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Шановні дев’ятикласники!

Підручник із зарубіжної літератури для 9 класу продовжить
розповідь про літературні епохи, починаючи з ХVІІ століття.

Кожну літературну добу представлено вершинними імена$
ми: ХVІІ століття — іменами іспанця Кальдерона і француза
Мольєра; ХVІІІ століття — іменами француза Вольтера, німців
Гете і Шиллера.

Плеяда великих імен характеризує і першу половину
ХІХ століття. Це німці Гете, Гофман та Гейне, англієць Байрон
і поляк Міцкевич, росіяни Пушкін, Лермонтов та українець
Гоголь.

Період з ХVІІ до ХІХ століття — це час, коли сформувалися
основні художні напрями: бароко, класицизм, сентимента�
лізм, романтизм, реалізм. У підручнику їм присвячено спе$
ціальні статті.

Художнє слово треба вміти читати. В оволодінні цим
непростим мистецтвом допоможе теорія літератури. Вона —
своєрідний інструмент, користуючись яким можна навчитися
розуміти художню літературу. У літературознавчих статтях
подано можливий варіант прочитання програмових художніх
творів.

Важливо не лише прочитати твір, а й уміти висловити (усно
чи письмово) свої думки і почуття про прочитане. Підручник
пропонує систему запитань і завдань, які допоможуть вам в
оволодінні такими навичками. Завдання розподілено за видами
роботи і розміщено за принципом від простого до складного.

Щоб розширити ваші знання з кожної теми, підручник про$
понує виконати завдання Інтернет$вікторини. Звертайтеся на
сторінки пошукової системи Googlе та вільної енциклопедії
Wikipedia.

Організувати вашу роботу допоможе і список додаткової
літератури, а також перелік кращих видань художних творів,
які вивчаються за програмою. Дізнатися більше про
перекладачів творів зарубіжної літератури ви зможете з
довідок в іменному покажчику наприкінці підручника.

Колись російський письменник Самуїл Маршак сказав: «Лі�
тературі так само потрібні талановиті читачі, як і тала�
новиті письменники». Сподіваємося, що підручник духовно
збагатить вас, допоможе стати творчими читачами.

Автори
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Від століття сімнадцятого до століття дев’ятнадцятого.
Підручник для 9 класу продовжить розпочате у 8 класі вивчен$
ня зарубіжної літератури в її історичній послідовності — з
ХVІІ століття до першої половини ХІХ століття.

Особливість вивчення літератури кожного періоду  в тому,
що літературну добу представлено лише її найкращими і пока$
зовими іменами та творами. Пригадаймо, що обличчям Антич$
ності стали грецький міф, гомерівський епос, а також лірика
та драма у найдовершеніших зразках. Середні віки представ$
ляли героїчний епос і Данте, а епоху Відродження — Петрарка
і Боккаччо, Сервантес і Шекспір.

Кожна з цих епох охоплювала кілька століть. Але, починаючи
з ХVІІ століття, літературна доба співвідноситься лише з
о д н и м с т о л і т т я м. При цьому кожне з них містить у своїх
хронологічних межах кілька художніх напрямів. ХVІІ сто$
ліття — бароко і класицизм, ХVІІІ — класицизм, сентимен�
талізм і романтизм, ХІХ століття — романтизм і реалізм.

Можна назвати дві основні причини того, чому звузилися
часові межі літературних епох. Насамперед, ближчі до нашого
часу події бачаться більш чітко, вони краще розпізнаються в
усіх деталях і нюансах. По$друге, зростає темп життя.

Справа в тому, що там, де владарює не традиція і легенда, а
індивідуальність, стилі життя і культури стрімко змінюються.
Тому в межах одного часу співіснують кілька рівноправних у
своєму протистоянні тенденцій.

Літературні епохи в іменах. ХVІІ століття представляють і
характеризують два полярних художніх напрями — бароко і
класицизм. Класицизм — це подвійне наслідування: антич$
ності і природи.

Бароко віддає перевагу не наслідуванню і нормі, а ви$
найденню нового.

У підручнику бароко представлено ім’ям великого іспанця
Кальдерона, а класицизм — іменем не менш видатного фран$
цуза Мольєра. 

ХVІІІ століття — це доба Просвітництва, або Епоха Розуму.
Ці назви нагадують про те, яке значення в ті далекі часи люди$
на надавала знанням, як вона вірила у свою здатність поясни$
ти світ і навіть облаштувати його за справедливими законами.

