Й. Влчек, який дослідив значний пласт чеської та
російської лексики, теж відзначає проблему дефініції явища, яке, на його думку, є
найвищим ступенем лексичної інтерференції. Мовознавець теж ставить перед собою
питання: чи можна вважати правомірним термін «міжмовна омонімія»?
Розглядаючи омоніми як слова, що однаково звучать, але мають різне значення, на
прикладі російської та чеської мов, Й. Влчек слушно зауважує, що цей термін є
неточним, оскільки слова в різних мовах майже ніколи не тотожні фонетично,
можуть бути різні наголоси, тривалість звуків, вимова тощо14.
Під час аналізу міжмовних омонімів дослідники часто спираються на
визначення внутрішньомовних омонімів як таких слів, що їх однаково пишуть і
вимовляють, але в яких немає спільних семантичних ознак. За аналогією із
11

Юзвяк І. П. Українсько-турецька лексична омонімія у функціонально-семантичному аспекті // Восточные языки и
литературы. – С. 102.
12
Хуцишвили С. Межъязыковые соответствия омонимичного характера в славянских языках / София Хуцишвили //
Болгарская русистика. — 2010. — № 1—2. — С. 54.
13
Там само.
14
Vlček Josef. K problematice rusko-české homonymie // Acta Universitatis Carolinae-Philologica 3 Slavia Pragensia IY,
1962. S.469.

5

Українська мова і література в школі № 64’2020

внутрішньомовною омонімією виділяють фонетичні, фонетико-графічні і графічні
міжмовні омоніми. Така традиційна класифікація не завжди доречна, оскільки
здебільшого щодо міжмовних омонімів неможливо говорити про графічну чи
фонетичну тотожність. Отже, типологія міжмовних омонімів із погляду їх
зовнішньої структури не може базуватися на принципі аналогії із
внутрішньомовною омонімією. Якщо аналіз внутрішньомовних омонімів передбачає
їх фонетичну чи графічну тотожність, то для міжмовних омонімів, у зв’язку із
необхідністю враховувати нюанси як усного, так і писемного мовлення різних мов,
поняття тотожність необхідно замінити на поняття відповідність15.
Важливим є також вивчення міжмовної омонімії споріднених мов, у нашому
випадку слов’янських. Як зазначає Е. Балаликіна, історичний підхід до вивчення
співзвучних слів слов’янського походження «допомагає об’єднувати міжмовні
омоніми у певні групи, полегшує процес їх семантизації»16. Науковиця вказує на
історично закономірний семантичний процес розширення та звуження семантики
слова, вона застосовує цей закон під час класифікації російсько-польських омонімів.
Різниця у значеннях співзвучних польсько-російських слів може бути зумовлена
метафоричними, метонімічними та іншими змінами, про які згадують переважно
тоді, коли йдеться про структуру однієї мови, проте вони добре простежуються і на
міжмовному рівні внаслідок історичних змін у структурі загальнослов’янського
кореня17. Е. Балаликіна окремо виділяє спільнокореневі слова, які мають протилежні
значення, у російській та польській мовах. Їх дослідниця уналежнює до міжмовної
енантіосемії18. Такі слова з полярно різними відтінками значень в семантиці справді
можна знайти в будь-яких двох чи більше слов’янських мовах (у нашому випадку —
українській і російській), і вони теж є результатом семантичних законів розвитку
спільнокореневих слів.
Цікавими є також дослідження мовознавиці про т. зв. «віддзеркалену
омонімію», тобто явище, коли слова стали омонімічними через омонімічність
похідних основ19.
Усі перелічені дослідження, безумовно, мають велике теоретичне та
практичне значення, але з огляду досліджуваної нами проблематики українськоросійської міжмовної омонімії інтерес викликають праці чеських мовознавців, які
визнають факт наявности міжмовної омонімії. Зупинимося на поглядах відомого
чеського лінгвіста Й. Влчека, який ґрунтовно вивчав російсько-чеську омонімію,
результатом чого став укладений ним словник російсько-чеської омонімії та
паронімії20. Він теж констатує факт недостатнього теоретичного дослідження тієї
частини словникового запасу споріднених мов, для котрих умовно застосовується
термін «так звана міжмовна омонімія».
15

Там само. – С. 55.
Bałałykina E.A. Основные приемы изучения русско-польской лексической и словообразовательной омонимии//
II Spotkania językoznawcze. W kręgu semezjologii, leksykologii i terminologii. S.19.
17
Bałałykina E.A. Основные приемы изучения русско-польской лексической и словообразовательной омонимии. S.20.
18
Балалыкина Э.А. Энантиосемия как лексико-грамматическое явление// Przegląd Rusystyczny. Zeszyt 1–2. 1985. S.75–
84.
19
Там само.
20
Vlček Josef.Úskalí ruské slovní zásoby. Slovník rusko-české homonymie a paronymie. Praha, 1966.
16
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На думку чеського мовознавця, у контексті двох чи більше мов міжмовні
омоніми слід характеризувати як слова, що подібно звучать, мають подібне
написання, але різне значення. Далі автор перелічує такі ознаки міжмовної омонімії:
1) звукова схожість;
2) графічна схожість або еквівалентність;
3) різниця у значенні;
4) можливість впливати як на цілі слова, так і на їх окремі форми21.
Чеський мовознавець також указує на те, що стосовно міжмовної омонімії у
слов’янських мовах можна назвати цілу низку факторів, що її зумовлюють, а саме:
різниця в розвитку фонетичної системи, морфологічної будови, словотвору, а також
семантичні та стилістичні зміни. Щодо останніх, то основним джерелом виникнення
омонімів є полісемія. Проблема розмежування полісемії та омонімії, мабуть,
найважча, оскільки процес розщеплення колись спільного значення дуже складний і
нечіткий.
Й. Влчек дійшов висновку, що міжмовна омонімія охоплює лексичну групу
слів, які є результатом складного шляху розвитку як форми, так і змісту; динамічний
розвиток слів, які колись мали спільне значення, спричинив певні семантичні зміни,
що і призвело до виникнення міжмовної омонімії.
В українському мовознавстві термін «міжмовна омонімія» відстоює, зокрема,
М. Кочерган. Обґрунтовуючи назву «Словника російсько-українських міжмовних
омонімів», учений твердить, що «у мові білінгва або полілінгва різномовні слова, які
збігаються за формою, але відрізняються за змістом, здобувають однаковий статус,
як і внутрішньомовні омоніми»22. Мовознавець цитує Р. А. Будагова, який визнає
наявність міжмовної омонімії, якщо йдеться про споріднені мови, причому
диференціює ситуацію в близькоспоріднених мовах та у мовах більш віддалених.
Уклавши вперше в Україні лексикографічну працю контрастивного плану,
М. Кочерган проторував шлях для наукових досліджень у галузі типологічного
аналізу інших слов’янських мов, адже цьому аспекту лексикології вітчизняні
лінгвісти досі не приділяли належної уваги. Усе ж варто зазначити, що вчений
підходить до своєї праці як фахівець російської мови і його словник — це російська
лексикографічна праця, хоч і видана в Україні й у ній досліджено явище української
мови. Потреба в подібному українському словникові вже назріла. Від виходу
словника М. Кочергана минуло 20 років. Актуальність нового словника, уважаємо,
буде незаперечною.
Виходячи з дослідження споріднених слов’янських мов, ми схиляємося до
традиційної класифікації міжмовних омонімів, яка, до речі, прийнята і в польському
та чеському мовознавстві.
Пропонований «Словник українсько-російських міжмовних омонімів»
нараховує 3581 слово: 1930 українських лексичних одиниць та 1654 російських
лексем.

21

Vlček Josef. K problematice rusko-české homonymie // Acta Universitatis Carolinae-Philologica 3 Slavia Pragensia IY,
1962. S.469.
22
Кочерган М. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов. Киев, 1997. С.393.
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Морфологічна належність цих слів така: українські лексеми — 1016 іменників,
646 дієслів+13 дієприкметників, 205 прикметників, 31 прислівник, 4 займенники,
1 числівник, 14 службових частин мови; російські лексичні одиниці —
893 іменники, 525 дієслів+14 дієприкметників, 179 прикметників, 36 прислівників,
1 числівник, 6 службових частин мови. Як бачимо, найбільше вступають в
омонімічні зв’язки іменники та дієслова. Це природно, оскільки саме ці частини
мови є найпоширенішими.
Польська дослідниця П. Стасінська, досліджуючи типи семантичних відносин
у межах російсько-польських омонімів, теж застосовує термін «міжмовна омонімія».
Аналіз зібраних нею матеріалів дає підстави зробити певні висновки про те, що
«однорідні з генетичного погляду слова настільки своєрідно функціонують у кожній
мові, що це не дозволяє говорити про їх семантичну єдність»23. Мовознавець
порівнювала групи корелятивних у звуковому відношенні пар, що дало змогу
виявити причини розходжень формальних корелятів на понятійному рівні.
Ідучи за П. Стасінською, нами були з’ясовані такі порушення семантичної
кореляції міжмовних омонімів:
1) полісемія слова в одній мові — моносемія в другій: адрес — адрес;
2) архаїчне значення слова в одній мові — неархаїчне в іншій: борзий — борзый,
борзой;
3) вільне функціонування слів в одній мові — структурно обмежене вживання в
другій: бавитися — бавитися;
4) зміщення слова однієї з мов з нейтральної до експресивно забарвленої, а отже,
стилістично обмеженої лексики: бумага — бумага;
5) функціювання міжмовних омонімів із значеннями, що наближені до
протилежних: вродливий (уродливий) — уродливый;
6) семантична різниця, яка базується на різних сферах вживання значень слів, що
порівнюються: бабочка — бабочка;
7) семантична невідповідність як наслідок розходження в переносних значеннях:
берег — берег;
8) семантичні розходження внаслідок запозичень або внутрішньої форми
найменування: галун — галун;
9) розходження предметно-логічного змісту, пов’язані з різницею національнокультурних реалій: аркан — аркан; береза — берѐза;
10) відсутність семантичної кореляції міжмовних омонімів у зв’язку з
асиметричністю їх синонімічних рядів: баламут, баламути — баламут.

Окрім того, слід сказати ще й про ті міжмовні омоніми, які є і
внутрішньомовними омонімами, а також ті, що розрізняємо за частотністю
вживання та послідовністю в значеннях (іменник баба). На окрему увагу
заслуговують ті міжмовні омоніми, які в одній мові є однією частиною мови, а в
другій — іншою (бойко — бойко), а також на ті, які є омонімами лише в деяких
формах (бодай — бодай). Можна також простежити лексеми, які не є однозначними
омонімами, а є паронімами як внутрішньомовними, так і міжмовними (багатир,
богатир — богатырь, батько — батька).
23

Stasińska Polina. О некоторых типах семантических отношений в пределах русско-польских омонимов// II Spotkania
językoznawcze. W kręgu semazjologii, leksykologii i terminologii. Materiały z Międzynarodowej Konferencji w OpoluSzczedryku 12–13 września 1986. Opole, 1988. S.263.
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Пропонований нами словник був укладений на основі «Словника української
мови: в 11-и томах»24 та «Словника української мови: у 20-и томах»25 та словників
російської мови26.
Зіставляючи лексеми обох мов та працюючи зі словниками, можна
спостерегти деякі закономірності й особливості щодо міжмовної омонімії.
Наприклад, багато українізмів стали міжмовними омонімами, але в російській мові
вони втратили деякі значення. Деякі українізми вжиті як екзотизми і поза
контекстом утрачають своє омонімічне значення (наприклад, у реченні ― И верно,
хай наш батько живѐт, ― сказал брат хозяйки, Николай Терентьевич. ― Что б мы все
без него делали? (В. Гроссман) слова хай, батько є українізмами й ужиті для надання

мовленню персонажа українського колориту. Лексеми-українізми, наведені в творах
українських письменників, написаних російською мовою, словники російської мови
теж уналежнюють до російської лексики. Наприклад, Между тем в русском стане
началась безурядица и смятение. <…> Между хлопами на сходках стали ходить такие
речи: татары разоряют край наш; выдадим королю старшину и будем свободны
(Н. Костомаров). У цьому випадку український іменник хлоп наведене у

«Викисловаре» як російське. Уважаємо, що це слово не може належати до лексики
російської мови, бо поза українським контекстом не є вживаним.
Українські словники теж подеколи надають словам значень, які не можна
вважати питомо українськими. Так, наприклад, уналежнення іменника шар у
значенні куля до української лексики викликає чимало запитань. Оскільки наведені
приклади з літератури ХІХ ст. не завжди можна трактувати як нормативні, а для
значення «предмет для голосування» і взагалі наведений приклад із мовлення
персонажа, що потверджує нас у думці, що слово шар тут є екзотизмом.
Російські словники не подають значення іменника долбня як дерев’яний
молот, проте приклади з літератури свідчать, що в російській мові ця лексема в
такому значенні теж трапляється: Мне зрится он с долбнѐю на мосту стоящ, так иные
повествуют, приносяй на жертву ярости своей старейших и начальников новогородских
(А. Радищев); Желаю знать, утешна ль бы была сорока тысячам новгородцев, умирающих
под долбнѐю, — старая погудка, что это побоище будет невесть как полезно их внукам!
(А. Бестужев-Марлинский); Потом настаѐт в избе жуткая тишина... Со двора всѐ
слышно, как мужики путают корову вожжами и потом бьют еѐ долбней по голове. <…>
А потом, когда этот ужасный стук долбни по черепу прекратится, — мужик
перекрестится и всунет корове нож в горло... И все стоят вокруг в тишине и смотрят,
как кровь бьѐт и зарезанная ещѐ дрыгает связанными ногами и смотрит (Н. Лесков).

Тому в нашому словникові додано ще одне значення цього слова: великий
дерев’яний молот, незважаючи на те, що словники російської мови такого значення
не подають.
У результаті дослідження українсько-російської омонімії маємо підстави
твердити, що міжмовні омоніми як спільного слов’янського походження, так і
запозичені, у споріднених мовах відзначаються і певними закономірностями у
семантиці, і розходженням у співвідносності та значеннях слів.
24

