
Модерністська проза початку ХХ ст. 

 

Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. 

 Кінець ХІХ – початок XX ст. став не просто межею віків, календарною зміною століть, а 

добою глобальних історичних, суспільно-політичних та естетико-літературних зрушень. Криза 

позитивізму, що відчувалася вже в другій половині XIX ст., втрата віри в можливість 

раціонального пізнання дійсності, розчарування, породжене новими суспільними явищами й 

тенденціями на тлі суцільної капіталізації країн Західної Європи, – усе це формувало трагічне 

світосприйняття, яке отримало назву декаданс (від фр. decadence – занепад). Воно досягло 

критичної маси на початку ХХ ст. і позначилося на всіх рівнях. Події, нововведення, відкриття, які 

відбувалися не лише в політичному й соціально-побутовому житті, а й у науковотехнічній сфері, 

провокували і загострювали психологічний ефект відчуження особистості. Ланцюг 

взаємопов’язаних подій – від процесів у галузі природничих наук та їхньої інтерпретації 

філософією аж до передчуття світової війни – сприяв утворенню певної суспільно-психологічної 

атмосфери, яка позначилася на характері художньої свідомості. Естетичним наслідком декадансу 

був модернізм. Кризовий світогляд виявився у різних мистецьких напрямах, течіях і стилях, які 

відображували трагічний стан людини та її відчуженість у світі. 

Модернізм розвивався і як доба, і як мистецький напрям, і сприяв формуванню нового типу 

суспільно-побутової поведінки людини в нових реаліях. Він заперечує художні принципи реалізму 

й натуралізму, утверджуючи натомість елітарність творчості митця, перевагу форми над змістом, 

художню суб’єктивність, використання "потоку свідомості", застосування "монтажу", 

авторську міфотворчість тощо. 

На відміну від раннього модернізму кінця ХІХ ст., до якого належать передовсім 

імпресіонізм і символізм, модернізм початку XX ст. можна визначити як зрілий модернізм, але 

частіше його називають просто модернізмом. У чому ж полягала принципова відмінність між 

раннім і зрілим модернізмом? Насамперед – у різному ставленні митців до реального життя та 

його проблем. Ранній модернізм успадкував від романтизму презирливе ставлення до «сірої, 

кольору плісняви» (Ґ. Флобер) дійсності, тож протиставляв їй яскраві вигадані світи й активних 

героїв. 

Модернізм 1910-х рр. загалом пов’язаний із нереалістичним зображенням нових явищ 

соціального й матеріального світу, із тлумаченням дійсності як абсурду, хаосу, ворожої до людини 

стихії. Він став некласичною (антитрадиційною) моделлю культури, найновішим і 

найпослідовнішим утіленням естетико-художнього перевороту XX ст. Межа 1900–1910-х рр. була 

переломною віхою в мистецтві. 

Новий міф ("неоміф") народжується не в надрах архаїчної людської спільноти (як первісні 

міфи), а в ситуації ізольованості й самозаглибленої самотності персонажа та суверенності його 

внутрішнього світу. Тому в літературних творах спостерігається зрощення міфологізму з 

психологізмом, із внутрішнім монологом, що притаманне літературі "потоку свідомості" 

(Дж. Джойс, згодом окремі твори В. Фолкнера, Н. Саррот). 

Американський філософ і психолог Вільям Джеймс наголошував на плинності, тяглості душевних 

переживань, свідомості людини. У "Наукових основах психології" (1890) він дав визначення 

"потоку свідомості": "Свідомість завжди є для себе чимось цілісним, не роздрібненим на 

шматки... У ній немає нічого непорушного, – вона тече постійно. Тому метафора "ріка" або 

"потік" найточніше відповідає свідомості". 

Однією з художньо-естетичних ідей першої половини XX ст. є також неоміфологізм – 

концепція, яка розглядає наближеність до міфу як найхарактернішої форми художнього мислення 

митців. Однак неоміфологізм має кілька принципових відмінностей від власне міфології. 

Наприклад, таємничою трансцендентною силою, яка панує над людиною, у ньому виступає вже не 

дика природа, як у прадавніх уявленнях, а цивілізація, створена самою ж людиною. Якщо у 

первісних міфах людина знаходила прихисток від невідомих (природних або містичних) сил у 

своїй оселі (своєму світі), то в неоміфологічній інтерпретації небезпека чатує на людину саме 

вдома(Кафка). Якщо у стародавніх міфах людей чи народи скеровувала незбагненна й невблаганна 

Доля, то в неоміфологічних творах Фатумом стали рутина і буденність. Недаремно один із 

найавторитетніших письменників XX ст. аргентинець Xорхе Луїс Борхес сказав: "Література 

починається з міфу і закінчується міфом". 

 



Характерні ознаки модернізму: 

 протиставлення художнього світу реальному; 

 поєднання реальних та ірреальних елементів; 

 тяжіння до індивідуального начала; 

 підтримування зв’язку із класичною традицією; 

 шукання у минулому паралелей із сучасністю; 

 іронія, скептичне ставленням до духовного світу людини; 

 складався з індивідуальних художніх систем окремих митців. 

 

 

Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ ст. 

Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як зачинателі модернізму в європейській прозі. 

 

 Модерністи відчували брак духовності і сприймали зовнішній світ як сукупність хаотичних 

фрагментів, з яких і творили естетичну цілісність, в основі якої лежало суб’єктивне начало. Світ 

зображується крізь призму свідомості індивіда. Увагу привертає підсвідоме. 

Міф стає одним з центрів уваги модерністів, оскільки приваблював не лише як "скарбниця" 

сюжетів та образів, але як можливість творити свій міф. Г. Брох назвав міф "знаком нової віри та 

єдності світу", що здатні подолати кривавий розкол світу. Прадавній та авторський міф суттєво 

відрізнялися. Авторський був завжди забарвлений іронією, яка використовувалася як запобіжник 

віри читача у те, що все це, описуване у творі, є "дійсністю". 

Модерністи не виробили спільної естетичної платформи, не створили колективних творчих 

програм. У витоків модернізму стояли такі прозаїки, як Пруст, Джойс і Кафка. 

 

Марсель Пруст – творець "суб’єктивної епопеї", "потоку пам’яті", 

психологічної реальності, де головним засобом худ. опанування світу стає спогад 

героя. У його епопеї "У пошуках утраченого часу" “втрачений час” – це 

метафора часу, прожитого героєм. А уся книга розповідає про пошуки скарбу – 

часу, а схованкою є минуле. Змістом епопеї є спогади й одночасно осмислення 

життя в усьому прояві пахощів, кольорів, звуків, асоціацій, людських стосунків, 

думок, почуттів, нюансів і таємниць людської поведінки. Основним виміром стає 

людина з її багатогранним внутрішнім світом. 

 

Джеймс Джойс – продовжувач традиції "потоку свідомості", і теми "митця і 

мистецтва". Завдяки зверненню письменника до античного епосу його твори 

перетворювалися на романи-міфи. Майбутньому письменникові вдалося 

отримати гарну освіту, але невлаштованість і злидні в його юні роки знайшли 

відображення в його творчості. Роман "Улісс" вважається найвідомішим твором 

письменника. У творі Джойс вирішив увічнити перше побачення зі своєю 

дружиною, тому саме 16 червня 1904 року розгортається дія роману. Роман 

"Улісс" увійшов до списку 100 кращих англомовних романів.  

 

Франц Кафка – основоположник "теми абсурду". Франц Кафка став однією з 

культових постатей у світовій літературі. У багатьох творах зарубіжних 

письменників легко виявити мотиви та образи, які навіяні саме творчістю Кафки, 

– у вона вплинула не тільки на художників, які належали літературному 

авангардові. Кафка належить до тих письменників, зрозуміти й розтлумачити 

яких не так просто. Його твори досить образні, метафоричні. Його невеликий твір 

"Перевтілення", романи "Процес", "Замок" – це все переломлена в очах поета 

навколишня реальність, тогочасне суспільство. 