Згодом поширилася й інша думка: крім розуму, в людини є
більш надійний поводир — її чутливе серце. Тих, хто повірив у
нього, називали сентименталістами.
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ХVІІІ століття багате культовими іменами. Це француз
Вольтер (ХVІІІ століття ще називають вольтерівським) і два
великих німці — Гете і Шиллер.

Ключові слова першої половини ХІХ століття — роман�
тизм і реалізм (перші кроки). Відмінність між цими літера$
турними напрямами визначається їхнім різним ставленням до
дійсності та способу її художнього осмислення. Романтичне
ставлення — це переважно втеча від дійсності. Реалістичне
ставлення — це здебільшого бажання відобразити дійсність,
зрозуміти її і, по змозі, переробити її, перетворити.

ХІХ століття в підручнику представляють романтики Гоф+
ман, Байрон, Гейне і Міцкевич. Пушкін, Лермонтов і Гоголь
стоять на межі романтизму та реалізму.

Шлях літератури від століття сімнадцятого до століття
дев’ятнадцятого — це ще й шлях читача, що пізнає людину в її
духовному розвитку.

1. Назвіть відомі вам культурні епохи, вкажіть їхні хроноло$
гічні межі. Якими причинами можна пояснити звуження їхніх
часових меж?
2. Пригадaйте матеріал 8 класу. Дайте стислу характеристику
Античності, Середньовіччя, Відродження.
3. Дайте загальну характеристику літературних епох з ХVІІ сто$
ліття до першої половини ХІХ століття.

Подумайте, яке художнє оформлення можна дібрати до вступ$
ної статті. По змозі, знайдіть такий матеріал, користуючись
Інтернет$мережею.

Побудуйте асоціативний ряд до слів: Античність, ... ; Середньо�
віччя, ... ; Відродження, ... .

1. Як ви розумієте вислів «вивчення літератури в історичній
послідовності»?
2. За матеріалами вступу сформулюйте свої запитання до одно$
класників.

ПРО  БАРОКО

У самій естетичній природі бароко —
мінливість і багатоликість, оскільки
воно стало художнім вираженням рух$
ливої і суперечливої історичної доби.

Дмитро Наливайко

Про поняття бароко. Бароко — ідейно$художній рух у
Європі. У ХVІІ столітті він визначав зміст і форми всієї євро$
пейської культури. Щодо походження терміна бароко немає



єдиної точки зору. Одні вчені вважають, що він походить від
італійського ваrоссо (дивний, химерний), інші — від порту$
гальського реrоlа ваrосса (перлина неправильної форми). У по$
буті й нині вживають це слово як синонім дивного, химерного,
незвичайного, примхливого.

Вперше термін бароко ввели на початку ХVІІІ століття. По$
значали ним лише явища архітектури, живопису, музики.
Стосовно літератури його стали вживати наприкінці ХІХ сто$
ліття.

Хронологічні рамки бароко. Бароко співвідносять із
ХVІІ століттям. Але оскільки європейські країни розвивали$
ся не синхронно, то й бароко в кожну з них прийшло у свій
час. У середині ХVІ століття бароко з’явилося в Іспанії та
Італії. І якщо в Італії воно живе до кінця ХVІІ століття, то в
Іспанії утверджується як національний напрям у мистецтві
та літературі (зокрема у творчості Педро Кальдерона) й існує
до початку ХІХ століття. В Угорщині, слов’янських країнах,
в тому числі й в Україні, бароко означилося до середини
ХVІІ століття і дожило до другої половини ХVІІІ століття. В
цілому бароко охопило всю Європу.

Що зумовило появу бароко в європейській культурі? Сам
час створив умови для зародження бароко. З кінця ХVІ століт$
тя в Європі розпочалася епоха спустошливих війн, революцій,
політичних, релігійних конфліктів, великих і малих криз.

1560—1590 рр. — релігійні війни у Франції. Пізніше вони
охоплять пів$Європи, призведуть до розколу церкви на като$
лицьку і протестантську.

1618—1648 рр. — тридцятилітня війна в Німеччині. Вна$
слідок всіх цих потрясінь, що випали на долю європейців, світ
почав здаватися їм занадто хистким, неміцним, не схожим на
той ідеальний і гармонійний світ, що малювало Відродження.
Змінилося, порівняно з Відродженням, і розуміння людини, її
ролі та місця у новому світі.