25

26

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка,
1970—1980.
Словник української мови: у 20-и томах / Український мовно-інформаційний фонд НАН України; за ред.
В. Русанівського, науковий керівник проєкту – В. Широков. – Київ: Наукова думка, 2010 – 2014.
а) Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998.;
б) Oжeгoв C.И., Швeдoвa H.Ю. Toлкoвый cлoвapь pyccкoгo языкa – M., 2010 г.; в) https://kartaslov.ru/
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ «ВІЧНОЇ» ТЕМИ ДУХОВНОГО ЗАПОВІТУ
Т.Г. ШЕВЧЕНКА
Тема духовного заповіту у світовій
літературі широко репрезентована багатьма
митцями, є «вічною темою», до якої звертались
чимало майстрів слова. Відомі передовсім
переклади
вірша
«До
Мельпомени»
(Мельпомена – муза трагедії) відомого поета
Древнього Рима Горація. Написана в жанрі оди
поезія Горація розкриває тему возвеличення
мистецтва, утверджує ідею про вічну славу
поета, адже його вірші будуть жити в наступних поколіннях. Давньоримський поет в
оді «До Мельпомени» висловлює думку про те, що є пам’ятники, яким не
загрожують ні дощі, ні буревії. Вони — у пам’яті людей, адже йдеться про
найкращих, найзнаменитіших, найталановитіших діячів в історії людства. У вірші
присутні й автобіографічні відомості «Я — славний з убогого». Горацій натякає на
своє «заплямоване» походження: адже він був сином колишнього раба. Згадує про
свої заслуги в галузі поетичного мистецтва. «Вперше скласти зумів по-італійському
Еолійські вірші» — це означає, що Горацій писав латиною, використовуючи віршові
розміри, винайдені Сапфо, Архілохом, Алкеєм. Вірш «До Мельпомени»
незвичайний, адже автор зводить пам’ятник собі сам, не чекаючи, доки його
увічнять у мармурі чи бронзі. Поет настільки упевнений у своєму таланті, що вважає
себе гідним лаврового вінка Мельпомени [2].
Російський поет Григорій Державін у своєму вільному перекладі зумів
донести думки Горація про велич і безсмертя справжніх митців, адже ця тема була
особливо йому близькою. Він став одним із перших російських авторів, які оспівав
свій власний талант і поетичну славу у вірші «Пам’ятник» (1795). Твір був
написаний у зрілому віці (52 роки), коли Державін почав підбивати підсумки
зробленому. Переосмислюючи досвід, визначив своє місце в житті, у суспільстві, у
літературі. Центральною темою перекладу є безсмертя поезії, спроможної жити у
віках у пам’яті прийдешніх поколінь. Гаврило Романович розмірковує про вплив
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поезії на суспільство, право поета на любов і повагу сучасників і нащадків. Адже
саме література й мистецтво м’яко й гуманно виховують в людині любов до
прекрасного, бажання духовно розвиватися, сприяють виправленню вад суспільства,
а тому їх значення в соціумі важко переоцінити. Митець наголошує на тому, що
справжній поет має бути чесним і відкритим не тільки з народом, але й з
представниками влади. Також Державін без зайвої скромності згадує про свої
заслуги перед російською літературою. «З безвісності відомий став…» – писав поет
про самого себе, адже його шлях починався зі служби простим солдатом [4].
До твору Горація звертались у різні часи і Михайло Васильович Ломоносов, і
Олександр Сергійович Пушкін.
У двадцятому столітті Валерій Брюсов також переклав вірш Горація, за ним
пішли й Заболоцький, і Бродський, і Кушнер та багато інших поетів. Але кожний
вірш, чиїм прототипом став вірш Горація, відрізняється від інших. У кожному з них
відбиті думки епохи, коли творив той чи інший поет, особистість і світогляд самого
митця.
Таким чином у російській літературі була сформована традиція віршів«пам'ятників» з опорою на оду давньоримського поета Горація «До Мельпомени».
Олександр Пушкін написав вірш-наслідування Горація за рік до смерті, ніби
підбиваючи підсумок своєї діяльності. Дату написання вірша зазначив сам Пушкін:
«1836 серп. 21». Опублікував вперше текст у 1841 році Василь Жуковський, який
зробив власну правку у вірші під час публікації першого посмертного зібрання
творів Пушкіна. «Пам'ятник» був надрукований у дев'ятому томі цього зібрання.
Вірш традиційно називають за першим рядком: «Я пам'ятник собі поставив
незотлінний». У 1881 році російський історик і археограф Петро Іванович Бартенєв
опублікував уточнений текст вірша в журналі «Російський архів».
Темою вірша є прославлення істинної поезії та утвердження високого
призначення поета в житті суспільства. Пушкін усвідомлює, що своєю творчістю
ставить собі за життя «нерукотворний пам'ятник», даючи самооцінку власному
творчому доробку. Поет замислюється про сенс життя, про особливу місію, яка
дається кожній людині з його народження. У першій строфі відповідно до суворих
правил оди — традиційний заспів, утвердження значущості поетичного пам'ятника.
Пушкін наголошує, що його «пам'ятник» пронизаний волелюбністю: «Що перед ним
чоло і камінь непоклінний Александрійського стовпа?». У двох наступних строфах
стверджує безсмертя поезії, передбачає розвиток інтересу до поезії серед
найширших верств народу, акцентуючи, що його поезія буде більше затребувана у
творчих людей: «І славен буду я, доки в підмісячному світі / Живий буде хоч один
поет». У четвертій строфі поет визначає сутність своєї творчості, яка веде до
поетичного безсмертя: «І довго житиму я в пам'яті народу, Що добрі почуття я
лірою плекав, Що в мій суворий вік я звеличав свободу І за подоланих благав». В
останній строфі автор завершує роздуми про поетичну славу зверненням до музи,
усвідомлюючи силу «господнього веління». Своїм ідеалам поета (пробудження
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доброти в людських душах, уславлення свободи, захист знедолених, заклик до
милосердя) поет був вірним усе життя.
Оригінальна й композиція твору. Вірш написаний у жанрі греко-римської оди
із дотриманням основних правил структурування змісту: розпочинає твір заспів, де
автор викладає «матерію благородну і важливу», завершений традиційним
зверненням до музи.
Епіграфом до вірша Пушкін взяв рядки з вірша давньоримського поета
Горація «До Мельпомени»: Exegi monumentum — «Я спорудив пам'ятник». Вірш
складається з п'яти строф, написаних катренами. У перших трьох рядках поет
використовує традиційний одичний розмір — шестистопний ямб (олександрійський
вірш). А останній рядок написаний чотиристопним ямбом, що робить його
наголошеним, зі смисловим акцентом, забезпечує повільний, величний ритм.
У «Романі в листах» Пушкін вустами своєї героїні формулює завдання поета:
«Хай він на старій канві вишиє нові візерунки». У вірші «Пам'ятник» Пушкін
зробив саме це: на основі античної оди створив зовсім новий твір. У вірші
шестистопний ямб і широке використання анафори створюють повільний,
величний ритм: «І славен буду я…»; «І назве мене…»; «І гордий внук слов'ян…»; «І
довго буду тим люб'язний…»; «і закликати до переможених…». Поет використовує
піднесені епітети («пам'ятник нетлінний», «камінь непоклінний», «лірний заповіт»,
«гордий внук слов'ян»), значну кількість слов'янізмів, синтаксичний паралелізм і
ряди однорідних членів («і гордий внук слов'ян, і фінн, і нині дикий тунгус…»),
інверсію («І довго житиму я в пам'яті народу»). В одному з художніх образів вірша
використана метонімія — «добрі почуття я лірою плекав». Високий пафос вірша
визначає урочистість стилю [5].
Щодо матеріальних пам'ятників, то їх встановлено Олександру Пушкіну в
різних містах світу: Римі, Мадриді, Вашингтоні, Квебеці, Парижі, Мінську, Баку,
Кишиневі, Тирасполі та ін. У містах Москві і Санкт-Петербурзі таких пам'ятників по
декілька. В Україні встановлено більше двохсот пам'ятників поету.
Це говорить про здійснення пророцьких слів поета щодо збереження пам’яті
про нього у віках.
Свою поетичну версію духовного заповіту написав великий український поет
Тарас Шевченко. Програмним віршем шкільного курсу «Українська література» є
його твір «Заповіт», написаний у формі послання 25 грудня 1845 року в Переяславі.
Цій поезії випала особлива доля – стати своєрідним гімном визвольної боротьби
українського народу. Вірш мав і має великий вплив на українську культуру, зокрема
був покладений в основу музичних творів багатьох композиторів. Про популярність
його не тільки в Україні свідчить кількість перекладів, адже перекладений близько
150 мовами народів світу. Уже за часів незалежної України – 18 квітня 2008 року – у
будинку, де Шевченко написав «Заповіт», відкрито Музей «Заповіту». У грудні
2020 року виповниться 175 років як Тарас Шевченко написав свій легендарний
«Заповіт». Це один із найвідоміших віршів поета у всьому світі. Він перекладений
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майже півтора сотнями мов. Адже усе життя Тарас Шевченко прославляв свободу,
закликав до захисту знедолених [6].
Цікавою є й історія створення і видання цього твору. Із біографії дізнаємося,
що листопад 1845 року видався мокрий, вітряний і холодний. Шевченкові ця погода
дошкуляла дужче, ніж зазвичай, бо тоді він, працюючи в складі Археографічної
комісії, мусив увесь час їздити по селах і містах, змальовувати старовинні церкви,
монастирі, незвичайні будівлі.
Вранці поет виїхав із села В'юнище до Андрушіва, у дорозі змок до нитки.
Весь день його морозило, і надвечір він повернувся до В'юнища зовсім хворим.
Довелося злягти в чужій хаті. Думи роєм носилися в голові, просилися на папір.
Хворіючи, поет написав своє посланіє «І мертвим, і живим, і ненародженим…»,
«Минають дні, минають ночі» і ще кілька ліричних творів.
Про хворобу поета дізнався його щирий приятель, переяславський лікар
Андрій Козачковський і негайно ж перевіз Тараса Григоровича з В'юнища до себе в
Переяслав. У хворого почалося двостороннє запалення легенів. У той час мало хто
видужував від цієї хвороби. Це знав і лікар, знав і поет. Після 20 грудня хворому
погіршало, становище його було майже безнадійним.
Тарас Григорович лежав у чистій, теплій, затишній кімнаті, сумно дивився у
стелю і думав про свою останню годину, про долю України, про майбутнє рідного
народу. В уяві виринав Дніпро, лани широкополі і села, що нагадували поетові
писанку. Було боляче, що залишилися невиспіваними його думи, що гарячу, чисту,
нерозтрачену любов до рідного народу доведеться забирати з собою в домовину.
Ось у таку годину Шевченкові страшенно захотілося сказати народові, Україні,
своїм друзям тепле щире слово, і на папері лягли рядки: «Як умру, то поховайте…».
Вірш написано на Різдво — 25 грудня 1845 року. Шевченко не знав тоді, що
ця його поезія стане дуже популярною піснею, народним гімном, бойовим закликом
до боротьби не тільки в Україні, але й далеко за її межами. На відміну від традиції,
започаткованої в давні часи Горацієм, не думав ані про славу, ані про почесті, ані
про покарання за свої сміливі думки. Шевченко лише хотів — може, в останній раз
— сказати народові про те, що думав, що почував. То був його заповіт і водночас
пророцтво майбутнього України – вільної незалежної держави. У вірші присутній і
мотив пам’яті про поета, який звучить у рядках: «і мене в сім’ї великій, //В сім’ї
вольній, новій // Не забудьте пом’янути // Незлим тихим словом». Тарас Шевченко,
звертаючись до народу, своїх друзів, без пафосу, але з твердою надією на пам'ять
про нього у віках, із вірою в те, що прийдешні покоління крокуватимуть у майбутнє
під прапорами, зітканими з його нетлінних слів любові до рідної землі, України, яка
за його пророцтвом таки здобуде волю, стане незалежною державою, де
процвітатиме добро і справедливість.
На щастя, міцний організм переміг хворобу, і через два тижні поет уже
вирушив на Чернігівщину з тим же таки завданням Археографічної комісії.
«Заповіт» пішов у люди: його переписували в десятках і сотнях примірників,
передавали з рук у руки, вивчали напам'ять, аж поки твір потрапив на сторінки
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невеликої збірки «Новыя стихотворнія Пушкина и Шевченки», що була надрукована
у Лейпцигу 1859 року, пізніше — у Львові (1863) та Петербурзі (1867). Великого
поширення він набув під час перевезення тіла Шевченка до України. Значна заслуга
в цьому художника Григорія Честахівського, який навчив «Заповіту» багатьох із тих
людей, що прийшли на Чернечу гору попрощатися з Кобзарем.
Цікаво, що в різних списках і різних виданнях цей вірш мав різні назви:
«Завіщаніє», «Заповіт», «Думка», «Остання воля». Із 1867-го року за ним
закріпилася назва «Заповіт». Слова «Заповіту» викарбувані на пам'ятнику Тарасу
у Дніпрі.
1870 року в Чернівцях вийшла і набула поширення в Західній Європі книжка
австрійського поета Йоганна Ґеорґа Обріста — «Тарас Григорович Шевченко», яка
складалася з розвідки про життя і творчість Шевченка та німецьких перекладів його
найбільш політично загострених творів, зокрема й «Заповіту». Саме це видання
рекомендував чужоземному читачеві Михайло Драгоманов у своїй праці
«Українська література, заборонена російським урядом», що вийшла друком
1878 року в Женеві французькою мовою як доповідь на Міжнародному конгресі
письменників у Парижі.
«Заповіт» — квінтесенція всієї творчості Шевченка. У ньому сфокусовано
провідні ідеї, мотиви й образи гнівної музи поета-борця. Увесь твір звучить як
пристрасна промова революційного трибуна, звернена до народу.
В елегійно-епічному тоні, засобами народної символіки Шевченко змальовує у
перших строфах вірша поетичний образ України, зігрітий любов'ю. В наступних
рядках мова стає уривчаста, схвильована — про ворогів вітчизни поет не може
говорити спокійно [7].
Силу Шевченкового «Заповіту» одразу відчули охоронці самодержавства.
Шеф жандармів і начальник третього відділу Олексій Орлов, переглядаючи
рукописну збірку «Три літа», яка стала головною підставою звинувачення поета й
заслання — аж на десять років, із люттю перекреслив текст «Заповіту»,
кваліфікувавши цей твір (та деякі інші) як «в высшей степени дерзкого и
возмутительного содержания».
Образ степової гори-могили великого Кобзаря став національною святинею,
оспіваною поетом у його «Заповіті».
Друзі поета, його сучасники, народ свято виконали заповіт. Із далекої
північної столиці тіло Шевченка довго везли в Україну, не поховали й у Києві,
попливло воно переповненим у повінь Дніпром далі, у край, де високі могили стоять
над цією рікою. Друзі вибрали для поховання місце на Чернечій горі, звіривши
велич місця із заповітними рядками, а тендітні дівочі руки, за давнім народним
звичаєм, покотили віз із важкою свинцевою труною горами й долинами у довгу
останню путь. Тут, на крутій горі, над самим Дніпром, і поховали.
Поставили на цій високій могилі над Дніпром дубовий хрест. У жодного
правителя світу нема такої грандіозної усипальниці, якою стала над горою сама
твердь небесна. Так поховав народ свого вірного сина.
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Нове життя «Заповіт» отримав у музиці, ставши основою для музичних творів
багатьох композиторів. Цікава історія музики «Заповіту». Через сім років після
смерті автора «Кобзаря» громада Львова збиралася вперше відзначити Шевченкові
роковини великим концертом. Пісень на слова Шевченка тоді майже не було.
Зважаючи на цю прикру обставину, львів'яни звернулися до молодого київського
композитора Миколи Лисенка з проханням написати музику до «Заповіту».
Микола Віталійович охоче погодився виконати це прохання й тривалий час
напружено працював, намагаючись поєднати дух шевченківської поезії зі
специфікою української народної пісні. Напередодні сьомих роковин від дня смерті
поета він надіслав свій твір до Львова. Це був його перший оригінальний твір. У
виконанні збірного хору львівської громади «Заповіт» уперше прозвучав у
шевченківські дні 1868 року.
Одночасно з Миколою Лисенком написав музику до «Заповіту» й галицький
композитор Михайло Вербицький, проте художній рівень його композиції був
нижчий. Текст «Заповіту» в нього співає тенор, а хор підхоплює тільки одну
прикінцеву строфу — «Поховайте та вставайте…». Широкого розповсюдження
праця не здобула.
Із 1868 року хорові колективи виконували цю революційно-національну пісню
в дуже урочистій обстановці. Кожного разу під час співу зал вставав.
Ця традиція — слухати спів «Заповіту» стоячи — поширилася на всю Україну.
1870 року з'явилася нова, цілком оригінальна мелодія «Заповіту», яка швидко
поширилася по всій Україні і незабаром стала популярною народною піснею.
Написав її полтавський учитель музики Гордій Гладкий. Самодіяльний хор, що
збирався в домі композитора, став першим виконавцем цієї музичної версії
«Заповіту». Її авторові вдалося створити хорову мелодію величезної переконливої
сили. У ній вражаюче поєднуються народний гнів до гнобителів і глибока любов до
рідної України, заклик до боротьби за волю, за народне щастя і елементи ніжної
лірики, яка характеризує українську природу. У музиці вдало відтворено
узагальнений образ українського народу.
Незабаром Гордій Гладкий довідався, що його «Заповіт» уже співають
полтавські семінаристи, студенти Харківського університету й мешканці Києва. Ця
музична версія дуже сподобалася Миколі Лисенку. Він зробив кілька незначних
поправок, і пісня полинула у великий світ. Вона переходила від покоління до
покоління як дорогоцінний скарб, як велике духовне надбання українського народу.
Цей «Заповіт» співаємо ми і сьогодні.
1909 року в Полтаві Григорій Маркевич вперше надрукував ноти до
«Заповіту». Весь прибуток від цього видання мав піти у фонд пам'ятника Шевченку
в Києві. Із цензурних міркувань прізвище автора замінили ініціалом «Г.», який у
наступних виданнях не фігурував. Мелодію тривалий час вважали народною. Хорові
обробки її здійснили Яків Степовий, Кирило Стеценко, Порфирій Демуцький,
Олександр Александров, Олександр Спендіаров та інші.
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На текст «Заповіту» написано й музичні твори великих форм: кантати Василя
Барвінського (1918), Станіслава Людкевича (1934, друга редакція — 1955), Бориса
Лятошинського (1939), Левка Ревуцького (1939), симфонічна поема Рейнгольда
Глієра (1939), хоровий диптих Валентина Сильвестрова (1995), заключна частина
симфонії-реквієму Богдани Фроляк «Праведная душе» (2014) тощо.
Вірменський композитор Вааг Араратян створив солоспів на текст «Заповіту»
(1938). Грузинський композитор Анатолій Баскаков 1954 року написав музику до
«Заповіту». У 1985 році сільський учитель Сапар Ділмурадов (колгосп імені
Куйбишева Йолотанського району Марийської області) поклав на музику
белуджський текст цього вірша. У 1939 році Сергій Прокоф'єв використав
російський переклад «Заповіту» в опері «Семен Котко», написавши на нього власну
музику. За сюжетом опери «Заповіт» співають селяни у зв'язку із знешкодженням
гайдамаками двох більшовицьких бойовиків, поплічників головного героя опери.
Загалом налічується понад 60 музичних інтерпретацій «Заповіту».
Про популярність твору Шевченка свідчить кількість перекладів іншими
мовами світу. Перший переклад «Заповіту» здійснив 1862 року польською мовою
Антоні Гожалчинський. 1868 року вірш переклав сербською Владимир Николич. У
1869-му вийшов російський переклад Миколи Гербеля.
Сприяли поширенню «Заповіту» за межами України й українські поети. У
1882-му Іван Франко зробив німецький переклад, а Сильвестр Калинець,
громадянин Бразилії, 1936 року переклав «Заповіт», як і низку інших поезій
Кобзаря, португальською мовою. «Заповіт», зокрема, переклали: білоруською
мовою — Змітрок Бядуля, Янка Купала; польською мовою — Єжи Єнджеєвич;
угорською мовою — Йожеф Вальдапфель.
Отже, порівнюючи твори Горація, О.Пушкіна і Т. Шевченка з вічної теми
духовного заповіту, зазначимо, що «Пам’ятник» О. Пушкіна виник як версія
інтерпретації вірша Горація «До Мельпомени». Водночас, «Заповіт» Т. Шевченка
існує окремішньо, засвідчуючи факт так званого паралельного мислення, яке має
місце, коли митець звертається до знаної у світі теми, не намагаючись когось
наслідувати. Тому факту запозичення, переспіву відомої теми ми тут встановити не
можемо. Проте, зауважимо, що кожний з митців тлумачив і трансформував тему
духовного заповіту в рамках обраного жанру відповідно до творчих завдань,
світоглядних позицій, специфіки авторського стилю. Тема залишається актуальною,
адже кожний поет-громадянин, поет-патріот вибудовує своєю творчістю
«пам’ятник… незотлінний», закарбувавши пророчі слова на скрижалях пам’яті
прийдешніх поколінь.
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Флакк Квінт Горацій
«До Мельпомени»
Пер. М. Зерова
Мій пам’ятник стоїть триваліший від міді.
Піднісся він чолом над царські піраміди.
Його не сточить дощ уїдливий, гризький,
Не звалить налітний північний буревій,
Ні років довгий ряд, ні часу літ невпинний;
Я не умру цілком: єства мого частина
Переживе мене, і від людських сердець
Прийматиму хвалу, поки понтифік-жрець
Ще сходить з дівою в високий Капітолій.
І де шумить Авфід2 в нестриманій сваволі,
І де казковий Давн3 ратайський люд
судив,—
Скрізь говоритимуть, що син простих
батьків,
Я перший положив на італійську міру
Еллади давній спів. Так не таїсь від миру,
І лавром, що зростив святий дельфійський
гай,
О Мельпомено1, ти чоло моє звінчай. [3]

О.С. Пушкін «Пам’ятник»
Пер. М. Зерова
Я пам’ятник собі поставив незотлінний,
До нього вік людська не заросте тропа,
Що перед ним чоло і камінь непоклінний
Александрійського стовпа?
Ні, я не ввесь умру. У лірнім заповіті
Душа переживе видимий мій кінець,
I славен буду я, допоки в білім світі
Лишиться хоч один співець.
Полине гомін мій скрізь по Русі великій,
I знатиме мене усяк її язик,
I гордий внук слов’ян, і фінн, і нині
дикий
Тунгуз, і степовий калмик.
I довго житиму я в пам’яті народу,
Що добрі почуття я лірою плекав,
Що в мій суворий вік я звеличав свободу
I за подоланих благав.
О музо! наслухай господнього веління:
Не прагнучи вінця, оподаль від борні
Стрівай байдужістю і осуд, і хваління,
I блазня присуди дурні. [1]

1 Мельпомена — муза трагедії або взагалі поезії.
2 Авфід — річка на півдні Італії.
3 Давн — міфічний владар Апулії.

