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ВСТУПНЕ СЛОВО

Усе, що я знаю про своє життя, здається, я вичитав із книг.
Жан-Поль Сартр

Шановні одинадцятикласники й одинадцятикласниці!

Ви стоїте на порозі самостійного життя, і саме від вашого майбутнього ви-
бору залежать ваші успіх, щастя й задоволення чи незадоволення дорослим 
життям.

А що, на вашу думку, дає вивчення такого предмета, як зарубіжна літера-
тура? Чи варто витрачати час на читання багатотомних художніх творів, коли 
зарубіжної літератури навіть немає поміж дисциплін, призначених для скла-
дання ЗНО? 

Зарубіжна література — один із найцікавіших предметів шкільної про-
грами: саме в її творах у художній формі описані навколишній світ у всьому 
його розмаїтті та особливості сприйняття за різних часів й різними народами 
загальнолюдських цінностей (добра, любові, гуманізму, миру, справедливості, 
дружби, вірності тощо). 

Вивчаючи зарубіжну літературу, ви дізнаєтеся про звичаї та традиції різ-
них народів, навчаєтеся порівнювати їх, досліджувати вершинні здобутки сві-
тового письменництва.

Різнобічно освічена людина, яка обізнана щодо філософських та культур-
них надбань попередніх століть та сьогодення (а саме вони є підґрунтям сучас-
них політики, економіки, моралі, мистецтва), нікому не дозволить маніпулю-
вати ані своєю свідомістю, ані своїми діями.

Завдяки художній літературі людина також пізнає саму себе, учиться ана-
лізувати власні думки й почуття, краще розуміє інших людей.

Шедеври світової класики дарують естетичну насолоду, збагачують наш 
внутрішній світ.
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Умовні позначки

 — теорія літератури

 — Україна і світ

 — літературний ринг

 — світ літератури в цікавих фактах

 — література й інші види мистецтва

 — ваша книжкова полиця 

 — онлайн-бібліотека

Могутність, мудрість і краса літератури відкриваються повною мірою 
тільки перед людиною освіченою й допитливою, тому кожен із шести розділів 
підручника починається довідкою про історичну добу або письменника чи ано-
тацією до твору, який ви вивчатимете. Різноманітні рубрики підручника — 
«Теорія літератури», «Культурологічні зв’язки», «Україна і світ», «Співдруж-
ність мистецтв», «Літературний ринг», «Літературознавчо-психологічний 
практикум» тощо — допоможуть вам усебічно розглянути пропоновані літе-
ратурні теми та проблеми, удосконалити свої вміння й навички, підвищити 
рівень ключових компетентностей та адекватно оцінити власний рівень на-
вчальних досягнень, спроектувати програму подальшої самоосвіти.

Читайте! Нехай не буде у вас жодного дня, коли ви не прочитали хоч би 
однієї сторінки нової книги!

Бажаємо вам успіхів!
Автори
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ТА КУЛЬТУРА 
Й ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО СВІТУ

Інтелектуальна розминка

• Які виклики сьогодення ви вважаєте найсерйознішими, найзагрозливі-
шими для людства?

• Як ви ставитеся до глобалізації?

• Розкажіть про роль інтернету у вашому житті.

• На вашу думку, яке місце у житті людини посідає книга (у паперовому 
й електронному форматах)?

Моральні виклики сучасного світу

Читання творів видатних авторів не обов’язково 
робить людину розумною. Але ризик надзвичайно великий.

Мартен Паж

Сучасні науково-технічні відкриття дарують людству неабиякі можли-
вості. Проте чи замислюємося ми щодо наслідків, якщо ми використаємо ці 
можливості повною мірою?

Інтернет кожному дає змогу спілкуватися з будь-ким у будь-якому ку-
точку земної кулі, а його унікальні можливості допомагають людям у найріз-
номанітніших сферах діяльності. Натомість інтернет упливає на свідомість 
громадян сучасного глобалізованого світу.

Глобалізація — процес усесвітньої економічної, політичної та куль-
турної інтеграції й уніфікації. У ширшому розумінні — перетворення пев-
ного явища на планетарне, таке, що стосується всього людства. 

Культурна глобалізація — поширення у світі ідей, моди, релігій, техно-
логій, мов тощо. Культурна глобалізація зміцнює контакти між культурами, 
але певною мірою становить загрозу унікальності національних культур.
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Провідне значення розвитку науки й техніки відвертає суспільство від 
глобальних проблем сучасного світу: соціальної несправедливості, матеріаль-
ного зубожіння, воєн та порушення екологічного балансу. До цього переліку 
додаються також моральні виклики. 

Занепад духовності сучасного цивілізованого суспільства потребує вну-
трішньої перебудови кожної особистості. На жаль, моральні й етичні засади 
дехто сьогодні сприймає як щось нав’язливе, несуттєве.

Для того щоб людство прогресувало, йому вкрай необхідні моральне відро-
дження й духовне піднесення. У цьому неабияка роль належить гуманітарним 
наукам, зокрема літературі, яка допомагає людині окреслити для себе жит-
тєві цінності, що будуть її опорою та поштовхом до дії. Іще одним моральним 
викликом можна вважати громадянську пасивність сучасної молоді, здебіль-
шого зацікавленої у грошовій винагороді, аніж у суспільно-корисній праці. 
Благодійність, волонтерство — ось ті види громадянської діяльності, що ґрун-
туються на моральних принципах людей, які присвячують їй свій вільний 
час, свої кошти а інколи навіть ризикують власним життям. Кожна людина 
має замислитися над тим, користь чи загрозу здатні нести її дії, та пробудити 
в собі відчуття моральної відповідальності перед суспільством, спонукати до 
розбудови та процвітання цього суспільства. 

Значення літератури та культури для 
збереження миру й духовності

У хорошій книзі більше істин, ніж хотів вкласти в неї автор.
Марія фон Ебнер-Ешенбах

В успішних країнах систему освіти давно вважають найбільш ефективною 
інвестицією, запорукою економічного й соціального прогресу та духовного 
розвитку громадян.

Вимога сьогодення — не тільки високоосвічена, а й духовно багата лю-
дина, здатна до емпатії, готова реально допомагати ближньому та відповідати 
за власні вчинки й почуватися відповідальною за наслідки поганих учинків 
своєї громади, спільноти й навіть держави.

Вихована на загальнолюдських цінностях особистість жодним чином не 
дозволить утискати права та свободи співгромадян, ніколи не зазіхне на мате-
ріальну або культурну власність оточуючих, завжди обстоюватиме власні мо-
ральні принципи, водночас дослухаючись до сторонньої думки. Маючи владу, 
така людина сприятиме збереженню миру у світі — завдяки здатностям вести 
цивілізований діалог (поважаючи й переконуючи опонента, доходячи одно-
стайності з будь-яких проблемних питань), співпереживати знедоленим, пова-
жати всіх і кожного.

Виховати саме таку особистість допомагають культурні надбання люд-
ства — література, музичне, образотворче мистецтво.
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Роль вітчизняної перекладацької школи у популяризації 
світової літератури й формуванні українського читача

Справжнім містком між твором зарубіжної літератури та українським 
читачем є переклад, який здійснюють талановиті люди — перекладачі. Їхню 
діяль ність, особливо за останні три століття, можна назвати громадянським 
подвигом, тому що за часів імперської заборони української мови, ідеологіч-
ного тиску й переслідування у ХХ ст. саме вони обстоювали українську духов-
ність, право українського читача долучатися до світової духовної скарбниці, 
кращих літературних досягнень різних народів світу.

І. Я. Франко наголошував: «Переклади чужомовних творів, чи то літера-
турних, чи наукових, для кожного народу є важливим культурним чинником, 
даючи можливість широким народним масам знайомитися з творами й пра-
цями людського духу…» Думку про належність художнього перекладу до рід-
ної літератури розвинули багато вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема 
М. Т. Рильський стверджував, що «переклад художньої літератури тільки 
тоді здійснює свою функцію, коли це переклад творчий, коли він доходить до 
читача, коли він є фактом рідної літератури». 

Відомий поліглот Микола Олексійович Лукаш знав 20 мов, переклав твори 
понад 20 класиків світової літератури, що писали в різних жанрах. Наклад пе-
рекладених ним творів становить близько 1,5 млн примірників. Творчість іще 
одного видатного українського перекладача, Григорія Порфировича Кочура, 
охоплює 26 століть, 3 континенти, 29 країн, 31 мову. За підрахунками до-
слідників, він переклав з оригіналів понад 600 поезій. За словами Ж. В. Кли-
менко, його доробок — «феноменальне явище не лише в українській, а й у сві-
товій культурі...». 

Діалог культур — це пізнання іншої культури за допомогою знання своєї, 
а своєї — через іншу шляхом інтерпретації й адаптації цих культур одна щодо 
одної в умовах смислового незбігу більшої частини обох. Головним засобом 
цього процесу постає мова, знання якої є важливою передумовою розуміння 
іншої культури. Культурологи визначають особистісний, етнічний, міжнаціо-
нальний та цивілізаційний рівні діалогу культур. 

Бібліотека універститету Торонто
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Літературні премії світу. Письменники-лауреати 
та їхній внесок у боротьбу за мир і духовність

Нобелівська премія

Нобелівську премію вважають найпрестижнішою 
міжнародною літературною премією у світі. Разом із чо-
тирма іншими Нобелівськими преміями її запроваджено 
за заповітом Альфреда Бернхарда Нобеля 1895 року. На-
городжують нею від 1901 року.

Поміж лауреатів Нобелівської премії — Г. Сенке-
вич (Польща), Р. Кіплінґ (Велика Британія), Р. Рол-
лан (Франція), К. Гамсун (Норвегія), Дж. Б. Шоу (Ве-

лика Бри танія), Е. Гемінґвей (США), Дж. Ґолсуорсі (Велика Брита нія), 
А. Камю (Франція), Б. Л. Пастернак (Росія), Я. Кавабата (Японія), П. Неруда 
(Чилі), Ґ. Ґ. Маркес (Колумбія), С. О. Алексієвич (Білорусь) та ін. 

Свого часу на здобуття Нобелівської премії висували таких україн-
ських письменників і поетів: І. Я. Франка, В. К. Винниченка, П. Г. Тичину, 
М. П. Бажана, У. О. Самчука, В. С. Стуса, Л. В. Костенко. Іван Франко і Ва-
силь Стус премії так і не дочекалися (нею нагороджують тільки живих); решта 
відмовилися з різних причин, часто політичних. 

Букерівська премія

Букерівська премія заснована 1969 року та вважається найпрестижнішою 
англомовною літературною премією та другою у світі після Нобелівської. 

Пулітцерівська премія

Одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, му-
зики й театру в США, заснована видавцем Джозефом Пулітцером 1917 року. За 
його заповітом на три чверті фонду створено вищу Школу журналістики, а ре-
шту витрачено на призначення премії визначним американським журналістам. 

Премія імені Йоганна Вольфґанґа Ґете

Це найбільша літературна нагорода Німеччини. Премію Ґете вручають 
кожні три роки 28 серпня, у день народження класика німецької літератури. 

Премія імені Астрід Ліндґрен

Шведська премія за визначні досягнення в літературі 
для дітей та юнацтва. Сьогодні її вважають найзначущою 
нагородою в галузі дитячої літератури. 

Ґонкурівська премія

Французька літературна премія для відзначення про-
зових творів. Матеріальна її частина є символічною і ста-
новить лише 10 євро, проте цю премію вважають однією 
з найпрестижніших. 
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Дублінська літературна премія

Дублінська премія — не лише одна з найбільших у грошовому вираженні, 
а й найдемократичніша, оскільки претендувати на неї може письменник будь-
якої національності, країни, віку. 

Премія Х’юґо (Г’юґо)

Щорічна англомовна літературна премія в галузі наукової фантастики, за-
снована 1953 року. Названа на честь Х’юґо Ґернсбека — засновника першого 
науково-фантастичного журналу «Захопливі історії». 

Премія принцеси Астурійської

Престижною іспанською літературною 
премією винагороджують не за конкретний 
твір, а за загальний внесок у літературу. Ця 
премія — найпрестижніша в іспаномовному 
світі, її навіть називають іспанською Нобелів-
ською премією. 

Премія імені Ганса Крістіана Андерсена

Міжнародна премія, якою винагороджують за видатний внесок у ди-
тячу літературу письменників і художників-ілюстраторів. 1973 року Почес-
ний дип лом Міжнародної премії імені Г. К. Андерсена здобув український 
письмен ник Богдан Чалий, а 1979 року до Почесного списку Андерсена впи-
сано ім’я Всеволода Нестайка та його книжку «Тореадори з Васюківки». 

Премія шейха Заїда

Названа на честь засновника ОАЕ, першого президента цієї країни шейха 
Заїда бін Султана Аль Нахайяна, який обіймав цю посаду протягом 33 років.

1. Розгляньте «хмаринку слів» та складіть за нею зв’язну оповідь-мірку-
вання про значення літератури й культури для збереження миру та духов-
ності, для розвитку вашої особистості.

ДУХОВНІСТЬ     КУЛЬТУРА
маніпуляція    світогляд    естетика    насолода    наука

техніка    цивілізація    глобалізація    ЦІННОСТІ
молодь    освіта    література    інформація    шквал

громадянські принципи    мрія    суспільство    виклики
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2. Якою, на вашу думку, є роль шкільної літературної освіти в демократич-
ному суспільстві? Створіть ідеальну модель уроку зарубіжної літератури 
та презентуйте її.

3. Змалюйте колективний портрет сучасної молодої людини — випускника 
чи випускниці школи І–ІІІ ступенів. Що вам у ньому імпонує, а що ви-
кликає занепокоєння, навіть осуд?

4. Якою є позиція знаного письменника та перекладача М. Т. Рильського 
щодо поетичного перекладу?

5. Перекладна література — це «золотий міст зрозуміння та спочування між 
нами і далекими людьми, давніми поколіннями» (І. Я. Франко). Чи поді-
ляєте ви цю думку Каменяра? Обґрунтуйте свою позицію.

6. Чи можна надбанням нашої культури вважати якісний переклад твору ін-
шої літератури українською мовою? Свої міркування обґрунтуйте.

Створіть!

• Якби ви були меценатом, засновником якоїсь літературно-мистецької пре-
мії, то кого й за що ви б нею винагородили? Намалюйте на папері або опи-
шіть словесно, якою має бути емблема цієї премії. 
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ПОДОРОЖ ПЕРША. 
ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ 

Літературна подорож нічим не поступається справжній, інколи навіть ці-
кавіша, адже ми можемо вирушити в мандри будь-якої миті й відвідати як 
сучасні країни, так і опинитися в минулому чи майбутньому, спостерігати 
за пригодами та душевними шуканнями різних героїв, переживати разом із 
ними складні життєві моменти, замислюватися над вічними проблемами. Тож 
спершу ми помандруємо у минуле, ознайомившись зі знаковими творами, що 
спонукатимуть вас до роздумів та глибокого осмислення одвічних істин.

Просвітництво як літературна доба. 
Ґете і Просвітництво

За доби Просвітництва у більшості європейських держав (крім Англії та 
Нідерландів, де вже відбулися ранні буржуазні революції) зберігся старий 
стан речей. Проте просвітницькі ідеали, ідеї волі, рівності, братерства підго-
тували нових філософів, соціологів, економістів, літераторів, буржуазне су-
спільство загалом нового часу. Література, музика й театр сягнули худож-
ньої зрілості завдяки творам А. Ф. Прево, Г. Філдінґа, Т. Смоллета, Вольтера, 
Й. В. Ґете, Й. С. Баха, В. А. Моцарта, Й. Гайдна.

Просвітництво — ідейний і суспільний рух у країнах Західної Європи 
у другій половині XVII — XVIII столітті, пов’язаний із загальними змінами 
умов життя під упливом розкладу феодальних та утвердження капіталістич-
них виробничих відносин. Представники цієї течії — учені, філософи, письмен-
ники — уважали метою суспільства людське щастя, а шляхом до нього — пере-
будову суспільства відповідно до принципів, продиктованих розумом. 
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Просвітництво Інтелектуальний і духовний рух кінця XVII — 
початку XIX ст. у Європі та Північній Америці, 
природне продовження гуманізму Відродження 
й раціоналізму початку Нового часу, що 
заклали підвалини просвітницького світогляду: 
відмову від релігійного світорозуміння та 
звернення до розуму як до єдиного критерію 
пізнання людини й суспільства.

Шарль-Луї де Монтеск’є 

1689–1755

Правник, письменник 
і політичний теоретик. Автор 
статей французької «Енциклопе-
дії, або Тлумачного словника 
наук, мистецтв та ремесел», 
книг «Перські листи» та «Про дух 
законів». 