Якою постає людина у творах ХVІІ століття? Французький
математик і філософ Блез Паскаль сказав: «Нехай людина...
подумає про себе і порівняє свою істоту зі всім сущим, нехай
відчує, яка вона загублена в цьому глухому куті Всесвіту...
Нехай зрозуміє, чого варта наша Земля зі всіма її державами
й містами, і врешті, чого варта вона сама, людина в нескін'
ченності — що вона значить?»
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Барîко (італ. barocco — дивний, химерний) — художній напрям у
літературі та мистецтві Європи й Америки кінця ХVІ — середини
ХVІІІ століть. Характерними для бароко є контрастність, емоційна на)
пруженість, динамічність образів, прагнення до величі та пишності,
поєднання реальності та ілюзії.



Це міркування про людину 
суперечить уявленням про неї за
доби Відродження. Тоді вірили, що
людина може піднятися навіть до
самого Бога, вірили в її сили і мож$
ливості — особливо людини$твор$
ця. Але високі мрії не витримали
випробування часом. Природно, що
повинно було змінитися й мистец$
тво. Так зародилося бароко —
художній напрям і стиль. Йому на$
лежало в образній формі осмислити
епоху і людину.

Людина доби бароко постала
істотою земною: непослідовною, су$
перечливою, і швидше зіпсованою,
аніж доброчесною. Бароко показа$
ло  д в о ї с т і с т ь  людської натури.
Примітно, що бароко в зображенні
людини переносить акцент із внут$

рішньої боротьби в її душі на зовнішні обставини, котрі неми$
нуче на неї впливають. Бароко бачить людину недосконалою і
часто слабкою. Але водночас бачить і шлях її спасіння. Щоб
протистояти злу, за тогочасними переконаннями, людині 
може допомогти лише її  в л а с н и й р о з у м.

Про що писали в епоху бароко? Суперечливе ХVII століття
зумовило зміни світогляду європейців. Прийнято навіть гово$
рити про особливе «барокове світовідчуття». Воно виявляло$
ся у почутті невпевненості у завтрашньому дні, у відчутті, що
світ «розірваний» і неміцний. Такий душевний стан як окре$
мих людей, так і суспільства в цілому, і зобразило мистецтво
бароко. Провідними мотивами його були:

— нездатність людини побороти зло, а тому її безвихідь;
— швидкоплинність людського життя;
— всесильність долі й випадку;
— тлінність краси;
— влада часу;
— нікчемність володарів.
Були й інші, більш оптимістичні мотиви, наприклад, жаги

життя і насолод як протесту проти життєвих негараздів.
Художні форми, у яких розкрилося бароко. Художні форми

визначила мета, яку ставило перед собою барокове мистецтво,
і яка полягала в тому, щоб вразити і навіть приголомшити
читача, викликати емоційний і творчий відгук, щоб через
емоції впливати на його розум.
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Бартоломео 
Естебан Мурильо. 

Маленька крамарка. 
ХVII ст.
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Художня система бароко досить складна. Відомий сучасний
літературознавець Дмитро Наливайко вирізняє такі її риси.
Насамперед це  у н і в е р с а л ь н і с т ь, прагнення до масштаб$
ності. «Світ у цілому» — об’єкт уваги художників. Наступна
важлива риса бароко — д и н а м і ч н і с т ь. Вона викликана
прагненням показати рухливість та мінливість світу, швидко$
плинність життя. Динамізм бароко проявлявся по$різному:
«Це й тематичний динамізм, що розкривається у змалюванні
рухомих реальностей — плину води, хмар, струмків, водо�
граїв... Це й сюжетний динамізм, що проявляється... в напру�
женій дії, несподіваних її поворотах. І, нарешті, це внутріш�
ній динамізм, що полягає в духовній та емоційній рухливості
героїв, частих змінах їхнього внутрішнього стану, піднесень і
криз, затьмарень і осяянь» (Д. Наливайко). Щоб показати 
неоднозначність і суперечливість світу, бароко дуже активно
звертається до  к о н т р а с т і в. Це теж одна із його суттєвих
особливостей. Наповненість контрастів дуже різна: добро і зло,
мудрість і безумство, світло й темрява, смішне й серйозне,
комічне й трагічне, велич і нікчемність.