Т.Г. Шевченко
«Заповіт»
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори —
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
І мене в сем’ї великій,
В сем’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
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МУЗИЧНИЙ ПОРТРЕТ
Розвиток науки семіотики дає змогу говорити про «своєрідні
«мови» нелітературних мистецтв. У матеріалі увагу
акцентовано на основних моментах, які передбачені в огляді
синтетичного жанру музичного портрета в аспекті міжгалузевих зв'язків, зокрема
взаємодії образотворчого і музичного кодів.
Ключові слова: мультимедійний простір, портрет, музичний портрет,
образотворче мистецтво, музичне мистецтво.
Мови різних мистецтв є знаковими системами (кодами), які взаємодіють та
перетинаються і творять спільний мультимедійний простір» [2, 291]. Оскільки
мультимедійність означає поєднання двох чи більше медій, які одночасно
сприймаються різними органами відчуттів, то «медії» – це не лише засоби масової
комунікації, а й знакові системи різних мистецтв (своєрідні канали передачі
образної «інформації»)» [2, 291-292].
Якщо портрет (portrait) – це змалювання зовнішності людини (рис обличчя,
пози, одягу, взуття тощо), то музичний портрет є синтетичним мультимедійним
образом конкретної особистості, як реально існуючої (що існувала), так і вигаданої.
Питання жанру музичного портрета було розглянуто в таких роботах музикознавців:
В.Брянцевої, Л.Казанцевої, В.Медушевського, Е.Назайкінського, О.Тараканової,
О.Михайлової та багатьох інших, але й досі залишається висвітленим недостатньо.
Перші зображення людей, які грають на музичних інструментах, з’явилися в
Єгипті; у Древній Греції Орфей завжди був зображений з лірою, а у середні віки і в
епоху Відродження — з ангелами, які співають. Хоча в епоху Ренесансу на
авансцені з’явився саме живопис. На деяких картинах, що зображують музикування,
закцентовано увагу на тому, який саме твір виконують музиканти. Під час
розшифрування нотних знаків, зображених на полотні невідомого майстра
XVI століття «Музикантки», виявилося, що це запис арії «Я дам вам радість»
популярного французького композитора початку XVI століття Клода де Сермізі. На
картині італійського художника епохи Відродження Мікеланджело Караваджо
«Лютніст», юнак виконує мадригал франко-фламандського композитора Якоба
Аркадельта «Ви знаєте, що я вас люблю».
Живописці-романтики з першої третини XIX століття свідомо,
використовуючи особливі мальовничі прийоми, прагнули, щоб в їхніх картинах
(особливо портретах) звучала музика. Наприклад, французький живописецьромантик Ежен Делакруа так зобразив великого польського композитора Фредеріка
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Шопена: перед нами напружене обличчя великого музиканта, зануреного в якісь
болісні думки.
Із виникненням фотографії (початок XX століття), яка бере на себе функцію
точної передачі зображення, мистецтво портрета переживає занепад, проте
художники намагаються знайти свій погляд на людину. Знаковими у цей період є
Амадео Модільяні («Жанна Ебютерн», 1919; «Жінка з чорною стрічкою», 1917;
«Жовтий светр», 1918), Пабло Пікассо («Любителька абсенту» (1901), «Сліпий
старий і хлопчик» (1903)), Анрі Матіса («Жінка у капелюшку» (1905) та ін.
У середині XX ст. ще більш очевидною стає тенденція до деформації обличчя,
що є наслідком загострення соціальних проблем у суспільстві. На картині
художника Л. Серветника «Пісня гір» бачимо, як гуцул грає на сопілці.
«Зосереджений, сумний вираз обличчя неначе доносить до нас звучання задумливої
мелодії, ув якій відчутна надія на кращу долю. Печальне звучання створюють
плавні, наспівні лінії малюнка, меланхолійний колорит полотна» [8, 180]. На полотні
В. Касіяна «Перебендя» (за віршем Т. Шевченка) зображений кобзар з кобзою.
«Виразним є його зовнішній вигляд: убогий одяг, сиві вуса й волосся, на
худорлявому обличчі – сліди важкого життя. Художник змалював безмежний степ,
небо, зелену траву з квітами, що наче хиляться до кобзаря, прислухаючись до його
співу» [8,180]. На картині М. Дерегуса «Народження пісні» ніби відчувається
кобзарська мелодія: козак «на бойовому коні задумливо дивиться вдалину,
перебираючи струни кобзи» [8, 180].
Якщо в живописі портрет «передає переважно зовнішній вигляд, то музичний
портрет перш за все відображає почуття та настрої того, про кого розповідає
композитор» [5]. У музичній царині з моменту виникнення музичного портрета
«більшість його зразків належить до жанру фортепіанної мініатюри» [7, 52]. Аж до
початку XX ст. «музичні п'єси-портрети нескладні за формою, контрасти всередині
мініатюр рідкісні» [7, 52].
Музичний портрет зосереджений не на відтворенні зовнішнього вигляду
персонажа, а насамперед на характеристиці його індивідуальних рис. Через стиль і
жанр подається «національна, історична і соціальна характеристика портрета. Крім
духовного світу героя, музичний портрет відтворює деякі особливості зовнішності
— ті її прикмети, які відповідають тимчасовій і інтонаційній природі музичного
мистецтва: манеру рухатися і швидкість руху, характерні жести, особливості мови
тощо» [7, 52]. На відміну від романтиків XIX ст., композитори К. Дебюссі та
М. Равель не прагнуть до дослідження характеру портретованого, задовольняючись
емоційним враженням [7, 53].
У К. Дебюссі музичних портретів небагато: як композитор-імпресіоніст, він
більше тяжіє до «предметності не портретного, а пейзажного характеру, створюючи
численні картини настрою» [7, 53]. Портрети К. Дебюссі невеликі за розмірами і
нескладні за формою. Їх героями є як реальні люди («Дівчина з волоссям кольору
льону», «Генерал Лявин, ексцентрик»), так і вигадані персонажі і скульптурні
образи («Дельфійські танцівниці»). «Дівчина з волоссям кольору льону» (одна з
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фортепіанних прелюдій К. Дебюссі з циклу «24 прелюдії до фортепіано») відтворює
не стільки зовнішнє зображення дівчини, скільки психологічну заглибленість у
внутрішній світ героїні. За колоритом – це акварельний малюнок: ніжний образ,
переданий одноголосною мелодією, яка розгортається, додаючи в процесі розвитку
акордову гармонію.
У М. Равеля багато міфологічних портретів: «Ундіна» та «Скарби» (включені
до фортепіанного циклу «Нічний Гаспар») оспівують «світ химерних нічних бачень.
Інший, світлий казковий світ відображений у фортепіанній сюїті «Матінка-гуска» [7,
53]. Твори «Діалоги Красуні і Чудовиська» написані в характері вальсу. М. Равель
вражає слухачів використанням гармонійної вертикалі (цей прийом характерний і
для творчості К. Дебюссі).
У п’єсах-присвятах часто зустрічаються теми-монограми. Вони містять
латинські літери, що позначають відповідні музичні звуки. Наприклад, BACH (Бах)
або DSCH (Д. Шостакович). У монограмі Бах «зашифровані букви-звуки сі-бемоль,
ля, до, сі, а в монограмі Д. Шостаковича – ре, мі-бемоль, до, сі» [5, 44]. Приміром,
серед портретів К. Дебюссі і М. Равеля зустрічаються «Присвята Рамо» К. Дебюссі,
«Менует на ім’я HAYDN» М. Равеля. Їх портрети відзначені «точним почуттям
портретованого стилю, відтворенням характерних прийомів музики композиторів і
… відкривають шлях численним стилізаціям XX ст.» [7, 53]. Треба зауважити, що
портретування колег-музикантів є улюбленим жанром багатьох композиторів.
Наприклад, у «Карнавалі» Р. Шумана – музичні портрети композиторів: Нікколо
Паганіні, геніального італійського скрипаля-віртуоза та вищезгаданого польського
композитора Фредеріка Шопена.
У сучасного українського композитора Володимира Рунчака є чотиричастинна
сюїта №1 «Портрети композиторів», яка містить музичні портрети Й.-С. Баха,
Д. Шостаковича, Н. Паганіні та І. Стравінського [10]. У першій частині – «Бахіана»
спостерігаємо варіації на тему «ВАСН», де «головною інтонаційною ідеєю
композиції виступає риторична фігура – «В-А-С-Н» [10]. Наступна частина –
«Наслідування Д. Шостаковичу» передає його типові риси стильового почерку.
Третя п’єса циклу – «Біля портрету Н. Паганіні» відтворює «музичну семантику
головного образу» [10]. У фінальній частині «Присвячення І. Стравінському»
використовується відповідний полістилістичний прийом.
Музична спадщина для дітей та юнацтва також має безліч музично портретних
замальовок: Снігова королева, Герда, Кай зі «Снігової королеви» Жанни Колодуб,
П’єро та Арлекін з «Карнавалу» Р. Шумана, Сеньйор Помідор, Чіпполіно, кум
Гарбуз у балеті «Чіпполіно» К. Хачатуряна тощо. У творі Р. Шумана «Незнайомець»
з фортепіанного циклу «Альбом для юнацтва» перша та остання частини написані в
«енергійному маршовому ритмі – це і є музичним портретом головного персонажа
п’єси – незнайомця (він лякає і зацікавлює), а в середині зображено реакцію дітей на
його появу: вони, мов зачаровані (звучать акорди на piano), але з острахом (тремоло)
дивляться на незнайомця» [6, 44]. П’єса написана в тональності ля мінор у
тричастинній формі без контрастного матеріалу. У середині п’єси «стрімка перша
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тема» в мажорній тональності [6, 44]. Твір «Бідний сирітка» (має повільний і сумний
характер) композитор написав в мінорі відповідно до образу.
Російський композитор В. Гаврилін створив цикл фортепіанних п’єс
«Портрети». Серед портретів-характерів такі твори: «Примхлива», «Хлопчик гуляє,
хлопчик позіхає», «Ніжна», «Безтурботний». П’єса «Примхлива» зображає «портрет
капризної дівчинки», твір має гострий скерцозний характер, виразність мелодії
надає хроматичне ведення [6, 45]. У п'єсі «Хлопчик гуляє, хлопчик позіхає...»
спочатку змальований хлопчик, який спокійно позіхає, а потім у маршовому ритмі –
жвавий образ (цьому зображенню сприяє зміна розміру – 3/2 – 4/4 і динамічний план
від «pp» до «ff»). У творі «Безтурботний» цікава ритмічна сторона та наявність
динамічних контрастів.
П’єси Г. Свиридова «Стрибунка», «Впертий», із «Дитячого альбому» є
яскравими портретами-характерами. У рухливій п’єсі «Стрибунка» показана
«безтурботна і пустотлива героїня» [6, 46]. У п’єсі «Впертий» — «два образипортрети: перші два такти – це портрет нашого героя – впертого хлопчика
(акцентовані акорди на f)» [6, 46], а наступні – звертання-прохання до хлопчика,
«терцієвий мотив в нижньому голосі на mp» [6, 46]. У процесі діалогу стає
очевидним, що під впливом неухильного прохання, упертість дитини переходить у
«покірність і слухняність – акорди стають м’якшими (відтінок mf), п’єса
закінчується м’якими терцієвими інтонаціями у верхньому голосі» [6, 46].
Серед вокальної музики – музичний портрет «Балакунки» С. Прокоф’єва на
вірші А. Барто, яка написана у вигляді розгорнутого монологу і нагадує епізод з
комічної опери. П’єса «Мама» з «Дитячого альбому» П. Чайковського – це
подвійний музичний портрет. Твір побудовано дуетом матері й дитини: «нижній і
верхній голоси рухаються паралельно, відтіняючи один одного і створюючи
враження лагідної довірливої розмови» [5]. У вокальному циклі «Дитяча»
М. Мусоргського відображено різні моменти життя. П’єса-сценка «У кутку» містить
два музичні портрети: сердитої няні й ображеного маленького хлопчика, покараного
за пустощі» [5]. Почуття дитини, її внутрішній світ відображено в багатьох творах із
циклу «24 дитячі п’єси для фортепіано» українського композитора В. Косенка. У
його відомих п’єсах «Не хочуть купити ведмедика» і «Купили ведмедика» показані
різноманітні переживання дитини – від благань, схлипувань до захвату й радості»
[5]. Композитори різних часів писали й жартівливі твори-портрети: «Карнавал
тварин» К. Сен-Санса, «Жарт» Й.-С. Баха. «Дует кішок» Дж. Россіні тощо.
Дуже часто жанр музичного портрета зустрічається в операх і балетах. Образ
головної героїні Снігуроньки з опери «Снігуронька» М. Римського-Корсакова та її
музична мова змінюється протягом опери. Спочатку – це пустотливе і безтурботне
дитя (звучання флейти додає темі легкий, грайливий і в той же час холоднуватопрозорий характер), у кінці твору – любляча жінка (її арія в сцені танення сповнена
щирості: «Люблю і тану від солодких почуттів кохання»). У сцені «Джульєттадівчинка» із балету «Ромео і Джульєтта» бачимо портрет Джульєтти-дівчинки
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жваво-пустотливої (легка, жива перша тема), граціозно ніжної (витончена,
танцювальна друга тема), мрійливо задумливої (лірична, прозора третя тема).
Отже, взаємопроникнення мистецтв, міжмистецька співпраця у жанрі
музичного портрета є одним із важливих художніх засобів типізації та
індивідуалізації персонажа. Попри те, що портрет є жанром широко відомим і
розповсюдженим передусім ув образотворчому мистецтві, у використанні
синтетичного жанру музичного портрета – ключ до розширення мультимедійного
взаємозбагачення задля глибокого розкриття внутрішнього світу та відтворення
характеру зображуваного образу.
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ГОТУЙМОСЯ ДО ЗНО
Тематичні тести за творчістю Тараса Шевченка і
Пантелеймона Куліша
(у форматі зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до Програми ЗНО з української
мови і літератури 2020 року із дотриманням специфікації тесту (згідно з нормами
Українського центру оцінювання якості освіти)).

Тест містить 24 завдання: № 1–20 мають по п’ять варіантів відповіді, серед
яких лише один правильний; №21–24 – на встановлення відповідності (утворення
чотирьох логічних пар). Після завдань уміщено відповіді.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. «КАТЕРИНА», «КАВКАЗ»,
«СОН («У ВСЯКОГО СВОЯ ДОЛЯ…»)», «І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І
НЕНАРОЖДЕННИМ...», «ЗАПОВІТ»
Завдання 1–20 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка побачило світ у
А 1838 р.
Г 1850 р.
Б 1840 р.
Д 1861 р.
В 1841 р.
2. «Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури», – так сказав
про Тараса Шевченка
А Пантелеймон Куліш
Г Максим Рильський
Б Євген Маланюк
Д Михайло Коцюбинський
В Іван Франко
3. Щоб викупити Шевченка із кріпацтва, було намальовано й продано портрет
А Павла Енгельгардта
Г Карла Брюллова
Б Тараса Шевченка
Д Івана Сошенка
В Василя Жуковського
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4. Ознаки романтизму і реалізму характерні для твору Тараса Шевченка
А «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»
Б «Кавказ»
В «Сон («У всякого своя доля…»)»
Г «Заповіт»
Д «Катерина»
5. НЕ характерною ознакою для раннього періоду творчості Тараса Шевченка є
А прояв надмірної чуттєвості, сентиментальності
Б інтерес до незвичайного, яскравого, фантастичного
В заклик до революційної боротьби
Г піднесений стиль мови
Д поєднання реалізму і романтизму
6. За короткий час побувати в кількох місцях ліричний герой спромігся завдяки
обраній автором формі твору
А «Сон («У всякого своя доля…»)»
Б «Катерина»
В «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
Г «Кавказ»
Д «Заповіт»
7. Цитата: «Осьде воно, подивися!//Де ж ти? заховався?//Утік!.. нема!.. Сина,
сина//Батько одцурався!//Боже ти мій!.. Дитя моє!//Де дінусь з тобою?» –
ілюструє сюжетний елемент твору «Катерина»
А експозицію
Г кульмінацію
Б зав’язку
Д розв’язку
В розвиток дії
8. Найточніше розкрито підтекст авторських слів «Той мурує, той руйнує» із
поеми «Сон («У всякого своя доля…»)» у рядку
А розшарування суспільства на бідних і багатих
Б наявність широкого вибору професій для членів суспільства
В уміння людини виконувати одночасно декілька видів роботи
Г життя за принципом «хто працює, того й поганяють»
Д використання напрацювання одних та нищення здобутків інших
9. Незламність народів-титанів передає символічний образ поеми «Кавказ»
А розрита могила
Б неситий орел
В Бог

Г Прометей
Д Сибір

24

Українська мова і література в школі № 64’2020

10. Використання художнього прийому сну в однойменній поемі Т. Шевченка
дало авторові змогу (переважно):
А додати фантастичності в сюжет
Б уникнути розкриття гострих соціальних проблем
В показати всю панораму суспільного життя Російської імперії ХІХ століття
Г передати настрій і почуття героя, власні думки з приводу соціальної нерівності
Д передати красу України
11. Ідея поеми «Кавказ» – це критика
А національної ворожнечі між народами Кавказу й Росії
Б кріпосницької системи царської Росії
В загарбницької політики царської Росії
Г байдужого ставлення інтелігенції до історичної пам’яті
Д української інтелігенції за зраду національних інтересів
12. Твори «Сон («У всякого своя доля…»)» і «І мертвим, і живим, і
ненарожденним…» об’єднує
А рік написання
Б наявність присвяти
В жанр послання
Г період творчості
Д розповідь від першої особи
13. Цитатами із твору «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» є всі, ОКРІМ
А «Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю…»
Б «Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну…»

В «В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля».
Г «Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають».
Д «І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом».

14. Т. Шевченко закликає: «...і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» у творі
А «Заповіт»
Б «Катерина»
В «Сон («У всякого своя доля…»)»
Г «Кавказ»
Д «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»
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15. 25 грудня 1845 року в м. Переяславі під час важкої хвороби Тарас Шевченко
написав твір, цитату з якого наведено в рядку
А «Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий».
Б «Обніміться ж, брати мої.
Молю вас, благаю!»
В «У нас же й світа, як на те —
Одна Сибір неісходима!»

Г «Не нам на прю з тобою стати!
Не нам діла твої судить!»
Д «У всякого своя доля
І свій шлях широкий,
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає…»

16. Аморальність землячків-перевертнів Тарас Шевченко засуджує у творі
А «Катерина»
Б «Сон («У всякого своя доля»)»
В «Кавказ»
Г «Заповіт»
Д «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
17. Укажіть літературознавчий термін за його визначенням: злобна, уїдлива
насмішка, вищий ступінь іронії, троп і засіб комічності, в основі якого лежить
гострий дошкульний глум, сповнений зневаги.
А гумор
Г сарказм
Б іронія
Д гротеск
В сатира
18. Художньо-виражальними засобами в наведеному фрагменті:
«Кати знущаються над нами, // А правда наша п'яна спить» – є
А гіпербола, антитеза
Г персоніфікація, гіпербола
Б оксиморон, гіпербола
Д постійний епітет, гіпербола
В персоніфікація, антитеза
19. Правильними є всі твердження, ОКРІМ
А Тарас Григорович Шевченко народився в с. Моринцях.
Б Перше видання «Кобзаря» уміщувало 8 творів.
В Якову де Бальмену присвячено твір «Кавказ».
Г Пейзажем похмурих гір розпочинається твір «Заповіт».
Д Твір «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» за жанром – послання.
20. До рис романтизму НЕ належить ознака
А розрив між мрією та реальністю
Б незвичайний герой зображений у незвичайних ситуаціях
В наявність фантастичних елементів
Г інтерес до національної історії
Д зацікавленість фольклором
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У завданнях 21–24 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених
цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений
буквою.
21. Установіть відповідність між назвою твору Тараса Шевченка і цитатою.
1
2
3
4

Твір
«І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
«Сон» («У всякого своя доля…»)
«Кавказ»
«Заповіт»
Цитата

А Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає…
Б Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя
В Вийшла, та вже не співає,
Як перше співала,
Як москаля молодого
В вишник дожидала.

Г Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
Д Чурек і сакля – все твоє,
Воно не прошене, не дане,
Ніхто й не возьме за своє,
Не поведе тебе в кайданах.

22. Установіть відповідність між цитатою з твору та його жанром.
Цитата із твору
1 Нема на світі України,
Немає другого Дніпра;
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого.
2 «Лучче умерти, як з немилим
жити, Сохнуть з печалі, щодень
сльози лити».
3 Полюбила молодого,
В садочок ходила,
Поки себе, свою долю
Там занапастила
4 Стоїть собі,
Голову понурив
Сіромаха. Де ж ділася
Медвежа натура?
Мов кошеня, такий чудний.

Жанр
А сатирична поема
Б соціально-побутова поема
В послання
Г соціально-побутова драма
Д травестійно-бурлескна поема
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23. Установіть правильну послідовність цитат із твору «Катерина».
А
«Не слухала Катерина
Ні батька, ні неньки,
В
«Сидить батько кінець стола,
Полюбила москалика,
На руки схилився,
Як знало серденько».
Не дивиться на світ Божий:
Тяжко зажурився».
Б
«Осьде воно, подивися!
Де ж ти? Заховався?
Г
«Оставайся шукать батька,
Утік!.. нема!.. Сина, сина
А я вже шукала».
Батько одцурався!
Та в ліс з шляху, як навісна!
Боже ти мій!.. Дитя моє!
А дитя осталось,
Де дінусь з тобою?»
Плаче, бідне...»
24. Установіть відповідність між цитатою із твору Тараса Шевченка і художніми
засобами, ужитими в ній.
Цитата

Художній засіб

1 Заговорять і Дніпро, і гори!
І потече сторіками кров у синє море.

А риторичне звертання
Б персоніфікація, постійний епітет
В карикатура, порівняння
Г гіпербола, епітет
Д тавтологія

2 Цариця-небога,
Мов опеньок засушений,
Тонка, довгонога,
Та ще, на лихо, сердешне
Хита головою.
3 В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
4 Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!