Іммануїл Кант

У численних працях стверджу-
вав, зокрема, що умова 
пізнання — загальнозначущі 
апріорні форми, що упорядкову-
ють хаос відчуттів. За Кантом, 
ідеї Бога, волі, безсмертя, які не 
можна довести,  є постулатами 
«практичного розуму», 
необхідною передумовою 
моральності.

1724–1804

Вольтер 
(Франсуа-Марі Аруе)

Один із найвидатніших 
філософів-просвітників XVIII ст.; 
поет, прозаїк, сатирик, трагік, 
історик, публіцист, відомий 
дотепною критикою католицької 
церкви, прибічник свободи 
віросповідання та слова, а також 
поділу церкви й держави.

1694–1778

Дені Дідро 

1713–1784

Філософ та енциклопедист доби 
Просвітництва, один із авторів 
статей першої «Енциклопедії, 
або Тлумачного словника наук, 
мистецтв та ремесел».

Жан-Жак Руссо 

Філософ-просвітник, письмен-
ник, композитор. У трактаті «Про 
суспільну угоду, або Принципи 
політичного права» (1762) 
висунув ідею народного 
суверенітету.

1712–1778

«Енциклопедія, або 
Тлумачний словник наук, 

мистецтв та ремесел»
 (1751–1780) 



Просвітництво як літературна доба. Ґете і Просвітництво

15

Характерною ознакою наукової думки Просвітництва було 
орієнтування на практичне використання досягнень науки 
в інтересах промислового й суспільного розвитку. Маючи спільні 
основні принципи, просвітницький рух по-різному розвивався 
в різних країнах. Становлення Просвітництва відбувалося 
відповідно до політичних, соціальних та економічних умов, 
а також національних особливостей 
окремих держав.

Перша будівля 
Імператорського 

університету в Харкові

Церква Успіння Пресвятої 
Богородиці 

у Львові. 1591–1629

Даніель Дефо  

1660–1731

Письменник і публіцист; один із 
засновників європейського 
реалістичного роману, автор 
роману-виховання «Життя 
й дивовижні пригоди Робінзона 
Крузо…» (1719).

Карло Ґольдоні 

Драматург, реформатор 
італійського театру доби 
Просвітництва, автор комедій 
«Слуга двох панів» (1749), 
«Шинкарка» (1753).

1707–1793

П’єр-Оґюстен Карон 
де Бомарше 

Драматург і публіцист доби 
Просвітництва, автор комедій 
«Севільський цирульник, або 
Марна обережність» (1775) та 
«Шалений день, або Весілля 
Фігаро» (1784).

1732–1799

Василь Назарович 
Каразін 

1773–1842

Учений, винахідник, громадський діяч. Засновник Харківського                             
університету (1805), ініціатор створення Міністерства народної 
освіти, автор ліберальних проектів реформування державного 
устрою та сільського господарства. Зробив численні відкриття 
в галузі органічної й неорганічної хімії, першим запропонував 
створити мережу метеорологічних станцій держави.
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Інтелектуальна розминка

1. Що ви знаєте про добу Просвітництва? Які твори цього періоду та їхні ав-
тори вам знайомі?

2. Наскільки, на вашу думку, можна змінити суспільство просвітою, літера-
турою та мистецтвом? 

Інтерактивна вправа

• Розгляньте інфографіку на с. 14–15. За матеріалами онлайн-додатка  
й вільними джерелами інтернету складіть портрет доби Просвітництва (ро-
бота в групах). 

• Підготуйте доповідь за темою «Просвітництво в Німеччині. Його вплив на 
розвиток культури Європи».

Німецьке Просвітництво та його 
вплив на розвиток Європи

Йоганн Вольфґанґ Ґете — «бурхливий геній»

Трагедія «Фауст» — вершина творчості митця й один із найвидатніших 
творів світової літератури.

Інтерактивна вправа

• За матеріалами інфографіки зі с. 17 та онлайн-додатка  складіть візитівку-
портрет Й. В. Ґете (робота в парах).

Злет письменницьких пошуків Ґете — філософська трагедія «Фауст», над 
якою він працював більшу частину свого життя і яка стала своєрідним підсум-
ком болючих роздумів митця над проблемами сенсу буття, моральних цінно-
стей і духовних запитів людини. 

Історія створення трагедії «Фауст»

Трагедія «Фауст» — твір досить складний, тому що порушує одвічні про-
блеми, які кожне покоління намагається розв’язати. Жага пізнання в людині 
закладена, напевно, генетично: прагнення до добра, що повсякчас бореться 
зі злом, мрія — теж. Протягом свого життя поет збирав по краплинах му-
дрість, яку втілив у довершеному художньому творі, алегоричність та симво-
ліку якого вчені-літературознавці розшифровують до сьогодні. «Я збирав усе, 
що відбувалося перед моїми очима й вухами, перед моїми почуттями. У мої 
твори тисячі окремих істот внесли своє <…>, усі прийшли та принесли свої 
думки й досягнення, свої долі та життя, своє буття»,— підсумовував на 
схилі віку автор трагедії «Фауст».
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Йоганн Вольфґанґ фон Ґете

Основні твори

Найвизначніший німецький поет, прозаїк, 
драматург, філософ, натураліст і державний діяч.
Знав кілька іноземних мов (французьку, італій-
ську, англійську); вивчав художню літературу, 
історію, природничі науки; музикував та малю-
вав.

Драма «Ґец фон Берліхінґен»; трагедія «Іфіґенія 
в Тавриді»; роман «Страждання юного Вертера»; 
поеми «Герман і Доротея», «Фауст»; балади 
«Лісовий цар», «Коринфська наречена»; автобіо-
графічна книга «Поезія і правда».

Творчість Ґете — одне з найвидатніших явищ світової літератури, що є складовою 
скарбниці художніх та літературних цінностей людства.

1749–1832

Ілюстрація до «Фауста» 
Й. В. Ґете

Ілюстрація 
до «Вільшаного короля» 

Й. В. Ґете

Ілюстрація до «Германа 
і Доротеї»  Й. В. Ґете

Поезія Ґете сповнена 
філософських міркувань.

«Лісовий цар» та «Коринфська наречена» створені в традиціях моторошної 
балади: іхні першоджерела — античні міфи й середньовічні перекази. У баладах 
Ґете передає відчуття нічних страхів, коли таємниче та потойбічне вривається 
в реальне життя.
Таланту Ґете властива універсальність: словами митець відтворював 
історичні епохи, виражав іноді протилежні сильні почуття, намагався дізнатися 
про рушійну силу людських учинків, проникнути в глибини природи.

Предметом «Фауста» є не окремий життєвий конфлікт, а послідовний ланцюг 
глибоких конфліктів упродовж усього життя. Такий план трагедії, що суперечив 
усталеним правилам драматичного мистецтва, дозволив Ґете втілити у «Фаусті» 
власну життєву мудрість та історичний досвід своєї доби.
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Джерела твору «Фауст» Й. В. Ґете

Початок 
XVI ст. 
Народна 
легенда
про Фауста

1587 р. Йоганн 
Шпіс
«Історія про док-
тора Фауста…»

Крістофер Марло 
«Трагічна історія доктора Фа-
уста»

Ґотхольд Еф-
раїм Лессінґ 
«Фауст»
(фрагменти 
п’єси)

Фауст — маг, 
чарівник,
поет-гума-
ніст,
який продав
душу дияволу

Фауст — чаклун, 
чорнокнижник, 
який уклав трива-
лий контракт із Ме-
фістофелем на ви-
конання бажань

Фауст — богоборець, чорний 
маг.
Знання йому потрібні для зба-
гачення та влади. Його образ 
сприймали як сміливий бунт 
проти суспільних законів

Фауст — уче-
ний, одержи-
мий жагою пі-
знання

Особливості композиції, сюжету, жанру, проблематики трагедії «Фауст»

Основний конфлікт 
Філософський 
двобій між Богом 
та Мефістофелем за 
людину. Маємо 
полюси протисто-
яння: Мефістофель 
і Бог укладають 
парі, починається 
експеримент, де 
об’єктом дослі-
дження є людина. 
Бог обіцяє Мефі-
стофелеві не 
втручатися 
в перебіг експери-
менту, тому що 
йому заздалегідь 
відомий результат. 
У вірі в людину 
виявляється 
істинний гуманізм 
Бога. Філософ-
ський конфлікт 
концентрує в собі 
досягнення філо-
софської думки 
XVIII ст.

Особливості сюжету
У І частині чітко вимальову-
ються три сюжетні центри: 
Фауст — Мефістофель, 
Фауст — Марґарита, Фауст — 
Ваґнер. Композиційні зв’язки 
між ними забезпечують 
уведені в дію другорядні 
персонажі (алегоричні та 
міфологічні образи).
ІІ частина. Увага Ґете зосере-
джена на втіленні ідей. 
Різноманітні теми подано 
в п’яти діях. У V дії Фауст 
підбиває підсумок свого 
життя, пересвідчується 
в цінності реального буття 
й діяльнісного життя людини

Проблематика 
Філософські проблеми: життя та 
смерть, добро та зло, сутність 
буття, призначення людини 
у світі, людина та природа, 
людина та Всесвіт, пізнання 
світу, кохання, мистецтво і його 
роль у суспільстві тощо

Жанрова своєрідність
Драматична поема: 
поетичний твір великої 
форми, у якому 
авторські ремарки 
відсутні, а зміст 
розкрито через репліки 
та монологи персона-
жів. Поєднує реаль-
ність і фантастику, 
лірику й філософію. 
Кохання постає як 
величне почуття 
і випробування; 
а «експеримент» над 
Фаустом — як спосіб 
визначення сутності 
людини. Фінал твору — 
втілення християнсько-
го віровчення.
Філософська трагедія: 
гострий і непримирен-
ний конфлікт, який 
створюють нерозв’язні 
суперечності. Герой 
прагне вибороти свою 
долю наперекір волі 
вищих сил
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Сюжет трагедії «Фауст»

І. Присвята (поет із сумом і вдячністю згадує часи юності, друзів).
ІІ. Пролог у театрі (розмова директора театру, поета й коміка — це відо-

браження поглядів Ґете на поезію та мистецтво).
ІІІ. Пролог на небі — зав’язка, суперечка між Богом та Мефістофелем: що 

є людина на землі — довершене створіння, яке прагне істини, чи тварина із 
тварин? Господь дозволяє Мефістофелеві, для якого все це є своєрідною грою, 
спокусити Фауста. 

ІV. Перша частина — 25 сцен
Фауст намагається пізнати сутність буття за допомогою магії. Та Дух 

землі, обурений зухвалою самовпевненістю вченого, не відкриває йому жод-
ної таємниці. Приходить Ваґнер — учень Фауста, сухий педант та книжник, 
який не вміє поєднувати науку з практичною діяльністю. Висока мета поро-
джує в ньому острах, для нього головне — дотримувати догм. А Фауст — тво-
рець, який вічно шукає істину й сенс буття. 

Коли Ваґнер залишає Фауста, герой наважується накласти на себе руки. 
Від самогубства Фауста рятує спогад про дитинство, навіяний великодніми 
співами янголів. Фауст вирішує, що такий його вчинок — капітуляція лю-
дини перед Всесвітом. 

У сцені «За міською брамою» Фауст на прогулянці за містом розмовляє 
з людьми. Ті висловлюють йому свою любов і вдячність — під час епідемії він ра-
зом із батьком урятував багатьох із них. До Фауста й Ваґнера приєднується Ме-
фістофель, що набув подоби бродячого пуделя, і в такому вигляді йде за Фаустом 
до його кабінету. Учений повертається до своїх занять: він вирішив перекласти 
німецькою мовою Біблію. Та роботу Фауста перериває Мефістофель — дух руй-
нації та сумніву й водночас — дух творчого заперечення, яке слугує добру:

Я — тої сили часть,
Що робить лиш добро, бажаючи лиш злого.
<…>
Я — заперечення усього!
<…>
Частинка тої тьми, що світло привела…*

Герої укладають угоду: Фауст вічно слугуватиме дияволові, якщо після 
виконання бажань Фауста він більше нічого не прагнутиме, буде цілком задо-
воленим, попросить спокою, визнає, що настала найкраща у його житті мить, 
та зажадає, щоб вона тривала вічно: 

Коли тобі, лукавче, вдасться
Мене собою вдовольнить,
Коли знайду в розкошах щастя,—
Нехай загину я в ту мить!

* Тут і далі: переклад Миколи Лукаша.
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Фауст сподівається завдяки угоді з Мефістофелем пізнати сенс буття, охо-
пити Всесвіт своїм духовним зором. Коли ж Мефістофель виконає всі його 
забаганки та Фауст вигукне «Постій, хвилино, гарна ти!», тієї ж миті опи-
ниться у вічному рабстві в диявола. 

Герої вирушають у мандри на розстеленому плащі. Мефістофель ви-
пробовує Фауста спокусами: вином, неробством, гульнею, пристрасним ко-
ханням. 

Фауст знайомиться з молодою дівчиною Марґаритою (Ґретхен — зменшу-
вально-пестлива форма від «Марґарита»), і в його серці пробуджується жага 
кохання, яку він прагне задовольнити, не гребуючи жодними засобами: дарує 
цінні подарунки, за допомогою Мефістофеля підмовляє сусідку Марту, щоб 
вона дозволила зустрічатися закоханим в її саду, радить Ґретхен доливати до 
кави матері краплі снодійного, щоб та не прокидалася вночі й не знала про 
їхні зустрічі.

V. Друга частина — 5 дій. Омолоджений відьмою Фауст потрапляє до 
двору безтурботного цісаря, де герой бачить світ блазнів та дурнів, що пото-
пають у розкошах. Далі Фауст опиняється у фантастичному світі античного 
міфу, а потім — у світі поезії. Тут він постає в образі середньовічного ли-
царя й одружується з прекрасною Геленою. У них народжується син Евфо-
ріон — дух поезії. Але, відірваний від землі, він гине. Тієї ж миті чари роз-
віюються, і Фауст знов набуває звичного вигляду. Його спроба залишитися 
назавжди у світі ідеальної краси скінчилася невдачею. Фауст замислив збуду-
вати світлі й радісні міста. Захопившись своїми планами, він готовий навіть 
знехтувати справедливістю. За його наказом Мефістофель підпалює хатину 
самотніх старих, Філемона й Бавкіди, яка заважає будівництву греблі. Люди 
гинуть у вогні. Фаустові 100 років, і він пересвідчився в цінності реального 
буття й діяльнісного життя людини. Він знаходить відповідь: людину виправ-
довують невтомна праця, довічна боротьба за життя і волю:

Лиш той життя і волі гідний, 
Хто б’ється день у день за них. 

Трагедія Ґете «Фауст» у сюжетній лінії Марґарита-Фауст близька до ана-
логічних драм української літератури — повісті «Сердешна Оксана» Г. Квітки-
Основ’яненка, поеми «Катерина» Т. Шевченка.

Творчість німецького поета досліджували багато літературознавців, 
письмен ників, поміж яких І. Франко, В. Дорошенко, Л. Рудницький та ін. 

Трагедію «Фауст» перекладали українською мовою 12 разів (зокрема, 
М. Старицький, Д. Загул, М. Улезко, Т. Вернивода). Та лише після перекладу 
«Фауста» Миколою Лукашем українські читачі дістали змогу скласти повне 
уявлення про геніальний твір Ґете.

У літературі ХХ століття відомо близько 150 модифікацій фаустівського 
сюжету. Багато сюжетів із трагедії знаходимо у творах Дж. Мільтона, 
Т. Г. Шевченка, Т. Манна та ін. Чудові ілюстрації за мотивами легенди про 
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Фауста створили французький художник Ежен Делакруа, російський Ми-
хайло Врубель, німецький Ернст Барлах, американський Роквелл Кент та 
ін. «Фаус та» Ґете неодноразово театралізували. Так, Шарль Ґуно створив 
оперу «Фауст». На мотиви ґетевського «Фауста» писали музику Л. ван Бет-
ховен, Г. Берліоз, М. Глінка, Р. Ваґнер, П. Чайковський, М. Мусоргський 
та ін.

За легендою про Фауста створено багато фільмів. До цієї історії зверта-
лися такі видатні кінорежисери, як Ф. В. Мурнау («Фауст, німецька народна 
легенда»), Р. Клер («Краса диявола»), О. Сокуров («Фауст»). 

1. Що вразило вас в особистості Й. В. Ґете? Стисло схарактеризуйте його 
творчий шлях. 