Для стилю бароко характерна  у с к л а д н е н а  м е т а ф о$
р и ч н і с т ь, що ґрунтується на поєднанні далеких одне від
одного явищ і предметів. Метафора в літературі бароко розгля$
далася не як прикраса мови — вона несла глибоке смислове
навантаження. У звичайному вона
розкривала незвичайне, у буденно$
му — високе, в незначному —
глибоке. Значною мірою завдяки
метафорі література бароко ви$
різнялася барвистістю, мальов$
ничістю, декоративністю.

За доби бароко надзвичайного
поширення набуває  р и т о р и ч н а
м о в а. Її використовують політики,
полководці, поети, проповідники.
Вона наснажує всі види мистецтва,
особливо театр. Звернення до ри$
торики пояснюється прагненням
посилити емоційність розповіді,
щоб вразити читача, викликати у
нього сплеск почуттів.

Жанри бароко. У прозі набирає
сили  р о м а н, особливо в іспанській
літературі. Роман шахрайський,
авантюрний, інтелектуальний, пси$
хологічний тощо. Розробляється

Маттео Росселлі. 
Тріумф Давида (фрагмент).

1620 р.
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форма п о д о р о ж і, політичного  т р а к т а т у1, з’являється
«в ч е н а  п р о з а». Серед домінуючих жанрів дослідники на$
зивають ще й «т р а г е д і ю ж а х і в» і песимістичну, навіть
трагічну с а т и р у.

Відкриття бароко. Новим у літературі бароко було зобра$
ження барокового героя. Його зображали у процесі  д у х о в $
н о г о   з р о с т а н н я, що відбувалося під сильним впливом 
оточення та віри. 

Підвищена метафоричність, властива бароко, розкрила нові
можливості мови, що раніше не використовувалися.

Мистецтво бароко вийшло за межі свого століття. До нього
на початку ХІХ століття виявляли інтерес романтики, напри$
кінці ХІХ і на початку ХХ — символісти і сюрреалісти. У се$
редині ХХ століття бароко зацікавить прихильників реалізму.

В українській літературі риси барокового стилю виявилися
в поезії Лазаря Барановича, Івана Величковського, Григорія
Сковороди, в ораторській прозі Іоаникія Галятовського, Ан+
тонія Радивиловського.

Франческо Гварді. Палац дожів. XVIIІ ст.

1 Трактàт (лат. traсtatus) — науково$теоретична праця, в якій
аналізується складна проблема, розглядається нова концепція. 



1. За «Коротким літературознавчим словником» наприкінці
підручника з’ясуйте, що означають поняття художній напрям,
художній метод, художній стиль. Яка між ними різниця?
2. Дайте визначення поняття бароко. Прокоментуйте його.
3. Якою мірою бароко було пов’язане з суспільно$політичною
ситуацією в Європі?
4. Назвіть хронологічні межі бароко. Що їх визначало?
5. Назвіть основні риси бароко. Прокоментуйте їх.
6. У чому полягає художня специфіка барокового мистецтва?
7. Чи можна назвати бароко загальноєвропейським стилем?
Назвіть європейську країну, де бароко виявилося найбільш
повно.

1. Розгляньте репродукцію картини Бартоломео Манфреді
«Юнак із лютнею» на с. 4. Які риси бароко втілені в ній?
2. Перегляньте художні альбоми і знайдіть ілюстративний ма$
теріал, що характеризує європейське бароко. Користуйтеся руб$
рикою «Художня галерея» на с. 12—13.
3. Прокоментуйте схему «Бароко», вміщену на першому фор$
заці підручника. Спирайтеся на матеріал статті про бароко.

1. Назвіть «відкриття» бароко.
2. Пригадайте імена представників барокового напряму в укра$
їнській літературі.
3. Що ви знаєте про архітектурні пам’ятки українського баро$
ко? Опишіть одну з них.

Імена: П. Кальдерон, І. Величковський, Г. Сково)
рода.
Географічні назви: Іспанія, Італія.

Жанри: роман, трагедія, сатира, політичний трактат, «вчена проза».
Літературознавчий термін: бароко.
Ключові слова: винахід нового, універсальність, динамічність, різно)
манітність, пристрасність.
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Основні риси бароко:
— художній напрям і стиль літератури та мистецтва;
— трагічне сприйняття життя;
— герой — земна людина, наділена земними пристрастями;
— акцент на середовищі, що формує особистість;
— принцип бароко — не наслідувати, а винаходити нове;
— винятково висока емоційність;
— універсальність як риса художньої системи бароко;
— динамічність як риса художньої системи бароко;
— химерна гра контрастів як риса художньої системи бароко;
— ускладнена метафоричність як риса художньої системи бароко;
— нарочита ускладненість мови.