Відповіді до тесту за творчістю Тараса Шевченка:
1-Б, 2-В, 3-В, 4-Д, 5-В, 6-А, 7-Г, 8-Д, 9-Г, 10-В, 11-В, 12-Г, 13-Д, 14-Д, 15-А, 16-Б,
17-Г, 18-В, 19-Г, 20-А
21 – 1 - Б, 2 - А, 3 - Д, 4 - Г
22 - 1– В, 2 – Г, 3 – Б, 4 – А
23 - 1 – А, 2 – В, 3 – Б, 4 – Г
24 - 1 – Б, 2 – В, 3 – Д, 4 – А
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ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ «ЧОРНА РАДА»
Завдання 1–20 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Пантелеймон Куліш –
А зачинатель нової української літератури
Б автор першого українського пригодницького роману
В основоположник нової української літератури
Г автор першого українського драматичного твору
Д фундатор української орфографії
2. «Кулішівка» – це:
А населений пункт, у якому народився Пантелеймон Куліш
Б збірка Пантелеймона Куліша, що побачила світ у 1857 році
В український фонетичний правопис, застосований Пантелеймоном Кулішем
наприкінці 1850-х років
Г назва журналу, у якому Пантелеймон Куліш друкував свої твори
Д друга назва роману «Чорна рада»
3. Перший історичний роман в українській літературі побачив світ у
А 1841р.
Г1861 р.
Б 1847 р.
Д 1877 р.
В 1857 р.
4. Хроніка 1663 року» – такий підзаголовок має твір
А «Чорна рада»
Б «Маруся Чурай»
В «Захар Беркут»
Г «Пам’яті тридцяти»
Д «Я (Романтика)»
5. У творі П. Куліша «Чорна рада» зображено події
А 1185 р.
Г 1768 р.
Б 1564 р.
Д 1861 р.
В 1663 р.
6. Історичним джерелом, використаним Пантелеймоном Кулішем у сюжеті
роману «Чорна рада», є
А Початковий літопис
Б Літопис Самійла Величка
В Літопис Самовидця
Г Київський літопис
Д Галицько-Волинський літопис

29

Українська мова і література в школі № 64’2020

7. Головну думку твору «Чорна рада» сформульовано в рядку
А єднання України, установлення миру
Б любов – найвища цінність людського життя
В заклик до єднання слов’янських народів
Г оспівування духовної величі простої людини
Д «де двоє б’ються, третій не лізь»
8. «Був він син паволоцького попа, по прізвищу Чепурного, учився в Київській
братській школі, і вже сам вийшов був на попи. Як же піднялись козаки з
гетьманом Остряницею, то і він устряв до козацького війська; бо гарячий був
чоловік», – сказано про
А
Івана Шрама
Б
Михайла Череваня
В
Івана Брюховецького
Г
Якима Сомка
Д
Петра Шраменка
9. Назвіть героя твору
П. Куліша «Чорна рада» за портретною
характеристикою: «Здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці;
сам опасистий; довга, густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо,
як кінська грива; уси довгі, униз позакручувані аж на жупан ізвисали…»
А Іван Шрам
Б Петро Шрам
В Кирило Тур
Г Михайло Черевань
Д Божий чоловік
10. Слова: «Зложити докупи обидва береги Дніпрові, щоб обидва…приклонились
під одну булаву! Виженем недоляшка з України, одтиснем ляхів до самої Случі – і
буде велика одностайна Україна» – виголошує
А Іван Шрам
Б Іван Брюховецький
В Павло Тетеря
Г Кирило Тур
Д Яким Сомко
11. Був і козаком, і священником літературний герой
А Кирило Тур
Б Іван Шрам
В Михайло Черевань
Г Васюта Золотаренко
Д Іван Брюховецький
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12. На хуторі Хмарище мешкав
А Іван Брюховецький
Б князь Гагін
В Михайло Черевань
Г полковник Шрам
Д Яким Сомко
13. Пропущене слово в цитаті:
«Звався … сліпий старець-кобзар. Темний він був на очі, а ходив без проводиря; у
латаній свитині і без чобіт, а грошей носив повні кишені. Що ж він робив із тими
грішми? Викупляв невольників із неволі» – наведено в рядку
А Петром
Г Михайлом
Б Шрамом
Д Божим чоловіком
В Васютою
14. «Лучче мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти вдвох на одного», –
говорить про козацьку честь
А Іван Брюховецький
Б Іван Шрам
В Кирило Тур
Г Михайло Черевань
Д Петро Шраменко
15. Правильну кількість розділів роману «Чорна рада» указано в рядку
А 11
Г 18
Б 13
Д 20
В 15
16. У творі «Чорна рада» порушено всі проблеми, ОКРІМ указаної в рядку
А вимушена еміграція галицького селянства
Б цінність людського життя
В Запорізька Січ в історії України
Г історична доля України
Д вірність обов’язку, козацька честь
17. Назвіть літературну героїню за її цитатною характеристикою: «Чи
заговорить, чи рукою поведе, чи піде по хаті – так усякому на душі мов
сонечко світить».
А Леся Черевань («Чорна рада»)
Б Горпина Терпилиха («Наталка Полтавка»)
В Наталка («Наталка Полтавка»)
Г Маруся («Маруся Богуславка»)
Д Меланія Черевань («Чорна рада»)
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18. Ознаку, що відрізняє роман від повісті, указано в рядку
А художній стиль
Б належність до епосу
В наявність позасюжетних елементів
Г більша кількість сюжетних ліній
Д наявність розв’язки
19. У творі «Чорна рада» автор влучно використав композиційний прийом,
що дає змогу показати широку панораму життя різних верств населення, –
А подорож героїв
Б зміщення часових меж
В незмінне місце дії
Г обрамлення
Д підбір однорідних образів і деталей
20. Правильними є всі твердження, ОКРІМ
А Історичною основою твору «Чорна рада» є Літопис Самовидця.
Б Назву твір «Чорна рада» отримав через участь у ній представників народу.
В Віра і зрада – одна із проблем твору «Чорна рада».
Г Жанр твору «Чорна рада» – роман-хроніка.
Д У творі «Чорна рада» автор використав 18 текстів народних пісень.
У завданнях 21–24 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених
цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений
буквою.
21. Установіть послідовність подій у творі «Чорна рада».
А зустріч Череваня й Івана Шрама з Якимом Сомком у Києво-Печерській лаврі
Б знайомство Петра Шрама з родиною Череванів
В одруження Петра ІІІраменка й Лесі
Г пропозиція Тура порятувати ціною свого життя Сомка (у в’язниці) й відмова
останнього
22. Розмістіть цитати із твору «Чорна рада» у правильній послідовності.
А «Діється таке, — одвітує божий чоловік, важко здихнувши, — що бодай і не
казати! Не добре, кажуть, починає на сій Україні Тетеря, а за Дніпром чиниться
щось іще гірше. Жодного ладу між козаками».
Б «По весні 1663 року двоє подорожніх, верхи на добрих конях, ізближались до
Києва з Білогородського шляху».
В «Бачить тоді Сомко, що зовсім лихо, побіг з старшиною на конях до царського
намету, до князя. Уходять у намет, а Іванець там од князя царські дари приймає.
Круг Іванця Вуяхевич і інші значні сомківці з запорожцями».
Г «Горопаху Кирила Тура зв'язали вірьовками да й повели до стовпа, що стояв
недалеко. Прив'язали бідаху так, щоб можна було повертатись на всі боки…».
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23. Установіть відповідність між героями твору «Чорна рада» та їхніми
цитатними характеристиками.
Літературний герой
1 Петро Шраменко
2 Михайло Черевань
3 Василь Невольник
4 Іван Брюховецький
Цитата
А «Справді … був собі дідусь такий мизерний, мов зараз тільки з неволі
випущений: невеличкий, похилий, очі йому позападали і наче до чого
придивляються, а губи якось покривились, що ти б сказав — він і зроду не сміявся.
У синьому жупанкові, у старих полотняних шароварах, да й те на йому було мов
позичене»
Б «…був тяжко грошовитий, да й веселий пан із козацтва, що збагатились за
десятилітню війну з ляхами… доскочив собі незчисленного скарбу, та після війни й
сів хутором коло Києва»
В «Він добрий був син і щирий козак; лучче йому з нудьги загинути, ніж панотця
навік преогорчити і золоту свою славу гряззю закаляти»
Г «Викупляв невольників із неволі. Іще ж до того знав він лічити усякі болісті і
замовлять усякі рани»
Д «Так наче собі чоловічок простенький, тихенький. Ніхто, дивлячись на його, не
подумав би, що в сій голові вертиться що-небудь, опріч думки про смачний
шматок хліба да затишну хату»
24. Установіть відповідність між жанровим різновидом твору й літературним
героєм.
Жанр
Літературний герой
1 соціально-побутова драма
А Юнона
2 історичний роман
Б Ігор
3 народна дума
В Микола
4 травестійно-бурлескна поема
Г Маруся
Д Леся
Відповіді до тесту за творчістю Пантелеймона Куліша
1-Д, 2-В, 3-В, 4-А, 5-В, 6-В, 7-А, 8-А, 9-В, 10-Д, 11-Б, 12-В, 13-Д, 14-В, 15-Г, 16-А,
17-А, 18-Г, 19-А, 20-Д
21 - 1 – Б, 2 – А, 3 – Г, 4 – В
22 - 1 – Б, 2 – А, 3 – Г, 4 – В
23 - 1 – В, 2 – Б, 3 – А, 4 – Д
24 - 1 – В, 2 – Д, 3 – Г, 4 – А
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УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЕВІ
Гирич Ніна Володимирівна,
учитель української мови і літератури
гімназії імені П. Куліша м. Борзни

СОВІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
До 90-річчя від дня народження Ліни Костенко
Конспект уроку
Тема. Ліна Костенко – «совість української нації»
Мета: на основі фактичного матеріалу, спогадів та творів допомогти учням
пізнати поетесу Ліну Костенко як людину гармонійну, високоталановиту,
шляхетну, послідовну у своїх переконаннях; на прикладі біографії мисткині донести
до їхньої свідомості істину, що поезія – це вияв громадянської позиції; розвивати
навички критичного мислення, зв’язне мовлення; плекати почуття патріотизму,
орієнтуючи школярів на загальнолюдські та національні ідеали, сприяти
формуванню активної життєвої позиції, виховувати естетичні смаки.
Перебіг заняття
Організаційний момент
Створення відповідного психологічного настрою. Добрий день, шановні
учні! Сьогоднішній наш урок особливий. На ньому присутні біографи,
літературознавці, декламатори, мистецтвознавці. Форма проведення уроку – уроксвято. Адже говоритимемо про поетесу, яку вважають берегинею української
літератури, а її життя і творчість – «небом нашої духовності». А урок ми назвали:
Ліна Костенко – «совість української нації». Він допоможе нам пізнати поетесу як
людину гармонійну, високоталановиту, шляхетну, послідовну у своїх переконаннях.
Ліна Костенко свого часу стала легендою, і погодьтеся, що бути сучасниками
легендарної людини – це вже небуденність. Тому урок про Ліну Василівну хотілося
б почати рядками Марини Цвєтаєвої, присвяченими Анні Ахматовій: «Короновані
ми тим, що одну з тобою топчем землю, що небо над нами те ж саме».
Нам справді випала честь жити в одну епоху з Ліною Костенко, а такі люди, як
вона, «держать небо на плечах», тому і є висота.
Ви старанно готувалися до уроку. Уважно вислухаймо всіх і уявімо ситуацію:
вам пощастило зустрітися з Ліною Костенко. Якби у вас була така можливість, про
що ви запитали б у першу чергу? Це і є ваше домашнє завдання: узяти уявне
інтерв’ю в Ліни Костенко.

34

Українська мова і література в школі № 64’2020

Презентація випереджувальних завдань.
Біографи. У народі кажуть, що 19 березня прилітають з вирію лелеки – птахи
в українському фольклорі обожнювальні й тотемні. Мабуть, саме вони й принесли в
цей день у далекому 1930 році в сім`ю ржищівського вчителя немовля-дівчинку, яка
згодом стала Ліною Костенко. Ріки мають великий вплив на людей. Тим, хто
народжується на їх берегах, вони передають частину своєї енергії. Згадаймо
Олександра Довженка з його «Зачарованою Десною». Чим більша ріка – тим
щедріші дарунки. А зі Ржищева, невеличкого містечка на Київщині, маленька Ліна
мала з юних літ нагоду споглядати красеня Дніпра, відчувати його впевнену
могутність і силу.
Усього шість років прожила у Ржищеві майбутня поетеса, та воно назавжди
залишилось у її пам’яті.
Географи. Ржищів – колись містечко, розташоване на правому березі Дніпра
за 76 км від Києва. За часів Київської Русі тут на Іван-горі було укріплення Івангород, яке згадується в літописі за 1151 рік. Неподалік, під селом Трипілля,
археологи відкрили найдавніший п`ятитисячолітній пласт нашої культури. Багато
вихідців із цього населеного пункту брало участь у повстаннях П.Павлюка, Д.Гуні,
К.Скидана, Я.Остряниці, у національно-визвольній війні під проводом
Б.Хмельницького.
Містечко пов`язане з діяльністю декабристів С.Муравйовим-Апостолом та
М.Бестужевим-Рюміним, членів «Південного товариства».
Біографи. Про все це допитливій дівчинці розповідав батько – надзвичайно
добра, здібна, освічена людина. Він викладав у школі майже всі предмети, знав
12 іноземних мов, був справжнім українським інтелігентом-патріотом.
Уже цього було досить, щоб опинитися під прицілом КДБ. В одному з
інтерв`ю Ліна Костенко розповіла: «Уперше обшукали мене в колисці. Точніше, це
тоді робили обшук у мого батька й запитали, де він ховає свій компромат. Батько
показав на дитячу колиску зі мною, немовлям, і відповів, що більше нічого, крім
цього, у нього немає».
Після тривалих переслідувань перед війною Василя Костенка серед ночі
забрав «чорний ворон», і потім роками йшли і йшли мамині листи в ГУЛАГ і з
нетерпінням родина чекала відповіді, кожен раз потерпаючи від страшної
імовірності того, що чоловіка й батька, можливо, уже нема серед живих, адже в
страшних сталінських таборах побували мільйони українців, там загинув цвіт нації.
Учитель. Згадаймо письменників, творчість яких вивчали в 11 класі, що
загинули на Соловках (М.Семенко, М.Зеров, Є. Плужник, Г.Косинка,
В.Підмогильний, М.Куліш).
Декламатор.
Що писав би Шевченко
в тридцять третьому,
в тридцять сьомому роках?
Певно, побувавши в Кос -Аралі,
Побував би ще й на Соловках,
Загартований, заґратований,
прикиданий землею, снігами, кременем,

досі був би реабілітований.
Хоч посмертно, зате — своєвременно.
Звісило з трибуни блазенський ковпак
забрехуще слово.
Було так, було так, було так, було так…
А може, було інакше?
«Чуєш, батьку?
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Чую, синку!..»
Пропадали ж люди ні за гріш.
Передсмертно лаявся Косинка.
Божеволів у тюрмі Куліш.
Курбас ліг у ту промерзлу землю!

Мовчимо.
Пнемося у багет.
Як мовчанням душу уяремлю,
То який же в біса я поет.

Учитель. І вона не мовчала.
Біографи. Але перед тим було навчання, переїзд у 1936 році до Києва, який у
передвоєнні роки говорив майже винятково українською мовою.
Коли Ліні минуло 11 років, розпочалася війна. Їй довелося пізнати гірку долю
біженців, дитячі враження залишилися на все життя. Пам`ять зафіксувала пожежі, що
розливалися навкруги й були схожі на вулканічну лаву, море диму, жаху і вогню,
виття фугасів і смерть, яку дівчинка бачила впритул. Усі ці яскраві й сумні враження
дитинства переллються згодом у геніальну поезію про буремне минуле нашого
народу, про біженські воєнні дороги, «балетну школу» замінованого поля, по якому
доводилося ходити, і про перший, написаний в окопі вірш.
Декламатор.
Мій перший вірш написаний в окопі,
на тій сипкій од вибухів стіні,
коли згубило зорі в гороскопі
моє дитинство, вбите не війні.

А я писала мало не осколком
великі букви, щойно з букваря.
Мені б ще гратись в піжмурки і в класи,
в казки літать на крилах палітур.
А я писала вірші про фугаси,
а я вже смерть побачила впритул.

Лилась пожежі вулканічна лава,
стояли в сивих кратерах сади.
І захлиналась наша переправа
шаленим шквалом полум'я й води.

О перший біль тих не дитячих вражень,
який він слід на серці залиша!
Як невимовне віршами не скажеш,
чи не німою зробиться душа?!

Був білий світ не білий вже, а чорний.
Вогненна ніч присвічувала дню.
І той окопчик –
як підводний човен
у морі диму, жаху і вогню.
Це вже було ні зайчиком, ні вовком –
кривавий світ, обвуглена зоря!

Душа в словах – як море в перископі,
І спомин той – як відсвіт на чолі…
Мій перший вірш написаний в окопі.
Він друкувався просто на землі.

Біографи. Ще школяркою Ліна почала відвідувати літературну студію при
журналі «Дніпро». 1946 року були опубліковані її перші вірші. Уже тоді вона
зробила життєвий вибір.
Декламатор.
Наснився мені чудернацький базар:
під небом, у чистому полі,
для різних людей,
для щедрих і скнар,
продавалися різні Долі.

Дехто щастя своїм платив.
Дехто платив сумлінням.
Дехто – золотом золотим.
А дехто – вельми сумнівним.

Одні були царівен не гірш,
а другі – як бідні Міньйони.
Хто купляв собі Долю за гріш.
А хто – і за мільйони.

Долі-ворожки, тасуючи дні,
до покупців горнулись.
Долі самі набивались мені.
І тільки одна відвернулась.
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Я глянула їй в обличчя смутне,
душею покликала очі.
- Ти все одно не візьмеш мене, - сказала
вона неохоче.
- А може, візьму?
- Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям,
а я принесу тобі горе.

- Поезія – рідна сестра моя.
Правда людська – наша мати.
І я її прийняла, як закон.
І диво велике сталось:
минула ніч. І скінчився сон.
А Доля мені зосталась.
Я вибрала Долю собі сама.
І що зі мною не станеться у мене жодних претензій нема
до Долі – моєї обраниці.

- То ж ти така?
Як твоє ім'я?
Чи варта такої плати?

Біографи. Після закінчення школи в 1951 році Ліна Василівна стала
студенткою Київського педагогічного інституту. Навчання не приносило юній
Ліні задоволення.
Задушлива атмосфера повоєнного життя в столиці України кінця 40-х
років виявилася нестерпною, тому дівчина вдається до досить рішучого кроку:
залишає його і, витримавши в 1951 році дуже вимогливий творчий конкурс,
стає студенткою Московського літературного інституту – єдиного на той час у
світі вищого навчального закладу, у якому здобували освіту майбутні майстри
художнього слова. В інституті витав дух вільнодумства, який мав велике
значення для творчого визрівання молодої поетеси.
Безперечно, тут були всі умови для становлення молодого таланту: і
прекрасні московські бібліотеки, літературне середовище, палкі дискусії,
публічний аналіз найцікавіших добірок поезії Роберта Рождественського,
Євгенія Євтушенка, Андрія Вознесенського, чия слава гриміла тоді на всю
Москву. Період навчання в Літінституті залишився у віршованих рядках і
поезіях пам`ятними асоціаціями, що «прописані» молодістю духу,
безпосередністю вражень, письменницькими іменами, колористичністю
природи.
Літературознавці. Серед своїх однокурсників Ліна Костенко була
неперевершеним авторитетом. Під час навчання в інституті Ліна Василівна
гідно представляла українську поезію. Коли на літературних вечорах, семінарах
чи просто дружніх вечірках у студентському гуртожитку починала читати свої
твори, усі замовкали, бо враз потрапляли в полон її поетичного слова. І
викладачі, і студенти були переконані: Ліна Костенко – майбутня знаменитість.
Літературознавці. Її дипломною роботою у Московському
літературному інституті (1956 р.) стала майбутня перша поетична збірка
«Проміння землі». Рецензував книгу відомий у СРСР критик В. Іванов. Уже
саме його ім`я зобов`язувало. Тож у 1957 році видавництво «Молодь» поза
чергою видало Лінину книжку, яка спричинила справжній бум у молодій
український літературі.
Закінчивши з відзнакою інститут і повернувшись до Києва, молода
поетеса відразу відчула, наскільки процеси десталінізації гальмуються в
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Україні. Та все ж зрушення відбувалися. Спочатку в літературі та мистецтві,
потім – в інших сферах життя. Ліна Костенко видає дві поетичні збірки –
«Проміння землі» (1957) та «Вітрила» (1958). Усі, хто стежив за літературним
процесом, відчули, що в поезію прийшла неабияка поетична особистість.
У 1961 році вийшла третя книга Ліни Костенко – «Мандрівки серця».
Вона викликала схвальні відгуки, у тому числі й Василя Симоненка, який у цей
час працював журналістом у Черкасах. Ось як він сказав про Ліну Василівну:
«Я думаю про поезію Ліни Костенко, котра позначена печаттю зрілості,
вишуканою, майже віртуозною простотою почерку та глибиною думок, не
крикливий, але щедрий і потужний талант поетеси… Л.Костенко робить те, що
повинен робити кожен поет, – уводить нас у світ людських почуттів і
роздумів».
Ідея українського відродження набувала все більшого поширення. Це
дуже турбувало партійне керівництво, яке тільки чекало команди з Москви, аби
приструнчити покоління митців-шістдесятників. Із 1963 року почався процес
притискування, заборони всього, що дихало свободою і національним
піднесенням. Саме в цей час Ліна Костенко готує до друку четверту збірку
«Зоряний інтеграл», але вихід її спочатку затримали, а потім заборонили.
Влада оголосила війну молодій опозиційній інтелігенції. Тоталітарна
система пильно слідкувала, щоб ніхто з талановитих митців, особливо той, хто
нею не приручений чи не куплений, не мав особливих шансів на друк і
визнання. Ліна Костенко це дуже швидко збагнула, але на компроміс не пішла.
Закономірно, що система дуже швидко вичислила, що Ліна Василівна не з тих
митців, які заради появи нової збірки схилять голову.
У 1963 році верстку нової книги поетеси «Зоряний інтеграл» розсипано.
Про видання історичних романів у віршах «Берестечко» та «Маруся Чурай» не
могло бути й мови.
А над самою авторкою нависає небезпека фізичної розправи. Чекаючи
арешту, Ліна Костенко спілкується з батьком, який таки вижив і повернувся з
ГУЛАГу, доручає йому виховання дочки Оксани, а сама – вагітна! – їздить у
Львів на судилища над дисидентами. Розповідають, що коли братам Михайлові
та Богдану Гориням, Мирославі Зваричевській та Михайлові Осадчому
зачитали страшний вирок, Ліна Костенко несподівано витягла з-під широкого
пальта розкішний букет троянд і кинула в`язням сумління за ґрати. Це був не
просто вчинок, а вчинок, який варто прирівняти до подвигу, адже за такий
прилюдний вияв солідарності з ув`язненими по голівці не гладили. За ті
троянди можна було заплатити життям і ненародженої дитини, і своїм власним.
Історики. Дисидент-політв`язень Михайло Осадчий (зі спогаду про
судовий процес над шістдесятниками у Львові): «Слава!.. Слава!.. Слава!..» –
кричав натовп, що заповнив Пекарську, таке було всі п`ять днів! Нам кидали
квіти… Коли ми йшли в приміщення суду, то йшли по килиму з живих
весняних квітів, нам жаль було їх нівечити, але ми не могли оступитися, нас
вели міцно, аж до болю стиснувши руки…
Михайле, тримайся! – крикнув з гурту Іван Дзюба до Гориня.
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Я лиш встиг побачити його обличчя, побачив на якусь мить, як Ліна
Костенко пробилася крізь стрій охоронців і спритно вклала в руки Мирославі
Зваричевській плитку шоколаду».
На той час такі вчинки були фактично громадянським подвигом: за кожен
із них загрожувало ув`язнення. Однак Ліну Костенко не арештували. Очевидно,
побоялися. І не того, що вона була матір`ю двох малолітніх дітей, а побоялись
її величезної популярності як майстра слова. Побоялись, що арешт поетеси
викличе велику хвилю протестів і в Україні, і за кордоном. Вони обрали інше
жорстоке покарання: її ім`я занесли до «чорного списку». Твори митців, які
опинялися в тому списку, заборонено було друкувати, не дозволялося навіть
згадувати їхні імена.
Літературознавці. Почався довгий 16-річний період «мовчання» Ліни
Костенко. Її не друкували. Поетеса робила все можливе, аби прорватися до
читача. На початку 70-х років вела вперту боротьбу за видання збірки «Княжа
гора». У 1972 році вже готовий друкарський набір книжки було розсипано. Ліні
пропонували змінити деякі рядки, відмовитися від деяких віршів, що увійшли
до збірки, аби книжка побачила світ і стала видатним надбанням рідної
літератури. Г.Клочек, дослідник творчості Ліни Костенко, пише, що геніальна
творчість поетеси Системі на той час була не потрібна. Вона (система)
ненавиділа й панічно боялася її, відчуваючи у вільному й незалежному слові
Ліни Василівни серйозну небезпеку для себе. Своє переслідування
прогресивних митців чиновники виправдовували демагогічними заявами про
власну відданість «комуністичним ідеалам і своєму народові», на що отримали
від Ліни Костенко убивчу відповідь:
Декламатор.
Номенклатурні дурні, бюрократи,
пласкі мурмила в квадратурі рам!
Ваш інтелект не зважать на карати,
а щонайбільше просто на сто грам.
Поету важко. Він шукає істин.
Ми — джини в закоркованих пляшках.
А ви, хто ви, які ж ви комуністи?
Ви ж комунізм вдавили в пелюшках!
Ви вже його сточили, як хробаччя.
Поезія для ваших топок — торф.
Оце щоб ваші методи побачив,—
від заздрощів би луснув Бенкендорф.
Нелегко вам. Криваві краплі глоду
крізь наші вірші виступлять колись…
Не говоріть від імені народу,—
розперетричі ви йому впеклись!