 

Життєвий і творчий шлях Ф. Кафки 

 

Франц Кафка народився 3 червня 1883 р. в Празі, у сім’ї празького єврея, оптового торговця 

галантерейними товарами. Благоустрій родини поступово зростав, але стосунки всередині сім’ї 

при цьому залишалися у світі темного міщанства, де всі інтереси зосередились на «справі», де 



мати безсловесна, а батько безперервно хизується тим приниженням і знегодами, яких він зазнав 

для того, щоб вибитися в люди. І в цьому темному й затхлому світі народився й ріс письменник – 

не тільки тендітний і слабкий фізично, але й чутливий до всякого прояву несправедливості, 

неповаги, грубості та корисливості. У 1901 році Франц вступає до Празького університету, 

спочатку вивчає хімію і германістику, потім юриспруденцію. Після закінчення університету 

працює в суді, а потім у страховому бюро, де працював майже до кінця життя. Він усе життя 

працював з людьми, але водночас прагнув усамітнення, аби поринути в улюблене заняття 

літературою. Це напружене внутрішнє життя і стало потаємним, непомітним для стороннього ока 

сенсом його існування. Здавалося, що Кафка всередині себе збудував своєрідний замок (це назва 

одного з його творів), у який нікого не впускав і завжди страждав через це. 

За життя Ф. Кафки побачили світ такі книги: "Споглядання" (1913), "Кочегар" (1913), 

Перевтілення" (1915), "Вирок" (1916), "Сільський лікар" (1919), "Голодар" (1924). Інші відомі 

твори були видані вже після смерті письменника. 

Особливу роль у розумінні творчості Кафки відіграють його щоденники, котрі робилися 

письменником лише для себе.  Тому виконувач духівниці і перший біограф письменника Макс 

Брід не поспішав з їхньою публікацією. Перша збірка записів щоденників з’явилася лише через 

десять років після того, як були надруковані два знаменитих романи, а слідом за цим і "Америка". 

Варто зауважити, що Кафка-письменник був відомий переважно вузькому колу літераторів. Навіть 

смерть, яка сталася 3 червня 1924 р. в містечку Кірлінг поблизу Відня унаслідок легеневої 

хвороби, не зібрала біля його могили численних шанувальників літератури. Помираючи, Кафка 

заповів знищити всі свої рукописи. 

Після смерті Франца Кафки його друг Макс Брод, усупереч волі письменника, надрукував 

незакінчені романи "Процес" (видано 1925 р.), "Замок" (1926), "Америка" (1927) та збірку 

оповідань "На будівництві китайської стіни". Справжню популярність твори Кафки здобули після 

Другої світової війни. Представники відразу кількох літературних напрямів проголосили Кафку 

своїм предтечею. Його твори є алогічними, ірраціональними й песимістичними. Він був близьким 

до експресіоністів, які проголошували єдиною реальністю суб’єктивний духовний світ людини. 

Експресіонізм – ( від латин. expressio – вираження) течія модернізму, що полягає не у зображенні 

дійсності, а у вираженні її змісту. 

Жодних усесвітніх катастроф і катаклізмів у своїх творах Кафка не зображував, хоча й жив 

у важкі часи Першої світової війни, розпаду Австро-Угорської імперії, глибокої економічної 

кризи, які руйнували усталені зв’язки і стосунки. Зображення трагічного безсилля "маленької 

людини", її приреченості стало магістральною темою творів письменника. 

Нині написане Кафкою сприймається як одкровення старозавітних єврейських пророків. 

твори Кафки, подібно до віщувань Кассандри про фатальну долю Трої, ще довго непокоїтимуть 

людство, адже вони змальовують метафоричну картину того, що людство збудувало на Землі. 

Щодо яскравості та художньої сили цього пророцтва, щодо "неекспресивної експресії" його 

втілення в художніх творах Кафка не мав і не має собі рівних у літературі. 

 

Зображення відчуження особистості в новелі "Перевтілення" 

"Усе – ілюзія: родина, служба, друзі, вулиця; усе – фантазія, більш-менш близька, і 

дружина – фантазія; найближча ж правда тільки в тім, що ти б’єшся головою об стіну камери, у 

якій немає ні вікон, ні дверей"(запис у щоденнику від жовтня 1921р.). 

Про Кафку пишуть як про аналітика відчуження, що позначилося на всім характері 

людських стосунків у тогочасному житті. І це не просто так, адже сам Кафка кілька разів визначав 

це відчуження – абсолютна самотність. Кафка скрізь почувався чужим: людина з вродженими 

національними рисами, з гідністю, але без прихистку батьківщини. Чехи вважали його за німця, бо 

писав він саме цією мовою, німці за чеха, але сам Кафка конфліктував зі своїм народом – євреями. 

У цьому найбільша трагедія. 

Але є ще одна страшна причина відчуженості письменника і записів у його щоденниках – 

сім’я. Все його життя трималося на страшних розривах: з коханими, з рідними, з близькими. І це 

яскраво відобразилося у його відомій новелі "Перевтілення".  

Автор працює над новелою з 6 на 7 грудня 1912 року. Робота багато разів уривалась різними 

сімейними та службовими обставинами. Видається вона у 1915році. Новела має автобіографічні 

джерела: Грегор згадує про невдале сватання до касирки лавки капелюшків. Йому не поталанило з 



фірмою; не склалися стосунки з коханою – касиркою в магазині: вона так і не спробувала 

дізнатися, що ж сталося з її зниклим шанувальником; не пощастило, зрештою, і з родиною. 

Франц Кафка у своєму творі не зображує руйнівних подій усесвітнього масштабу, водночас 

переконливо доводить, що більшої трагедії, аніж загибель людини (в цьому випадку – смерть 

Ґреґора-комахи), у світі немає. 

 

Образ Грегора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність. 

У звичній манері беземоційної оповіді Кафки Ґреґор – звичайнісінька людина, яка нічим не 

вирізняється з-поміж непримітних комівояжерів однієї з численних фірм. І в цьому є величезний 

"узагальнювальний" потенціал: автор чи то натякає, чи то попереджає, що в такому стані 

знеособлення може опинитися буквально кожен. З іншого боку, постать Ґреґора не вписується і в 

художню систему реалізму, адже в долі Ґреґора все випадкове, можливо, за інших обставин вона 

склалася б інакше (а можливо – й ні, адже в абсурд ному світі все позбавлено сенсу, зокрема 

пошук будь-яких закономірностей).  

Ім’я героя було взяте з роману Я. Вассермана, де діє Грегор Замасса, й перетворено на 

Замза. Це не просто фантастика, це величезна метафора, у якій автор підкреслює жахливість життя 

маленької людини. Все буденне – і в оточенні, і у стосунках – призводить до того, що людина 

починає втрачати свої людські риси, перетворюючись на потвору, на комаху. Символ комахи – 

символ мертвого, тваринного існування звичайної сірої людини. Автор категорично заборонив 

видавництву Курта Вольфа зображувати Замзу на ілюстраціях у вигляді багатоніжки, адже її варто 

сприймати як складну метафору. 

 

Розкриття у творі світового буття як абсурдного 

Провідною темою творчості Кафки є людина, котра загубилася в лабіринті й не має 

дороговказної нитки. Однак якщо людина більше не має дороговказної нитки, то лише тому, що 

більше не бажає її мати. Звідси її відчуття провини, страху й абсурдності історії (Ежен Йонеско). 

Прагнучи відтворити абсурд, Кафка застосовує логіку(Альбер Камю). Це одна з особливих рис 

кафкіанського письма. 