Видатний італійський архітектор і скульп)
тор Лоренцо Берніні створив одну з
кращих своїх композицій «Екстаз святої
Терези» (1645—1652) для вівтаря у рим)
ському храмі Санта)Марія делла Вітторія.
Свята Тереза Авільська жила у ХVI ст. в
Іспанії, займалася богослов’ям. Берніні
втілив у мармурі її містичне видіння —
Ангела, що запалив її душу великою
любов’ю до Бога.
Біломармурову групу — святу Терезу й
Ангела — скульптор розмістив серед
колонади з кольорового мармуру на тлі
позолочених променів, що символізують
Божественне світло.
Свята Тереза ніби занурена в стан духов)

ного осяяння: закинувши голову, вона заплющила очі й завмерла. Тіло
ледь окреслене під рельєфними складками одягу, здається, що під
ними зароджується нове тіло і нова душа, а за зовнішньою неру)
хомістю криється гігантський порив духу. Скульптура викликає у гля)
дачів сплеск почуттів.

На полотні «Портрет Олени Фоурмен з дітьми Клер Жаною і Фран�
суа» (1636) фламандський живописець Пітер Пауль Рубенс зумів
створити поетичний образ молодої матері з дітьми. Картина напрочуд
емоційна, світла й людяна. З ніжністю й любов’ю молода жінка ди)
виться на свого нетерплячого сина, що на хвильку завмер у матері на
колінах. Голова хлопчика повернена до глядача, і його очі, риси облич)

чя здаються ніби повторенням рис ма)
тері. Такими самими очима дивиться на
нас старша дівчинка, що стоїть поруч. У
їхніх поглядах струменить відчуття спо)
кійного щастя, тепло родинного затишку.
Портрет витриманий у світлій гамі, побу)
дований на відтінках світло)зеленого і
червоно)коричневого. Сильним темним
акцентом виділена лише фігурка хлоп)
чика у вдягненому набакир чорному
береті. Ніжне золотисте сяйво оповиває
легким серпанком усі форми, пом’як)
шує яскраве звучання червоного кольо)
ру, створює атмосферу урочистої 
радості.
Гімн жінці)матері, коханій дружині чудово
втілений у цій картині.
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У «Портреті кардинала Гвідо Бенти�
вольо» (1622—1623) фламандського 
художника Антоніса Ван Дейка парад)
ність і урочистість поєднуються з емоцій)
ністю і жвавістю.
У композиції домінує повернене право)
руч і осяяне сильним потоком світла 
одухотворене обличчя священика. Його
погляд і постава виражають силу і водно)
час мудрість і твердість духу.
Кардинал сидить у кріслі, спершись на
поруччя, а його випещені руки з тонкими
пальцями невимушено перебирають
край одягу.
Ван Дейк чудово зобразив червоно)біле
вбрання, що широкими плавними склад)
ками спадає донизу. Мерехтіння пурпурового шовку і білих мережив,
які ніби живуть власним життям, створює незабутнє враження. Чер)
воні тони яскраві й теплі. Але вони не домінують, не акцентують на
собі увагу глядача, а ще більше привертають його увагу до обличчя
зображуваного. Стоси книжок, ледь окреслені в глибині картини, ніби
складають єдине ціле з образом кардинала.

Італійський живописець Джованні Баттиста Тьєполо написав карти)
ну «Меценат і Мистецтва» у 1745 році (подано її фрагмент).
На полотні зображений Меценат під час представлення римському
імператору Августу різних мистецтв: Живопису (тримає в руках
палітру), Скульптури (рука на серці), Архітектури (з циркулем), Музики
(в образі юнака з трубою) та Поезії (її уособлює сліпий Гомер). Карти)
на глибоко алегорична. Імператор Август і його наближений Меценат,
тонкий політик і щедрий покровитель художників і поетів, — реальні
історичні персонажі. Інші фігури (за винятком Гомера) — алегоричні
образи вільних мистецтв.
Персонажів на полотні небагато, 
їхні пози, жести, вбрання ефектні,
театральні. Дія відбувається на тлі 
вишуканих архітектурних форм.
Яскраві, насичені червоні та жовті бар)
ви, властиві бароко, надають картині
особливої святковості, декоратив)
ності і водночас — жвавості, рухли)
вості.
Тема картини виникла не випадково. Її
було замовлено для графа Бриля,
впливового саксонського державного
діяча і колекціонера, покровителя худож)
ників.
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ПЕДРО  КАЛЬДЕРОН
(1600—1681)

Кожен — син своїх справ.