2. Хто з українських учених вивчав творчість Ґете? 
3. Розкажіть історію створення трагедії «Фауст». 
4. Чому цю трагедію називають також драматичною поемою? 
5. Визначте композицію, тему та проблематику твору Й. В. Ґете. 
6. Якою є роль прологів у трагедії? 
7. Яким настроєм пройнята «Присвята»? Як у цьому розділі автор визначає 

тему свого твору?
8. Про що йдеться в діалозі Директора театру, Поета й Коміка в «Пролозі 

у театрі»?
9. Архангели в «Пролозі на небі» славлять природу, землю, Господа. А на 

що скаржиться Мефістофель?
10. Чому з появою Мефістофеля Ґете змінює ритм вірша?
11. На вашу думку, чому Бог дозволив Мефістофелеві привести Фауста, кра-

щого з людей, на стежку зла?
12. Викликаний Фаустом Дух насміхається над ним. Що відповідає на це ге-

рой?
13. Поясніть сутність угоди Фауста й Мефістофеля.
14. Якими словами Мефістофель розкриває свої справжні наміри щодо Фа-

уста? 
15. Про що йдеться у другій частині твору Й. В. Ґете?

Проаналізуйте!

1. Проаналізуйте сцену «Пролог на небі». Хто є предметом суперечки між 
Господом та Мефістофелем?

2. Опишіть внутрішній вигляд кабінету та спосіб життя вченого (сцена 
«Ніч»). Чому Фауст незадоволений своїм життям?

3. Як відповідає Мефістофель на питання Фауста: «Хто ж ти є?» Прокомен-
туйте його відповідь. 

4. Як ви оцінюєте угоду між дияволом і Фаустом — як вияв людської ни-
цості чи, навпаки, як вияв високих поривань людського духу?



Подорож перша. Золоті сторінки далеких епох 

22

Створіть!

1. Літературні портрети ідеальних, на вашу думку, людей сьогодення й май-
бутнього. Візуалізуйте їхні характерні риси.

2. Програму самовдосконалення та підготовки до опанування омріяної про-
фесії.

Трагедія «Фауст»: у пошуках сенсу буття і призначення людини 

Образ Фауста

Й. В. Ґете писав про свого героя: «Щоб правильно зрозуміти Фауста, 
слід знати його характер — характер людини нетерплячої й не задоволе-
ної земною дійсністю, людини, яка прагне опанувати вищі знання, прагне 
насолоджуватися прекрасним добром й не може навіть незначною мірою за-
довольнити своє прагнення, тому знов і знов повертається назад ще більш 
нещасною». У перших чотирьох сценах Фауста показано як ученого, мисли-
теля, дослідника поважного віку. Він розчарований у своїй діяльності: за-
няття науками не дали йому бажаної мудрості. Фауст починає здогадуватися, 
що, крім давньої мудрості запилених фоліантів, є мудрість реального життя, 
життєвого досвіду людини. Пояснити її за допомогою старих уявлень уже не-
можливо. Необхідний новий світогляд, який би відповідав розвитку цивіліза-
ції. Фауст хоче почути про істину від Духа землі. Але Дух, викликаний за до-
помогою магії, відмовляється з ним розмовляти, адже вища істина настільки 
складна, а людина настільки мізерна, що, на його думку, не здатна осягнути 
сутності буття. Геть зневірений, у відчаї, Фауст зважується на самогубство, 
і тільки великодній ранок та радісні голоси відвертають ученого від сумних 
думок.

А щойно трапляється нагода (зустріч із Мефістофелем), учений не відки-
дає допомоги самого диявола. Він хоче ще за життя пізнати істину, сенс люд-
ського існування, тому не боїться навіть сплатити за це своєю душею, яку за-
беруть до пекла.

Спочатку Фауст кидається у вир земних насолод, захоплений новими по-
чуттями та враженнями, насамперед коханням. І це для нього перетворюється 
на найвищу життєву цінність. Потім за допомогою Мефістофеля він перено-
ситься в часі й стає міністром імператора, живе в багатстві й пошані, проте 
влада не задовольняє вченого: він бачить, що держава гине. Потім героєві про-
понують військову славу, але війна суперечить поглядам Фауста. Наступна 
спокуса — золото. Проте метал, заради якого гинуть люди, Фаустові також 
не до душі. Дізнавшись, що Фауст захоплюється давнім мистецтвом, Мефі-
стофель викликає з часів античності красуню Гелену, через яку розпочалася 
Троянська війна. Найкрасивіша жінка землі дарує Фаустові кохання й сина, 
але все це закінчується трагічно. У праці, стражданнях, пошуках істини Фа-
уст постарів і втратив зір. Та немічний він тільки тілом, його душа й розум 
збагнули сенс людського життя — робити щасливими оточуючих. Фауст хоче 
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передати цю істину нащадкам, тому оголошує цю мить найщасливішою у сво-
єму житті та промовляє заповітні слова.

Героєві притаманні постійний творчий неспокій, схильність до пошуків 
нових знань, проникнення в сенс життя. Фауста вважають утіленням дина-
мізму нової європейської цивілізації. 

Пошуки сенсу буття та призначення людини

Й. В. Ґете замислювався над тим, що є життя; він уважав, що «таємниця 
життя незбагненна, але ми не можемо відмовитися від спокуси пізнати її 
та зрозуміти». У художній концепції твору образом Фауста Ґете стверджує 
думку про творчі зусилля людини на землі, у яких і полягає сенс буття. Автор 
не виправдовує, але й не засуджує свого Фауста. Він ніби звертається до нас, 
читачів: перш ніж звинувачувати, варто усвідомити, наскільки складний світ, 
скільки волі й мужності потрібно, щоб чесно жити в ньому. Людина не застра-
хована від помилок, вона ніколи не осягне всіх таємниць світу. Але вона жи-
тиме недаремно, якщо житиме по совісті, прагнутиме вищої мети, плекатиме 
в собі кращі риси, якими наділила людину Природа,— розум, волю, гуманізм 
тощо. Отже, сенс буття, за Ґете,— це невпинний пошук, а рушійною силою 
розвитку світу є боротьба добра та зла.

Поетична мозаїка: останній монолог Фауста

Край гір лежить гниле багно,
Весь край струїть грозить воно; 
Його ми мусим осушити 
І тим наш подвиг довершити.
Мільйонам ми настачим місця тут —
Стихію зборе їх свободний труд. 
Простеляться лани широкополі, 
Стада рясні заграють на роздоллі, 
Круті горби зведе трудящий люд,
Укриє їх узорами споруд —
І заживе в цім краї, як у раї...
Нехай лютують хвиль скажені зграї,
Хай спробують де греблю ту прорвать —
Здолає гурт прорив затамувать.
Служить цій справі заповідній —
Це верх премудрощів земних:
Лиш той життя і волі гідний,
Хто б’ється день у день за них.
Нехай же вік і молоде й старе 
Життєві блага з бою тут бере.
Коли б побачив, що стою 
З народом вільним в вільному краю,
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Тоді гукнув би до хвилини:
Постій, хвилино, гарна ти!
Ніяка вічність не поглине 
Мої діла, мої труди!
Провидячи те щасне майбуття,
Вкушаю я найвищу мить життя.
<…>
Це все — провісники любові,
Її всесильний, творчий рух...
В її полум’яній обнові 
Прокинься, мій схололий дух!

1. Назвіть уміння Фауста. Як він себе характеризував? Чому впав у відчай? 
2. Хто такий Ваґнер і в чому його позиція не збігається з фаустівською? 
3. Якою є роль сцени «За міською брамою»? Що ми дізнаємося з неї про Фа-

уста?
4. Що свідчить про те, що Фауст — вдумливий перекладач?
5. У чому сенс сцени «Авербахів склеп у Лейпцизі»?
6. Як Фауст знову стає молодим?
7. Розкажіть про історію кохання Фауста та Марґарити. Чим вона завершу-

ється?
8. Завдяки чому душу Марґарити врятовано?
9. Чому Мефістофель не досяг своєї мети й не забрав душу Фауста?

Проаналізуйте!

1. Поясніть, що означають вислови Мефістофеля «Я — тої сили часть, / Що 
робить лиш добро, бажаючи лиш злого», «Частинка тої тьми, що світло 
привела»?

2. Визначте головну думку останнього монологу Фауста.

Створіть! 

• Кластер, асоціативний кущ або порівняльну таблицю «Зло, що руйнує за-
ради створення нового» та «Зло, що руйнує заради знищення, заради зла».

Трагедія «Фауст»: діалектичне розв’язання проблеми 
добра та зла. Фауст і Мефістофель. Фауст і Марґарита

Сам Ґете сприймав образи Фауста й Мефістофеля в нерозривній єдності. 
Він зазначав, що не тільки «невгамовні сумніви головного героя, а й тонка іро-
нія Мефістофеля» разом становлять сенс його власного єства. Але така єд-
ність особлива — це єдність і постійна боротьба різних начал у людині, що ви-
значають її духовний рух і моральну стійкість.
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Герой Ґете Фауст — людина не ідеальна, яка часто (свідомо чи несвідомо) 
чинить зло. Так само і Мефістофель — не суцільне зло. Інколи він навіть за-
стерігає Фауста у його бажаннях:

Ф а у с т
Ось тобі слово моє тверде:
Як те дівчатко молоде 
Цю ніч мені на руки не впаде,
То опівночі ми мусим розстаться.

М е ф і с т о ф е л ь
Зміркуй, що можна, а що ні!

Мефістофеля називають духовним двійником Фауста. Це «Фауст у Фа-
усті, чорт у людині», за висловом Ф. М. Достоєвського. Це втілення нещад-
ної критичної думки. Але між чортом і людиною є істотна різниця: людина 
ніколи не знатиме всього, тому в ній завжди залишиться місце для віри. Ме-
фістофелеві відомі всі таємниці, у цьому — джерело його зневіри й амораль-
ності. Вчинки Мефістофеля — зворотний бік задумів самого Фауста. У траге-
дії диявол ніколи не дорівнюється самому собі, завжди різний, суперечливий, 
водночас привабливий і потворний. Він навіть інколи захоплюється світом:

М е ф і с т о ф е л ь
Цей світ, оце нікчемне Щось,
Проти Ніщо мов затялось;
На всякі способи я брався,
А все удачі не діждався:
Проти пожеж, потопів, бур 
Земля стоїть собі, як мур!

Господь називає Мефістофеля «духом заперечення»; вони не ворогують 
між собою, а становлять єдине неподільне ціле.

• Розгляньте таблицю «Спільне та відмінне в образах Фауста та Мефісто-
феля». Доведіть, що ці два образи є духовними двійниками.

Спільне та відмінне в образах Фауста та Мефістофеля 

Фауст Мефістофель

Спільне

Неординарні особистості, яскраві індивідуальності. Водночас — це дві сторони люд-
ської натури, яка вибирає між добром і злом; алегоричні образи

Різне

Філософ, дослідник, учений Чорт, спокусник, руйнівник

Мета життя — пізнання, пошуки 
істини, праця для добра, боротьба 
зі злом

Мета існування — спокушати людей, ви-
пробовувати їх, зводити з істинного шляху

Любить людей Зневажає людей
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Фауст Мефістофель

Людина невичерпної енергії Дієвий, винахідливий

Самовдосконалюється Бажає злого, а робить добро

Поважає глибокі почуття, кохання Вважає кохання ницим почуттям

Байдужий до слави, багатства Себелюбний, корисливий

Символ нестримного прагнення люд-
ського духу до пізнання світу, до дії, до 
покращення життя

Символ заперечення, руйнації заради тво-
рення нового

Конфлікт між справжньою наукою  
та мертвими знаннями: Фауст та Ваґнер

У головного героя Фауста є антипод — учений Ваґнер. Між ними вели-
чезна світоглядна прірва. Ваґнер є учнем Фауста, проте його поглядів на 
життя учень не поділяє. І Фауст, і Ваґнер прагнуть знань. Але в чому відмін-
ність між ними? 

• Розгляньте таблицю «Характеристика образів Фауста та Ваґнера». Підго-
туйте розгорнуту відповідь за темою «Спільне та відмінне в образах Фа-
уста та Ваґнера».

Характеристика образів Фауста та Ваґнера

Фауст Ваґнер

С
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Творець, для нього наука має значення 
лише тоді, коли пов’язана з життям, 
проблемами буття:
Пергаментом жаги не вгамувати, 
Не в нім свята, живуща течія; 
Повік тобі на спрагу знемагати, 
Коли суха душа твоя.

Ремісник у науці. Його істини мертві, 
висока мета викликає в нього лише 
страх, а не прагнення дошукатися  
істини:
Ох, довгий лан знання, 
А ми недовговічні!
Всі досліди мої критичні. 
Не раз ця думка зупиня.

 П
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Зазнав злетів і падінь у процесі 
пізнан ня, але ніщо не зупиняє його 
в пошуках істини:
Коли б дались мені могутні крила, 
Летів би я за сонцем повсякчас, 
Глядів би я на світ просторий
У променистім сповитті...

Боїться поривань духу, йому ліпше чи-
тати книжки й дотримувати устале-
них догм:
Пташині крила — то мені до лиха; 
Книжки, книжки читати — 

от де втіха, 
Немає в світі кращої краси!..

С
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я

Прагне знайти сенс існування. Це ду-
ховна мета героя, яка спонукає його 
ступити на важкий і тернистий шлях:
Хто йде вперед, той завше блудить...

Вважає, що шукати сенс буття — 
марна праця: 
Як важко досвіду добратись, 
Щоб до самих джерел дістатись!
А там, дивись, на півшляху 
Спіткаєш нагло смерть лиху.
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Фауст Ваґнер
С
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Намагається пізнати світ, він для 
нього безмежний і розмаїтий. Герой 
усвідомлює себе частиною світу:
І світ встає в мені безмежний!
<…>
О земле, знову твій я!

Відгородився від світу мертвою на-
укою, він не знає та боїться його:
Ми живем здебільша самотою 
І бачим світ хіба у день святий, 
Немов крізь телескоп, лише здалека...
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Схиляється перед красою та мудрістю 
природи, навчається в неї гармонії:
Як все тут діє в колі вічнім, 
У многоликій красоті, 
Як сили горні в льоті стрічнім 
Міняють кінви золоті!
<…>
Природо безконечна!

Не розуміє природи, вона для нього не 
існує як життєдайна сила:
І я, було, частенько химерую, 
Але в таких дурницях не смакую. 
Набриднуть швидко всі поля й ліси...

 С
та
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де
й Не відділяє себе від народу, він відчу-

ває єдність із людьми, працюючи за-
ради них:
З гірки цієї обернися
І на місто подивися: 
Як із темрявих воріт
Весело висипав люд, мов цвіт. 
Сонце всіх їх радо віта: 
Це ж бо день воскресіння Христа…

Не любить і не розуміє народ, проти-
ставляє себе людям:
Шановний докторе, із вами
Приємно й корисно пройтись;
А сам би я не зміг 

гулять між мугирями, 
Бо грубості я не виношу скрізь. 
Цей крик і зик, скрипки, скраклі 
Для мене зроду ненависні…

С
л
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а

Слава — не головне, його турбує лише 
нерозгаданість одвічного сенсу буття:
Хвала юрби звучить мені, як глум,
І скільки я вже передумав дум, 
Про те, що ми, невдахи бідні, 
І батько, й син — похвал не гідні!

Заздрить славі Фауста і сам мріє про 
поклоніння юрби:
Народна шана, о великий муже,
Тебе, напевне, схвилювала дуже.
Щасливий той, хто весь свій хист 
Оберне на таку користь! 
<…>
Ти йдеш, і всі стоять рядами,
Шапкуючи, прохід дають: 
Ще мить — і всі навколішки впадуть, 
Немов перед священними дарами!

Трагічний конфлікт Фауст—Марґарита

Фауст не тільки усвідомлює себе як особистість, а й протиставляє себе ре-
шті світу. Це протиставлення виявилося і в трагічній історії його кохання до 
Марґарити. У Марґариті Фауст знайшов споріднену душу, якій притаманна 
не звичайна чуттєвість, а високі духовні переживання. Закохані опинилися 
в безвиході з моральної точки зору. Але це трапилося не через інтриги Мефі-
стофеля, який був переконаний в нерозбірливості чоловіка в коханні («Тепер 
з тим хмелем у голівці / Гелену вбачиш в кожній дівці»), а через палке ко-
хання обох. Цинічна іронія диявола породжує внутрішній протест Фауста, він 
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щоразу припускається помилок, і це призводить до трагедії: убито на дуелі 
Валентина — брата Ґретхен; померла мати дівчини, отруєна зіллям. Закохані 
розлучаються. Фауст гірко кається і просить Мефістофеля врятувати кохану. 
Герой розмірковує над питанням: чому людина, прагнучи щастя, часто чинить 
лихо своєму ближньому, оточуючим?