Перетворення Ґреґора на комаху – подія з погляду здорового ґлузду геть невмотивована, 

алогічна й абсурдна. Юнак просто "взяв та й перетворився" на комаху. Пояснення цієї 

метаморфози як натяку письменника на "комашину" сутність людини, певна річ, є 

аргументованим. Проте дослідники-інтерпретатори посилаються на позатекстові чинники, не 

беручи до уваги перебіг оповіді. 

 

Особливості композиції, функції фантастики. 

Сюжет твору ірраціональний і фантастичний. Недаремно "Перевтілення" називають 

оповіданням-міфом. Міфічний тут не лише самий факт перетворення людини на комаху (подібно 

до "Метаморфоз" Овідія), не лише сміливе поєднання вигадки та реальності, а й структура оповіді, 

яка напрочуд нагадує трикомпонентну структуру міфу або казки, які також часто містять 

сакральне число "три" (три випробування героя; три голови дракона тощо): 

Сюжетна схема класична, чітка й також трикомпонентна:  

зав’язка твору – перевтілення Ґреґора (І частина);  

кульмінація – батько виганяє Ґреґора (ІІ частина);  

розв’язка – смерть Ґреґора (III частина). 

Кафка майстерно застосовує художні прийоми триразового (як у міфі чи казці) обрамлення, 

а також градаційної (адже щоразу напруження зростає) епіфори (всі частини закінчуються 

однаково). Ґреґора Замзу його ж родина виганяє: 1) зі звичного кола спілкування; 2) із кімнати; 3) 

взагалі з цього світу. Усі три частини починаються однаково – появою Ґреґора в спільній кімнаті, а 

закінчуються його вигнанням. Відрізняються лише причини: у першій частині він з’являється на 

вимогу тих, хто перебуває в кімнаті, у другій – намагається допомогти зомлілій матері, у третій – 

приваблений грою сестри на скрипці. За будовою оповідання нагадує казку, у якій герой зазвичай 

має три спроби для досягнення мети. Мав три спроби і Ґреґор Замза, однак родина тричі 

відштовхнула його. Коли з ним трапилося нещастя, родина не змогла подолати свою відразу й 

сприймати його як людину.  

 



Характерні риси стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних і міфологічних елементів у 

гротескному світі. 

"Перевтілення" – це безперечне вираження глибинної драми самого Кафки, котрий 

відчував себе чужим у власній сім’ї, водночас розгорнена метафора його комплексу провини перед 

батьком і родиною. Та справа не лише в біографії письменника, адже зображення трагічної 

самотності людини у ворожому до неї світі є концептуальною засадою експресіонізму. Особлива 

сила впливу творів Кафки на читачів полягає у разючому контрасті, "поєднанні непоєднанного". З 

одного боку, усі його жахи, чудовиська, потвори та привиди, здавалося б, потребують надсадно-

рваного стилю, волання на повні груди (що й робили інші експресіоністи, і не лише письменники 

– достатньо поглянути на відому картину Е. Мунка, яка має саме таку назву – "Крик", що стала 

знаковою для світового експресіонізму). 

З іншого боку, ворожий світ письменник зображує настільки незворушно, неначе веде 

нудний протокол для своєї страхової контори: сухий, офіційно-діловий, «канцелярсько-

протокольний» стиль, відточений на службі, уплинув і на поетику його творів. Крізь призму 

власного песимізму Кафка показав безпорадність людського існування, відчуження особистості, 

створивши особливий кафкіанський світ – страшний і абсурдний, із самотньою в ньому людиною, 

якій годі чекати від когось допомоги. 

 

Галерея 
 

Ілюстрації до твору "Перевтілення" 

 

       
 

 

 

 

Домашнє завдання: прочитати за підручником ст. 30 - 52 

https://shkola.in.ua/1109-zarubizhna-literatura-11-klas-kovbasenko-2019.html 

 

Відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=T1m7esPVDYw 
 

Аудіокнига(скорочено): https://www.youtube.com/watch?v=UL5CDa0UIzE 
  

https://shkola.in.ua/1109-zarubizhna-literatura-11-klas-kovbasenko-2019.html
https://www.youtube.com/watch?v=T1m7esPVDYw
https://www.youtube.com/watch?v=UL5CDa0UIzE


Екзистенціалізм, 

його філософські засади та представники 

 

Екзистенціалізм - течія в модерністській літературі, що виникла у Франції 

напередодні Другої світової війни і представлена письменниками, які водночас належать до 

екзистенціалізму i як течії філософської (Ж.-П. Сартр, С. де Бовуар, А. Камю). 

Екзистенціалізм як філософська концепція та літературний напрям – одне з найбільш 

поширених явищ світового літературного процесу ХХ століття. Важко знайти письменника 

минулого століття, творчість якого не була б позначена впливом екзистенціалізму. І хоча апогеєм 

його розвитку вважаються 30-50-і рр., екзистенціальні ідеї відчутні вже у письменників кінця ХІХ 

ст., а особливо у 20-х рр. ХХ ст.. 

Виникнувши як філософська течія, екзистенціалізм поступово перетворився на течію 

літературну. Такий nepeхід здійснили Жан-Поль Сартр i Альбер Камю. В їхніх творах 

нелегко провести межу між філософським та суто літературним: repoї xyдожніх творів 

екзистенціалістів втілюють настанови свідомості, відкриті екзистенціалістами-філософами 

(абсурдний cвіт філософського твору Камю "Міф про Сізіфа" є атмосферою, в якій існують 

персонажі його ж п’єси "Калігула" та повісті "Сторонній"). 

Основним положенням екзистенціалізму є постулат: екзистенція (тобто, існування)  

передує сутності. Саме існування людини "наодинці" з буттям i є, на думку екзистенціалістів, 

єдиною достовірною реальністю. Світ же вони розуміють як щось вороже особистості, 

сприймають його як хаотичний, дисгармонійний, абсурдний. Процеси, що відбуваються в 

цьому світі, повному внутрішніх суперечностей, позбавлені закономірностей, логічного зв'язку, 

часової послідовності. Особистість має в екзистенціалістів  протидіяти суспільству, державі, 

середовищу, ворожому "іншому". Адже вci вони нав'язують особистості свою волю, мораль, свої 

інтереси й ідеали. Вищу життєву цінність представники екзистенціалістського напряму вбачають 

у свободі особистості. Існування людини тлумачиться ними як драма свободи, або на кожній 

фазі самотворення особистості воно залежить від кожного вибору, кожного рішення 

(Д. Наливайко). Людина, за висловом А. Камю, приречена на вигнання у Всесвіті, на 

відчуженість від інших людей, на абсурд як "метафізичний стан людини у світі".  

 

"Екзистенціалізм – це гуманізм", - проголосив Сартр у своїй  

однойменній праці. Дійсно, у захисті свободи та самостійності людської 

особистості, що існує в епоху тоталітаризму й дегуманізації, значення 

має справжній, а не абстрактний гуманізм екзистенціалістів. Людина 

відповідальна як за себе так і за решту людей. Він може вийти за межі 

своєї свідомості, своєї суб'єктивності. Це Сартр називає глибоким змістом 

екзистенціалізму. Людина, роблячи власний вибір, робить її за всіх людей 

відразу, вибирає для людства благо, оскільки він неспроможна вибрати 

зло. Своїми діями, на думку Сартра, ми творимо образ ідеального чоловіка 

й стверджуємо певні цінності. Гуманізмом пронизані твори Ж.- П. Сартра "Шляхи свободи", 

"Смерть без погребіння". 

Як літературна течія екзистенціалізм припинив своє існування наприкінці 50-х років. 

Значною мірою це було зумовлено розривом Сартра з Камю (останній навіть відхиляв свою 

належність до течії та запевняв, що його творчість є швидше запереченням екзистенціалізму). 

Однак екзистенціалізм як умонастрій поширений i сьогодні як у літературі, так i у філософії. 

Він вплинув на виникнення літератури модернізму. Так ідеї та мотиви екзистенціалізму 

містяться у творах "театру абсурду" та "нового роману". 