Сервантес

Драматург і священик. Народив$
ся Педро Кальдерон де ла Барка в
той час, коли ще була жива когор$
та великих майстрів — Шекспір,
Сервантес, Лопе де Вега. Писати
п’єси Кальдерон почав рано і писав
їх усе життя. Створене ним налічу$
вало 120 п’єс, 20 інтермедій,
ліричні вірші, сонети та дві поеми.

Останню п’єсу було написано
лише за кілька днів до смерті дра$
матурга. Можливо, він писав її од$
ночасно із заповітом, у якому поряд
зі звичайними розпорядженнями
докладно описав і ритуал свого
поховання. Похорон, за задумом

Кальдерона, мав бути як урочисте видовище. Навіщо? Щоб
привернути увагу присутніх, нагадати їм про швидко$
плинність людського життя і вселити віру в спасіння у житті
вічному.

Нічого дивного у такому заповіті немає — Кальдерон був
людиною театру і священиком. Духовний сан він прийняв на
51 році  життя. Навчання спочатку в єзуїтському колежі, а
потім в університеті давало необхідні для священика знання.
Але замолоду Кальдерон не поспішав зрікатися всього
світського. Упродовж дванадцяти років він служив у королів$
ських військах. Брав участь у воєнних операціях. Мабуть, це
відповідало його характерові — він добре володів шпагою, був
досвідченим дуелянтом. 

Після 40 років Кальдерона спіткало нещастя — один за од$
ним померли два його брати, а потім кохана дружина і дитина.
Все це вплинуло на його рішення стати священиком. Кальде$
рон зажив високого сану в католицькій ієрархії. Був ушанова$
ним. Служив особистим капеланом1 короля Філіппа ІV. Але
славу йому принесла не церковна діяльність, а драматургія.

Невідомий художник.
Кальдерон

П. Кальдерон —
іспанський драматург,

поет
1600 (Мадрид) — 
1681 (там само)

1 Капелàн — католицький священик, що править службу в кап$
лиці для вузького кола віруючих.
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Шлях до театру. Свою першу п’єсу Кальдерон написав у
13 років. Коли йому було лише 23 роки, п’єсу «Кохання, честь
і влада» було поставлено на сцені. Великий Лопе де Вега —
гордість і слава не лише іспанського, а й європейського 
театру — привітав молодого Кальдерона, переможця конкурсу
драматургів. А дещо пізніше він назве Кальдерона 
«першокласним поетом Іспанії». 

Кальдерон швидко досягнув визнання. Його шанувальни$
ком був сам король Філіпп ІV. Після смерті Лопе де Вега Каль$
дерон став придворним драматургом і головним організатором
усіх святкувань при дворі.

На початку творчої кар’єри Кальдерона театр був на
підйомі. Сам король ним опікувався. За вказівкою Філіппа IV
у Мадриді побудували ідеальну, як на той час, будівлю театру.
Пишучи свої п’єси, Кальдерон і орієн$
тувався, в основному, на придворну
сцену. До його вистав створювали
спеціальний музичний супровід. 

У 40$і роки ХVІІ століття стано$
вище іспанського театру змінилося на
гірше. Деякі з провінційних і столич$
них театрів закрилися. Було забороне$
но постановку п’єс любовного змісту.
Дозволялися лише твори на міфо$
логічні, історичні та релігійні сюже$
ти. Не можна було вводити у п’єси об$
рази неодружених жінок. А на сцені
жінки не мали права з’являтися з
прикрасами і в легковажному вбранні.

У переслідуванні театру активну
роль відігравала церква. Змінилося і
ставлення короля до драматурга. Але
Кальдерон не полишав театру. Хіба що
після прийняття духовного сану пере$
став писати п’єси світського змісту.

Найзначніша і найхарактерніша
для Кальдерона частина його творів —
це д р а м и, що за напруженістю
конфліктів наближалися до  т р а г е$
д і й. Саме вони уславили драматурга,
їх навіть порівнювали із шекспірів$
ськими.

Загалом п’єси Кальдерона відобра$
зили його роздуми про такі «вічні
проблеми», як життя і смерть, людина

Іван Білібін. Ескіз
костюма до п'єси
«Честь і помста»

Кальдерона. ХХ ст.