Глибоко драматична знаменита сцена побачення Марґарити й Фауста 
у в’язниці. Фауст, відчуваючи болісне каяття через свою провину, прийшов до 
в’язниці з ключами, щоб звільнити Марґариту. Але Марґарита майже збоже-
воліла від горя, вона ледь упізнає Фауста й відмовляється піти з ним. Загибель 
її неминуча. Останні слова Ґретхен звернені до коханого. «Загинула!» — у роз-
пачі вигукує Фауст. «Врятована!» — лунає голос із небес: її гріхи прощено, те-
пер душа Марґарити вільна.

Цим сумним прощанням закоханих завершується перша частина траге-
дії. Знаменною є поява Марґарити у фінальній сцені ІІ частини: серед янголів 
і святих, що зустрічають душу Фауста, є і «одна покутниця (колишня Ґрет-
хен)».

Не існує незаперечних істин. Може, колись з’явиться новий Ґете, філо-
софські погляди якого будуть ширшими, ніж у його попередника з таким са-
мим прізвищем, і він зможе спростувати давні істини. Пам’ятаймо: Мефісто-
фель живе в кожній людині, а «Фауст» навіть сьогодні звучить як заклик до 
боротьби за подальший прогрес людства.

1. Що відчуває Фауст після спілкування з людьми під час великого церков-
ного свята? Як це характеризує героя? 

2. Знайдіть у тексті самохарактеристики Мефістофеля. Як вони розкрива-
ють його образ? 

3. Простежте основні етапи другого життя Фауста. Яким виявився результат 
експерименту Бога й Мефістофеля? 

4. Яку роль відіграє Мефістофель у житті Фауста?
5. Що недооцінив Мефістофель у Фаусті? Підтвердження своїм думкам зна-

йдіть у тексті.
6. Мефістофель і Фауст: чим продиктовано поведінку кожного з них?
7. Яким постає Фауст в останньому монолозі ІІ частини?
8. Що для Марґарити означає кохання? Аргументуйте відповідь цитатою 

з тексту. Як ви розумієте її слова «Нема мені надії на цім світі…»?
9. Чому наприкінці трагедії у відповідь Мефістофелеві лунає голос із неба: 

«Врятована!»? На який порятунок і чому має шанс Марґарита?

Проаналізуйте!

1. З’ясуйте схожість і відмінності між Фаустом і Ваґнером. На боці якого ге-
роя симпатії Ґете?

2. Чи вдалося Мефістофелеві довести, що людина — лише тварина із тва-
рин? 
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3. Розкрийте сутність духовних шукань Фауста (на основі І частини твору). 
4. Схарактеризуйте образ Марґарити, розкрийте її трагедію. 
5. Дайте своє трактування фіналів І та ІІ частин твору.

Створіть!

1. Компаративний аналіз образу Марґарити з «Фауста» Й. В. Ґете й образу 
Катерини з поеми Т. Г. Шевченка.

2. Сюжетні ланцюжки стосунків Фауста й Мефістофеля, Фауста й Марґа-
рити; «Дерево рішень» для Марґарити та Фауста.

Формуємо предметні та ключові компетентності
Літературний ринг 

За поширеною серед філологів теорією неможли-
вості перекладу, повноцінний переклад з однієї 
мови іншою взагалі неможливий унаслідок знач-
ної розбіжності виразних засобів різних мов; пе-
реклад нібито є лише слабким і недосконалим від-
дзеркаленням оригіналу, що дає про нього вельми 
приблизне уявлення

На переконання багатьох укра-
їнських митців, будь-яка розви-
нена національна мова є цілком 
достатнім засобом спілкування 
для повноцінного передання ду-
мок, висловлених іншою мовою

• Висловіть свої міркування про це та аргументуйте їх

Усвідомте!

Драматичний філософський твір потребує уважного прочитання, глибокої 
роботи душі й розуму, щоби відкрити для себе переосмислені й втілені авто-
ром одвічні істини. У людини завжди є право вибору, тож і життя своє вона 
творить залежно від того, що обирає для себе — добро чи зло. Утім, життя не-
вблаганне: усе колись минається та має свої наслідки, а тому варто цінувати 
час, відведений нам, цінувати людей поряд із нами й намагатися жити по 
правді.

Фауст — вічний образ світової літератури. Його популярність пов’язана 
з одвічним прагненням людини до пізнання, дієвості, руху.

Умійте!

Стисло характеризувати німецьке Просвітництво; визначати ідейно-
тематичний зміст, сюжет, особливості композиції трагедії Й. В. Ґете «Фа-
уст»; характеризувати образи Фауста, Мефістофеля, Марґарити; розкривати 
сутність протистояння Фауста й Мефістофеля; порівнювати образи Фауста 
й Ваґнера; аргументувати свою позицію щодо протистояння добра та зла як 
рушійної сили розвитку світу, розуміння проблеми щастя людини та її реалі-
зації у світі.
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Підсумуємо знання з теми

Літературознавчо-психологічний практикум

Інтелектуальна розминка

• Розв’яжіть кроссенс. 

І. Кант Й. В. Ґете Ж.-Ж. Руссо

Видання Великої французької 
енциклопедії – знакового 
твору доби Просвітництва В. Н. Каразін 

Вольтер Ш.-Л. де Монтеск’є

А. Ш. Ґ. Лемонньє. 
Читання трагедії Вольтера 

«Китайський сирота» 
у салоні мадам Жоффрен

Глосарій

Кроссенс — це головоломка нового типу: стандартне поле з 9 квадра-
тів, кожному з яких відповідає певне зображення. Щоб розв’язати кроссенс, 
слід установити будь-які асоціативні зв’язки (від поверхових до глибинних) 

1

8

7

2

9
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між сусідніми зображеннями спочатку за периметром (1–2, 2–3, 3–4, 4–5, 
5–6, 6–7, 7–8, 8–1), а потім навхрест (9–4, 9–8, 9–2, 9–6). Центральне зобра-
ження № 9 — тема, ідея кроссенса. 

Літературознавчо-мистецький практикум

1. Розгляньте та розшифруйте зображення на офортах Сальвадора Далі 
1969 року, присвячених «Фаусту».

2. Відновіть можливі діалоги чи монологи героїв «Фауста» Й. В. Ґете, від-
творіть сюжетний ланцюжок.

Ежен Делакруа Арі Шеффер Джеймс Тіссо

Даніель Маклайс Шандор Лізен-МайерДжеймс Тіссо
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3. Порівняйте портрети Марґарити, виконані різними художниками. Який 
із них, на вашу думку, найближчий до літературного персонажа чи відпо-
відає вашим уявленням про нього? Свої твердження обґрунтуйте. 

Томас Джонс Баркер. 
Марґарита в церкві

Вільгельм Коллер. 
Вихід Марґарити з церкви

Лоуренс Альма-Тадема. 
Вихід Марґарити з церкви

Онлайн-бібліотека

• Літературний портал. Творчість Йоганна фон Ґете онлайн [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://www.knyga.in.ua/index.php/inozemna-
literatura/nimechchyna/gete-yohann.

• Життєпис і твори Йоганна Вольфганга фон Ґете в бібліотеці «Україн-
ського Центру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrcenter.
com/Література/19060/Йоганн-Вольфганг-Ґете.

• Бібліотека української літератури. «Йоган Вольфганг Ґете. Біографія — 
життєвий і творчій шлях» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=4262.

• Якимович Т. К. Ґете Йоганн Вольфганг // Українська літературна енци-
клопедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.
org/wiki/Українська_літературна_енциклопедія.
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ПОДОРОЖ ДРУГА. 
ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОРТРЕТ МОДЕРНІЗМУ 

Модерністська проза початку ХХ століття

Будь-які соціальні, економічні й політичні зрушення обумовлюють відпо-
відні зміни світосприйняття в суспільстві. Відтак панівні колись естетичні та 
культурологічні канони поступаються місцем іншим, новітнім: так, у мисте-
цтві розпочинається новий виток розвитку. Література також має свою істо-
рію, яку заведено поділяти за змінами стилів, напрямів та течій. Тож другу 
нашу літературну подорож присвячено вивченню знакових модерністських 
явищ у художній прозі першої половини ХХ століття.

Там, де інші бачили розум і порядок,  
вони (модерністи) бачили лише ірраціональне й хаос.

Даґ Солстад

Інтелектуальна розминка

1. Що характерно для суспільно-історичного розвитку світу в першій поло-
вині ХХ ст.? Проведіть паралелі із сьогоденням.

2. Як ви розумієте сенс глобального перевороту, що відбувся в мистецтві 
й літературі в першій половині ХХ ст.?

3. Прокоментуйте висловлювання Д. Солстада. Якою мірою ви поділяєте цю 
думку? 

Інтерактивна вправа

• Розгляньте інфографіку на с. 36–37. За матеріалами підручника та 
онлайн-додатка складіть доповідь-презентацію за темою «Літературний 
порт рет модернізму» (робота в групах).
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• Користуючись матеріалами інфографіки зі с. 36–37, за допомогою діа-
грами Венна порівняйте модернізм у мистецтві Західної Європи та Укра-
їни. Знайдіть спільне або відмінне, визначте особливості (робота в парах).

Світоглядні та естетичні засади модернізму, 
його художнє новаторство

Зародження модернізму зазвичай пов’язують з іменами трьох найви-
датніших прозаїків ХХ століття: французом Марселем Прустом, ірландцем 
Джеймсом Джойсом та австрійцем Францом Кафкою. Своєю творчістю ці 
письменники утвердили духовно-естетичні засади модерністського напряму, 
збагативши літературу ХХ століття новими жанрами, темами, сюжетами та 
художньо-виражальними засобами. 

Модернізм виник наприкінці ХІХ століття у Франції (Ш. Бодлер, П. Вер-
лен, А. Рембо), невдовзі поширився Бельгією (група «Молода Бельгія»), Ро-
сією (О. О. Блок, О. Е. Мандельштам), Австрією (Райнер Марія Рільке) та ре-
штою країн Европи. В Україні модернізм утверджується на початку ХХ ст. 
Його естетика позначилася на творчості М. К. Вороного, Олександра Олеся, 
М. М. Коцюбинського, Миколи Хвильового, М. К. Зерова та ін.

Модернізм (дослівно — осучаснений, від латин. modernus — сучасний) — 
напрям у світовому мистецтві та літературі 10–30-х рр. XX століття, що сяг-
нув найвищого розвитку після Першої світової війни.

Попри стильові відмінності, модерністи зазвичай зображували дійсність 
як царство абсурду й хаосу. При цьому особистість зазвичай була відчуженою 
від соціуму, закони якого вона сприймала як ірраціональні, алогічні та непі-
знавані. 

Модерністи шукали нові форми, засоби художнього відображення дійс-
ності. У цьому плані модернізм став справжньою духовною революцією. Вод-
ночас він був і соціальним бунтарством, оскільки спонукав обстоювати право 
на свободу особистості, протистояти соціальному гнобленню й абсурдності 
світу.

Ознаки модернізму
• Вираження глибинної сутності людини й одвічних проблем буття.

• Переважання творчої інтуїції.

• Творення нової художньої реальності.

• Пошуки нових формальних засобів у мистецтві.

• Синтез мистецтв.

• Тяжіння до умовності.

• Орієнтування на створення не соціальних типів, а симптомів доби, тобто 
культ особистісного, індивідуального начала.

Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ століття

Естетичну палітру першої половини ХХ ст. передусім визначили такі 
явища, як декаданс, ранній модернізм і зрілий модернізм.



Модерністська проза початку ХХ століття

35

Ранній модернізм — це умовна назва ранніх модерністських течій, що ви-
никли в останній третині ХІХ століття й передували остаточному оформленню 
модернізму як нового культурного напряму. До нього належать імпресіонізм 
і символізм.

Фундаторами раннього модернізму стали пізні романтики (зокрема, 
Ш. Бодлер). Не випадково в Німеччині й Австрії стильові пошуки кінця 
ХІХ століття об’єднували під спільною назвою неоромантизм. Від роман-
тизму ранні модерністи запозичили поетику контрасту й антитези, що базува-
лася на протиставленні бездуховній реальності духовних пошуків представни-
ків мистецтва.

Зрілий модернізм розвинувся в 1940-ві роки: відбувався пошук нових 
форм, що найвиразніше спостерігається у пізній творчості Райнера Марії 
Рільке, а також у Ґійома Аполлінера, Томаса Еліота, Бориса Пастернака. До 
зрілого модернізму належать такі течії, як сюрреалізм, імажинізм, акмеїзм, 
футуризм, експресіонізм та ін. 

Декаданс — узагальнена назва кризового світосприйняття, яке виявилося 
в літературі, мистецтві, культурі порубіжжя ХІХ–ХХ століть. У центрі дека-
дентської літератури — людина, що відчуває свою відчуженість у світі, утрату 
моральних ідеалів та віри в майбутнє. Провідними мотивами творів письмен-
ників-декадентів були сум, відчай, песимізм, розчарування. Підкреслена хво-
робливість і занепад життя стають улюбленими темами, які перетворюються 
на джерело витончених переживань.

Модерністський напрям був представлений не окремими літературними 
угрупованнями, а новими художніми системами окремих митців. У масиві мо-
дерністської літератури перебували два магістральні шляхи побудови нової 
художньої реальності. Митці, які йшли першим шляхом, створювали свій ху-
дожній світ, спираючись на вже існуючий матеріал — міфопоетичний або лі-
тературний. Цей матеріал вони використовували як другий (символічний) 
план персонажів та сюжетних ситуацій, що додавав зображуваному позача-
сового загальнолюдського виміру. За таким принципом, зокрема, побудовані 
романи «Улісс» Дж. Джойса, де другим планом змальованого життя початку 
XX століття є «Одіссея» Гомера, а також «Доктор Фаустус» Т. Манна й «Май-
стер і Марґарита» М. О. Булгакова, у яких на другому плані звучить фаустів-
ська тема. Інший шлях торували письменники-модерністи, які створювали 
свій художній світ не на загальнокультурному ґрунті, а на власних, індивіду-
ально-авторських міфах. Так народжувалися самобутні сюжети про перетво-
рення людини на комаху («Перевтілення» Ф. Кафки) або про пошесть у XX ст. 
(«Чума» А. Камю). Поєднуючи у художніх творах реальні й ірреальні еле-
менти, представники цього напряму вдавалися до самостійної міфотворчості. 

Що неправдоподібнішою була картина світу, то вірогіднішою вона ставала 
для модерністів. Загалом вони виступали проти реалістичного, здебільшого 
життєподібного відтворення дійсності. Яскравим прикладом такого ставлення 
є твори Франца Кафки.
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Модернізм Новий напрям у мистецтві XX ст., зумовлений 
інакшим сприйняттям та розумінням людьми 
дійсності, змінами ціннісних пріоритетів та 
художнього мислення.
Одна з найхарактерніших ознак модерністської 
літератури — поєднання елементів життєподібно-
го зображення (натуралістичних та імпресіоні-
стичних) з елементами умовними, символічними.

Валантен Луї Жорж
Ежен Марсель Пруст

1871–1922

Французький письменник, 
есеїст та критик, автор 
роману-епопеї «У пошуках 
утраченого часу».

Джеймс Авґустин 
Алоїзій Джойс

Ірландський письменник, автор 
монументального роману 
«Улісс» (1922), психолого-авто-
біографічного есе «Джакомо 
Джойс».

1882–1941

Томас Стернз Еліот 

Американський поет, драматург 
і літературний критик.

1888–1965

Райнер Марія Рільке 

1875–1926

Австрійський поет-символіст, 
предтеча екзистенціалізму.

Екзистенціалізм, або філософія існування,— напрям
у філософії XX ст., яка позиціонує й досліджує 
людину як унікальну духовну істоту, яка здатна 
обирати власну долю. Головним виявом екзистенції 
є свобода — як відповідальність за результат свого 
вибору.
Авангардизм (у перекладі з фр. передовий загін) — 
умовний термін для позначення низки художніх 
течій у літературі й мистецтві, що зародилися на 
початку XX ст. й рішуче поривали з попередньою 
літературною традицією. Естетичні пошуки 
митців-авангардистів ґрунтувалися на прагненні 
зруйнувати усталені принципи побудови художнього 
твору та смаки публіки.
Однією з найвизначніших течій авангардизму був 
експресіонізм. Назва цієї течії походить від латин-
ського слова вираження. Для експресіоністів голов-

ним було не життєподібне відтворення дійсності чи всебічне пізнання світу, 
а загострене увиразнення важливої емоції або ідеї, яке досягалося шляхом її 
навмисного загострення аж до гротеску.
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Луї Араґон
(Луї-Марі Андріе)

Французький письменник, 
критик і громадський діяч, 
очільник сюрреалізму 
у французькій поезії.