Умови для зародження екзистенціалізму та появи екзистенціальних тенденцій в Україні 

склалися на початку ХХ століття і стали переломним етапом для формування нової літератури. 

Українська література у зв’язку з ідеологічними заборонами та обмеженнями, які існували у 

період радянщини, була, як відомо, відірвана від європейського культурного процесу, тому багато 

явищ доходили до нас із великим запізненням. Але завжди знаходились митці, які вловлювали 

нові віяння і намагались передати їх у власній творчості. Так, літературознавці вирізняють таких 

українських письменників, як В. Домонтович, В. Підмогильний, Ю. Косач, В. Шевчук, у творах 

яких присутні яскраві ознаки екзистенціалізму, хоча їх наявність дослідники відзначають ще у 

творах Г. Сковороди. 



Віхи життя й особливості світогляду А. Камю 

 

Альбер Камю – французький романіст, філософ, публіцист, один із лідерів 

екзистенціалістів, лауреат Нобелівської премії з літератури 1957 р. – народився 7 

листопада 1913 року в містечку Мондові(нині Дреан) в Алжирі, яке на той час 

було французькою колонією, у сім’ї найманого сільськогосподарського 

робітника, що через рік після народження сина помер від поранення на полі бою 

Першої світової війни. Мати, іспанка за походженням, працювала 

прибиральницею в багатих сім'ях. Альбер зростав у злиднях. 

У 1918 р. Альбер став відвідувати початкову школу, яку закінчив з відзнакою 

1923 року і вступив до ліцею , де освіту йому пощастило здобути тільки завдяки 

допомозі директора ліцею, який виклопотав для хлопця стипендію. Після закінчення ліцею з 1932 

по 1937 рр. Альбер Камю навчається в Оранському університеті(Алжир) , де вивчає філософію, 

проводить антинацистську пропагандистську роботу й організовує самодіяльний театр "Театр 

праці"(перейменований у 1937 році в "Театр команди").У травні 1936 року він отримав ступінь 

магістра філософії. У цей же час почалася його письменницька діяльність: були написані перший 

варіант повісті «Сторонній» та нотатки до есе «Міф про Сізіфа».  

Навесні 1940 року письменник зі своєю дружиною вперше приїхав до окупованої 

фашистами Франції, а  через рік оселився там остаточно й приєднався до Руху Опору, друкувався 

в підпільній газеті "Комбат", а згодом її очолив. Упродовж 1943 – 1944 рр. він видав у 

нелегальній пресі "Листи німецькому другові", в яких з гуманістичних позицій засуджував 

спроби виправдання ідеї нацизму й став відомим як автор "Стороннього" й "Міфу про Сізіфа", 

котрі викликали захоплення французької інтелігенції. Ці твори були сприйняті як 

екзистенціалістські, співзвучні з напрямами, що за національної катастрофи поширювалися серед 

свідомої частини населення. Саме завдяки творчості Альбера Камю філософське вчення 

екзистенціалізму стало популярним у Франції. В його основі, за поглядами письменника, лежить 

утвердження абсурдності буття ("абсурд є метафізичним станом людини у світі",- говориться у 

"Міфі про Сізіфа"), уявлення про світ як про царство хаосу і випадковості. Чільне місце посідає 

думка про те, що людина відповідальна сама за себе. Людині доводиться жертвувати собою, аби 

виправдати своє існування. 

У "Міфі про Сізіфа" А. Камю писав: "Для людини без шор немає видовища прекраснішого, 

ніж свідомість у двобої з дійсністю, яка перемагає. Ні з чим не зрівняти образ гордої 

людяності… Дисципліна, якій дух себе підпорядковує, воля, яку він кує з будь-якого підручного 

матеріалу, рішучість зустрічати віч-на-віч – у цьому є могутність і непересічність". 

Цей трагічний стоїцизм із часів Руху Опору став для Камю основою його гуманістичної 

етики, і в роки окупації та національного приниження він пробуджував активний відгук у 

гуманістично налаштованої французької інтелігенції і по-своєму мобілізував її на боротьбу з 

нацизмом.  

Невелика за обсягом творча спадщина А. Камю створювалася переважно під час Другої 

світової війни та повоєнних років. Це наклало свій відбиток і на теми, що порушувалися 

письменником, і на спосіб їх висвітлення. Для його творчості характерне поєднання белетристики 

з філософськими роздумами. Письменник працював також у жанрі філософської есеїстики та 

громадсько-політичної публіцистики, виступив у ролі літературного критика.  

У 1950-х роках А. Камю пережив світоглядну і творчу кризу, що призвело до зниження 

його творчої активності й загострення суперечностей, притаманних його світогляду й суспільно-

політичній позиції, що знайшло вираження у трактаті "Бунтівна людина" (1951 року вперше 

надрукований в журналі "Лібертер"). Викриваючи вади буржуазного суспільства Франції та 

Заходу, Альберт Камю не приймав і соціалізм Східної Європи у його сталінському варіанті. Книга 

"Бунтівна людина" значною мірою була реакцією на злочини сталінізму, на сталінські масові 

репресії та терор. На великому історичному матеріалі Альбер Камю дійшов висновку про 

неминучість переродження революції у тиранію, перетворення колишніх борців проти гноблення 

на значно жорстокіших гнобителів. На думку автора, це універсальний і фатальний закон історії, її 

абсурд. 

Трагедія сталася 4 січня 1960 року: письменник потрапив у автомобільну катастрофу біля 

міста Санс. За офіційною версією, автомобіль, у якому Альбер Камю разом з родиною свого друг 

Мішеля Галлімара, небожа видавця Гастона Галлімара, повертався з Провансу до Парижа, вилетів 



з дороги і врізався в платан неподалік від містечка Вільблевен за сто кілометрів від Парижа. Камю 

загинув миттєво. Галлімар, який був за кермом, помер у лікарні через два дні. Дружина 

письменника Франсіс Фор і його дочка Катрін вижили. Серед особистих речей письменника було 

знайдено невикористаний залізничний квиток і рукопис незакінченого роману "Перша людина", 

який було надруковано завдяки його доньці. 

Альбер Камю похований в місті Лурмарен в районі Люберон на півдні Франції.  

У 2011 році італійський письменник Джованні Кателлі через газету "Corriere della Sera" 

оприлюднив версію покійного чеського письменника і перекладача Яна Забрани, який у своєму 

щоденнику "Моє життя" з посиланням на добре поінформовану людину зі зв'язками в СРСР 

писав про те, що автокатастрофа була підлаштована радянськими спецслужбами як помста 

письменникові за осуд вторгнення Радянського Союзу в Угорщину (стаття Альбера Камю "Кадар 

і його день страху"). У 2013 році Кателлі опублікував книгу "Камю повинен померти", а 

восени 2019 року ним було опубліковане її розширене видання під назвою "Смерть Камю". 

 

Роман "Чума" 

 

Проблематика, сюжет і композиція, притчевість твору, алегоризм образів і 

ситуацій. Гімном гуманізму стає алегоричний роман А. Камю "Чума", явний 

зміст якого, за авторським свідченням, - "боротьба європейського Опору 

проти фашизму". Роман засвідчив найвищу межу ідейної еволюції автора: за 

визначенням самого письменника відбувся перехід від "етапу абсурду" до "етапу 

протесту". В романі висвітлено боротьбу людської спільноти проти конкретного 

ворога (за словами автора, зміст "Чуми" – це боротьба європейського Опору 

проти фашизму). Але цим зміст його не вичерпується. Як зазначив Альбер Камю, 

він "поширив значення цього образу (чуми) на буття в цілому". Це не тільки чума 

("коричнева чума", як називали фашизм у Європі), а зло взагалі, невіддільне від буття, властиве 

йому завжди. Чума – це й абсурд, який осмислюють як форму існування зла, це й трагічна доля, 

що ініціює перехід самого письменника від самотнього бунтарства до визначення спільноти, чию 

боротьбу треба поділяти, еволюцію в напрямі до солідарності та співучасті. 