Літературознавці. Тільки в 1977 році збірка «Над берегами вічної ріки»
пробила штучну інквізиторську стіну. «Над берегами вічної ріки» теж могла не
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вийти, та Ліна Костенко оголосила безстрокове голодування, що на практиці
означало – до самої смерті від голоду, якщо книгу не друкують. На Ліну не
діяли погрози й умовляння чиновників, ні благання чоловіка Василя
Цвіркунова: «Ліно, у тебе ж діти!». У відповідь – «Діти мені простять».
Сама авторка свого часу дійсно стала символом нескореності. Її боялися
можновладці, її шанував народ, небезпідставно сподіваючись, що Ліна
Костенко не принишкла від страху, а пише щось епохальне. Дочка Оксана
Пахльовська згадує: «Мама свого часу стала легендою. Це тоді, коли в
літературі її ніби й не існувало: ім`я її було заборонене, вірші не друкувались…
У мене було відчуття, що всі ці роки люди її ніби чекали. А вона – працювала.
У найстрашніші періоди, коли все тісніше змикалося круг неї коло
переслідувань, вона писала».
Літературознавці. Відновлення української державності 1991 р.
письменниця сприйняла як шанс для порятунку нації, повернення її в коло
найрозвинутіших європейських народів. Одначе суперечності, конфлікти,
прорахунки державного відродження нашого суспільства глибоко засмучують і
обурюють Ліну Костенко. Як наслідок – знову усамітнення й мовчання, тільки
вже не вимушене, а на знак протесту й застороги. Вона заявила: «Не хочу грати
жодної з ролей у цьому сатанинському спектаклі; Гряде неоцинізм. Я в ньому
не існую». І дотримала слова. Зокрема, відмовилася від запропонованого їй
владою звання Героя України, Золотого письменника України. Лише в період
«Помаранчевої революції» на деякий час повернулася до громадського життя.
Змінилися часи, здається, не забороняється жодна тема. Поети вільні
писати все, що їм наболіло. Тепер ніхто не відправить на Соловки за написане,
та мало хто має гроші, аби видавати нові збірки. І знов українці, ніби сліпі й
глухі, бредуть навпомацки: куди йти, кому вірити, що робити?
Літературознавці. Але ми маємо велике щастя: талановита поетеса живе
в наш час, творить, звертається до нашого розуму й серця.
Відрадно, що Ліна Костенко заговорила з читачами не лише через свої
твори. Почути живу легенду мали можливість жителі не лише столиці, а й
інших міст України. Кількагодинна розмова відбулася у переповнених залах, і
цей факт є надзвичайно промовистим. Подарунком для читачів стали поетичні
збірки «Гіацинтове серце» та «Річка Геракліта», оновлене видання
«Берестечка». Остання подія 2011р. – вихід збірки «Мадонна перехресть». Це
особлива книга. І не тільки тому, що до неї ввійшли нові, а також раніше не
друковані поезії різних років. «Мадонна перехресть» присвячена Оксані
Пахльовській – поетесі, науковцю, публіцисту, а також доньці, другу й
однодумцю. Вражають слова присвяти:
Я вчу тебе, як мову іноземну,
Як знаки, зашифровані в гербі.
Я вдячна Богу, що послав на землю
Шляхетну душу, втілену в тобі.

40

Українська мова і література в школі № 64’2020

Літературознавці: Справжньою сенсацією наприкінці 2010 р. став вихід
першого прозового твору Ліни Костенко – роману «Записки українського
самашедшого». Розповідь від імені молодого програміста, душу й спосіб
мислення якого прагнула зрозуміти й відтворити авторка, цікава форма
записок, що дає можливість побачити людину зсередини, гострота й
актуальність поставлених проблем, оптимістична перспектива на тлі беззаконня
й занепаду, влучні сентенції – все це одразу зробило твір бестселером. На жаль,
всеукраїнський тур не відбувся через негідну поведінку окремих «критиків» і
безсоромних ділків.
Ліна Костенко залишається собою, перетнувши 80-річний рубіж. Вона
знаходить сили їздити в експедиції в Чорнобильську зону задля спілкування з
людьми, які є уособленням справжньої України, задля збереження духовного
пласту культури, який може бути навіки втрачений разом із поколінням, що
відходить. За словами письменниці, наступний роман буде про Чорнобиль.
У виступі перед студентами Національного педагогічного університету
імені М. Драгоманова, почесним професором якого Ліна Василівна нещодавно
стала, прозвучали такі слова: «Коли в нас з’являться люди, які нічого не
боятимуться, крім ганьби України, тоді буде Україна. Я сподіваюся, що це
будете ви, молоді».
І саме молодь, з нагоди 82-го дня народження Ліни Костенко написала їй
30-метровий лист із побажаннями. Записи в листі робили не лише українською,
а й іноземними мовами. Наприклад, студенти-міжнародники написали
побажання новогрецькою. В основному Ліні Василівні зичили здоров’я,
натхнення, а ще запрошували в гості й засвідчували свою любов.
Для переважної більшості українців Ліна Костенко сьогодні –
беззаперечний моральний авторитет, совість нації, втілена в людину правда. Її
голос сьогодні особливо відчутний. І можна погодитися з В. Шевчуком, який
повторив слова І.Франка про Лесю Українку, переадресувавши їх Ліні
Костенко: «Можна сказати, що нині Ліна Костенко – єдиний мужчина на всю
соборну Україну!.. Чоловіки ламалися і відступали, а вона – ні. Вона людина
високодуховна. Тільки високодуховні стають митцями».
Мистецтвознавці. Ольга Богомолець, головний лікар Клініки лазерної
медицини Інституту дерматокосметології, бард, сказала: Ліна Костенко є для
мене взірцем, ідеалом та індикатором духовної чистоти мого життя. Але, щоб
говорити про цю особистість, вищесказаного буде замало. Я дуже часто
вимірюю свої вчинки, розмірковуючи про те, як би вона повелася у тій чи іншій
ситуації. І це дає мені змогу залишатись у ладу зі своїм сумлінням.
Ще на початку 80-х років мені до рук потрапила її велика книжка, як
зараз пам’ятаю, у синій обкладинці, книжка з її лірикою. І коли навмання я її
відкрила, натрапила на вірш «Осінній день». Прочитавши його, збагнула, що це
– зовсім не вірш, а пісня. То й була перша пісня, яку я написала у своєму житті.
Точніше, не я її написала, а мені просто вдалося підслухати ту музику, яку
заклала Ліна Василівна в тій своїй поезії. Після того було ще багато пісень на її
вірші. Було багато перемог на конкурсах авторського романсу як українських,
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так і міжнародних. І всі ці перемоги стали можливими лише тому, що лірика
Ліни Костенко пробудила в мені таку музику. Потім було особисте знайомство
з поетесою. Для мене є честю, що вона приходить на мої концерти і що маю
можливість з нею спілкуватись.
Ліна Костенко – особистість, яка не дає мені схибити в житті, особливо
коли починаєш займатись громадською і політичною діяльністю. А те, що я й
досі пишу на вірші Ліни Костенко, свідчить, що моя душа і совість знаходяться
в абсолютній гармонії з її творчістю. Рядки поезії Ліни Костенко звучать і як
настанова для молодого покоління:
«…не бійся прикрого рядка.
Не бійся правди, хоч яка гірка,
Не бійся смутків, хоч вони, як ріки.
Людині бійся душу ошукать,
Бо в цьому схибиш, то уже навіки».

Мудрими людьми сказано – нація як така не існує без творіння величного,
яке сповідує благородство, вірність, справедливість, любов, правду, цвіт
української вишиванки. А ми живі!!! Бо маємо гордість – нашу Ліну Костенко.
Її творчість – це шлях, яким іде моя Батьківщина, мій народ, яким іду я.
(Прослуховування пісні «Осінній день»).
Учитель: Будучи сама чесною і безкомпромісною, Ліна Костенко
закликає не втратити власну гідність. Її афоризми звучать як настанова для
молодого покоління.
Мистецтвознавці. Українській літературі поталанило, що є в ній
постать, яка життям і творчістю утверджує благородство вищих мистецьких
принципів.
Підсумок уроку.
Учитель. Ліна Костенко – почесний професор Національного
університету «Києво-Могилянська академія». Її обожнюють студенти і з
трепетом ходять на її лекції, пишаючись тим, що можуть слухати титана
українського слова. У неї чимало регалій: почесний доктор Чернівецького
національного університету (2002); лауреат Державної премії імені Т.Шевченка
(1987); лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії імені О.Теліги
(2000). Також її було нагороджено Почесною відзнакою Президента України
(1992) і Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня у березні 2000 року.
Усі ці заслуги ніколи не стануть показником істинного світогляду поетеси
до тих пір, доки ви не візьмете до рук її збірки; до тих пір, доки ви не помітите,
як промайнув день за читанням її поезій.
Звучить аудіозапис пісень О. Богомолець на вірші Л. Костенко.
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ЯК ЗРОБИТИ ІДЕЙНО-ХУДОЖНІЙ АНАЛІЗ
ВІРША
Методичні поради
Проведення міських, обласних олімпіад і конкурсів з української мови й
літератури свідчать про те, що учням не завжди вдається правильно зробити
ідейно-художній аналіз поезії, дослідити зображувально-виражальні засоби.
Труднощі ще й в тому, що аналіз ліричного твору залежить від суб’єктивного
сприйняття його. Єдиної схеми або плану аналізу тексту немає, але в будьякому випадку його треба проводити в логічній послідовності, досліджуючи
художні засоби в органічній єдності змісту й форми.
До того ж, аналіз ліричного твору вимагає застосування певних знань з
теорії літератури, умінь, навичок, елементів творчості, що здобуваються й
виробляються в процесі практичної діяльності протягом тривалого часу. Євген
Пасічник, відомий український науковець, підкреслював: «Аналізувати
ліричний твір – означає вчити дітей заглиблюватись у його поетичні образи,
спостерігати, як вимальовуються одна за одною картини або як змінюються
почуття, настрої ліричного героя, чим вони викликані та як усе це
безпосередньо виражено у контексті твору. Важливо з’ясувати, що хоче
сказати поет, який характер має мова вірша і як вона виражає авторську
ідею».
Аналіз твору починаємо з виконання таких завдань: указати автора, назву
вірша, дату його написання, розкрити настрій поезії (веселий, сумний,
бадьорий, оптимістичний).
Запишемо, до якого роду та виду лірики належить поезія (філософська,
інтимна,
громадянська,
пейзажна,
релігійна).
Зазначимо
жанрову
приналежність (елегія, ідилія, ода, гімн, послання, думка, ліричний портрет,
епіграма, сонет, медитація, романс, псалом, ліричний вірш, сатира, дифірамб,
верлібр тощо). Для ліро-епічних – балада, легенда, співомовка, поема, байка,
дума.
Визначимо мотив вірша. Запитаймо себе: «Про що говорить поет у цьому
вірші?» (Про взаємини між людиною і природою, роздуми поета про сутність
людського буття, про місце мистецтва в житті людини, спогад про кохання…).
Розкриємо ідею поезії (що саме доносить до читача поет, що криється в
його словах?).
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Проаналізуймо сюжет, якщо він є, виділивши основні події та конфлікти.
Укажемо ключові слова (образи) поезії.
Далі будемо досліджувати поетичну форму (строфіку, ритміку,
зображувально-виражальні засоби) в єдності із змістом твору. Важливо
зрозуміти роль художніх засобів у розкритті ідейно-тематичного змісту поезії.
Тут знадобляться ґрунтовні знання теорії літератури, які почерпнемо з
літературознавчих словників-довідників.
Отже, художні (зображувально-виражальні, поетичні) засоби мови є
лексичні (тропи), синтаксичні, евфонічні. Лексичні засоби допомагають
виділити якусь важливу рису зображеного предмета, змалювати його поетично,
висловити ставлення письменника до нього, дати оцінку, проте кожний троп
виділяє цю важливу ознаку тільки йому властивим способом. Згадаймо, що
епітет – це художнє образне означення, яке передає або виділяє одну
прикмету, характерну рису, ознаку предмета, особи, явища. Існують такі види
епітетів:
метафоричні (гроза дзвінка і кучерява);
гіперболічні (в реліктовій траві, СТОПУДОВА БУЛАВА);
оксиморонні (за цю солодку гіркоту);
постійні (сивий кінь, карі очі);
іронічні (філософій забрьоханий німб, мудрий осел);
тавтологічні (золоте золото).
Метафора – перенесення рис одного предмета на інший на основі
подібності (ліс розмовляє, листя шепоче).
Різновидами метафори є:
уособлення – перенесення рис живої істоти на предмет чи явище (вишня
пишається білим квітом, грім сердиться);
метонімія – у якому одна назва замінюється іншою, що перебуває з нею в
якомусь зв’язку (читати Франка, співатиме Полтава);
синекдоха – різновид метонімії, у якій відбувається перенесення
значення з цілого на окрему частку, уживанні однини замість множини (не
ступала людська нога, німець обступив).
Порівняння – це троп, у якому зіставляються предмети на основі їх
подібності (очі, наче волошки в житі, характер лагідний, як у голуба).
Гіпербола – перебільшення явища, дії, предмета, яких-небудь ознак,
властивостей (море сліз, від грому здригалася планета).
Літота – надмірне применшення ознак описуваного предмета («Ой
стежечка, мов ниточка, манюсінька, тонюсінька», «Внучечка качається по
садку білим клубочком»).
Антономазія – уживання власних імен, зокрема імен літературних
персонажів, замість загальних назв. Крез – багатий скнара, Ескулап – лікар,
Мойсей – духовний проповідник).
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Евфемізми – слова чи вирази, ужиті замість слів з неприємним,
непристойним або забороненим змістом (завершити життя – умерти,
ухилятися від істини – брехати).
Перифраз – троп, у якому ім’я, предмет або явище називаються не прямо,
а у формі опису їхніх істотних рис (Кобзар – Тарас Шевченко, Каменяр – Іван
Франко).
Символ – це троп, що в поетичній мові умовно означає суть якогось
явища в певному образі чи певній дії, які й визначають характер, якість
символу (хліб-сіль – символ гостинності, світло – символ радості, хмара –
символ ворога й ворожнечі).
Оксиморон, або оксюморон – свідоме поєднання різко протилежних
понять, які логічно ніби виключають одне одного, але насправді разом дають
нове уявлення («На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі», «живий
труп, гарячий сніг»).
Лексичні художні засоби поділяються на три групи залежно від часу
їхнього побутування, території та соціального статусу мовців. За часовим
критерієм виокремлюють дві основні групи – архаїзми й неологізми. За
територіальним критерієм – загальновживані й діалектні. За соціальним
статусом слова поділяються на загальновживані й жаргонізми.
Необхідно також указати, які образи автор використовує в поезії (слухові,
зорові, дотикові, нюхові) та яку роль вони відіграють у творі.
Окрім лексики та тропів, художність мови забезпечують також
синтаксичні фігури. Це своєрідна синтаксична побудова фраз для посилення
виразності й емоційності мови та уникнення одноманітності. Виокремлюють
такі засоби:
інверсія – незвичайна розстановка слів у реченні для того, щоб найбільш
значуще слово особливо підкреслити, звернути на нього увагу або увиразнити
ритмізованість фрази. Зазвичай підмет стоїть перед присудком, означення –
перед означуваним словом, коли ж слово переставляється зі звичайного місця
на інше, воно стає помітнішим («Полюбила чорнобрива козака дівчина»);
еліпс – це пропуск у реченні слова чи словосполучення, яке легко
поновлюється в уяві через зв’язані з ним сусідні слова. Мета еліпса –
зосередити увагу читача на тому предметі, явищі, дії, сягнути динамічності й
стислості вираження думки чи напруженості дії. У поезії Т.Шевченка
«Перебендя» читаємо, що думка митця «орлом сизокрилим літає, ширяє, аж
небо блакитне широкими б’є». Слово крилами тут пропущено, але читач
звертає на нього увагу, бо воно фіксується в інших словах (літає, ширяє);
апосіопеза – незакінченість, обрив речення з метою підкреслити
неможливість передати всю глибину думки, схвильованість мовця,
проілюструвати його розумову вбогість, зробити натяк. Найчастіше апосіопеза
позначається крапками («А там… сину, сину! Та й не доказала»);
патетичне запитання – виражає якусь емоцію (здивування, обурення,
журбу тощо), і відповідь випливає з нього самого («Хто вам сказав, що я
слабка, що я корюся долі?»);
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патетичне звертання – звертання до неживих предметів, як до живих,
або до відсутніх осіб, як до присутніх («Повій, вітре, на Вкраїну»);
патетичний оклик – вислів почуття у коротких, емоційно-перенасичених
словах («Я вас люблю, о як я Вас люблю!»);
патетичне заперечення – зосередження уваги читача на певній думці
через пояснення її у формі заперечення або застереження можливого іншого
погляду («Ні, я хочу крізь сльози сміятись…»);
патетичне ствердження – особливе підкреслення незаперечності
сказаного мовцем: («Так! Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати
пісні»);
анафора – єдинопочаток, повторення на початку віршових рядків, строф
або речень чи розділів однакових слів чи синтаксичних конструкцій. («Без
милого батько, мати – як чужії люди, без милого сонце світить – як ворог
сміється»);
епіфора – єдинозакінчення, повторення однакових слів чи синтаксичних
конструкцій у кінці віршованих рядків, строф чи речень:
Завтра рано заревуть дзвіниці
В Україні, – завтра рано
До церкви молиться
Підуть люди, – завтра ж рано…;
симплока – поєднання анафори з епіфорою, наприклад:
Я сьогодні не прийду додому – де я?
Я сьогодні в Київ не приїду – де я?
Епанастрофа – це повторення слова або фрази з кінця попереднього
рядка в наступному. Як і анафора, епіфора творить виразний поетичний ефект,
наприклад:
Отак у Скутарі козаки співали;
Співали, сердеги, а сльози лились,
Лилися козацькі…
Кільце (анепіфора) – це повторення того самого слова або
словосполучення на початку й у кінці речення, вірша строфи. («Ні, не співать
нам, доле, ні!»).
Градація – це розміщення мовних одиниць у послідовному наростанні чи
спаданні їх семантичних якостей або їх ваги в певному висловленні.
Висхідна градація:
Чого мені тяжко, чого мені нудно,
Чого серце плаче, ридає, кричить…
Спадна градація менш поширена в художніх текстах, бо пов’язана зі
зменшенням експресії:
Моя ти смерте, дай іще пожити
Хоч рік один, хоч день, хоч хвилину.
Головна функція градації полягає в тому, що вона викликає увагу до
зображуваного, надає йому більшої сили й виразності.
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Повтор – це синтаксична фігура, що утворюється спеціальним
накопиченням мовних елементів певного типу в одному вислові.
Повторюються окремі слова, словосполучення й складніші синтаксичні
одиниці. Головна, найзагальніша функція повтору – це художнє увиразнення
мови, посилення її експресивно-зображальних властивостей. («Утік!.. Немає!..
Сина, сина батько одцурався»).
Умовчання (обрив) – це різновид еліпса, фігура, яка залишає відчуття
незакінченості, обірваності вислову на замовчування якогось факту («Та…та…
– губи задрижали, лице скривилось, і він засичав тільки»).
Цією фігурою передають мовлення в моменти вираження тривоги мовця,
його подиву, роздумів, несподіваних вражень, нерішучості тощо.
Плеоназм – це фігура, яка утворюється спеціальним накопиченням
синонімічних висловів із однозначних або багатозначних слів. Семантичне
навантаження таких мовних елементів досить слабке, але вони доповнюють,
поглиблюють значення вислову, наприклад: «Я бачив це на власні очі («на
власні очі» зайві слова, але вони доповнюють правдивість баченого. Серед
плеонастичних фігур часто виступають і сталі словосполучення (щастя-доля,
життя-буття).
Тавтологія – це повторення того самого кореня в різних словотворчих
формах: віє – повіває, сила-силенна, диво-дивне. Ця фігура вживається, щоб
затримати увагу на сказаному, увиразнити його, посилити емоції жалю, туги,
суму, прохання тощо. Тавтологія – це один із видів плеоназму.
Ампліфікація – це синтаксична фігура, яка утворюється спеціальним
накопиченням у реченні однотипних мовних одиниць (епітетів, синонімів,
однорідних членів речення тощо), що у взаємодії підкреслюють, посилюють
висловлену думку, наголошують на якомусь факті («Тут зітхання, одні сльози,
там прокляття і погрози, галас, крик, і рев, і шум»).
Антитеза – це фігура, яка ґрунтується на протиставленні протилежних
явищ, понять, думок, характерів тощо («Пан гуляв у себе в замку, – у ярмі
стогнали люди…»). Антитезою увиразнюють соціальні контрасти,
протиставляють думки, явища тощо.
Полісиндетон – розширене повторення того самого сполучника з певною
стилістичною настановою. Через полісиндетон мова уповільнюється, а окремі
слова увиразнюються, наприклад («яр, і гребля, і тополі, і над криницею
верба…»).
Асиндетон – це фігура, яка побудована на спеціальному пропусканні
сполучників між словами чи реченнями. Відсутність сполучників надає мові
поетичного твору прискореного темпу, динамічності, стрімкості й згущення
змісту («Пропало, пройшло, пролетіло, минулося, щезло, спливло…»).
Паралелізм – паралельне зображення двох і більше явищ із різних сфер
життя (порівняння у формі зіставлення), наприклад:
Цвіте терен, цвіте терен,
А цвіт опадає.
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Хто в любові не знається,
той горя не знає.
Рефрен – це рядок або кілька рядків, які повторюються наприкінці
кожної строфи або групи строф вірша. Рефрен здебільшого підкреслює
найважливішу думку, наприклад:
Розкішний степ… Убогі села…
Це ти, мій краю чарівний?
Мій рідний край такий веселий,
Мій рідний край такий сумний!
Кільце (анепіфора) – це повторення того самого слова або
словосполучення на початку й у кінці речення, вірша, строфи або абзацу.
Найпростіша форма кільцевого повтору – це повтор одного слова, що починає й
закінчує певну синтаксичну одиницю; роль цього слова підкреслювальна,
наприклад: («Ні, не співать нам, доле, ні!»).
Поетична фонетика – це використання звуконаслідувань, звукопису –
звукових повторів, які створюють своєрідний звуковий «малюнок» мови.
Звуконаслідування – відтворення звуками людської крику птахів та звірів,
звучання предметів, шуму під час явищ природи, наприклад («І все отак
зозуля: ку-ку!»).
Звукові повтори – повторення в словах речення або віршованого рядка
одного й того ж близьких звуків. Такі повтори бувають двох різновидів:
асонанс – повторення одного й того ж чи близьких звучанням голосних
(«Тихо пливе блакитний річковий льон» – асонанс голосних і-и);
алітерація – повторення одного й того ж чи близьких звучанням
приголосних («Із страшним тріском на нас насувалася лісова пожежа» –
алітерація – с). Евфонічні засоби використовуються з метою посилення
інтонаційної виразності
вірша, створюють звукове тло. Назвемо
найхарактерніші символічні значення деяких звуків:
О – спів, сила духу, радість;
І – спокій, висота, ніжність, захоплення, краса;
А – радість, широчінь, крик;
У – сум, біль, страх, горе;
Л – любов, ласка, ніжність;
Г – грім, гамір, битва;
Р, в, л – рішучість, трагізм, суворість, героїзм;
Ж, ч, ш, дж, з, с – шелест, смуток, брязкіт, шум.
Ритмомелодика вірша
Строфа – група віршованих рядків, об’єднаних однією думкою та сталим
для твору порядком римування. Строфи поділяються на прості (двовірш
/дистих, тривірш/терцет, чотиривірш/катрен, п’ятивірш/пентина), складні
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(шестивірш/секстина,
семивірш/септима,
восьмивірш/октава,
десятивірш/децима,
тринадцятивірш/рондель,
чотирнадцятивірш/сонет).
Різнорядкові частини тексту називаються строфоїдами. Вірш, текст якого не
ділиться на строфи або строфоїди, є астрофічним.
Стопа – повторювана частина віршованого рядка, яка складається з
одного наголошеного та одного або двох ненаголошених складів. Стопи
бувають двоскладові та трискладові.
Двоскладові:
хорей – з наголосом на першому складі
Дух, що тіло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю…;
ямб – з наголосом на другому складі
Люблю весну, та хто її не любить,
Коли життя цвіте, як пишний сад;
пірихій – службова двоскладова стопа з обома ненаголошеними складами
;
Спондей – службова двоскладова стопа з обома наголошеними складами
;
Трискладові:
дактиль – трискладова стопа з наголосом на першому складі:
З раннього ранку до пізньої ніченьки
Голкою денно верти…;
амфібрахій – трискладова стопа з наголосом на другому складі:
І хвиля гуляє, мов чорнії гори,
Одна за другою біжить;
анапест – трискладова стопа з наголосом на третьому складі:
Обриваються звільна всі пута,
Що в’язали нас з давнім життям.
Рима – співзвучність прикінцевих складів у рядку, починаючи від
останнього наголошеного складу. За місцем наголосу розрізняються рими:
чоловічі (тверді) – наголос на останньому складі (теплота – жита);
жіночі (напівм’які) – наголос на другому від кінця рядка складі (пута –
розкута);
дактилічні (м’які) – наголос на третьому від кінця складі (віченьки –
ніченьки);
точна – усі звуки точно збігаються (мила – крила);
приблизна – співзвучність неповна (блискавиці – криця).
За частинами мови рими поділяються на – граматичні (іменникова,
дієслівна тощо) та неграматичні (римуються слова різних частин мови).
Римування – спосіб розміщення рим у вірші. Буває:
парне (паралельне) – одна рима зв’язує сусідні рядки (аа бб);
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перехресне – через рядок (абаб);
охопне (кільцеве) – через два рядки (абба);
довільне – (абвгдв).
Внутрішнє римування – римування всередині рядка, яке надає поезії
більшої мелодійності («Там тополі у полі на волі»).
Білий вірш – вірш, у якому відсутнє римування.
Останнім етапом аналізу є передавання враження від прочитаної поезії.
Наведемо приклад розбору вірша Ліни Костенко «Пекучий день…» ученицею
10 класу Зайченко Дариною.
Ліна Костенко
* * *