1897–1982

Поль Елюар
(Ежен Еміль Поль Ґрендель)

1895–1952

Французький поет, творчість 
якого вважають сюрреалістич-
ною.

Бертольт 
Брехт 

Німецький драматург і поет. 
Здобув міжнародне визнання 
своєї творчості. Його вважають 
засновником «епічного 
(діалектичного) театру». Член 
Усесвітньої Ради Миру.

1898–1956

Модернізм розкриває трагізм існування передусім 
звичайної людини, виявляючи його в екзистенці-
альній площині, а не тільки в соціальній чи психо-
логічній детермінованості. Виразніше за решту 
напрямів мистецтва модернізм у своїх світоглядах 
та естетичних засадах відбиває суспільно-політичну 
реальність ХХ ст.— доби масових рухів, тоталітар-
них режимів і світових воєн. Загальний гуманістич-
ний зміст модернізму — у пошуку тривкого життє-
вого, духовного начала в індивіді.

П. Пікассо. Ґерніка. 
1937

Анна Зеґерс
(Нетті Радваньї)

1900–1983

Німецька письменниця. Роман 
«Сьомий хрест» (1942) — 
вершина творчості письменниці, 
один із найкращіх творів 
німецької антифашистської 
літератури.
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Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як засновники 
модернізму в європейській прозі

Джеймс Джойс Марсель Пруст Франц Кафка

• Зображення фрагмен-
тарного динамічного 
потоку свідомості лі-
ричного героя;

• використання різних 
мов, експерименти 
з ними;

• прийоми колори-
стики;

• інтертекстуальність;

• сатирично-іронічне 
ставлення до моралі 
сучасного митцеві 
суспільства, духовної 
атмосфери доби

• Світ зображений крізь при-
зму свідомості людини;

• сутність людської природи 
невловима та незбагненна;

• душевний стан і враження 
людини піддаються витон-
ченій деталізації;

• філософське осмислення 
теми пам’яті, часу;

• перед людиною постає про-
блема відчуження, ізоля-
ції, самотності;

• любовні взаємини драма-
тичні

• Зосередженість на про-
блемі відчуження лю-
дини;

• конфлікт людини з таєм-
ничою й абсурдною вла-
дою;

• одночасне втілення в герої 
ідей бунту й покірності, 
кволості й беззахисності;

• поєднання трагічного 
й іронічного, фантастич-
ного й натуралістичного;

• абсурдність та надпри-
родне у плині повсякден-
ного життя

Франц Кафка як літературний 
феномен ХХ століття

Інтерактивна вправа

• Розгляньте інфографіку на с. 39. За матеріалами підручника та онлайн-
додатка складіть паспорт-характеристику Ф. Кафки як представника мо-
дернізму в західноєвропейській літературі (робота в групах).

Франц Кафка, напевно, найбільш дивна й таємнича фігура в історії єв-
ропейської літератури. Єврей за походженням, пражанин за місцем прожи-
вання, німецький письменник за мовою й австрійський — за культурною тра-
дицією, його особистість увібрала всі суперечності: суспільні, родинні, творчі. 
Про нього можна говорити як про письменника відчуження. Ця ознака, вла-
стива літературі ХХ ст., повною мірою виявилася у творчості геніального 
Франца Кафки. Відчуження й самотність стали філософією його життя. 
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Фото з експозиції музею 
Кафки в Празі

Франц Кафка 

Основні твори

Австрійський письменник, один із фундаторів 
модерністської прози. 
Творча спадщина письменника містить три 
незавершених романи, кілька збірок новел 
і притч, листи й щоденники, афоризми.

За життя Кафка опублікував лише кілька збірок 
і оповідань, що не привернули особливої уваги 
читачів до його творчості. Слави зажив після 
смерті: усупереч заповіту, виконувач духівниці 
митця не знищив рукописи Кафки, а видав їх 

друком. Твори письменника сповнені абсурду та страху перед зовнішнім світом, 
здатні пробуджувати в читачеві почуття тривоги, що є унікальним явищем для 
світової літератури.
•  1909 року вийшли друком два уривки незавершеного оповідання «Опис однієї 
боротьби». 
•  1911 року митець подорожував Італією, Францією, Швейцарією. 
•  1912 року розпочав роботу над романом «Зниклий безвісти» (згодом названий 
«Америка»), написав новели «Вирок» та «Перетворення». 

Метаметафора у творчості Ф. Кафки є не окремо взятим тропом, а прийомом, 
за допомогою якого організовано певний текст та досягнуто незвичайного 
ефекту: абсурдністю описаного автор змушує читачів замислитися над головни-
ми законами буття та трагічністю людської долі.

1883–1924

Перша сторінка збірки 
«Споглядання» Ф. Кафки

Я. Рон. Пам'ятник 
Францу Кафці в Празі 

(Чехія). 2003

Музей Кафки в Празі
(Чехія)

•  Публікація збірки «Споглядання» припала на 1913-й.
•  1914-го почав писати роман «Процес». 
•  1919 року вийшла друком збірка новел «Сільський лікар», написано оповідан-
ня «Лист батькові».
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Творчий доробок письменника становить десять томів: крім романів, но-
вел, притч, афоризмів — ще й «Щоденники» (1910–1923), «Листи до Мілени» 
(Мілена Єсенська — подруга Кафки, чеський літератор і перекладач), «Листи 
до Феліції» (нареченої Кафки Феліції Бауер та її приятельки Ґрети Блох), 
«Листи до Оттли та родини» (до улюбленої сестри й батьків). 

Письменник у своїх творах створив особливий художній світ — абсурд-
ний, жахливий, незрозумілий. Усе, що відбувається в ньому, не має логічного 
пояснення, але дає змогу відчути порушення духовних зв’язків, руйнацію мо-
ралі, поширення суспільного хаосу.

Автор трьох незавершених романів («Америка», «Процес», «Замок») 
і кількох десятків оповідань та притч (новели «Перевтілення», «Вирок», «Спі-
вачка Жозефіна, або Мишачий народ», «Маленька жінка» та ін.), Кафка став 
одним із найвидатніших письменників ХХ століття, більшість творів якого 
вийшли друком уже після смерті автора. Ці твори — єдине ціле, що становить 
так званий світ Кафки. Цей світ схожий на наш повсякденний і водночас аб-
солютно фантасмагоричний. 

Ознаки стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних 
і міфологічних елементів у гротескному світі митця

Художні домінанти Особливості творчості Ф. Кафки

Тематика 1. «Маленька людина».
2. Митець і мистецтво

Проблематика 1. Нездоланна відчуженість особистості.
2. Знецінення індивідуума.
3. Абсурдне покарання людини через невідому їй провину.
4. Конфлікт людини з таємничою й абсурдною владою.
5. Недосяжність життєвої мети

Герої 1. Надто слабкі, щоб чинити опір.
2. Приречені на страждання й муки.
3. Безмежно самотні й нещасні

Особливості стилю 1. Поєднання трагічного та іронічного, жорстокого й безглуздого.
2. Синтез фантастичних елементів та натуралістичних деталей.
3. Ускладнена, затемнена символіка.
4. Інтонація точна, злагоджена.
5. Мова зрозуміла.
6. Виключення однозначної інтерпретації

Світобачення 1. Трагічне.
2. Метафоричне

Уперше твори Франца Кафки українською мовою вийшли друком 
1989 року у перекладі І. М. Кошелівця (Ярешки) у Мюнхені у видавництві 
«Сучасність». Тепер в Україні твори Кафки перевидають як своєрідну 
пам’ятку українського перекладу. Ця праця заслужено посідає гідне місце 
в українській кафкіані XX століття, а багата й індивідуальна мова 

Музей Ф. Кафки. Прага
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Творчий доробок письменника становить десять томів: крім романів, но-
вел, притч, афоризмів — ще й «Щоденники» (1910–1923), «Листи до Мілени» 
(Мілена Єсенська — подруга Кафки, чеський літератор і перекладач), «Листи 
до Феліції» (нареченої Кафки Феліції Бауер та її приятельки Ґрети Блох), 
«Листи до Оттли та родини» (до улюбленої сестри й батьків). 

Письменник у своїх творах створив особливий художній світ — абсурд-
ний, жахливий, незрозумілий. Усе, що відбувається в ньому, не має логічного 
пояснення, але дає змогу відчути порушення духовних зв’язків, руйнацію мо-
ралі, поширення суспільного хаосу.

Автор трьох незавершених романів («Америка», «Процес», «Замок») 
і кількох десятків оповідань та притч (новели «Перевтілення», «Вирок», «Спі-
вачка Жозефіна, або Мишачий народ», «Маленька жінка» та ін.), Кафка став 
одним із найвидатніших письменників ХХ століття, більшість творів якого 
вийшли друком уже після смерті автора. Ці твори — єдине ціле, що становить 
так званий світ Кафки. Цей світ схожий на наш повсякденний і водночас аб-
солютно фантасмагоричний. 

Ознаки стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних 
і міфологічних елементів у гротескному світі митця

Художні домінанти Особливості творчості Ф. Кафки

Тематика 1. «Маленька людина».
2. Митець і мистецтво

Проблематика 1. Нездоланна відчуженість особистості.
2. Знецінення індивідуума.
3. Абсурдне покарання людини через невідому їй провину.
4. Конфлікт людини з таємничою й абсурдною владою.
5. Недосяжність життєвої мети

Герої 1. Надто слабкі, щоб чинити опір.
2. Приречені на страждання й муки.
3. Безмежно самотні й нещасні

Особливості стилю 1. Поєднання трагічного та іронічного, жорстокого й безглуздого.
2. Синтез фантастичних елементів та натуралістичних деталей.
3. Ускладнена, затемнена символіка.
4. Інтонація точна, злагоджена.
5. Мова зрозуміла.
6. Виключення однозначної інтерпретації

Світобачення 1. Трагічне.
2. Метафоричне

Уперше твори Франца Кафки українською мовою вийшли друком 
1989 року у перекладі І. М. Кошелівця (Ярешки) у Мюнхені у видавництві 
«Сучасність». Тепер в Україні твори Кафки перевидають як своєрідну 
пам’ятку українського перекладу. Ця праця заслужено посідає гідне місце 
в українській кафкіані XX століття, а багата й індивідуальна мова 

Музей Ф. Кафки. Прага

українського інтерпретатора надає перекладу 
особливого шарму й привабливості.

В Україні за творами Ф. Кафки створено 
кінострічки «Людина К.» (1992) та «Співачка 
Жозефіна й Мишачий народ» (1994; здобув на-
городи кінофестивалів «Кіношок-94» в Анапі, 
«Молодість-94» у Києві, Каїрського міжнарод-
ного, «Література і кіно» в Гатчині тощо).

Музей Франца Кафки у Празі

У музеї розташована виставка робіт митця під назвою «Франц Кафка 
і Прага», що розповідає про його життя й творчість. Тут можна побачити всі 
перші видання його книг, щоденники, листування, рукописи, фотографії, ма-
люнки, а також кілька 3D-експонатів і п’ять аудіовізуальних робіт, створе-
них спеціально для цієї експозиції. Музей дуже незвичайний і цілком передає 
дивну атмосферу, відтворену на сторінках книг Кафки. 

1. Наскільки, на вашу думку, важливою є форма художніх творів для вира-
ження певних поглядів, спостережень, світовідчуття?

2. Якими є філософська основа, естетична концепція модернізму? У яких лі-
тературних напрямах відбилося модерністське світосприйняття?

3. Як ви вважаєте, що змусило митців на початку ХХ століття шукати нових 
поетичних форм?

4. Що дозволяє назвати Дж. Джойса, М. Пруста і Ф. Кафку батьками модер-
ністської прози? 

5. Як ви розумієте поділ культури на елітарну й масову? Проілюструйте 
свою відповідь назвами відповідних творів. 

Проаналізуйте!

1. Порівняйте світобачення Франца Кафки з провідними тенденціями екс-
пресіонізму.

2. Що означає поняття кафкіанський світ? Як воно характеризує атмосферу 
й настрої у творах Ф. Кафки?

3. Прокоментуйте афоризми Ф. Кафки. 

• Є два людські гріхи, з яких випливає решта,— нетерпіння й лінощі душі. 
Через своє нетерпіння людей вигнано з раю, а через лінощі вони не мо-
жуть туди повернутися… 

• Щасливим я був би тільки тоді, коли б зміг привести світ до чистоти, 
правди, сталості. 

• Зрозумій, що для щастя доволі клаптя землі, на якому вміщаються твої ноги.

Створіть!

• Опорно-логічну схему літературного процесу першої половини ХХ ст.
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Новела «Перевтілення» — яскравий приклад 
метафоричного світобачення Франца Кафки

Глобальні проблеми ХХ століття (втрата ідеалів, самотність людини, де-
градація особистості й суспільства) суттєво позначилися на світовідчутті 
Ф. Кафки, який постійно шукав духовну сутність світу й відчував власну від-
чуженість від реальності. 

«Перевтілення» (1912) — знаковий твір модерністської літератури. Тема 
оповідання (інколи його визначають як новелу) — гранична самотність осо-
бистості та трагічне знецінення людського життя. «Перевтілення» — разом із 
новелами «Вирок» та «У виправній колонії» — мало скласти збірку «Кари», 
яка так і не вийшла друком через невдалі переговори з видавцем. «Перевті-
лення» — найвідоміший «маленький» твір митця, шедевр, де у властивій 
письменникові протокольній формі йдеться про фантастичні події. Прізвище 
головного героя Ґреґора Замзи — це зашифроване за допомогою криптографії 
прізвище самого автора.

Новела (італ. novella, від латин. novellus — новітній) — мала оповідна 
проза, особливий літературний жанр, близький до оповідання, нарису, есе. 
Новелі властиві лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів. Автор 
у новелі концентрує увагу на змалюванні внутрішнього світу героїв, їхніх пе-
реживань і настроїв. Сюжет новели простий, надзвичайно динамічний, завер-
шується зазвичай ситуаційною чи психологічною несподіванкою.

Сюжет новели «Перевтілення»

Головний герой оповідання Ґреґор Замза — звичайний комівояжер, 
який прокинувся вранці та з’ясував, що перетворився на величезну мер-
зенну комаху. У властивій Кафці манері причину ані метаморфози, ані по-
дій, що їй передують, у творі не розкрито. Читач, як і герої оповідання, 
просто поставлені перед фактом — перетворення здійснилося. Герой збе-
рігає здоровий глузд і усвідомлює все, що відбувається. Він у незвичному 
стані, не може підвестися з ліжка, не відчиняє дверей, хоча про це напо-
легливо просять члени його родини — мати, батько й сестра. Дізнавшись 

про його перетворення, близькі жахаються: 
батько заганяє його до кімнати й замикає там, 
лише сестра приходить годувати. У важких ду-
шевних і тілесних муках (батько кинув у нього 
яблуко, Ґреґор поранився об двері) проводить 
головний герой час у кімнаті. Він був єдиним 
годувальником сім’ї, тепер його рідні змушені 
обмежити свої потреби, а Ґреґор через це по-
чувається винним. Спочатку сестра співчу-
ває йому, але згодом, коли родина вже живе 
надголодь і змушена здавати кімнати нахаб-
ним квартирантам, вона також стає байдужою 

Л. Скафаті. Ілюстрація 
до новели «Перевтілення»
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до брата-комахи, як і решта членів родини. Незабаром Ґреґор помирає не 
стільки від рани, скільки пройнятий думкою, що він для сім’ї — важкий 
тягар, зайвий клопіт і всім заважає. Розповідь завершується сценою радіс-
ної прогулянки матері, батька й сестри, звільнених зрештою від Ґреґора-
потвори. 