Проблематика: зло й абсурд у житті людини й добро; активне протистояння злу; 

відповідальність за власний вибір; моральність та аморальність; життя і смерть. Камю визначав 

абсурд як метафізичний стан людини у світі, а отже, як фундаментальну проблему людського 

буття. 

Сюжет роману становлять події, внутрішній зв’язок між якими постає у формі більш або 

менш систематичного чергування "індивідуальних" та "масових" сцен: закриття міста; чума стає 

загальною справою; не стає окремих, індивідуальних доль – усе перетворюється на колективну 

історію; відступ хвороби; головне питання: це перемога чи ні?  

Розповідає про це доктор Ріє –  людина, що визнає лише факти, прагне до точності їх 

викладу, не вдаючись ні до якого "художнього" прикрашення. За вдачею, світосприйняттям, 

характером занять, перебігом подій він орієнтується лише на розум та логіку, не визнає 

двозначності, хаосу, ірраціональності. Ріє виконує свій обов'язок лікаря, допомагає хворим, 

ризикує власним життям, жодного разу не піддавши сумніву свою роль у боротьбі з конкретною 

хворобою, зі злом взагалі. Навколо нього гуртуються інші персонажі, передусім Тарру. Для них 

чума, зло – це щось невіддільне від людини, і навіть той, хто не хворіє, все одно носить хворобу в 

своєму серці. 

Композиція роману побудована у формі чіткого хронікального викладу подій, які 

подаються у їх послідовному часовому перебігу, розподіл частин твору приведений у 

відповідність до природного розподілу відрізків часу. Твір складається з п’яти частин, які 

розподілені за порами року й послідовно фіксують усі етапи наростання, загострення й спаду 

чумної епідемії. 

Події І-ої частини: весна, чума вперше виявляє свої страшні ознаки в місті Оран.  

Події ІІ-ої й ІІІ-ої частини: літо, наростання й загострення епідемії чуми. 

Події ІV частини: осінь, стабілізація епідемії, що не збільшила, але й  не зменшила жертви. 

Події V частини: зима, епідемія сходить нанівець. 

У творі переплітаються ознаки роману-притчі(великий епічний твір з повчальною ідеєю) й 

роману-хроніки(запис історичних подій у хронологічній послідовності). 



Система образів ґрунтується на алегорії: Місто Оран – всесвіт, де відбувається боротьба 

добра і зла не на життя, а на смерть і не відомо, хто переможе. Проте боротьба(опір) має сенс, бо 

це – гідне людини; Оран та його жителі – мікромодель людства у трагічних історичних подіях; 

чума – це хвороба, фашизм, війна, "межова ситуація", жорстокість, несправедливість, абсурд, 

універсальна метафора зла, невід’ємного від буття; боротьба з чумою – бунт проти абсурду, 

вільний від утилітарно-практичних(тобто, розрахованих на вигоду) цілей та мотивів і не лише 

особистих , але й суспільно-історичних; "зачумленість" – це не лише готовність чинити 

насильство, й готовність убивати, але й примирення з тим, що вбивають, брехня й невігластво.  

"Зачумленість", за Камю, - це головне джерело зла, яке майже завжди є наслідком невігластва.І 

найстрашнішим злом, на думку письменника, є невідання, яке вважає, що йому відома абсолютна 

істина, тому може вбивати. 

Концепція людини у романі сповнена стоїцизму: призначення людини – страждати, 

боротися й вистояти.  
 

Стоїцизм – це філософський ідея епохи еллінізму й до кінця античного світу, в основі якого 

лежить розрізнення трьох основних галузей філософського знання: вчення про природу (фізика), 

вчення про пізнання та мислення (логіка) і вчення про належне життя (етика). 
 

Так у романі присутні три світи: 

Реальний: епідемія чуми в місті й боротьба жителів з хворобою. 

Алегоричний: за словами Камю, "явний зміст "Чуми" – це європейська боротьба Опору 

проти фашизму("коричневої чуми"). 

Філософський: боротьба із всесвітнім злом. 

Отже, роман "Чума" -  це "художня ілюстрація" до важливих положень філософії 

екзистенціалізму і насамперед – це про необхідність морального вибору людиною свого шляху в 

умовах "межової ситуації". Саме вільний вибір, за словами Камю, створює особистість: "Існувати 

– означає вибирати себе". 

 

 

Галерея 
 

 

                               
Перше видання роману   Пам’ятник Альберу Камю   Альбер Камю зі старшим Могила Камю на 

у місті Вільблевен   братом Люсьеном, 1920 год Кладбище Лермарена 
 

 

 

Домашнє завдання: прочитати лекцію. 

 

Відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=LfqYYCnFtUk 

 

Текст(скорочено): https://www.ukrlib.com.ua/styslo-zl/printit.php?tid=5622 

 

Аудіокнига(скорочено): https://www.youtube.com/watch?v=Apheeu-7Vek 

 

Екранізація: https://filmix.ac/films/drama/17314-chuma-the-plague-1992.html 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LfqYYCnFtUk
https://www.ukrlib.com.ua/styslo-zl/printit.php?tid=5622
https://www.youtube.com/watch?v=Apheeu-7Vek
https://filmix.ac/films/drama/17314-chuma-the-plague-1992.html


Течії модернізму й авангардизму в мистецтві першої половини XX ст. 

 

Початок ХХ ст. у літературі й мистецтві був позначений настроями кардинального 

заперечення тисячолітніх традицій і канонів. У широкому вжитку митців-новаторів тієї доби були 

слова "nihil", тобто "ніщо", а також усякі "анти-": "АНТИмистецтво", "АНТИхудожники" й т. ін., 

що сприяло розквіту нігілізму в мистецтві й особливо в літературі.  
 

Нігілізм(від лат. nihil – "ніщо", "відсутність") – це форма організованого мислення, що 

характеризується відсутністю віри у щось і полягає в тому, що життя не має об’єктивного 

значення або сенсу, і лише фізичні закони сприяють нашому існуванню("екзистенційний 

нігілізм"). 
 

З часом у середовищі модерністів відбувся розкол, наслідком чого стало виникнення нових,  

ультрановаторських явищ, котрі отримали узагальнену назву "авангардизм". 

Авангарди́зм у літературі ( фр. avantgardisme, від avantgarde – передовий загін) – умовний 

термін, яким позначають низку течій, напрямків, шкіл, угруповань  у європейській літературі з 

різними філософськими, політичними та естетичними програмами.  

Поняття використовують із кінця ХІХ ст., аналізуючи художньо-мистецькі тенденції в 

літературі, що спрямовані на докорінну перебудову й оновлення художньої практики суспільства. 

Авнагардизм у літературі мав два періоди сплеску у своєму розвитку й представлений у різних 

національних літературах із різним ступенем продуктивності.  

Перший період(ранній або історичний авангардизм) – до Першої світової війни (кубізм, 

футуризм, конструктивізм тощо). 

Другий період(зрілий авнгардизм) – міжвоєнний (дадаїзм, сюрреалізм тощо) 

Третій період(неоавангардизм) – після Другої світової війни ("конкретна поезія", 

"антироман, "література абсурду", хеппенінг, "комп’ютерна лірика") 

Авангардисти вирізнялися особливим радикалізмом, нетерпимістю до традицій класичного 

мистецтва. Однак більшість учених схиляється до того, що авангардизм і модернізм початку XX 

ст. генетично пов’язані, породжені однією історико-культурною ситуацією і мають чимало 

спільних рис (заперечення традиції, "старого мистецтва", позитивізму, схильність до 

неоміфологізму, ірраціоналізму тощо). Водночас авангардизм відрізняється від модернізму ще 

різкішим запереченням традиції, епатажністю, ще більшою схильністю до експерименту. Уся їхня 

філософія – це "анти-". Завдання авангардного мистецтва своєрідно визначив знаменитий 

іспанський художник-сюрреаліст Сальвадор Далі: "… якщо вже воно(мистецтво) застаріло й 

більше не служить нашим почуттям, викиньмо його на горище. Нехай належить історії... Заради 

поваги до мистецтва, заради поваги до Парфенону, Рафаеля, Гомера, єгипетських пірамід, 

Джотто оголосімо себе антихудожниками..."  