Пекучий день… Лісів солодка млява…
Смага стежок… Сонливиці левад…
Іде гроза дзвінка і кучерява
Садам замлілі руки цілувать.
Краплини перші вдарили об скрипку.
Кардіограма блиснула крива.
Вітри з розгону поламали скрипку,
Гуде у сосен буйна голова.
Тремтіння віт, і жах, і насолода,
Шаленство злив у білому вогні!
Ну, от і все. Одплачеться природа.
Їй стане легше, певно, як мені.
Вірш «Пекучий день… Лісів солодка млява» – зразок пейзажної лірики,
просякнутої філософськими роздумами. За жанром це вірш, де переданий
зв’язок духовного стану ліричної героїні з природою, відтворено красу літньої
грози. Ідеєю вірша є возвеличення єдності людини й природи, захоплення
красою навколишнього світу, утвердження думки про те, що природа, яка
оточує людину – жива.
Твір має багату художню лексику. Тропи естетично організовують текст,
збагачують уяву, увиразнюють створену картину, надаючи їй яскравих барв.
Розмаїття оцінних епітетів передають глибинний зміст поезії, посилюють
емоційність і виразність мовлення («пекучий день», «солодка млява», «гроза
дзвінка і кучерява», «білому коні», «буйна голова»), а метафори («кардіограма
блиснула крива», «шаленство злив у білому вогні»), різновид метафори –
персоніфікація («іде гроза …садам замлілі руки цілувать», «вітри з розгону
поламали скрипку», «одплачеться природа») утворюють чарівне, казкове
обрамлення вірша. Зорові, слухові та дотикові образи надають звукового
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фону, передають емоційний стан ліричного героя («пекучий день», «вогонь» –
дотиковий, «стежка», «скрипка», «білому вогні» – зоровий; «гроза дзвінка»,
«гуде голова» – слуховий). Образ-символи грози уособлює небезпеку, життєві
негаразди, вітру – руйнацію, переміни в житті. Образності надають перифраз –
«кардіограма блиснула» (замість блискавка) й оксиморон «солодка млява» і
«жах, і насолода».
Поезія має й багатий поетичний синтаксис, що підкреслює семантикостилістичні відтінки зображальних засобів. Інверсії «іде гроза», «одплачеться
природа», «кардіограма крива» використані поетесою задля увиразнення
ритмізованості рядка. Особливий поетичний ефект творять апосіопези
(«пекучий день…», «лісів солодка млява…», «сонливиці левад…»). Риторичний
оклик у поєднанні з ампліфікацією гіперболізує силу й потужність зливи
(«Тремтіння віт, і жах , і насолода, шаленство злив у білому вогні!»)
Звукова анафора к і звукова епіфора а, ку, да, ні, ва увиразнюють
мовну єдність. У поезії важливу роль відіграють асиндетон у перших двох
строфах (безсполучниковість). Цей синтаксичний засіб підсилює швидкі зміни
в природі, а полісиндетон у третій строфі уповільнює розповідь, передає
особливий емоційний стан ліричного героя.
Евфонічні засоби роблять мовлення мелодійним. Асонанс і передає
ніжність, захоплення, височінь, неосяжність світу, алітерація с – спокій перед
грозою, р – навпаки, бурю й грозу. Завдяки засобам фоніки природа
змальовується в експресивних тонах.
Організація віршованого рядка
Вірш строфічний, катрен, написаний п’ятистопним ямбом з
допоміжною стопою – пірихієм, що динамізує пейзажний сюжет. Римування
перехресне, рима проста, точна, чергується жіноча й чоловіча. Кожен рядок
закінчується переважно на іменникову, рідше прикметникову лексему.
Поезія справляє приємне й незабутнє враження, адже змушує
замислитися над тим, яку важливу роль відіграє природа в житті людини.
Безліч зображально-виражальних засобів, майстерно використаних у творі,
надають поезії особливої довершеності.
Література
1. Безпечний І. Теорія літератури. – Київ: Смолоскип, 2009. – 388 с.
2. Бандура О.М. Теорія літератури. – К.: Рад. Школа, 1969. – 286 с.
3. Бандура О.М. Вивчення елементів теорії літератури в 4-7 класах. – К.: Рад.
Школа.1981. – 129.
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КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ
З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Для засвоєння специфічних рис української мови під час вивчення тем
«Фонетика», «Лексикологія», «Морфологія», «Синтаксис», «Пунктуація» на
уроках української мови використовую завдання, які сприяють ефективному
засвоєнню мовленнєвих норм, збагаченню культури власного усного й
писемного мовлення учнів.
Завдання з розвитку мовленнєвих компетенцій
Вправа 1. (Із застосуванням ІКТ).
Робота в групах. «Збери звуки до кошика».
На екрані малюнки із зображенням дерева, клена, листка, вітру, трави,
землі, ковдри, птахів.
Завдання для груп:
- розчленувати слова на букви, «зняти» з дошки звук, записаний на картці,
що відповідає цій букві й покласти до відповідного кошика. Кожна група,
маючи кошики з надписами «Глухі», «Дзвінкі», «М’які», «Тверді»,
«Пом’якшені» збирає відповідні звуки;
- знайти пари «Дзвінким» й «Глухим» звукам;
- скласти міні-твір на тему «Кленова ковдра золотої осені»,
використовуючи подані слова.
Вправа 2.
Робота в парах. «Хто швидше?»
Один із учнів добирає приклади 10 слів, у яких букви я, ю, є позначають
два звуки, інший – 10 слів, де вони дорівнюються 1 звуку.
Вправа 3. (Із використанням ІКТ).
На екрані зображені предмети. Потрібно вибрати тільки ті, у назвах яких
відбувається уподібнення приголосних звуків.
Зображення на екрані: вокзал, футбол, косьба, кладка, баскетбол, кігті,
ліжко, усмішці, дужка.
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Вправа 4. (Для старших вікових груп).
Скласти лінгвістичну відповідь «Уподібнення приголосних звуків»,
увівши слова з буквосполученнями -шся; -зш; -сш; -тч; -жці; -шці; -зж; -ться
в речення.
Вправа 5.
Робота в парах. «Ти – мені, я – тобі!». Учні в парі по черзі витягують картки зі
словами й визначають, чи відбуваються в цих словах фонетичні зміни.
Молиться, комашці, мережці, розжився, зарісши, братчик, возишся, залізши,
яма, ясень, джем, віджим, вогкість, пюре, ім’я, рілля, розжувати, тітчин,
пояснення, просьба, повсякденний, повсякчасний.
Вправа 6.
«Я редактор». Із помилково затранскрибованих слів скласти правильні,
виправивши недоліки. Визначити, яка з мовленнєвих норм була порушена.
[грип], [душка],[клатка], [загатка], [друшпа], [латон’ка].
Вправа 7.
«Мовознавче дослідження».
Записати подані слова у фонетичній транскрипції за поданим зразком.
Раба, галка, перелаз, рад, суди, зелен, син.
Дібрати до них співзвучні слова, щоб виділені тверді звуки стали м’якими.
Виконати фонетичний розбір дібраних слів.
Зразок: лак [л а к]- ляк [лˈ а к].
Вправа 8.
«Навчаймося разом».
Прочитати текст. Знайти помилки. Відредагувати речення. Записати.
1.Україно! україно! Ти розквітла соловїно (М.Рильський). 2. Тихий день
ввійшов у сад гілястий, пахощі мидвянії розлив (Н.Забіла). 3. Я люблю, як
буває, осіню пахне яблуками у хаті; он лижать вони, повні сонця, немов на
св’яті (А.Малишко). 4. Мати перша в світі навчила лубити роси, лигенький
ранковий туман, пянкий любисток, мяту, маковий цвіт (М.Стельмах). 5. Мов
буран, звились в атаку матроси, у кожного звязка гранат (М.Нагнибіда).
Музеканти на хорах уже настроювали інструменти, щоб звякнути краковяк
(О.Донченко).
Вправа 9.
Утворити спільнокореневі слова від поданих твірних за допомогою
суфіксів -ськ-, ств-. Використавши опорні слова, скласти твір-роздум у
публіцистичному стилі про важливість збереження птахів.
Опорні слова: птах, каліка, Дрогобич, велетень, дослідник, убогий, турист,
юнак.
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Вправа 10.
«Упіймай слово». За допомогою малюнків утворити слова з префіксом пів(відповідно до змін, внесених в Український правопис від 22 травня
2019 року). Побудувати асоціативні ланцюжки між поняттями й скласти з ними
речення.