Особливості композиції, функції фантастики 
в новелі Ф. Кафки «Перевтілення»

Новела
«Перевтілення»

Кожний розділ відображає конфлікт Ґреґора зі світом

1-й розділ:
зав’язка сюжету

(перевтілення Ґреґора)

3-й розділ: розв’язка
(смерть Ґреґора)

2-й розділ: кульмінація
(вигнання Ґреґора батьком,
«бомбардування» яблуками)

відбувається зіткнен-
ня Ґреґора з повіреним 
і батьком, конфліктна 
ситуація обумовлена 
прагненням Замзи-ко-
махи довести свою 
людську гідність та 
незмінність свого 
соціального статусу

У всіх трьох епізодах герой зазнає поразки. 
У такий спосіб Кафка доводить свою думку про 
те, що найважливіші гуманістичні цінності на 
початку XX століття знівельовано, а нещастя 
відчуженості — нездоланне

розгортається боротьба героя 
з матір’ю і сестрою навколо 
жіночого портрета, який ті 
намагаються забрати, 
виявляється бажання героя 
зберегти свій інтимний 
(людський, але автономний 
від соціуму та родини) 
внутрішній світ. Портрет тут 
постає як символ прихованої 
в глибині душі мрії про 
кохання

Ґреґор озивається на 
звуки скрипки, і це 
свідчить про його 
потяг до мистецтва, 
до найвищих духов-
них скарбів

Зображення відчуження особистості  
в новелі «Перевтілення».  

Розкриття у творі світового буття як абсурдного

На перший погляд, новела має фантастичний характер, але насправді — 
це своєрідна метафора світу й духовних процесів, які намагався відтворити 
письменник у такий незвичний спосіб. Головне у новелі — не власне процес 
перевтілення, а те, як до цього ставляться люди. Передусім вражає те, що Ґре-
ґор Замза, відчувши фізичні зміни, не дивується і навіть не лякається. Його 
непокоїть лише те, що він не зможе вчасно вийти на роботу. Повірений із 
фірми, де працював Ґреґор, також переймається лише тим, що «втраченому» 
працівникові потрібно швидко знайти заміну. 
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Фантастичне перевтілення Замзи виявляє справжню цінність усіх стосун-
ків. Батько вирішив якнайсуворіше ставитися до нього: він б’є його, заганяє 
до кімнати й замикає на ключ. Сестра Ґрета спочатку ставилася до Замзи-ко-
махи як до тяжкохворого, але згодом перетворила разом із батьками брата на 
в’язня і стала жорстоким наглядачем, отримуючи від цього дивне задово-
лення. Мати, яка раніше любила сина, тепер рідко заходить до нього: вона бо-
їться бачити його й неспроможна захистити від батька.

Проблема відчуження виникла не після перевті-
лення — це вже наслідок. Згідно з авторською кон-
цепцією, людське існування взагалі позбавлене ду-
ховних зв’язків. У родині Ґреґора Замзи кожен 
опікується своїми справами. Єдине, що їх поєдну-
вало,— це розмови про гроші. У зовнішньому світі 
людина так само відчужена, як і в колі родини. На 
фірмі, де працював Замза, він виконував роль ґвин-
тика великого механізму. У нього не було друзів, 
а взаємини з жінками були випадковими. Зрештою, 
він опинився сам-один у світі — беззахисний і без-
притульний.

Символічно, що після смерті Ґреґора автор на-
зиває членів родини вже не «батько», «мати», «сестра», а «пан», «пані», 
«доч ка». Цим він знову підкреслює непоправний розпад родинних і духовних 
стосунків. Жахливого перевтілення зазнав не тільки Ґреґор Замза, а переду-
сім усе суспільство. 

У такий спосіб Кафка у своїй новелі показав, що реальний світ, який вида-
ється людям цілком нормальним, насправді жорстокий і жахливий. У ньому 
нікого не цікавить «маленька людина». Вона замкнена в колі своїх проблем, 
і лише смерть може звільнити її з духовної в’язниці. В абсурдному світі не-
має нічого певного, постійного, зміщені всі моральні, соціальні й навіть часові 
орієнтири. Руйнуються родинні стосунки, а люди — «поспіль негідники, між 
ними немає жодної вірної, відданої людини». 

Образ Ґреґора Замзи: проблемність, 
метафоричність, символічність

Символічно, що першим враженням Ґреґора-комахи було відчуття непра-
вильного ходу годинника, який мав подзвонити і не подзвонив,— це знак ало-
гічного розвитку життя, що почало рухатися у зворотному напрямку. 

Замза важко переживає своє фізичне перевтілення, але ще важче йому 
усвідомити, що рідні не співчувають йому. Він завжди піклувався про них, 
винайняв для батьків пристойне помешкання, мріяв зібрати гроші для на-
вчання сестри в консерваторії. Йому здавалося, що в його оселі панують мир, 
затишок, згода, сімейна підтримка. Але цей реальний світ виявився химер-
ним. Гіпертрофоване «Я» героя особливо емоційно сприймає все довкола. 

Б. Аргачов. Ілюстрація 
до новели «Перевтілення»



Франц Кафка як літературний феномен ХХ століття

45

Замза-комаха спершу сподівався, що хтось поцікавиться його станом, але зго-
дом він ніби погоджується з роллю в’язня, намагаючись не завдавати зай вого 
клопоту родині. У цьому потворна комаха виявляється людянішою за лю-
дей. Кімната Замзи перетворилася на його в’язницю, зрештою, на порожню 
коробку, а потім на звалище непотрібних речей і місце смерті. І ніхто не міг 
звільнити Замзу, навіть сім’я відмовилася йому допомагати.

Образ Ґреґора Замзи-комахи — це метафора нездоланного відчуження 
людини. Нещастя, яке сталося з героєм, одразу відсунуло його за межу люд-
ського світу. Він поранив рот, коли повертав ключ, зламав лапку, відчиняючи 
двері, але ніхто не помітив його страждань. А далі гірше — яблуко, яке жбур-
нув у нього батько, так і залишилося в спині, тому що ніхто не наважився ви-
тягти його. Коли Ґреґор припинив їсти, ніхто не звернув на це уваги. Навіть 
смерть героя першою помітила не родина, а служниця, яка прийшла приби-
рати, вона ж і викинула кудись зсохлу шкірку.

Для новели характерне поєднання сну та дійсності. Марення Ґреґора За-
мзи об’єднують уявне й реальне, свідоме й підсвідоме. Не можна пояснити 
сон, так само не можна пояснити й ті абсурдні закони, які змальовує Кафка. 
На думку письменника, світ не має жодних пояснень, він утратив мету й ло-
гіку духовної еволюції. Такий світ приречений на загибель, адже в ньому гине 
людина.

1. Визначте жанрові особливості новели. 
2. Що незвичайного в новелі «Перевтілення»? Чи можна назвати її фанта-

стичною? 
3. Чи є у цій новелі автобіографічні елементи?
4. Чиїми очима ми дивимося на події, що відбуваються? 
5. Що ви дізналися про життя героя до перевтілення?
6. Як Ґреґор реагує на цю подію?
7. Що ви відчуваєте до Ґреґора, який перетворився на комаху,— здиву-

вання, страх чи захоплення? Чому?
8. Головний герой — гігантська багатоніжка, комаха. Але Кафка, який 

рідко був категоричним, вимагав від видавництва, щоб поміж ілюстрацій 
до книги не було жодного малюнка, який би зображав Ґреґора багатоніж-
кою. Про що свідчить цей факт?

9. Тема простору в новелі відіграє важливу роль. Дійсність зображено крізь 
призму сприйняття Ґреґора. Скільки разів і як саме змінювався простір 
навколо головного героя?

10. Чи згодні ви з Кафкою, що людина — маленька комаха? Що потрібно ро-
бити, щоб не почуватися комахою?

Проаналізуйте!

1. Як ви вважаєте, чи існує зв’язок між особистим життям Кафки та його 
твором? Спробуйте встановити зв’язок, наведіть приклади. 
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2. У чому полягає головна тема та проблема метафоричного світобачення 
у новелі «Перевтілення»?

3. Ф. Кафка планував увести «Перевтілення» до збірки, що мала називатися 
«Кара». Про що свідчить цей намір автора?

4. Як ви вважаєте, чому, готуючи новелу до друку, Кафка заборонив її ілю-
струвати зображеннями Ґреґора-комахи?

5. Пригадайте казки, де відбуваються перевтілення героїв на тварин або по-
твор. Що було необхідною умовою перетворення зачарованих героїв на 
людей? Чому подібний щасливий фінал неможливий для Ґреґора? 

6. Поміркуйте, чому Кафка не закінчив новелу смертю Ґреґора, а продовжив 
оповідь далі. Як, на вашу думку, складеться життя родини після смерті 
Ґреґора? 

Створіть!

1. Порівняльну таблицю «Сім’я Ґреґора Замзи: стосунки, поведінка, на-
міри».

2. Скопіюйте до зошитів таблицю та наведіть аргументи до зазначених у її 
стовпцях тверджень:

Ґреґор-людина Ґреґор-комаха

Роман «Майстер і Марґарита» як вершина 
творчості М. О. Булгакова

Ім’я Михайла Опанасовича Булгакова на 25 років було викреслено з літе-
ратурного життя (1964–1989). Тож слава прийшла до нього вже після смерті. 
Письменницька доля нині всесвітньо визнаного класика літератури ХХ сто-
ліття склалася драматично: він не побачив опублікованими свої кращі твори, 
а все, що вийшло друком, стало об’єктом жорстокої критики, ідеологічних 
і політичних звинувачень. У біографії цього митця можна простежити кілька 
векторів, що визначають напрями еволюції Булгакова як прозаїка, драма-
турга, сатирика, гуманіста.

Його творчість витримала випробування часом і посіла чільне місце 
у скарбниці світової культури. Твори Булгакова завжди цікаві читачам, пер-
сонажі інтригують тим, що водночас захоплюють і лякають сміливістю думки. 
Його образи — виразні, літературні етюди — смачні, а мова — легка. 

Інтерактивна вправа

• Розгляньте інфографіку на с. 47. За матеріалами інфографіки й онлайн-до-
датка складіть повідомлення про особливості художнього світу М. О. Бул-
гакова (робота в парах).
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Михайло Опанасович Булгаков

Основні твори

Російський письменник, драматург, театральний 
режисер, актор. Автор романів, оповідань, 
фейлетонів, п’єс, кіносценаріїв, оперних лібрето.
Його твори, що відтворюють дух трагічної доби 
1920–1930-х рр. російської історії, стверджують 
загальнолюдські духовні цінності.

«Дияволіада», «Фатальні яйця», «Собаче серце» 
(1925), «Біла гвардія», «Зойкина квартира» 
(1926), «Багряний острів» (1927), «Біг» (1928).

1928 року починає працювати над романом «Майстер і Марґарита», який 
завершив лише 1940 року.

Булгаковські твори здобули читацьку любов та зацікавленість літературознав-
ців різних країн. Зокрема, ім’я митця зазначено у «Пантеоні XX століття», 
створеному в Америці для увічнення найвидатніших людей доби.

1891–1940

Меморіальна дошка 
на одному з корпусів 

Чернівецької ОКЛ 

Кадр із фільму «Собаче 
серце» (реж. В. В. Бортко, 

СРСР, 1988)

Ілюстрація до роману 
«Майстер і Марґарита» 

М. О. Булгакова

Розквіт письменницького таланту М. Булгакова припав на час утисків сталін-
ської цензури та критики. Письменник, який зі співчуттям змальовував офіце-
рів білої гвардії й інтелігентів, зрощених культурним середовищем дореволюцій-
ної Росії, який не шкодував сміливих сатиричних барв, зображаючи радянське 
суспільство, накликав на себе гнів ідеологів нової влади. Прозу Булгакова 
не публікували, його п’єси викреслювали з репертуарів театрів або відхиляли на 
театральних художніх радах, а сам митець став цапом відбувайлом для нищівної 
критики на свою адресу.

Лише за кілька десятиліть  після смерті М. Булгакова знову відкрили як 
письменника світового масштабу, ім’я якого має перебувати поруч з іменами 
таких корифеїв російської літератури, як Микола Гоголь, Михайло Салти-
ков-Щедрін, Антон Чехов.
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М. О. Булгаков — талановита та неординарна особистість

Періоди Внесок у становлення особистості
Київ, дружна родина → Відчуття родини, любов до мистецтва, повага до людини, 

почуття гідності й честі як основних моральних критеріїв 
оцінювання майбутніх героїв

Освіта, самоосвіта → Любов до літератури, театру, працелюбність, загострене по-
чуття незалежності й самостійності, бажання бути осторонь 
політичної боротьби, протест проти насильства

Літературні уподо-
бання →

Розуміння традицій російської літератури романтизму 
й реалізму, філософське осмислення одвічних проблем, за-
хоплення фантастикою, містикою

Літературна твор-
чість →

Усвідомлення цінності людського життя, критичне став-
лення до дійсності, політичних подій, зокрема російської 
соціалістичної революції з її ставкою на неосвічені про-
летарські маси, звернення до одвічних питань людського 
буття, проблем духовної деградації суспільства в куль-
турно-історичному контексті

Осмислення про-
блеми відносин влади 
й митця →

 «Внутрішня еміграція» письменника, загострене почуття 
власної гідності, прагнення понад усе залишатися вільною 
людиною, сміливе викриття вад державної системи, про-
тест проти абсурдного соціального устрою та насильства

Особливості художнього світу М. О. Булгакова 

• Протиставлення одвічних цінностей історичній сучасності в її кризові мо-
менти.

• Різка сатира, іронія та гротеск як засіб розкриття дійсності.

• Звернення до фантастичних сюжетів, що засвідчують містицизм письмен-
ника.

• Тісний зв’язок між прозою та драматургією, що полягає у насиченні ро-
манів, повістей та оповідань драматичними елементами й театральними 
ефектами.

• Використання складних оповідних структур, сюжетних колізій, поліфонії 
(багатоголосся).

М. О. Булгаков і Україна. Роль Києва у житті Булгакова

Як митець і мислитель М. Булгаков перебував під значним упливом твор-
чості Миколи Гоголя та філософських ідей Григорія Сковороди.

Київ посідав особливе місце в житті та творчості письменника. Дитинство 
і юність митця минули в будинку № 13 на Андріївському узвозі. Тут він обрав 
для себе професію лікаря й зустрів свою першу дружину. Не дивно, що саме 
в Києві виник задум його найвизначнішого роману «Майстер і Марґарита». 
Почавши вже у Москві реалізуватися на письменницькій ниві, завжди 
пам’ятав про свій київський будинок — його тихе сяяння лягло світлом 
і тінню на заповітні рукописи. Мріяв повернутися, уклавши у вуста Марґа-
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рити: «Дивись, он попереду твій вічний дім, яким тебе винагороджено»*. Зго-
дом у місці, де народився й провів значну частину свого життя видатний ми-
тець, улаштували літературно-меморіальний музей.

У відомому київському меморіальному бу-
динку-музеї Михайла Булгакова цікавою є дво-
колірність експозиції. Завдяки цьому ніби 
поєднуються два світи — справжній, булгаков-
ський, і вигаданий, книжковий. Справжні речі 
родини Булгакових чергуються з білими моде-
лями, муляжами втрачених предметів побуту, 
міфічними, літературними ознаками інтер’єру. 

Парадоксально, але факт: незважаючи на 
величезну популярність творчості видатного 
майстра, сьогодні — це єдиний у світі музей, 
де зібрано булгаковські реліквії. 

Конфлікт митця з владою в умовах 
тоталітарної радянської системи

Повість Михайла Булгакова «Собаче серце» розкриває авторський погляд 
на все, що відбувалося в СРСР у 1920-ті роки. Те, що влада називала розбу-
довою соціалізму, М. О. Булгаков розцінював як масштабний і більш ніж не-
безпечний експеримент. Революційні методи, до яких вдавалися з метою по-
будови нового, досконалого суспільства й виховання нової людини, майстер 
сприймав досить скептично. Письменник уважав цей процес утручанням 
у природний перебіг історії, що спричинить жахливі наслідки, зокрема — для 
самих недолугих експериментаторів, що згодом підтвердилося.

Реакція з боку влади на позицію письменника-опозиціонера була перед-
бачуваною: його твори не видавали друком, а сам Булгаков, будинок якого 
часто піддавали обшукам, перебував під таємним наглядом. Хоча митець і за-
лишився в живих, доля його була трагічною. За зловісною іронією, письмен-
ник, посмертно уславлений у всьому світі, жив і писав за умов, що заперечу-
вали власне можливість творчого самовираження. Попри тиск тоталітарного 
режиму, він писав днями й ночами. Навіть коли вже не мав жодної надії поба-
чити свої твори опублікованими, то писав у шухляду, залишивши нащадкам 
свій найкращий роман.

Твір «Майстер і Марґарита» як роман-лабіринт 
зі складною філософською проблематикою

Конфлікт письменника та влади, особистості та системи стає лейтмоти-
вом творчості М. Булгакова й особливого звучання набуває в його вершинному 
творі «Майстер і Марґарита».

* Тут і далі: переклад Євгена Поповича.