Іван Білібін. Ескіз
костюма до п'єси
«Честь і помста»
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і Бог, людина і доля, сенс життя та інші. Кальдерон виніс їх на
сцену і в такий спосіб наблизив до свідомості звичайної люди$
ни. В осмисленні драматурга ці проблеми набували христи$
янського забарвлення. Так, наприклад, Кальдерон по$новому
трактує проблему свободи людського духу чи пов’язану з нею
проблему честі — одну з найпопулярніших як в іспанському
суспільстві, так і в іспанській драматургії. Честь, у розумінні
Кальдерона, — це «надбання душі», дароване Богом людині
незалежно від її походження. Честь — це те, чому людина має
підкорятися і про що має піклуватися.

У своїх п’єсах драматург виступав як пристрасний і пере$
конаний проповідник християнських істин і віри, що врятує
людину.

Твори Кальдерона на теренах України. Вперше п’єсу Каль$
дерона було поставлено у Львові в 1895 році. Сценічний варіант
драми «Саламейський алькальд» підготував Іван Франко для
Руського народного театру (п’єса мала назву «Війт заламей$
ський»).

У різний час твори Кальдерона ставили на сценах театрів
Києва, Дніпропетровська, Донецька, Черкас, Чернігова, Ні$
жина, Луганська, Запоріжжя. Оперу на сюжет п’єси Кальдеро$
на «Життя— це сон» написав український композитор Павло
Сениця.

Окремі твори Кальдерона українською мовою переклали
Дмитро Павличко, Микола Лукаш, Михайло Литвинець та інші.

1. Назвіть дати життя Кальдерона. Дайте коротку характерис$
тику його часові.
2. Пригадайте основні події життя драматурга. Схарактеризуй$
те їх.
3. Яким був іспанський театр за часів «першокласного поета
Іспанії»?
4. Назвіть відомі вам твори Кальдерона. П’єси якого спря$
мування найбільш характерні для драматургії Кальдерона?
У чому їх своєрідність?
5. Які «вічні проблеми» розглядав у своїх творах Кальдерон?
Що таке «честь» у розумінні драматурга?

Накресліть і заповніть таблицю «Сучасники Кальдерона».

1. Опишіть зовнішність Кальдерона за портретом.
2. Продовжіть асоціативний ряд: Кальдерон, Іспанія, ХVІІ сто�
ліття, ... .
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1. У яких жанрах переважно працював Кальдерон?
2. До якого художнього напряму відносять його творчість?
3. Виберіть уточнювальні ознаки до теми «П. Кальдерон»:

• 1564—1616, 1600—1681, 1547—1616;
• Іспанія, Англія, Мадрид;
• актор, драматург, священик;
• бароко, класицизм, романтизм;
• драма, роман, сонет;
• «Життя — це сон», «Дванадцята ніч»;
• Шекспір, Сервантес, Лопе де Вега, Гете.

4. Які факти біографії Кальдерона свідчать про те, що він був
бароковою особистістю? Доведіть свою думку.
5. Як ви розумієте вислів Сервантеса, взятий за епіграф до
статті про Кальдерона?

Імена: Педро Кальдерон де ла Барка, Лопе де
Вега, Шекспір, Сервантес.
Географічні назви: Іспанія, Мадрид.

Назви творів: «Життя — це сон», «Саламейський алькальд».
Літературознавчі терміни: бароко, драма, трагедія.
Ключові слова: театр, драматургія, духовний сан, «вічні проблеми».

ПРО  ДРАМУ «ЖИТТЯ — ЦЕ СОН» (1635)

«Життя — це сон» — істинно христи$
янська драма.

В. Силюнас

«Зірки провістили». В основі  д р а м и  Кальдерона теза
«Життя — це сон». Виносячи її в заголовок, автор визначив
тему своїх роздумів. Ця теза, присутня
як у фольклорі різних країн, так і в
літературі різних епох, за доби бароко
зазнає нового переосмислення. Всі
структурні елементи драми Кальдеро$
на (сюжет, персонажі) підпорядковані
розкриттю твердження, сформульова$
ного у назві твору.