Вправа 11.
«Лови помилку». Прослухати речення. Знайти лексичні помилки,
відредагувати їх. Записати правильний варіант. Визначити типологію
помилок.
Зразок: Наші спортсмени зайняли призові місця. – Наші спортсмени посіли
призові місця.
Дітлахи радісно защебетали біля дитячого садочка. Письменник
перечитував написане. Він приїхав о шостій ранку. У березні місяці ми будемо
відзначати шевченківські дні. Слід берегти оточуюче середовище. Усі бажаючи
прийняли виклик. Матері не нравиться моя поведінка. Хлопці влаштували
жартівливу брань на кулаках.
Вправа 12.
«Знайомство з царицею Географією». Прослухати казку. Визначити тему
та головну думку. Знайти й виписати іншомовні слова, пояснити їхнє
значення, скориставшись словником іншомовних слів. Дібрати до
іншомовних слів українські відповідники.
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Перший день навчального тижня розпочався цікавою зустріччю з
царицею Географією. У першу чергу вона познайомила нас із новими друзями:
Горизонтом, Екватором, Масштабом. Потім, аби ми могли помилуватися
красою її просторів, покликала на допомогу найближчу подругу Мапу.
І тут між її друзями виникла суперечка, бо вони виявилися мешканцями
різних країн. Масштаб та Екватор завітали з Німеччини, а Горизонт, який дуже
любить подорожувати, відвідував Францію, і Німеччину, і Голландію, і
Польщу. Мапі було дуже важко спілкуватися з іноземними гостями, адже вона
хоч і має латинські корені, проте дуже гарно почувається в мальовничій
Україні. Звісно, мудра Географія зрозуміла, що якось потрібно виправити цей
дефект і попросила поради в нас, заздалегідь пообіцявши, що цариця Мова за
цей вчинок подарує нам багато лайків. Ми з радістю взяли участь у цьому
квесті й допомогли новій знайомій.
А потім, разом з усіма порадівши примиренню, зробили фото на гарну
згадку, пообіцяли не забувати про нових друзів та якомога частіше зустрічатися
з ними.
Вправа 13. (Із використанням ІКТ).
«І чужому научайтесь, //Й свого не цурайтесь».
Переглянути відеофрагменти. Знайти в них «зашифровані» власне
українські слова. (Відео за покликаннями):
1. Летовище.
https://www.youtube.com/watch?v=HtEGHzcTOPY
2. Руханка.
https://www.youtube.com/watch?v=pcLMi59Pqhw&t=46s
3. Альтанка
https://www.youtube.com/watch?v=uqoE6toCCTc
4. Водограй
https://www.youtube.com/watch?v=fUkcgMuQOe0&t=65s
5. Веселка.
https://www.youtube.com/watch?v=VaoORo1RZUE
За змістом переглянутих відео, скласти твір-розповідь з елементами опису,
використавши власне українські слова.
Вправа 14. «Знайди пару».
Утворити словосполучення, з’єднавши подані слова зі словами з довідки.
Про яку групу слів за значенням іде мова?
 Голосити, розголосити, виголосити, оголосити.
Слова з довідки: рішення, таємниця, з горя, промова.
 Намет, родовище, секрет, очі, двері, енциклопедія, пляшка,
банка.
Слова з довідки: Розкрити, відкрити, розгорнути, відкоркувати, розкинути,
відчинити, розплющити, відкупорити.
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Вправа 15.
«Друге зайве». Прочитати словосполучення. Виправити лексичні помилки.
Скласти діалог на лінгвістичну тему «Причини й наслідки порушення
лексичних норм».
Зразок: дивний парадокс – парадокс.
Дитячий лікар-педіатр; забезпечення безпеки; колишній експрем'єр; маршрут
руху; основний лейтмотив; пам'ятний сувенір; передовий авангард; реальні
факти; спускатися вниз; сьогоднішній день; щасливий хепі-енд.
Вправа 16. «Знайди пару». До іншомовних слів дібрати українські
відповідники.
Руфер, дедлайн, селфі, лайк, пазли, кавер, чизкейк, пароль, смайл, акаунт,
складанка, уподобайка, сирник, переспів, посміхайлик, обліковка, самчик,
дахолаз, ключ, реченець.
Вправа 17.
Виписати з речень слова, що належать до відповідної за вживанням групи
лексики. Пояснити значення виписаних слів. За покликанням на автора
визначити приналежність кожного речення до стилів мовлення.
1. «Полечу, каже, зигзицею…» (Т.Г.Шевченко). 2. «Він ґазда, вона ґаздиня, і
хоч дітей у них не було, зате була худібка ...» (М.М. Коцюбинський).
3. Широкий Дніпре, не малий! Пробив єси високі скали…» (Т.Г.Шевченко).
4. Перший рік Г. Сковорода навчався в підготовчому класі, наступні три роки –
у граматичних класах і, ставши після цього спудеєм, рік вивчав піїтику (КиєвоМогилянська академія. Ізборник). 5. «Лиш ясним промінням іскрилася ватра.
І сипала зорям привіт» (Ю. Старосольський).6. «Щоб летів на вільних крилах
На кичери і в діброви…» (В.Івасюк). 7. Мандрівні шевці і кравці були
звичайним явищем не тільки в наступному, XVIII, а й у XIX ст. поряд з
великими фабриками взуття (Історична довідка). 8. Сенсація від збірної
України: «Синьо-жовті» пройшли перший раунд плей-оф (Із сайту Depo.
Сектор). 9. Веселка символізує перетворення, небесну славу, трон бога Неба,
зустріч Неба із Землею, міст або границю між світами (Культурна асоціація
«Новий акрополь»).
Вправа 18.
Творче завдання. Скласти власне висловлення в публіцистичному стилі за
матеріалами поданого короткого словника неологізмів на тему «Причини
появи неологізмів-запозичень в лексичній системі української мови та
сфери їх використання».
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Короткий словник неологізмів
Акаунт (англ. account – рахунок) – 1. Обліковий запис у комп'ютерній системі.
2. Сукупність наданої інформації про користувача, засоби та права користувача
відносно багатокористувацької системи.
Аутсорсинг (англ. outsourcing – використання зовнішнього ресурсу) – передача
організацією чи підприємством певних бізнес-функцій або виробничих
процесів на обслуговування іншій компанії, яка спеціалізується у відповідній
галузі.
Байопік (від англ. biographical picture – біографічна стрічка) –
кінематографічний жанр, що розповідає про долю відомої особистості; фільмбіографія.
Біосоціологія (від давньогр. βίος – життя) – міждисциплінарна наука, яка
пояснює розвиток і проблеми людського суспільства з точки зору принципів
біології, зокрема теорії еволюції.
Біткойн (від англ. bit – шматочок та coin – монета) – децентралізована
електронна (віртуальна) валюта.
Блог (англ. blog, від web log – щоденник) – веб-сайт, головний зміст якого —
короткі записи, зображення чи мультимедіа, тимчасової значущості, що
регулярно додаються чи оновлюються.
Вербалізм (від лат. verbalis – словесний) – марнослів'я; намагання приховати за
великою кількістю наукових термінів відсутність глибоких знань і серйозної
думки.
Воркаут (англ. workout – тренування) – гімнастичні тренування на свіжому
повітрі.
Гендерний (від англ. gender – стать) – той, що стосується соціальної статі,
фактору статевих відмінностей в соціальному контексті.
Генофонд (ген і фонд) – сукупність усіх генів однієї популяції організмів.
Діджей (від англ. – DJ, скорочення від Disc Jockey) – людина, що здійснює
публічне відтворення записаних на звукові носії музичних творів зі зміною або
без зміни матеріалу технічними засобами.
Дредлоки (англ. dreadlocks – жахливі пасма) – зачіска у вигляді довгих
заплетених пасм волосся, які, відростаючи, зберігають свою форму; дреди.
Експат (від лат. ex – поза і patria – батьківщина) – працівник, який отримав
тимчасове призначення на роботу за кордоном.
Еспресо (іт.) – кавовий напій, приготовлений шляхом пропускання гарячої
водяної пари під тиском через контейнер із жареною і меленою кавою.
Іміджмейкер (англ. imigemaker від image – зображення і maker – творець) –
спеціаліст із формування образу з метою покращення репутації, впливовості чи
популярності.
Інвойс (англ. invoice) – документ, що надається продавцем покупцеві та
містить перелік товарів і послуг, їх кількість та кошти які покупець має
сплатити за ті послуги.
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Інсайдер (англ. insider від англ. inside – всередині) – представник обмеженої
групи людей, які мають доступ до конфіденційної інформації, недоступної
широкій публіці.
Кастинг (англ. casting – розподіл, зміна) – відбір претендентів на виконання
відповідного творчого задуму.
Когнітивність (від лат. cognitio – пізнання, вивчення) – здатність до
розумового сприйняття і переробки зовнішньої інформації; пізнання.
Копірайтер (англ. copywriter – від. copy – примірник і writer – письменник) –
фахівець з написання рекламних та презентаційних текстів.
Лаунж (від англ. lounge – вітальня) – легка фонова музика, призначена для
створення невимушеної атмосфери.
Мейнстрім (англ. mainstream – основний потік) – провідний на даний момент
напрямок в певній сфері діяльності.
Меседж (англ. message – повідомлення) – 1. Повідомлення, звернення. 2. розм.
інформація «між рядків».
Ноутбук (англ. notebook – записник) – портативний персональний комп'ютер.
Папараці – фотограф, що агресивно і наполегливо переслідує знаменитостей з
метою зйомок їхнього особистого життя без належного на те дозволу.
Пілатес – система фізичних вправ для зміцнення м'язів тіла і покращення
загального фізичного стану організму.
Подкаст (англ. podcast від Pod і broadcast – мовити на аудиторію) – цифровий
медіа-файл (аудіо чи відео), призначений для онлайн-відтворення на
програвачах чи персональних комп'ютерах.
Пранк (від англ. prank – розіграш, жарт) – телефонний розіграш з метою
викликати неадекватну реакцію.
Респондент (лат. respondere – відповідати) – учасник соціологічного
опитування, який відповідає на запитання анкети, тобто виступає в ролі
джерела первинної інформації про явища і процеси, які досліджуються.
Сервер (англ. server – той, хто обслуговує) – 1. Програмний компонент
обчислювальної системи, який виконує обслуговуючі функції за запитом
клієнта. 2. Спеціалізоване обладнання, призначене для виконання сервісного
програмного забезпечення.
Стартап (від англ. start-up – запуск) – компанія з невеликою історією розвитку,
яка знаходиться в фазі становлення і вивчення перспектив ринку.
Тирамісу (італ. tiramisu – дослівно «підніми мене») – італійський
багатошаровий десерт, до складу якого входять сир маскарпоне, кава (зазвичай
еспресо), курячі яйця, цукор і печиво савоярді.
Толерантний (лат.) – поблажливий, терпимий до чиїхось думок, поглядів,
вірувань тощо.
Топ (англ. top – верх) – 1. Верхня частина жіночого одягу без рукавів. 2. Верхня
частина списку, рейтингу тощо.
Тренд (англ. trend – тенденція) – основна тенденція зміни.
Фан (англ. fan – прихильник) – шанувальник чого-небудь чи кого-небудь.
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Фейк (англ. fake – підробка) – інформаційна містифікація чи відверта
дезінформація з метою введення в оману; шахрайство.
Фірма (іт., букв. – підпис, від лат., міцний, надійний) – 1. Торговельне або
промислове підприємство, що користується правом юридичної особи; компанія,
діло, бізнес. 2. Об'єднання однорідних або суміжних підприємств.
Фішинг (від англ. fishing – рибальство) – інтернет-шахрайство з метою
виманювання у користувачів мережі персональних даних (паролів, логінів,
номерів кредитних карт тощо).
Фрилансер (англ. freelancer) – 1. У середні віки – воїн-найманець; вільний
стрілець. 2. Працівник, що виконує роботу без укладання довгострокового
договору з роботодавцем; позаштатний працівник, незалежний підрядник.
Хакер (від англ. to hack – рубати) – 1. Кваліфікований фахівець в галузі
комп'ютерних систем, який захоплюється їх детальним дослідженням.
2. Зловмисник, який добуває конфіденційну інформацію в обхід систем захисту
комп'ютерних мереж.
Шопінг (англ. shopping) – форма проведення часу шляхом тривалих і
регулярних відвідин магазинів і покупки товарів.
Штрихкод (нім. strich – риска, лінія, фр. code ) – спосіб запису даних у вигляді
білих та чорних смуг різної товщини або квадратів різного розміру,
призначений для ідентифікації товару і зчитування інформації про нього.
Яппі (англ. – молодий міський професіонал) – молоді заможні люди, які ведуть
активний спосіб життя з метою побудови професійної кар'єри й досягнення
матеріального успіху.
Вправа 19.
«Я – редактор».
Відновити повний варіант поданих речень, скориставшись словами з
довідки. Знайти помилки у творенні форм кличного відмінка.
Відредагувати. Розставити розділові знаки (за потребою).
1. … зійди над горою… (Т. Шевченко). 2. Ой … широкий та дужий!
(Т. Шевченко). 3. Пусти мене … на гори, де ряст весняний золотом жаріє
(Леся Українка). 4. Ой не ходи … та на вечорниці (Маруся Чурай). 5. Де ти
бродиш …? (Степан Писаревський ). 6. Грай … як вітер сей грай! (Леся
Українка) 7. Понеси мене на крилах… (В.Симоненко).
Довідка: Грице; моя пісня; радість моя; зоря моя вечірняя; моя доля; мій
батенько; Дніпр мій, Дніпр.
Вправа 20.
Утворити словосполучення, розкривши дужки.
4 (підручник), 3 (ведмежата), 5(сані), 6 (лікар), 1,5 (апельсин), 2 (апельсин),
23(учень), 1,5 (квартал), 0,5 (яма), 3( кілометр), 44 (вазон).
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Вправа 21.
Дібрати нормативні відповідники до поданих слів.
Завідуючий, відпочиваючий, бажаючий, поробка, чистячий, чернігівчани,
сумчанка, щитовидний, диктовка, виключення (із правила), діючий (закон),
оточуюче.
Вправа 22.
Використавши малюнки, утворити словосполучення іменник +
прикметник. Скласти повідомлення наукового стилю про ареал
проживання цих птахів та звірів.
Довідка: поні, шимпанзе, кенгуру, колібрі, це-це, зебу, коала, ему, фламінго,
динго).

Вправа 23.
Заповніть таблицю, розподіливши подані нижче прикметники.
Прикметники, у яких правильно
утворені форми ступенів порівняння

Прикметники, від яких ступені
порівняння утворити не можна

Жовтогарячіший,
премудріший,
найвеличезніший,
найвеличніший,
швидкоплинніший, вищчий, самий розумний, більш цікавіший, найгідніший,
порожніший, швидший, нижчий, поганіший, кращий.
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Вправа 24.
Скласти
речення
з
поданими
словосполученнями.
Визначити
приналежність прикметників до груп за лексичним значенням. Пояснити
фразеологізми.
Біологічне дослідження, величезний ара, вовча посмішка, вовчий хвіст,
лебедина зграя, лебедина вірність, лебедина пісня, малиновий сік, малинова
сукня, ведмежа послуга, ведмежий барліг, заячий характер, заячі вуха.
Вправа 25.
Скласти повідомлення в науковому стилі про появу й діяльність
літературних угрупувань, використавши їх власні назви-абревіатури.
Аспанфути, МАРС, ВАПЛІТЕ, ВУСПП, Бу-Ба-Бу, ЛуГоСад, АУП, СПУ.
Вправа 26.
«Знайди прислівник». За початком «зашифрованих» на фото слів утворити
прислівники. Визначити розряд за значенням.

Довідка: феноменально, фатально, реально, печально, душевно, кардинально,
колосально, банально.
Завдання для перевірки рівня сформованості мовленнєвих компетенцій
Тести з теми «Фонетика».
1. Звук [д] є в кожному слові рядка
а) загадка, футболіст, правда;
б) дядько, дев’ять, джура;
в) баскетбол, дім, віддзвін;
г) податок, дятел, звідти.
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2. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
а) джміль, відзвітувати, мелодія;
б) завоювання, італійський, дзвін;
в) єднання, надзвуковий, вія;
г) арієць, вищість, віджатий.
3. Позначте слово, у якому кількість звуків і букв однакова
а) щавель;
б) ящур;
в) щогла;
г) щирий.
4. Виділена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка
а) згасити, звалити, зчищати;
б) радо, футболіст, долина;
в) вітчим, витрачати, позаторік
г)цідити, цифра, цікавий;
д) анекдот, покора, кидати.
5. Звук [ґ] треба вимовляти в обох словах рядка
а) …анок, во..зал;
б) за…артований, допомо…ати;
в) ...руша, …рати;
г) …рунт, …уральня;
д) …ра, ...атунок.
6. Знайти рядок, у якому [дж] та [дз] позначають один звук.
а) Джура, віджати, дзвін;
б) адже, дзиrа, джбан;
в) віддзвін, дзьоб, дзеркало;
г) джміль, джаз віджити.
7. Позначити рядок, у якому в усіх словах при вимові відбувається уподібнення
приголосних звуків.
а) Розсунути, ліжко, жінці;
б) загадка, розпач, косьба;
в) вокзал, пісня, кладка;
г) екзамен, жінці, Вітчизна.
8. У якому рядку в усіх словах приголосні тверді?
а) Змагатися, взимку, ластівка.
б) полонити, вишиванка, мовити;
в) рілля, повінь, вогонь;
г) правда, питання, просо.
62

Українська мова і література в школі № 64’2020

9. У якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки?
а) Полярний, лисиця, листя;
б) аля, рюш, вія;
в) віяло, плюш, варяги;
г) пам'ять, єдність, знам’я.
10. У якому рядку слова розташовані в алфавітному порядку?
а) Порада, правда питання принцип;
б) півень, подруга позика показ;
в) правосуддя, праслов'янський посуд;
г) приписка практика, прати, принцип.
11. Знайти, у якому рядку є асонанс.
а) Хто се, хто се по сім боці чеше косу? Хто се? (Т. Шевченко).
б) Осанна, Невже це осінь, осінь, о! – Та сама… (Ліна Костенко).
в) Терпи, терпи. Терпець тебе щліфує… ( В.Стус).
г) Хоч раз. Хоч раз ти повинен відчути… (В.Герасим’юк).
12. Алітерація є в рядку.
а) І день іде, і ніч іде.
б) Тінь там тоне, тінь там десь…
в) За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
г) Її душили, а вона живе!
Її палили, а вона живе!
Відповіді:
1
А

2
Г

3
А

4
Б

5
А

6
Б

7
Г
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12
Б

Українська мова і література в школі № 64’2020

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ганна Баран,
завідувач кафедри філологічних дисциплін та
методики їх викладання
Чернігівського ОІППО
імені К. Д. Ушинського,
кандидат філологічних наук, доцент,
голова Чернігівської обласної організації
Національної спілки письменників України