Ці умонастрої й тенденції нової доби найповніше й найяскравіше втілилися в ліриці, 

оскільки саме поети зазвичай стають першовідкривачами нових теренів літературної творчості. 

Найяскравішим виявом самого авангардизму та одним із найпомітніших явищ європейської поезії 

початку ХХ ст. став дадаїзм. 

 

Дадаїзм(франц. dadaisme, від dada — в дитячій мові іграшковий дерев'яний коник, "іншим 

разом", "авжеж") – літературно-художній рух, що виник у Цюриху(Швейцарія) в розпал Першої 

світової війни, пік розвитку якого припадає на 1916-1922 рр., формалістична течія в літературі й 

образотворчому мистецтві. Перші й найактивніші зібрання дадаїстів відбувалися в цюрихському 

"клубі Вольтера", а згодом поширилася у Франції, Німеччині та США. 

Основоположник дади, румунський поет Трістан Тцара, досліджуючи 

походження слова "дада", зробив висновок, що воно означає щось безглузде, а 

за легендою, він устромив ніж в енциклопедичний словник Ларусса і влучив у 

слово "дада". Дадаїсти вважали, що мистецтво алогічне, думки створюються в 

роті, а тому відстоювали повну самостійність слова, спираючись на безглуздий 

набір слів, звуків, на гру слів та містифікацію. Головним видом дадаїстської 

діяльності було абсурдизоване видовище, породжене жахливими картинами 

війни. Дадаїсти проповідували антмистецтво і відсутність будь-якої системи. Вичерпавши себе у 

середині 20-х років, дадаїзм знайшов своє продовження в сюрреалізмі(сюр). І саме тому ядро 



сюру складають колишні дадаїсти – Трістан Тцара, Андре Бретон, Луї Аргон, Філіпп Супо, 

Поль Елюар, Ричард Гюнзельбек та ін. 
Проте сюррелізм суттєво відрізнявся від епатажного дадаїзму. Якщо дада проповідував 

бунт і деструкцію, то сюр, навпаки, глибоке проникнення у сутність життя. За словами 

французького кінорежисера Луїса Бунюеля, сюрреалісти прагнули змінити світ і життя. 

 

Сюрреалізм (франц. surrealisme – надреалізм) – авангардистська течія, яка зародилася у 20-

х рр. ХХ ст. у Франції. Художники й літератори вважали, що позбавлена духовності реальність є 

загрозою творчості, тому ставали на шлях оновлення мистецтва через сферу надприродного та 

підсвідомого. Термін належить французькому поету Гійому Аполлінеру, який назвав свою п’єсу 

"Груди Тірезія"(поставлена 1917р, видана 1918 р.) "сюрреалістичною драмою". 

Сюрреалістам належить метафора, яка ілюструє принципи нового мистецтва: метафора 

колеса і ноги. Як колесо, абсолютно не подібне до ноги ані своєю формою, ані рухами, проте 

"виконує функцію ноги", тобто пересуває людину в просторі, так і сюрреалістичне мистецтво, 

оперуючи образами, які геть не подібні на свої реальні прототипи, яскраво відтворює їхню суть і 

тому сильніше впливає на читача. 

1919 р. Андре Бретон очолює сюрреалістичний рух і разом з Луї Арагоном та Філіппом 

Супо починає видавати журнал "Література". Тоді ж Бретон і Супо створюють перший 

програмний твір сюрреалізму – "автоматичний" текст "Магнітні поля", що був записом потоку 

видінь. 

1924 р. Бретон пише перший "Маніфест сюрреалізму". Відтоді сюр формується як 

самостійний художній напрям і виходять перші номери журналу "Сюрреалістична революція". 

сюр охоплює різні види мистецтва. До основоположників сюру приєднались Елюар, Антонен 

Арто, Деснос та інші. Серед художників – Далі, Ернст; кінорежисери – Луіс Бунюель. 

У 20-х роках сюр поширюється далеко за межі Франції. У Бельгії він проник у 

живопис(Магріт, Дельво), в Англії в літературу(Френсіс Бекон). На рубежі 20-30 рр. ця течія 

потрапляє до Сербії(Рістіч, Давичо), у 30-х р. в Чехії Вітезслав Незвал, який створив групу 

чеських сюрреалістів(Сейферт, Бібл). Сюр поширився в Японії, США та країнах Латинської 

Америки. 

У "Маніфесті сюрреалізму" Бретон перелічує попередників сюру, починаючи з Данте і 

Шекспіра. Він називає різні прояви сюру у творчості різних письменників: Джонатан Свіфт – 

сюрреаліст ядучості; Едгар По – розважальності; Бодлер – моралі; Рембо – у життєвій 

практиці. Сюр генеалогічно охоплює творчість Маркіза де Сада, Лотреамона, Малларме та інші. 

За Бретоном, усі вони хоч і не були сюрреалістами в усьому, проте заклали основи для його 

виникнення. 

Теоретики сюру вважали, що він здатен створити нову реальність, яка була б "над" 

існуючою. Бретон дає визначення сюру як "чистий психічний автоматизм, завдяки якому ми 

хочемо в будь-який спосіб висловити фактичне функціонування думки без будь-якого контролю – 

розумового, естетичного, морального". Отже, сюр  прагне до автоматичної фіксації підсвідомого.  

Сюрреалісти спиралися на досвід сновидінь(Далі), марень, галюцинацій тощо. Саме у 

підсвідомому криється істина буття. Сюр оголошує війну всьому, що на їх думку, гальмує творчий 

розвиток – розум, матеріалізм, логіка, мораль. Тут сюр виявив своє походженя від дадаїзму. 

Сюрреалісти зазнали впливу теорії Фрейда. Одним з найважливіших принципів сюру є 

"автоматичне письмо", що ґрунтується на випадковому зіткненні думок та образів. 

Сюрреалістична лірика відзначається надметафорійністю, сумбуром, асоціативністю.  

Монтаж різнорідного, непоєднуваного характеризує сюрреалістичний театр, теоретиком 

якого був Антонен Арто. Тетральні проекти вносять перший серйозний розкол у рух сюру. Бретон 

вкрай негативно ставиться до театру взагалі, бо вважав, що акторське ремесло не сприяє 

зближенню акторів та глядачів. У 30-ті основне ядро сюру у Франції розпадається і в 40-х він 

переміщується до США. Спроби відродити сюр у післявоєнній Франції не мали успіху, але сюр  

вплинув на діяльність нових течій – "театр абсурду", "новий роман", "втраченого покоління". 

Сюр став певним світоглядом і типом мистецького світобачення.  

В українській літературі ознаки сюрреалізму з’являються у творчості раннього Тичини, 

Антонича, Барки; в емігрантській літературі – у творах Ю. Костецького, з’являються статті в 

журналах "МУР", "Хорс", "Арка". 
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Життя і творчість Гійома Аполлінера 

 

Творчі відкриття Гійома Аполлінера змінили лірику XX ст. й збагатили її новими 

засобами та ідеями. Поет символізує характерні риси літератури нового часу: сміливі формальні 

шукання, прагнення спрогнозувати майбутнє, не відкидаючи водночас набутків минулого. 