Фасад будинку-музею 
М. О. Булгакова у Києві
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Життя Булгакова та історія СРСР у 1920–1930-ті роки; 
враження від творів мистецтва («Демон», «Шестикрилий Серафим» 
М. Врубеля, полотна В. Васнецова у Володимирському соборі в Києві, 
художня панорама «Голгофа»);
історія кохання з О. С. Булгаковою (Шиловською), яка стала 
прообразом Марґарити

Е. Ренан «Життя Ісуса»; Г. Сенкевич «Куди йдеш» («Камо грядеши»);
А. Франс «Прокуратор Іудеї»; Й. В. Ґете «Фауст»; 
Е. Т. А. Гофман «Малюк Цахес…»; твори М. В. Гоголя, Ф. М. Достоєвського;
філософія В. С. Соловйова

Євангельські легенди про Ісуса Христа, Понтія Пілата, Іуду та ін.; 
біблійні міфи про диявола та поєдинок Христа з ним;
слов’янські міфи про відьом, демонів, нечисту силу; європейські міфи;
апокрифи (різні трактування долі Іуди, Пілата та інших біблійних персонажів)

Культурні та літературні джерела твору «Майстер і Марґарита»

Реальні факти

Книжкові

Міфологічні

Історія написання роману драматична. Булгаков почав працювати над 
цим твором 1929 року, наступного ж року спалив його перший варіант. Знову 
повернувся до роботи 1931-го, продовжував над ним працювати до 1938 року 
включно, а потім уже до самої смерті редагував і доопрацьовував роман. Від-
повідно до задуму змінював назви, вводив нових героїв, трансформовував об-
рази старих. Варіанти назв були такими: «Чорний маг», «Копито інженера», 
«Жонглер з копитом», «Син В (...)», «Гастроль (Воланда)», «Інженер з копи-
том» тощо.

Усього відомо шість редакцій твору. Спершу письменник хотів напи-
сати роман про диявола — сатиричну фантасмагорію зі вставною новелою про 
Христа й Пілата.

Після десятиліть забуття роман дійшов до читача у журнальному вигляді 
лише 1967 року. Це сталося завдяки зусиллям удови Булгакова Олени Сергі-
ївни. Але одразу після виходу роману друком пішов поголос, що твір подано не 
повністю, до того ж за журнальним не з’явилося книжкового видання, як тоді 
практикувалося. Того ж 1967 року самвидав почав розповсюджувати машино-
писний текст «Купюри з “Майстра і Марґарити”», підготовлений удовою автора. 
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1. Що означає вислів рукописи не горять? Кому він належить?
2. Назвіть факти біографії Булгакова, які відобра-

жено в його творчості. 
3. Як на долі Булгакова позначилися історичні по-

трясіння 1910–1920-х років?
4. Які епізоди з життя письменника засвідчують 

його позицію протистояння тоталітарній владі? 
5. Як стосунки М. Булгакова з владою вплинули на 

зміст творів митця?
6. У яких творах письменника показано історію 

взаємин художника і правителя-тирана? 
7. Як у художньому світі письменника поєдну-

ються традиції реалізму й романтизму з пошу-
ками письменників XX століття?

8. Чому, на вашу думку, за життя Булгакова ро-
ман «Майстер і Марґарита» не вийшов друком?

9. Про що свідчить зв’язок роману М. О. Булгакова з тво-
рами його відомих попередників?

Проаналізуйте!

1. У сучасному літературознавстві реалізм Булгакова називають дивним, ма-
гічним, гротескним. Якою ви бачите булгаковську концепцію світу й лю-
дини? 

2. На матеріалі життя 1920-х років М. О. Булгаков розв’язує вічні питання 
добра та зла. Доведіть або спростуйте це твердження.

Складіть!

• Порівняльну таблицю «“Фауст” Й. В. Ґете і “Майстер і Марґарита” 
М. Булгакова».

Роман «Майстер і Марґарита»: особливості композиції, 
широта філософсько-етичної проблематики твору

Особливості композиції твору (роман у романі) 
та оповідної структури

Роман має складну та водночас чітку композицію: такої чіткості надає ро-
ману переплетення сюжетних ліній, об’єднаних наскрізною темою — темою 
вільної особистості в пошуках правди.

Джерела роману обумовили особливості його побудови: роман у романі, де 
час і простір відтворено у кількох площинах. Дія розгортається у трьох часо-
вих і просторових планах: у Москві другої чверті ХХ ст., у Єршалаїмі на по-
чатку нашої ери й поза земним часом та простором, де сходяться обидві сю-
жетні лінії роману,— у вічності.

О. Грачов. 
Колаж-портрет 

М. О. Булгакова. 1970
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«Майстер і Марґарита» — роман у романі. Розділи про московське життя 
кінця 1920-х років переплітаються з розділами роману, написаного майстром, 
де переосмислюються біблійні події,— суд Понтія Пілата та страта Ієшуа. 

Складові композиції роману «Майстер і Марґарита»

Міфологічний — перебування Воланда і його почту в Москві 
напередодні Великодня

Соціально-сатиричний — зображення Москви 1930-х рр.

Ліричний —історія кохання Майстра та Марґарити

Біблійний — роман майстра про Ієшуа та Понтія Пілата, 
дія якого відбувається в давньому Єршалаїмі у I ст. н. е. та у вічності

Роман
«Майстер

і Марґарита»

Пілат і ЄшуаФілософська
тема

Єршалаїмські
глави

Московські
розділи

Майстер і МарґаритаТема кохання,
мистецтва

Сатирична
тема

Москва
1930-х років

Фантастична тема Воланд і його почет
Взаємодія світів

Князь пітьми Воланд і його почет потрапили до специфічного москов-
ського світу і спостерігають за тим, як живуть, страждають, сваряться, за-
здрять, радіють звичайні люди, утручаючись у людські долі на свій розсуд.

Московські розділи сатирично відображають псевдолітературну діяль-
ність МАСОЛІТу, зіпсованих квартирним питанням москвичів, свавілля чи-
новницької бюрократії, атмосферу взаємного стеження й доносів. Саме тут ро-
зігралася бісівська містерія Воланда. 

У межах цієї багатопросторової художньої реальності відбувається по-
стійне зіставлення тимчасового й вічного, їхня взаємоперевірка часом. 

Зважаючи на унікальність твору, не можливо визначити його жанр якось 
однозначно. «Майстер і Марґарита» — роман сатиричний, філософський, у єр-
шалаїмських сценах — епічний; його визначають як роман-міф. 

Морально-філософський зміст єршалаїмських розділів твору

Одна з найбільших таємниць роману — біблійний сюжет, який розгорта-
ється в уяві майстра. М. Булгаков не претендував на звання євангеліста Но-
вого часу. Він лише своєрідно інтерпретував євангельські мотиви й образи. 
Ця сюжетна лінія роману «Майстер і Марґарита» не нова, але біблійні мотиви 

Є. Гритчин. Ілюстрація 
до роману «Майстер 
і Марґарита». 2014
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«Майстер і Марґарита» — роман у романі. Розділи про московське життя 
кінця 1920-х років переплітаються з розділами роману, написаного майстром, 
де переосмислюються біблійні події,— суд Понтія Пілата та страта Ієшуа. 

Складові композиції роману «Майстер і Марґарита»

Міфологічний — перебування Воланда і його почту в Москві 
напередодні Великодня

Соціально-сатиричний — зображення Москви 1930-х рр.

Ліричний —історія кохання Майстра та Марґарити

Біблійний — роман майстра про Ієшуа та Понтія Пілата, 
дія якого відбувається в давньому Єршалаїмі у I ст. н. е. та у вічності

Роман
«Майстер

і Марґарита»

Пілат і ЄшуаФілософська
тема

Єршалаїмські
глави

Московські
розділи

Майстер і МарґаритаТема кохання,
мистецтва

Сатирична
тема

Москва
1930-х років

Фантастична тема Воланд і його почет
Взаємодія світів

Князь пітьми Воланд і його почет потрапили до специфічного москов-
ського світу і спостерігають за тим, як живуть, страждають, сваряться, за-
здрять, радіють звичайні люди, утручаючись у людські долі на свій розсуд.

Московські розділи сатирично відображають псевдолітературну діяль-
ність МАСОЛІТу, зіпсованих квартирним питанням москвичів, свавілля чи-
новницької бюрократії, атмосферу взаємного стеження й доносів. Саме тут ро-
зігралася бісівська містерія Воланда. 

У межах цієї багатопросторової художньої реальності відбувається по-
стійне зіставлення тимчасового й вічного, їхня взаємоперевірка часом. 

Зважаючи на унікальність твору, не можливо визначити його жанр якось 
однозначно. «Майстер і Марґарита» — роман сатиричний, філософський, у єр-
шалаїмських сценах — епічний; його визначають як роман-міф. 

Морально-філософський зміст єршалаїмських розділів твору

Одна з найбільших таємниць роману — біблійний сюжет, який розгорта-
ється в уяві майстра. М. Булгаков не претендував на звання євангеліста Но-
вого часу. Він лише своєрідно інтерпретував євангельські мотиви й образи. 
Ця сюжетна лінія роману «Майстер і Марґарита» не нова, але біблійні мотиви 

Є. Гритчин. Ілюстрація 
до роману «Майстер 
і Марґарита». 2014

набувають у Булгакова нових ознак: персонажі наді-
лені земними характерами та розв’язують земні про-
блеми. Булгаковський Азазелло, Коров’єв-Фагот, як 
і Бегемот, не відповідають біблійним канонам: вони 
всього лише почет сатани й не ототожнюються, за 
християнською традицією, із самим сатаною.

Ієшуа зіткнувся в ідейному діалозі з Понтієм 
Пілатом, якого змальовано не як могутнього про-
куратора, а як пересічну людину, знесилену голов-
ним болем. У Біблії Понтій Пілат не мучиться сум-
нівами й докорами сумління, а булгаковський герой 
постійно балансує між добром і злом і, наказавши 
вбити Ієшуа, сам страждає, аж поки майстер не ви-
бачає йому.

Хоча булгаковському Ієшуа притаманні деякі 
риси Месії, та він більше схожий на сина людського, 
а не Сина Божого. Людську природу особливо рельєфно вимальовано сцені до-
питу. Цей мандрівний філософ проповідує моральний закон Добра. Він ані на 
йоту не відступає від своїх переконань і нехтує брехнею задля порятунку: не 
розуміє чи не бажає розуміти натяків прокуратора. Навіть за мить до страти, 
коли йому, спраглому, піднесли до рота мокру губку, він сповідує цей закон: 
відмовляється на користь засудженого сусіда, який так само потерпає від 
спраги. 

Головним антагоністом Ієшуа є Понтій Пілат: носій абсолютного добра, 
одвічних істин — і зневірений у моральних цінностях посадовець, охоронець 
державного ладу та влади.

Пилат зазнає моральної поразки, капітулює перед страхом за своє життя. 
За хибний вибір він розплачується муками совісті. І тільки за дві тисячі ро-
ків каяття перед Пілатом розстеляється довгоочікуваний шлях — дорога 
до світла. Місячне сяйво в Булгакова є символом Істини, вічного духовного 
життя. 

Іншою протилежністю Ієшуа є Воланд. Якщо 
Мефістофель із «Фауста» Ґете сильний, як Бог, 
та є втіленням зла, руйнації, то Воланд має на 
меті відновлення справедливості, хоче довести, 
що добро та зло тісно переплетені, ось тільки зло 
неминуче буде покарано. Булгаков віддаляє Во-
ланда від Мефістофеля (Сатани) у пошуках більш 
точного осмислення природи добра та зла і їх-
нього співвідношення між собою в реальному 
житті. «Кожне відомство має опікуватися сво-
їми справами»,— пояснює Воланд Марґариті роз-
поділ обов’язків у цьому світі. Є «відомство» 

О. Грачов. Колаж до роману 
М. О. Булгакова роман 

«Майстер і Марґарита». 
Епізод «Поява героя». 1970
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Ієшуа Га-Ноцрі, і є «відомство» його, Воланда. А їхнє співвідношення між со-
бою цілком відповідає Євангелію й християнській традиції.

Булгаковський Воланд не сіє зло, а викриває його. 
Жорстокими, але водночас справедливими наказами та 
вчинками він відновлює рівновагу між добром і злом. 
Зло в романі — то не витівки Сатани. Відповідальність 
за несправедливість автор покладає на людину. «Во-
ланд — це перший диявол у світовій літературі, який 
карає за недотримання заповідей Христа»,— пише до-
слідник Б. В. Соколов у «Булгаковській енциклопедії».

1. Чому літературознавці вважають, що «Майстер і Мар-
ґарита» — це роман у романі? Назвіть культурні, зо-
крема літературні, джерела твору.

2. У чому полягає своєрідність композиції роману «Май-
стер і Марґарита»? Які основні сюжетні лінії можна 
виокремити в романі?

3. М. О. Булгаков назвав свій твір фантастичним рома-
ном. А як би ви визначили жанр твору? 

4. Визначте основні проблеми роману «Майстер і Марґарита».
5. Чому майстер пише роман саме про Понтія Пілата? Хто головний герой 

і яка основна думка цього твору?
6. Як пов’язані в романі картини життя сучасної митцеві Москви та розділи 

роману про Понтія Пілата?
7. Що спільного між добою Понтія Пілата й основним часом дії твору? 
8. Які риси Сина Божого та які сина людського, на вашу думку, утілено в об-

разі Ієшуа? 

Проаналізуйте!

1. Зіставте єршалаїмські розділи роману з біблійним першоджерелом: 
у чому сенс булгаковської інтерпретації? Свою думку аргументуйте й про-
ілюструйте цитатами з роману.

2. Порівняйте образи Ієшуа та Понтія Пілата за портретом та вчинками.
3. Хто в єршалаїмській частині роману, на вашу думку, відповідає таким по-

няттям:
Ідеал Реальність

? ?

4. Чому Ієшуа у фіналі роману прощає Пілатові? Дайте розгорнуту відповідь.

Створіть!

• Порівняльну характеристику євангельських образів та персонажів роману 
«Майстер і Марґарита». 

О. Грачов. Колаж до 
роману «Майстер 
і Марґарита». Епізод 
«Сьомий доказ». 1970
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Роман «Майстер і Марґарита»: проблема творчості 
та шляху митця. Утвердження цінності кохання 
та її рятівної сили в долях майстра і Марґарити

Тема творчості в романі. Трагізм долі митця (майстра)

Проблематика роману М. О. Булгакова «Майстер і Марґарита» — складна 
й різноманітна. Одна з основних проблем твору — проблема творчості й долі 
письменника.

Проблема творчості й долі письменника у романі 
М. О. Булгакова «Майстер і Марґарита»

Берліоз Іван Бездомний Майстер

У розмові Берліоза з Бездом-
ним на Патріарших ставках 
Булгаков зображує голов-
ного редактора упевненим 
у собі та своїх знаннях. Бер-
ліоз розповідає про Ісуса, за-
перечуючи його існування, 
наводячи приклади й насо-
лоджуючись тим, яке вра-
ження справив на молодого 
поета. Що ж до творчості, то 
для Берліоза це робота, яка 
полягає в керуванні й наста-
новах, милуванні своїм розу-
мом та «талантом». 
Образ Берліоза є втіленням 
чиновника-бюрократа, який 
принижує роль творчості та 
творця. Через таких, як він, 
страждає майстер у творі 
й сам Булгаков у житті 

Творчість для Івана 
Миколайовича 
Понир’єва — це по-
шук свого шляху. Ге-
рой усвідомлює хиб-
ність свого прагнення 
до слави й кардинально 
змінюється як особи-
стість. Він також усві-
домлює роль творчості 
та духовності. Йому 
не судилося стати по-
етом, але він здатний 
тонко відчути сутність 
творчості й тонкого ду-
ховного світу. Його 
відмова від МАСОЛІТо в    -
ського квитка нага-
дує зневагу до грошей 
Левія Матвія — учня 
й друга Ієшуа

В образі майстра Булга-
ков утілив своє ставлення до 
творчості. Через долю май-
стра розкрито філософську 
сутність творчості — пре-
зирство до жалюгідного по-
всякдення, марнославства, 
гордості; безперервність ду-
ховного зв’язку сьогодення 
й минулого, безкорисливість. 
Булгаков не випадково на-
зиває свого героя майстром, 
а не письменником. 
Тут є кілька відтінків змісту: 
повага до досконалої майстер-
ності, посвячення, служіння 
вищому духовному завданню, 
на відміну від соціального 
замовлення ремісників-
письмен ників 1920–1930-х рр.

У такий спосіб Михайло Булгаков майстерно розкриває в романі тему 
творчості. Він показує її з позиції трьох персонажів.