ТВОРЧІСТЬ ЛАУРЕАТІВ ЛІТЕРАТУРНОЇ ПРЕМІЇ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
Є у Сіверської землі одна цікава особливість: які б часи, які б катаклізми
й негоди не пробігали над цим краєм, він завжди залишається чистим і
непорочним, як сльоза немовляти, він завжди дивує світ своїми найкращими
людьми, своїми неповторними митцями.
Від найдавніших часів і до сьогодення народжує ця благословенна земля
таланти, що проростають буйно на ниві красного письменства. В українській
літературі найзнаковіші, найвідоміші митці слова – переважно вихідці із
Чернігівщини чи пов’язані з цим краєм своїм життям і творчістю. Від
«Поученія дітям» Володимира Мономаха, «Слова о полку Ігоревім» до творів
Юрія Мушкетика, Володимира Дрозда та багатьох інших наших сучасників
Сіверський край прославляли й прославляють його гідні сини й дочки.
Одним із найяскравіших імен в українській літературі беззаперечно
залишається Михайло Михайлович Коцюбинський, творчість якого
сформувалася й розквітла саме в славетному й благословенному Чернігові. У
цьому місті видатний майстер написав свої найвідоміші й найдосконаліші
твори, тут він звив своє родинне гніздо, тут народилися його діти, і тут, урешті,
він спочив у Бозі від суєти цього світу. Геній Коцюбинського зумів створити
найяскравіші картини з життя різних людей, відобразити природу в
найнепередбачуваніших її виявах, намалювати світ у такому ракурсі, який
побачив сам автор. Михайло Коцюбинський випередив свій час, своїми
творами він вивів українську літературу на європейський рівень, поставив своє
ім’я в один ряд із такими відомими прозаїками, як Кнут Гамсун, Еміль Золя,
Ґі де Мопассан, Генрік Ібсен, Арне Гарборг, Артур Шніцлер, Ґергарт
Гауптманн, Моріс Метерлінк.
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Дім Коцюбинських став у Чернігові осередком культури, просвіти,
українського духу. До оселі письменника завжди приходили найкращі люди
того часу. Коцюбинський повсякчас підтримував молодих і талановитих
митців, допомагав їм порадою. Недаремно про вечори в Коцюбинського все
своє життя згадував ще один український геній (теж уродженець Чернігівщини)
Павло Тичина. Михайло Михайлович опікувався талантами, уболівав за них,
тому після нього й залишилися його прихильники, учні, вдячні митці, які на
різних етапах історії України не дали зникнути творам письменника та згадці
про нього.
У часи Незалежності виникла ідея започаткувати на Чернігівщині
обласну премію імені Михайла Коцюбинського, якою впродовж багатьох років
нагороджують поетів, прозаїків, вчених, художників, музикантів. Премія за цей
час набула такого престижу, що на її здобуття подають свої твори не лише
митці Чернігівщини, але й автори з усієї України та за її меж.
У різні роки цієї високої нагороди удостоїлися різні автори. Читаючи
твори цих письменників, усвідомлюєш, настільки багатою й багатогранною є
сьогодні українська література, який широкий спектр тем, сюжетів, художніх
прийомів демонструють талановиті лауреати. Ці твори належать перу різних
авторів, а відтак викликають особливе зацікавлення як характеристика
сучасного українського літературного процесу.
Палітра творчості лауреатів дуже яскрава й багатоманітна.
Література ХХ ст. подарувала Україні твори таких видатних майстрів
слова, як Юрій Мушкетик, Михайло Слабошпицький, Станіслав Реп’ях,
Олександр Астаф’єв, Леонід Горлач, Дмитро Іванов, Кость Москалець,
Світлана Короненко, Микола Адаменко, Анатолій Дімаров, Валерій Шевчук,
Михась Ткач, Олександр Деко, Іван Шевченко, Іван Корбач, Тетяна та Сергій
Дзюби, Василь Буденний, Олексій Брик та ін.
Кожен із цих письменників – непересічна творча особистість, яскравий
автор, кожен по-своєму цікавий і оригінальний.
Свого часу з’явилися дві антології творів лауреатів премії Михайла
Коцюбинського. Про одну із цих антологій – антологію прози – ми й
поговоримо.
Узяти до прикладу твори Юрія Мушкетика. Ми знаємо цього
письменника як автора багатьох великих епічних полотен, творця історичної
прози, якою зачитувалися й зачитуються всі, хто цікавиться історією України.
Юрій Мушкетик, як ніхто інший, уміє передати особливості тієї чи тієї
історичної доби, змалювати картини побуту, показати переживання своїх
героїв. Водночас у творах прозаїка ми знаходимо цікаві сентенції й крилаті
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вислови про людське життя і його перебіг. У запропонованій антології вміщене
оповідання Юрія Мушкетика «Солов’ї над Прип’яттю», у якому автор
розповідає про кілька днів із життя ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС,
якому навіть «чорнобильської» пенсії ніхто не хоче дати, бо, виявляється, що в
документи заносили занижені дані про радіоактивний фон, щоб потім не
платити тим, хто працював у цей час на АЕС. Життєва правда цього оповідання
вражає епізодами із побуту людей у ті страшні дні, коли радіація проникала
скрізь, а більшість українців навіть не здогадувалася, настільки ця загроза
страшна й непоборювана, як вона відгукнеться в подальшому, як відіб’ється на
фізичному й духовному здоров’ї людей, як ця аварія змінить світ і як світ стане
іншим, зовсім іншим, після цієї страшної катастрофи. Проте в оповіданні
йдеться ніби й не про те. Тут автор розповідає про звичні й буденні речі, якісь
суєтні моменти, які начебто й ніякою мірою не демонструють глобальности
аварії, не показують ступеню руйнувань. Але саме в таких дрібних деталях і
захована суть катастрофи, бо вона не лише в аварії, вона вже вселилася в душі й
серця людей і руйнує їх із середини.
Ім’я Валерія Шевчука знане не лише в Україні, але й скрізь у світі, де
цікавляться українською культурою. Невтомний трудівник на ниві
літературознавства й історії української літератури, Валерій Олександрович –
неперевершений майстер слова, окраса українського красного письменства.
Його проза – перлина української літератури. І хоч письменник уважає, що
премія імені Михайла Коцюбинського для нього є дуже суттєвою й
престижною відзнакою, нагородження Валерія Шевчука – неабиякий престиж і
для премії. Особлива манера Шевчукового письма, багатство його лексики,
особливості синтаксису надають творам автора специфічности й особливої
значущости. «Халабуда для коханки» – оповідання, що вміщене в нашій
антології – один із тих творів, які яскраво відображають стиль письменника,
його неповторний почерк. Химерність і іронічність, яскраво виписані образи і
несподіваний поворот сюжету – усе це риси, що характеризують художню
прозу Валерія Шевчука. Людина позірно завжди шукає спокою, але насправді
прагне й пригод. Так і герой оповідання «Халабуда для коханки» – чоловік, що
веде звичний спосіб життя, – виявляється, має мрію, недосяжну й далеку, бо
супроводжує вона його з далекої юности й увійшла в нього з поглядом дівочих
очей, і залишилася там назавжди. І хоч очі ті, вочевидь, належали його
майбутній дружині, він у це не вірить, бо створив для себе образ дівчини, яка
ніколи не постаріє, як не постаріє бажання прекрасного й потаємного в душі
людини…
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Давнім другом і побратимом Валерієві Шевчуку був світлої пам’яті
Петро Дідович – автор оригінального й самобутнього твору «Буття зелене»,
повісті, яка, на наше глибоке переконанням, стала перлиною, окрасою
української літератури. Письменник зумів створити безсюжетне прозове
полотно так майстерно, що його читаєш із захопленням і великою насолодою.
Такий ефект досягнутий особливістю мови, яскравістю стилістичних знахідок,
ритмізованістю письма. Петра Дідовича можна назвати віртуозним майстром,
поетом у прозі. Окрім того, письменник був ще й неперевершеним
мемуаристом, що залишив після себе велику кількість спогадів. Уміщена в
антології розповідь «Світ клином» змальовує, на перший погляд, картину
українського повоєнного села, та насправді розкриває перед нами душевні
травми й психологічні болі людей, не схожих на інших, покалічених і
ущерблених життям. Тонкий психологізм цієї оповіді допомагає читачеві
замислитися над людською бідою й водночас збагнути, що фізичні каліцтва не
є для їх носіїв перешкодою в тонких душевних порухах. Названа оповідь
заслуговує на більш глибоку критичну статтю й навіть літературознавче
дослідження. Ми, на жаль, не маємо змоги так широко аналізувати цей твір.
Тому закликаємо читача вдумливо перечитати оповідь і замислитися над
проблемами, порушеними в ній.
Яскравим зразком української літератури ХХ – початку ХХІ ст. є твори
Анатолія Дімарова. Проза цього письменника – правдива історія нашого
народу. Життєві сюжети його оповідань вражають умінням автора створити
особливу атмосферу: читач і всміхнеться, і засумує, і замислиться про вічні
істини та цінності. Невеликі за обсягом прозові твори, уміщені в антології,
розповідають про різні часи нашої історії, про всілякі життєві перипетії, які
довелося пройти й самому авторові, і всьому народу. Анатолій Дімаров пише
так, що читач занурюється в хід розповіді, переживає разом із героями й
відчуває, як сам стає частиною оповіді. На особливу увагу заслуговує
оповідання «Баба Ониська і четверо її чоловіків», у якому життєва історія
сільської жінки відбиває в собі й історію України. Життя однієї людини як
модель існування в часі й просторі викладене автором. Баба Ониська, яка ще
топче ряст і вважає, що «вмирать – день терять», згадує своїх чотирьох
чоловіків, які, кожен по-своєму, відходили із її життя в засвіти молодими і
залишали Ониську в нестатку й бідах, а вона виборсувалася із життєвих
каламутей. В оповіданні про бабу Ониську та її чоловіків автор заклав одну
неспростовну життєву істину: у суспільних катаклізмах чоловіки завжди
відходять першими, на їхню долю припадають найтяжчі випробування, вони
першими падають від куль і ножів ворога. Жінка в суспільних протистояннях
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менш уразлива смертю, зате на її плечі лягають земні життєві клопоти й тягарі,
вона мусить залишатися, щоб продовжити світовий розвиток, щоб народити
дітей і виховати їх, щоб підняти з руїни свою країну. Оповідання про бабу
Ониську – то ніби велике світове історичне дзеркало, у якому відбилися часи й
народи, то ніби певний докір нам, теперішнім, які часто-густо не зберігають
свої родини, не цінують сімейні устої, уважають, що інститут сім’ї – пережиток
минулого, а чоловіків (чи жінок) може бути багато. В Ониськи світогляд був
іншим, та не від неї залежало, що доля й обставини дарували їй такий земний
шлях…
«Бій під Березною» – це не лише розділ роману Івана Корбача «Останній
похід короля», а й «розділ» української історії. Іван Михайлович Корбач –
відомий автор історичної прози, який у своїх творах дуже часто змальовує
події, які відбувалися на теренах Чернігівщини. Відданість і зрада,
підлабузництво і гордість, честь і запроданство, стійкість і ницість – ось ті
риси, притаманні людській істоті, які яскраво вимальовує у своєму творі
письменник. Історія має властивість повторюватися, щоправда, у різних
проявах, тому її уроки дуже важливі для прийдешніх поколінь. На цьому
імпліцитно й наголошує прозаїк, показуючи картини історії, які дуже схожі на
сучасні українські події.
Змалюванням життєвої правди через призму власного життя можна
охарактеризувати прозу письменника Миколи Адаменка. Пройшовши нелегкий
життєвий шлях, митець яскраво описує картини суспільних явищ, свідком яких
був сам. Частина спогадів письменника «Хистка кладка через безодню»,
уміщена в антології, подає читачеві цікаві факти нашого недавнього минулого.
Микола Петрович з великою любов’ю до своєї землі й до свого народу
правдиво й чесно подає епізоди із власного життя. Автор самокритично
ставиться до своїх вчинків, хоча іноді й насправді немає причин на таку
критику. М. Адаменко – зразок письменника й людини, що не зламалася і
водночас зберегла в серці любов до світу і людей.
Із уривка з повісті «Солов’ї співають на світанні» Олександра Дека
(Рабиновича) довідуємося про молоді роки поета Віктора Забіли, його
перебування в Борзні. Описуючи цей відрізок життя Забіли, О. Деко показує
нам події, які відбувалися на Чернігівщині в середині ХІХ століття. Історія
кохання поета, його життєва позиція, погляди на ті чи ті обставини й події
вимальовують перед нами образ українського патріота, у якому ніяка військова
муштра, ніяке російське виховання в навчальних закладах не змогло вбити духу
предків, родинного гена й поривань української душі. Олександр Аврамович
допомагає читачеві проникнути в атмосферу того часу, переживати разом із
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героями, відчути всі порухи душ героїв. Письменник пише лаконічно й
водночас небагатослів’ям уміє так змалювати риси героя, що, здається,
велемов’я було б і зайвим, і недоречним. Майстерний автор Олександр Деко
занурює читача у свій текст і розширює світогляд.
До когорти митців, які своїми творами збагатили українську літературу,
належить відомий український письменник, публіцист, літературний критик
Михайло Слабошпицький, що знаний як автор біографічних романів про
представників української культури. Не так давно побачив світ новий твір
цього автора «Що записано в книгу життя», у якому письменник в оригінальній
формі (формі можливих спогадів) подає сторінки життя Михайла Михайловича
Коцюбинського. Уривок із цього роману вміщує й наша антологія. Опис
острова Капрі, на якому Коцюбинський провів чи не найкращі миті свого
життя, Слабошпицький подає через призму спогадів, листів та творів Михайла
Михайловича. Автор роману з яскравим мистецьким умінням проникає в
почуття свого «ліричного» героя, із особливою задушевністю висловлює своє
ставлення до геніального попередника. Майстер «правдивої імітації»,
витончений стиліст, Михайло Слабошпицький реально змальовує образи свого
роману, чудово копіює навіть стиль того чи того персонажа.
У яскравій палітрі творів української літератури проза Михася Ткача сяє
чарівними барвами. Здавалося б, тема села не нова для українського красного
письменства. Проте кожен із авторів опрацьовує її по-своєму. Перу Михася
Ткача належать перлинні шедеври – оповідання про село, про його мешканців,
про стосунки між людьми. Зворушливі розповіді не залишають нікого
байдужим, а майстерність форми цих оповідань заполонює й чарує. Сердечний
щем і хвилювання викликає оповідання «Сині очі Маньки». Корова –
годувальниця сільської родини – доживає віку разом із її господинею.
Горпинине життя – віддзеркалення українського повоєнного села, яке й у
бідности, і в нестатках, і в горі, і в радости живе своїми простими одвічними й
водночас такими вселенськими турботами. Корова Манька вже така стара, що
може здужати шлях лише до базару. Зворотної дороги тварина не витримує.
Але її господиня не хоче продавати корову на бойню, бо не може вбити істоту,
яка стала для жінки рідною. Автор навіть ім’я корові добирає людське,
наголошуючи цим, що для Горпини тварина набуває людських рис. Оповідання
«Сині очі Маньки», як і багато інших прозових творів Михася Ткача,
вирізняються багатством лексики, фразеології, особливостями синтаксичної
будови речень. Ці риси надають прозі цього автора неймовірного колориту,
яскравої образности й чарівливости.
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Один день сільської солдатської вдови описує у своєму оповіданні
«Бабине літо» Петро Антоненко. Марфа – героїня розповіді – немолода
колгоспниця, яка самотою скутує старість. Як і всі в селі, Марфа готується до
храму, чекає, що хтось із рідні (хоч і мало залишилося: хто загинув, хто помер,
а хто виїхав) зайде до неї, бо вже до всіх сусідів навідалися храмові, а жінка
сидить на ґанку й виглядає родини. Дочекавшись двоюрідного брата з
дружиною, рада й весела, збирає на стіл та гостить родину… Розповідь про
один вдовиний день у період бабиного літа – прониклива картина сільського
життя початку вісімдесятих, правдива історія українського села. Уся турбота
про солдатську вдову зводиться до прибитої на перехнябленому паркані зірки,
бо ніхто не допоможе ні паркан підрихтувати, ні хату перекрити, ні стіни
підремонтувати. Паспорт і той видали колгоспникам лише нещодавно, а до того
були вони колгоспними бездокументними кріпаками, із якими голови колгоспів
могли робити що завгодно. Але Марфа не нарікає, не звикла скаржитися. Самасамотою доживає свій вік і кляне свою долю. Звичні життєві клопоти загутують
ту самотність… Петро Антоненко, удаючись до діалогів, дуже тонко передає
душевні болі селянина, яскраво змальовує побут і спосіб життя сільського
трударя.
До різних жанрів прози вдавався у своїй творчости славної пам’яті Іван
Шевченко – письменник із особливим, лише йому притаманним почерком. У
Івана Шевченка твори різножанрові й на різні теми. Майстер слова захоплює
нас гумористичними й сатиричними розповідями, викриває вади сучасного
життя. Водночас подає картину 30-х років минулого століття, яка вражає й
жахає своєю правдивістю й гостротою. Психологія людини, її схильність до
сприймання всього: і правди, і відвертої брехні; невміння відрізнити пшеницю
від полови, наївність, що межує з глупотою, – усе це яскраво змальовує прозаїк
в оповіданні «Пресвята з двома младенцями». Через свою наївність українці
часто потрапляли в скрутні ситуації, але чи не найбільшим лихом став
Голодомор, який забрав життя мільйонів. Екзистенційна межова ситуація, у
якій опиняється героїня оповідання, уражає життєвою оголеною правдою,
змушує замислитися про те, що в цьому житті важливе, а що – другорядне, що –
праведне, а що – грішне. Зрештою, уся проза Івана Шевченка наскрізь
просякнута особливим дидактичним (у широкому розумінні) підтекстом,
спонукою до читача думати про вчинки й слова, помисли й бажання.
Особливим оптимізмом і життєвою енергією наповнені твори ічнянця
Станіслава Маринчика. Мила повістина «У нас в Озерах» захоплює вже з
перших рядків, надає щасливого настрою й дарує особливу радість перенесення
в молодість, у квітучий рай юности, у красу перших почуттів. Ця повість – один
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із найкращих творів Станіслава Маринчика. Письменник з особливою любов’ю
подає нам епізоди власного життя, своєї милої юности, коли він, ще зовсім
молодий, учився такого цікавого ремесла як демонстрування кінофільмів.
Переживши майже все з того, про що пізніше написав у своєму творі, автор
чуттєво й глибоко проникає в психологію й почуття свого героя, надихає
читача картинами села середини минулого століття, показує переваги й вади
тогочасного життя. Станіслав Маринчик – майстер живого, можна навіть
сказати, кінематографічного письма. Та це й не дивно. Письменник довгий час
працював саме як кінематографіст, сценарист і режисер багатьох
документальних фільмів, тому і прозові його твори перебрали на себе багато
рис із мистецтва кіно.
Уже давно набули популярности твори Олексія Брика, який опановує
різні літературні жанри, порушує у своїй прозі найрізноманітніші теми,
демонструє обізнаність у різних галузях людських знань. Олексієві Брику
особливо вдаються пригодницькі твори, він уміє «закрутити» сюжет, тримати
читача в напрузі. І водночас психологічні портрети героїв своїх оповідань
письменник уміє змалювати так точно й живо, що створює враження
присутности й наявности. Подані в антології оповідання порушують тему
кохання й на перший погляд видаються романтичними історіями для
підстаркуватих панянок. Та то лише перший погляд, який ніколи не оцінює
об’єктивно. Вдумливо прочитайте оповідання Олексія Брика й ви
переконаєтеся, настільки цей автор глибокий і щирий. Образи, змальовані
письменником, типові і – водночас – кожен зі своїм далеко не схематичним
характером; кожна проблема, заторкнута автором, буденна і – воднораз –
нетривіальна й індивідуальна. Уміння поєднати все це в один сюжет і відрізняє
прозу Олексія Брика від багатьох інших творів, надає його текстам особливого
окремішнього стилю.
Усе, що пережив Микола Клочко, він намагався передати у своїх
художніх творах. Читати прозу цього письменника не завжди легко через те, що
автор живопише картини, далекі від елегій та пасторалей. Микола Клочко –
людина нелегкої долі. У таких письменників – твори як оголений нерв: чуттєві,
напружені, чесні. Життя в’язнів радянських концтаборів, колгоспницькі будні,
факти з історії українського народу – усе це турбувало Миколу Павловича й
допомагало в літературній праці. Серце людини щирої, доброї, незлобивої, яка
намагається виправдати й зрозуміти кожного свого персонажа, відкрите через
твори цього письменника. Подекуди автор висвічує дитинною наївністю, та все
ж відвертість і чистота, які струмують із цих текстів, не залишають нікого
байдужими.
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Славетна біографія славетної людини. Так можна сказати про
документальну розповідь Віталія Леуса «З бойового завдання не повернувся», у
якій автор змальовує героїчні вчинки військового пілота Федора Буленка, який
у роки Другої світової війни воював за свободу й мир. Твори Віталія Леуса – це
життєві історії. Дуже часто автор писав про реальних людей, що надає його
прозі особливої живости, своєрідної присутности. Не виняток і наведена в
антології розповідь. Життя славного земляка і його загибель виписані автором
без зайвого мудрування: просто й щиро. Такі твори завжди матимуть свого
читача, завжди будуть популярними й цікавими.
Одним із найяскравіших прозаїків у нашій літературі зі всією сміливістю
можна назвати Віктора Баранова, який своїми романами засвідчив належність
української літератури до ряду великих літератур. Віктор Баранов – один із тих
письменників, психологізм прози яких настільки високий, що сюжет часто вже
не має ніякого значення. Глибина його творів, широкий діапазон образів,
уміння мистецьки зобразити атмосферу, у якій перебуває той чи той герой,
створюють для Віктора Баранова імідж письменника – автора тонкого
психологічного письма. Наведені в антології оповідання – це різнопланові
твори. Химерна новела «Вернісаж однієї картини», подорожня записка
«Наталка» та напівпригодницьке оповідання «Альтич і Десенка» демонструють
майстерність автора в різних жанрах та в опрацюванні багатьох тем.
Якоюсь неймовірною теплотою, щирістю віє від творів Михайла Руденка.
Письменник уміє захопити й розчулити читача, увести його у світ своїх героїв
невимушено й природно. Михайло Руденко – людина закохана в життя, тому в
його творах наскрізно звучить похвала життю, заклик берегти миті, відведені
нам Богом. Автор без пафосу моралізаторства подає нам картини буття, які
слугують повчальним матеріалом для кожного читача. Трепет серця, бриніння
сльози на очах викликає оповідання «З коханими не розлучайтесь», у якому
письменник майстерно вимальовує долю людську й наполягає, що життя
людині відведено так мало і треба його цінувати, а людей, які поруч з тобою,
оберігати й любити. Михайло Руденко – лікар за фахом. Це та професія,
представники якої спочатку роблять боляче, щоб потім стало легше. Цей
принцип діє й у творах письменника. Читачеві боляче читати про горе й
трагедію, але водночас він ніби відбуває певний катарсис, очищення від
скверни, вишукує у своїй душі нові ресурси для виявлення любови й
замилування світом…
Лауреатами премії імені Михайла Коцюбинського в номінації «Проза»
стали не так багато жінок, але це, без перебільшення, знакові імена нашої
літератури: Лілія Бондаревич (Черненко), Олена Конечна, Валентина
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Мастєрова, Олена Печорна, Тетяна Сидоренко. Кожна з цих письменниць
принесла в літературу свій стиль і своє бачення подій, свою особливу манеру
письма й своє вміння передати образи героїв.
Валентина Мастєрова – авторка оповідань і романів, що вже давно
полюбилися читачам і завоювали славу. Письменниця тонкого психологічного
письма, майстриня гострого сюжету, Валентина Мастєрова кожен раз дивує нас
новими темами і яскравим умінням їх розв’язувати. Українське село – обдерте,
знеможене, пропите й зневажене, але ще живе своїми світлими людьми й
нехитрими клопотами – постає в новелах письменниці в усій життєвій правді.
Новели, подані в антології, об’єднує одна тема – змалювання сучасного села. Де
ж би мали взятися в безпросвітности й темноті честь, відданість, любов? Як би
мали затаїтися в пропитій душі співчуття, любов до рідного брата, якого не
може згадати розум, але відчуває серце? Куди бігти матері зі своїм темним
горем, що, очевидно, напастю лягло на сина? Твори Валентини Мастєрової не
дають відповідей на ці запитання, бо й не могли б тих відповідей відшукати,
вони лише оголюють проблеми, змушують читача відчути чужі біль і розпач.
Письменниця змушує побачити всі сторони людини, закликає не судити
знічев’я, не сприймати життя однобоко.
Новелою в її чистому вигляді постає перед нами твір Лілії Бондаревич
(Черненко) «Столик на двох». Майже анекдотичний сюжет, несподіване
завершення… Усе ж цінність цього твору не в його вляганні в академічні
норми, а в змалюванні героїні, у трепетній і сумній розповіді про жінкудівчинку, такого собі новітнього Мюнхгаузена, що вигадала свій світ, своє
життя, своє кохання. І лише смерть у цієї Шахерезади справжня. Бо й так воно
насправді є – лише смерть справжня, усе решта можна вигадати. Хоча, як
знаємо, світ рухається вперед лише завдяки дивакам, а героїня новели саме
дивачка, така собі міська божевільна в чоловічих черевиках і дивній
кожушанці. Усе, що в неї є, – це її вигадки, у які починають вірити всі. Але ті
придуми безвинні, як безвинні видіння в блаженних і юродивих… Лілія
Бондаревич (Черненко) – неперевершена авторка тонкого психологічного
письма, її урбаністична проза має свій окремішній характер, своє обличчя.
Оповідання й новели письменниці читаєш із особливим задоволенням.
Філософський погляд на світ вирізняє прозу Лілії Бондаревич з-поміж багатьох
творів сучасних українських авторів.
Олена Конечна – багатогранний прозаїк. У її творчій скарбниці
психологічні новели, філософські оповідання і, водночас, пригодницькі
авантюрні твори, які захоплюють читача своєю гостротою сюжету та
реалістичним зображенням світу й людей у цьому світі. Уривок із такого
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роману «Синдром Роксолани» уміщує наша антологія. Незважаючи на те, що
жанр цього твору вимагає стрімкости сюжету, авторка вносить у текст багато
психологічних прийомів та філософських роздумів, від чого роман набуває
ваги, перетворюється із «чтива», такої собі «розважалочки», у цікавий
життєвий художній твір, який до снаги прочитати й любителям гостросюжетної
літератури, і тим, хто кохається в інтелектуальному красному письменстві.
Кожен із названих нами авторів – постать на літературному овиді, кожен
– оригінальний автор зі своїм неповторним письмом, твори кожного слід читати
й пізнавати. То ж хай щастить нашим письменникам і нехай ще не одна
престижна премія стане для них нагородою.
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