Справжнє ім’я поета Вільгельм-Альберт-Влодзімеж-Александр-Аполлінарій 

Вонж-Костровицький. Він народився 26 серпня 1880 р. в Римі й був сином 

польської аристократки Ангеліки Костровицької, родина якої емігрувала після 

поразки польського антиросійського повстання 1863 р. Про батька майже нічого 

не відомо, але за однією з версій, він був позашлюбним сином Наполеона ІІ. 

Маєток Костровицьких був розташований у Білорусі, під Новогрудком, на 

землях, що входили до складу Російської імперії, а самі Костровицькі були 

сусідами Адама Міцкевича. Матір Гійома була російською підданою, тому 

хлопець міг прийняти або італійське, або російське громадянство, проте він 

вірив у те, що долею йому визначено стати національним поетом Франції, тож хотів мати лише 

французьке громадянство, яке отримав тільки наприкінці життя, за два роки до смерті. 

Перша світова війна порушила усталений життєвий ритм поета, і він пішов добровольцем на 

фронт. Аполлінер дослужився від рядового до підпоручика, був нагороджений, отримав нарешті 

французьке громадянство, але все змінило тяжке поранення в голову осколком від німецького 

снаряда 1916 р. Не витримавши психологічні й фізичні наслідки поранення, Аполлінер починає 

пиячити, ще більше послаблюючи таким чином і без того ослаблений організм. 

Гійом Аполлінер помер 9 листопада 1918 року в Парижі від лихоманки, відомої тоді як 

"іспанка" і був похований 13 листопада на цвинтарі Пер-Лашез. 

 

Зв’язок поезії митця з естетикою кубізму, своєрідність «сюрреалізму» та художні 

новації в царині лірики. Ім’я Аполлінера пов’язують із кубізмом та сюрреалізмом у літературі. 

Будова віршів Аполлінера, у яких поет розвивав паралельно багато різних, традиційно несумісних 

тем, народжувала чудовий синтез, що сприяв перенесенню мистецтва у майбутнє. У його творах 

вражає інтонаційне багатство: тонка ліричність, мудра філософічність, гостра сатира й гротеск. 

Освіту майбутній поет здобув у коледжах Монако, часто навідувався до Канн і Ніцци. У 

Париж Аполлінер приїхав 1899 року. Дружнім колом для поета стало вільне братство парижан, які 

заробляли на життя пером і пензлем. Тут, у майстернях живописців на Монмартрі та кав’ярнях 

поблизу вокзалу Монпарнас, він постійно спілкувався з П. Пікассо, А. Матіссом, Ж. Браком і ще 

багатьма представниками "паризької школи" живопису. Особливо міцна дружба зв’язала 

Аполлінера з іспано-французьким художником, одним з основоположників кубізму Пабло 

Пікассо. Вони обидва прагнули завоювати Париж своїм талантом і здійснили свій задум. Саме під 

впливом Пікассо поет почав уводити до своїх віршів елементи авангардизму, що сприяло його 

еволюції від неоромантизму до кубофутуризму, а вже у травні 1913 року Аполлінер видав книгу 

"Художники-кубісти: Міркування про мистецтво", в якій виклав принципи кубізму, 

намагаючись перенести їх на літературу. 
 

Кубізм – авангардна течія в образотворчому мистецтві початку ХХ століття, яка передувала 

абстрактному мистецтву. Кубізму притаманні підкреслено геометризовані форми, прагнення 

подрібнити об'єкти на стереометричні складові. Поєднання ознак кубізму й 

футуризму(винятковий динамізм, опоетизування руху, тексти без розділових знаків тощо) дало 

поштовх до розвитку кубофутуризму. 
 

Кубізм мав бути мистецтвом, котре, за словами Пабло Пікассо, відтворює світ не таким, 

яким його бачить митець, а таким, яким він його мислить. Шляхом розкладання всіх предметів і 

форм на прості геометричні фігури та їх перекомбінування відповідно до задуму митця кубісти 

сподівалися прийти до створення інтелектуального й аналітичного живопису, здатного розкривати 

структуру речей і їхню внутрішню сутність, виражати "константи буття", підніматися до рівня 

вимог сучасності, входити в неї і сприяти її перебудові. 

У випадку з літературним кубізмом це означало зміну точок зору оповідача: події та люди 

описувались від певного персонажа, потім очима іншого, а потім ще від іншого. Також часто 

використовують різні оповідачі для різних глав або навіть різних абзаців, щоб описати, як кожен 

персонаж бачить інших. Цей розрив можна побачити також у синтаксисі.  



Кубістичні прийоми представляли людину як набір ламаних образів(фрагментація), 

використовувались такі прийоми, як руйнування граматики, дивна або відсутня пунктуація, 

вільний вірш та ін. Гійомом Аполлінер був ближче до синтетичного кубізму, що виявилося в 

злитті поезії й малюванні каліграмами, що було дуже поширеним явищем. Митець застосовував 

прийом колажу, використовуючи фрагменти діалогів та фраз вуличного натовпу. Він орієнтує 

вірш на асоціативний образ, вводить у текст некнижкові слова, позбавляє речення знаків 

пунктуації, а поетичність підтримується як за допомогою рими, так і через зміну внутрішньої 

змістовності. 

Кубістична поезія часто перетинається з сюрреалізмом, дадаїзмом, футуризмом та іншими 

авангардистськими рухами. Для Гійома Аполлінера сюрреалізм був передусім засобом пізнання 

"не слів, не марень, а реальності", але пізнання значно глибшого за просте відтворення життя, 

пізнання глибинного, саме тому його поезія має філософський характер. Його вірші відображають 

реальні картини, але висвітлені через сприйняття ліричного героя, почуття якого змінюють 

реальність і створюють свою "надреальність". 

До новацій Аполлінера належать: 

 створення зорової поезії; 

 поєднання поезії та "життєвої прози" шляхом звернення до народнопоетичної творчості; 

 відмова від знаків пунктуації. 

 

Збірки "Алкоголі. Вірші 1898 – 1913 рр.", "Каліграми. Вірші Миру і Війни". Аполлінер 

вважається однією з найважливіших літературних постатей початку ХХ століття. Використання 

ним прямої мови та нетрадиційної поетичної структури мало великий вплив на сучасну поетичну 

теорію. Збірки "Алкоголі: Вірші, 1898-1913 рр." та "Каліграми: Вірші миру та війни, 1913-

1916 рр." вважаються його найкращими роботами. 

"Алкоголі" - перша його лірична збірка, котра містить класичні за своєю простотою й 

композиційною стрункістю "рейнські" вірші – "Дзвони", "Лорелея", написані в 1901–1902 рр. в 

Німеччині. Назву збірки поет пояснював закладеним у ній сенсом, адже мова йде про життя, що 

обпалює, мов алкоголь. До збірки також увійшли сповідально-автобіографічні твори, наприклад, 

"Пісня нелюбого" (1903–1904 рр.). 

Аполлінер уважав "Алкоголі" плодом "шукань нового і водночас гуманістичного ліризму", 

підлаштування "старовинної віршової гри" до ситуації велелюдного міста з його метушнею, 

галасливим натовпом, переплетіння прадавнього й щойно народженого. Поет розмірковує над тим, 

що перебіг історичних подій, плин часу змінює все на світі – такий закон життя. Тому він поєднує 

модерний урбаністичний ландшафт із пасторальними образами пастухів і овечок, які так 

полюбляли античні поети або середньовічні трубадури. Так у вірші "Зона"(1913 р.) народилася 

свіжа метафора: в ній  Ейфелева вежа – "пастушка", а паризькі мости – "череда", яку вона пасе. 

У рядках цієї поезії бракує розділових знаків, оскільки з моменту публікації «Алкоголів» 

Аполлінер від них відмовився, чим збурив громадську думку. Проте поет пояснював це тривалими 

роздумами, в результаті яких дійшов висновку, що "сам ритм і поділ віршів паузами і є 

справжньою пунктуацією, а в усьому іншому в ній немає жодної потреби". Нововведення 

Аполлінера припало до душі поетам і прижилося не лише у Франції, а й поза її межами. 