Для Берліоза МАСОЛІТ — усього лише спосіб для самовираження й задо-
волення своїх приземлених бажань. Поки керує журналом такий головний ре-
дактор, справжнім художникам місця в ньому немає. 

Іван Бездомний мріє про лаври поета, але заплутується в хитросплетін-
нях цього фальшивого світу, розмінюючи свій талант на поеми на замовлення. 
Зрештою він усвідомлює, що його вірші жахливі й він їх більше не писатиме. 
Зіткнувшись із незрозумілим, позбувається передусім брехні й відмовляється 
від письменництва. Він молодий, і автор сподівається, що герой ще віднайде 
істину. 



Подорож друга. Літературний портрет модернізму 

56

Образ майстра у творі розкриває всю гостроту проблеми свободи творчості. 
Майстер пише не тому, що хоче зажити слави, а тому, що не писати не може. 
Він сподвижник: «Летять за вікнами квартирки дні і тижні, змінюють один 
одного пори року — а майстер не піднімає голови над рукописом» — і хоче до-
нести до людей істину. Роман не обіцяє йому успіху й визнання. Майстрові су-
дилося лише пережити найкоротшу хвилину торжества: «О, як я вгадав! О, як 
я усе вгадав!».

Роман живе власним життям, і майстер вкладає в нього всі власні сили 
й енергію. Він не пам’ятає ані свого імені, ані імені колишньої дружини, але 
знає напам’ять кожну сторінку роману. Навіть спаленим цей твір продовжує 
жити власним життям, поки Воланд не воскрешає його з попелу. 

Бездомний, він же Іван Миколайович Понир’єв, став професором, проте 
не здобув тієї свободи, без якої творчість неможлива. Та чи здобув її сам май-
стер? І так і ні: адже він не боровся за свій роман, тому й заслужив на спокій, 
а не на світло.

Доля майстра, як і доля Івана Бездомного,— це доля тих, хто намагався 
чесно й безкомпромісно розібратися, де правда, а де брехня, і пізнати істину. 
Саме на них покладає надії автор твору.

Усепереможна сила кохання в романі «Майстер і Марґарита»

Назва булгаковського роману нагадує нам про відомих у світовій літера-
турі «Ромео і Джульєтту», «Трістана та Ізольду», «Дафніса і Хлою»... Така 
традиційна назва одразу попереджає читача, що любовна лінія — одна з про-
відних. Незважаючи на всі глобальні проблеми, заявлені у внутрішньому ро-
мані, на сатиричний і викривальний характер московських сцен, на значну 
кількість персонажів, саме майстра й Марґариту можна вважати головними 
героями. Їхнє кохання об'єднує всі сюжетні лінії.

Чому Марґарита, за визнанням самого автора, жінка, яка мала все, про 
що тільки могла мріяти, умить закохалася в майстра? Чому майстер, щойно 
зустрівши Марґариту, відчув дивовижний творчий злет, свободу й радість 
справжньої творчості? Можливо, тому, що творчість і кохання споріднені: 
вони надають людині сили та окриляють. Майстер скаже про свою працю 
в той час: «Роман летів…»

Майстер у романі з’являється тільки 
в 13-му розділі. Автор не називає його 
справжнього імені: так іменує його кохана 
Марґарита на знак захоплення літературним 
талантом коханого. Сам же майстер гово-
рить, що Марґарита перебільшує його гені-
альність.

Коли настав час віднести історичний ро-
ман про події в Єршалаїмі до видавництва, 
майстер зрозумів, що там вирішується його 

О. Костін. Графіка до роману 
«Майстер і Марґарита». 1970

О. Грачов. Колаж до роману 
«Майстер і Марґарита». Епізод 

«Сеанс чорної магії». 1970
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Образ майстра у творі розкриває всю гостроту проблеми свободи творчості. 
Майстер пише не тому, що хоче зажити слави, а тому, що не писати не може. 
Він сподвижник: «Летять за вікнами квартирки дні і тижні, змінюють один 
одного пори року — а майстер не піднімає голови над рукописом» — і хоче до-
нести до людей істину. Роман не обіцяє йому успіху й визнання. Майстрові су-
дилося лише пережити найкоротшу хвилину торжества: «О, як я вгадав! О, як 
я усе вгадав!».

Роман живе власним життям, і майстер вкладає в нього всі власні сили 
й енергію. Він не пам’ятає ані свого імені, ані імені колишньої дружини, але 
знає напам’ять кожну сторінку роману. Навіть спаленим цей твір продовжує 
жити власним життям, поки Воланд не воскрешає його з попелу. 

Бездомний, він же Іван Миколайович Понир’єв, став професором, проте 
не здобув тієї свободи, без якої творчість неможлива. Та чи здобув її сам май-
стер? І так і ні: адже він не боровся за свій роман, тому й заслужив на спокій, 
а не на світло.

Доля майстра, як і доля Івана Бездомного,— це доля тих, хто намагався 
чесно й безкомпромісно розібратися, де правда, а де брехня, і пізнати істину. 
Саме на них покладає надії автор твору.

Усепереможна сила кохання в романі «Майстер і Марґарита»

Назва булгаковського роману нагадує нам про відомих у світовій літера-
турі «Ромео і Джульєтту», «Трістана та Ізольду», «Дафніса і Хлою»... Така 
традиційна назва одразу попереджає читача, що любовна лінія — одна з про-
відних. Незважаючи на всі глобальні проблеми, заявлені у внутрішньому ро-
мані, на сатиричний і викривальний характер московських сцен, на значну 
кількість персонажів, саме майстра й Марґариту можна вважати головними 
героями. Їхнє кохання об'єднує всі сюжетні лінії.

Чому Марґарита, за визнанням самого автора, жінка, яка мала все, про 
що тільки могла мріяти, умить закохалася в майстра? Чому майстер, щойно 
зустрівши Марґариту, відчув дивовижний творчий злет, свободу й радість 
справжньої творчості? Можливо, тому, що творчість і кохання споріднені: 
вони надають людині сили та окриляють. Майстер скаже про свою працю 
в той час: «Роман летів…»

Майстер у романі з’являється тільки 
в 13-му розділі. Автор не називає його 
справжнього імені: так іменує його кохана 
Марґарита на знак захоплення літературним 
талантом коханого. Сам же майстер гово-
рить, що Марґарита перебільшує його гені-
альність.

Коли настав час віднести історичний ро-
ман про події в Єршалаїмі до видавництва, 
майстер зрозумів, що там вирішується його 

О. Костін. Графіка до роману 
«Майстер і Марґарита». 1970

О. Грачов. Колаж до роману 
«Майстер і Марґарита». Епізод 

«Сеанс чорної магії». 1970

доля. Твір відмовилися друкувати. Герой утра-
тив ґрунт під ногами й вирішив спалити руко-
пис, не усвідомлюючи, що рукописи не горять. 
Різка, злісна критика роману зламала майстра 
та привела до дверей психіатричної клініки. Зго-
дом, повертаючи Марґариті майстра, Воланд по-
вертає також копію спаленої книги.

Високоморальна людина, чуттєва та щира, 
може багато зробити заради рідних і коханих, на-
віть готова до самопожертви. Саме такою є Мар-
ґарита. В ім’я кохання вона погоджується навіть 
на угоду із самим Сатаною. Не дивно, що коро-
левою свого темного балу Воланд обирає Мар-
ґариту — благородну жінку з великим любля-
чим серцем — і нагороджує її, знову поєднавши 
з майстром. Завдяки коханню Марґарити герої здобувають жаданий спокій.

У творі порушено найважливіші моральні й філософські проблеми: сво-
боди й насильства, художника й влади, сенсу буття людини й духовної сут-
ності світу, кохання й ненависті, призначення людини й кроків до нього. 
Особливо глибоко автор розкрив духовну градацію суспільства у культурно-іс-
торичному контексті. Цій головній темі підпорядковані інші: історія загибелі 
Ієшуа Ґа-Ноцрі, трагічна доля майстра і його роману, життя Івана Бездом-
ного, пригоди Воланда з його почтом та ін.

М. Булгаков болісно переживає, що світ утратив свою духовну сутність, 
люди забули про Бога, про одвічні цінності, а це неминуче призведе до траге-
дії. На його думку, протиставити будь-якому насильству можна лише одне — 
силу духу людини, її творчість, внутрішню свободу. Тому в романі утверджу-
ється ідея високих загальнолюдських цінностей — добра, справедливості, 
кохання, волі. Образи Ієшуа, майстра і Марґарити втілюють ідею неперемож-
ності особистості, яка усвідомила силу своєї творчості та внутрішньої сво-
боди. Душі улюблених героїв М. Булгакова непідвладні ані дияволу, ані зем-
ній владі. І це має стати запорукою майбутнього духовного відродження світу.

Засоби комічного  
в романі «Майстер і Марґарита»

Складна структура роману дала авторові змогу максимально приховати 
сатиричну спрямованість твору. 

Сатира — гостра критика чогось, окремих осіб чи суспільства з висмі-
юванням, а то й гнівним засудженням вад і негативних явищ у різних сфе-
рах індивідуального, суспільного й політичного життя, що суперечать 
загальнообов’язковим принципам чи прийнятим ідеалам.

У романі Булгакова постала складна картина життя москвичів, особливо 
мистецької еліти, у 1920–1930-х роках. Письменник тонко поєднав гротеск 
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і фантастику, продовжуючи гоголівську традицію. Автор характеризує персо-
нажа за допомогою прийому деталізації, що водночас є засобом створення гро-
теску.

Гротеск — тип художньої образності, який ґрунтується на химерному 
поєднанні фантастичного й реального, прекрасного й потворного, трагічного 
й комічного, життєподібного й карикатурного.

Яскрава сатирична деталь у романі — членський квиток МАСОЛІТу. 
Творчу працю письменника замінили формальні засідання й обговорення, бо-
ротьба за вигоди й привілеї. Не менш принизливим і несправедливим постає 
розподіл привілеїв у МАСОЛІТі. Визначні літератори можуть пообідати ви-
шуканими стравами у ресторані значно дешевше, аніж пересічні громадяни. 
Є у них і дачі на Клязьмі, але дістатися цієї верхівки можуть не всі, оскільки 
бездарних літераторів значно більше, аніж дач, тому літній відпочинок стає 
предметом заздрощів.

Письменницьку еліту країни показано сірою, дріб’язковою, користолюб-
ною та черствою. Показовою є сцена танців у ресторані: літератори кружля-
ють у безглуздому вихорі. 

Тема сатиричного зображення життя Москви й москвичів 1930-х років 
тісно пов’язана в романі з образом Воланда. Разом зі своїми помічниками він 
немов препарує пороки жителів столиці з її атмосферою бездуховності, вуль-
гарності, жадібності, заздрості й кар’єризму.

Достатньо пригадати випадок у вар’єте. Смішними й огидними показують 
себе московські обивателі, ловлячи червінці, які виявляються фальшивими, 
міняючи свій одяг на модне вбрання. Чого варта суперечка претендентів на 
житло покійного Берліоза! 

Через користолюбство, нестримне прагнення 
до високого суспільного становища люди зовсім 
утратили здоровий глузд. Ними було легко мані-
пулювати, уводити в оману. Правомірно з мотивом 
викриття обивателів перегукується мотив боже-
вілля (образи Івана Бездомного, Никанора Івано-
вича Босого). Клініка Стравінського, куди вони по-
трапляють, нагадує авторові весь сучасний йому 
світ.

Прізвища персонажів твору говорять самі за 
себе: Римський, Варенуха, Лиходєєв, Куролєсов. 

А як точно письменник відобразив епоху ре-
пресій, завуалювавши її під біблійні часи! Високий 
світ євангельської легенди, який набув під пером 
письмен ника реальних ознак, знижується, паро-
дійно перекручується в інших світах, інших вимі-
рах. Сучасність стає нереальною, а потойбічний 
світ — дійсністю. 

П. Лехович. Ілюстрація 
до роману «Майстер 
і Марґарита»
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Пародія — комічне або сатиричне наслідування іншого художнього твору. 
Пародія в перебільшеному вигляді відтворює характерні риси оригіналу. 

Але, сатирично зображуючи одвічні людські пороки, М. Булгаков сподіва-
ється на виправлення, удосконалення людини. Побутові й міфологічні сцени 
роману засвідчують, що духовне й бездуховне завжди боролися в людині. Не-
дарма висловлювання Воланда про це стало крилатим у романі: «Вони — люди 
як люди. Люблять гроші, але ж це завжди було...». Автор показує, що вдоско-
налення людини починається передовсім з її моральності. Булгаков не робить 
сатиру наріжним каменем свого роману. Своєрідність його сатири виявля-
ється в тому, що вона тісно переплітається з моральними, філософськими про-
блемами, які завжди поставали перед людиною. 

Музеї та пам’ятники М. О. Булгакову та його персонажам 

Офіційне відкриття першого у світі пам’ятника Михайлу Булгакову 
(скульптор — М. П. Рапай) відбулося 2007 року. Він розташований у Києві на 
Андріївському узвозі, біля будинку, де Булгаков проживав із родиною. 

ХарківКиїв Владикавказ

Пам’ятник Михайлу Булгакову в Харкові встановлено в Саду скульптур 
у дворі ресторану «Ермітаж» (вул. Максиміліанівська, 18). Автор пам’ятника, 
скульптор Артем Самойленко, зобразив письменника на лаві разом із котом 
Бегемотом, персонажем роману «Майстер і Марґарита».

Ще одне місто, пов’язане з Булгаковим,— Владикавказ (Північна Осетія). 
Михайло Опанасович жив там упродовж двох років. Саме у Владикавказі май-
бутній письменник облишив медицину й більше до неї не повертався. Тут він 
почав свій творчий шлях, організовував літературні вечори, концерти, ство-
рював п’єси для драматичної трупи місцевого театру. Пам’ятник (скульп-
тор — С. Т. Тавасієв) установлено в центрі міста 2012 року.

1. Як ви вважаєте, які зв'язки існують між життям і творчістю? Чому руко-
писи не горять? 

2. Що важливіше для митця — зовнішня чи внутрішня свобода? 
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3. На думку Булгакова, що означає бути майстром? 
4. Чому майстер з’являється тільки в 13-му розділі роману — «Поява ге-

роя»? 
5. Нагородою за які найвищі духовні цінності є спокій? А світло? 
6. Яку роль у романі виконує епіграф з «Фауста» Й. В. Ґете? Чи можна вва-

жати епіграф ключем до роману й чому? 
7. Як і навіщо автор поєднав біблійний переказ, історію двох закоханих 

і московські сатирично-побутові сцени?
8. Виразно прочитайте комічний діалог Коров’єва і Бегемота про письменни-

ків напередодні підпалу ресторану в «Домі Грибоєдова» (розділ 28). Чому 
М. Булгаков вклав слова докору у вуста нечистої сили?

9. Як пов’язані теми кохання та творчості в романі?
10. Які фольклорні та літературні аналогії виникають у вас, коли йдеться про 

образ Марґарити?
11. Які художні засоби використав автор для яскравішого й переконливішого 

зображення реального життя 1920–1930-х років?
12. Що означає слово спокій для булгаковських героїв? Як кожен із них розу-

міє його (майстер, Марґарита, Понтій Пілат, Фріда)?
13. Яку роль відіграє в романі Воланд? Чи можна вважати, що він служить 

добру? Доведіть свою думку. 

Проаналізуйте!

1. У яких умовах майстер писав свій роман? Порівняйте обстановку кімнати 
майстра та квартири критика Латунського. Проілюструйте свою відповідь 
цитатами з тексту роману.

2. Чи вдалося Булгакову втілити власний задум, змалювавши в романі 
«Майстер і Марґарита» 1920–1930-ті роки? Аргументуйте свою відповідь 
цитатами з роману. 

3. За майстром немає жодної провини, та все ж він не заслуговує на світло: 
він отримав тільки спокій. Чому? 

4. «Боги, боги мої! Що ж треба було цій жінці?!» — вигукує автор. Спро-
буйте й ви відповісти на це питання. 

5. Яким є ваше ставлення до Марґарити? Чому вона заслуговує тільки на 
спокій разом із майстром, а не на щастя? 

6. На вашу думку, чи можна вважати Марґариту ідеалом жінки? 
7. Чи справедливо Булгаков називає взаємини майстра й Марґарити 

«справжньою, вірною, вічною любов’ю»?

Створіть!

• Уявіть себе вчителем зарубіжної літератури. Складіть перелік понять, 
з якими необхідно ознайомитись учням для успішного опанування теми 
«Модерністська проза початку ХХ століття».