У роки Першої світової війни Аполлінер, перебуваючи на фронті, не забував, що він – поет. 

Повоєнна збірка "Каліграми. Вірші Миру і Війни" (вперше видана 1918 р.) за свідчила його 

пошуки нових поетичних форм. Результатом пошуків стали каліграми. Слово "каліграма" – 

авторський неологізм Аполлінера, походить від грецьких слів "каліграфія" (гарний почерк) та 

"ідеограма" (образ + графічне зображення). Каліграми – це суміжжя поезії та живопису. 

Ще до війни Аполлінер задумав книжку під назвою "Я теж живописець". Сенс заголовка 

полягав у відтворенні нової «техніки»: рядки віршів мали лягти на обриси малюнків, поєднавши 

словесний і графічний образи. Візуальну поезію використовували ще античні автори, вона була 

популярною і за доби Бароко, але суттєва відмінність між каліграмами Аполлінера й фігурними 

віршами ранніх епох полягає в завданнях, які ставили перед собою поети. Аполлінер прагнув 

поєднати поезію з плакатом, гаслом. Війна, змінивши назавжди життя поета, внесла корективи й у 

задум книжки, що позначилося на її назві – "Каліграми. Вірші Миру і Війни". 

Прагнучи поєднати поезію з живописом, Аполлінер узагалі відмовляється від строф, від 

метрики, окремі його рядки нагадують азбуку Морзе ("Квітнева ніч" 1915 р.). 



Азбука Морзе (телеграфна азбука) - відтворення графічних знаків комбінацією крапок і тире. За 

одиницю часу приймається тривалість однієї крапки. 

 

Специфіка віршованої форми каліграм ("Зарізана голубка й водограй"). Перебуваючи на 

передовій, Аполлінер знаходив у собі сили на дотепну гру поета-малювальника, ще й примудрився 

видрукувати на гектографі невелику книжечку. А 1918 р. він увів ці малюнки до своєї другої 

підсумкової книжки.  

Вірш "Зарізана голубка й водограй" витриманий в елегійних, журливих 

інтонаціях. Це ліричний монолог, сповнений болю і тривоги. У поезії звучить 

звернення до тих, кого війна розкидала по світу, і до тих, кого забрала смерть. 

Потік сліз за загиблими ніколи не скінчиться, як нескінченний потік води у 

фонтані. Струмені фонтана, зображені і поетично, і графічно, символізують 

скорботу за друзями, які гинуть на фронті, і фонтан крові, що ллється на війні. 

Як скорботний фонтан, "спогади в небо летять", імена загиблих друзів чути у 

плюскотінні води. Розташувавши літери різного розміру рядками, що 

розходяться в різних напрямках, поет створив образ голубки над струменями фонтана. Цей 

образ є символом вічного плачу за тими, кого забрала Перша світова війна. 

Голубка, що є символом миру й життя, також є надією й на перемогу життя над смертю. 

Олеандри – закривавлені квіти – є символом неприродності того, що відбувається на війні: 

"олеандри всі в крові", проте поки сонце, хоча й "ранене", але ще живе, є надія на те, що світ 

можна врятувати. 

"Зарізана голубка й водограй" Аполлінера стала прототипом голубки Пікассо – образу-символу 

миру. 

Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабό». Ця поезія стала одним зі знакових творів у 

поетичній спадщині Аполлінера. У цьому вірші через композицію, образи, поетику автор передав 

дух народних пісень.Вірш був уперше надрукований у лютневому номері журналу "Паризькі 

вечори" за 1912 р. До збірки "Алкоголі" увійшов 1913 р. 

Вірш має автобіографічне підґрунтя. Саме в цей час поет переживав 

болісний розрив із жінкою, яку не лише кохав, а й уважав своєю 

Музою. Талановита французька художниця Марі Лорансен, яку з 

Аполлінером у 1907 р. Познайомив П. Пікассо, не тільки надихала 

поета на творчість, а й створила низку картин під назвою 

"Аполлінер і його друзі". На побачення з нею Аполлінер ходив 

через оспіваний ним міст Мірабо. Це був один із найсучасніших 

паризьких мостів, ровесник Ейфелевої вежі, збудований за останнім 

словом техніки. Міст уважався символом прогресу, промисловості й торгівлі. Проте цей модерний 

міст навіяв поетові думки про вічність, саме на мосту Мірабо Сучасність зустрічається з 

Вічністю. 

Для прощання з коханням поет обирає традиційний поетичний жанр – пісню, поєднавши 

ритм ткацької пісні XIII ст. із світовідчуттям людини урбаністичного XX ст. Він розбиває другий 

рядок строфи, створюючи унікальний ритм річкової хвилі: тихої, як плин самого часу. А в другій 

строфі міст перетворюється на "міст рук", що по винен поєднати закоханих. Ці "вічні погляди" 

приречені на розставання, бо "любов сплива", адже вона не здатна перебороти "життя ходу 

тягучу". Ліричний герой сумує за нездійсненністю мрії про вічне кохання. Як вода, спливає час, 

спливає життя, а разом із ними – журба і втіха, відчай і надія. 

 

Верлібр у творчості Ґійома Аполлінера. 

Творчість Ґійома Аполлінера спиралася на традиції французького фольклору поезію 

Франсуа Війона та лірику доби Відродження. Поет був прихильником творчості французьких 

романтиків, а також поетів межі століть – Поля Верлена, Артюра Рембо, Стефана Малларме. 

Надалі традиційність усе більше витісняється поетичними новаціями: конкретністю 

безпосереднього вираження, прозаїзацією вірша, розмовним ритмом, відсутністю розділових 

знаків. Аполлінер досконало опановує верлібр (вільний вірш). 

Верлібр (фр. vers libre — вільний вірш) — неримований, нерівно наголошений віршопорядок і 

вірш як жанр. Верлібр позбавлений звичних ознак поетичного твору: рими, суворого ритму та 



поділу на строфи. Для верлібру характерні рядки різної довжини, дво- і трискладові стопи, ритм із 

перебоями.  

Експерименти Аполлінера в галузі вільного вірша, створення ним складної асоціативної 

образності, введення в поезію непоетичної лексики відкрили нові обрії, оновили поетичну мову. 

Аполлінер розширив "сферу поетичного" за рахунок "прози життя", створив ліричний епос своєї 

епохи, поєднавши глибокий ліризм із широким охопленням дійсності. Він також започаткував 

нові поетичні жанри: поезії-розмови, поезії-каліграми, поезії-прощання. 

 

Галерея 

 

Художники-кубісти 

Па́бло Ру́їс Піка́ссо  "Герніка", 1937 р. (написана після бомбардування Фашистами  "Скрипка й виноград", 

  цивільних районів міста)        1912 р. 

 

 

Каліграми Аполлінера та фігурні поезії давніх періодів 

 

 

Домашнє завдання: прочитати за підручником ст. 75 - 82 

https://shkola.in.ua/1109-zarubizhna-literatura-11-klas-kovbasenko-2019.html 

 

Відеоурок (творчість Аполлінера):  https://www.youtube.com/watch?v=ZwoeFzGGLLo 

 

Відеоурок (аналіз поезій): https://www.youtube.com/watch?v=ZETGS7UnkkU 

 

 

ПОЕЗІЇ  

*Напам’ять за бажанням* 

(!!вчити або мовою оригіналу, або український літературний переклад!!) 

Ґійом Аполлінер "Зарізана голубка й водограй" або "Міст Мірабо" 

 

!!! Дедлайн здачі поезій  - 28 квітня 2023 

 

https://shkola.in.ua/1109-zarubizhna-literatura-11-klas-kovbasenko-2019.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZwoeFzGGLLo
https://www.youtube.com/watch?v=ZETGS7UnkkU