Сюжет п’єси — драматична історія
принца Сехисмундо. Початок її — ві$
щування, що прочитав по зірках його
батько — король Басиліо: «буде Сехи�
смундо / Чоловіком вкрай зухвалим, /
Принцом�кривдником жорстоким / І
монархом нечестивим»1. Батько, по$
віривши зорям, наказав замкнути си$
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на$немовля у віддаленій від людей вежі. Минули роки. Король
став мудрішим, його охопили сумніви: «Бачу помилку у тому,
/ Що повірили так легко / Ми провіщенню лихому». Бажаючи
перевірити правильність віщування, він наказав приспати
сина і доправити в палац.  Довідавшись, що він принц, Сехис$
мундо поводиться як тиран, що не бажає приборкувати своїх
пристрастей. У поведінці сина король побачив підтвердження
пророцтва: «бачу ж тебе жорстоким», «твої убивчі руки».
І знову, приспавши, відправляє до вежі$тюрми. Коли Сехис$
мундо прокинувся, його переконують, що все, що відбулося з
ним — лише сон. Він тому вірить, і з цього моменту життя (і не
тільки своє) сприймає як сон.

Піддані, довідавшись про існування законного спадкоємця
престолу, звільняють Сехисмундо. Відгукнувшись на їхні
прохання, він посідає королівський трон.

Події відбуваються у країні Полонія, згадується також Мо$
сковія. Окрім назв країн, ніякої конкретики письменник не
дає. І робить це свідомо. Його цікавили не власне країни, а
проблеми, що хвилювали і його, і багатьох інших сучасників.
Розмірковувати про них письменникові, очевидно, було зруч$
ніше на нейтральному ґрунті, яким і стали для нього слов’ян$
ські держави (дуже віддалені для іспанців ХVІІ століття).

Що таке свобода і честь? Головного героя драми читач впер$
ше бачить, коли Сехисмундо «у кайданах, одягнений у звірину
шкуру», виходить із печери. Його вигляд символічний — злит$
тя людини і звіра, що відчуває свою несвободу. Гострота цього
відчуття стає нестерпною, коли герой починає порівнювати
своє становище зі світом природи. У своєму м о н о л о з і, звер$
неному до Небес, Сехисмундо говорить про птаха, «що кра�
сується улітку», про звіра, «що в небезпеці сам на сам», про
рибу, «що в піні грається морській», про струмок, що «поміж
квітами зміїться». У природі він бачить лише свободу і не ро$
зуміє: «Чом, як маю більш душі, / Маю менше я свободи?»

Повторене кілька разів, це запитання передає гостроту й
болісність відчуття несвободи. Завершується монолог Сехис$
мундо словами, сповненими глибокого душевного болю:

Де закон, причина де,
Щоб людині, мов для страху,
Відібрати перевагу,
З нею й пільгу ще таку,
Що Всевишній дав струмку,
Дав і рибі, й звіру, й птаху?

П р о б л е м а с в о б о д и  у драмі Кальдерона — одна з
основних. Письменник відстоює одвічне право людини бути
вільною. І разом з тим говорить про те, що не всяка свобода —
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благо. Приклад тому — пробудження Сехисмундо в палаці.
Відчувши себе вільним, він виплескує назовні свої ниці при$
страсті, виявляє грубість, свавілля, мстивість, неповагу до
батька (так, батько винен перед ним, але все ж таки він —
батько). В ув’язненні Сехисмундо був жертвою насилля й
деспотизму. Опинившись на свободі, він сам стає насильником
і деспотом. Для нього природно викинути в море одну людину,
а іншій погрожувати: «Від руки моєї вмерти / Мусиш ти».

Чому Сехисмундо так поводиться? Тому що свою свободу
він відчув лише на фізичному рівні (зняли кайдани). На цьому
ж рівні він її і виявляє. Сехисмундо просто не знав, що робити
зі свободою, яку несподівано отримав. Що ж таке істинна сво$
бода і чи можлива вона? Кальдерон відповідає на це запитання
у своєму творі так: щоб почуватися вільною, людині треба 
немало потрудитися. Мова йде про здатність приборкувати
свої ниці пристрасті й захоплення. Такої здатності набув 
Сехисмундо після другого пробудження у своїй вежі$в’язниці.

Відстоюючи право на свободу, Кальдерон водночас ставить і
питання про право однієї людини позбавляти свободи іншу.
Письменник упевнений: ніщо не може виправдати насилля
над свободою людини — навіть страх короля перед майбутньою
тиранією сина, напророченою зорями.

Батьківський деспотизм (по суті — синовбивство) позбавив
Сехисмундо не лише фізичної свободи, а й права обирати свій
шлях у житті. Його перетворили на іграшку в чужих руках.
Усвідомивши це, Сехисмундо у гніві кине батькові: «Життя,
тобою дане, / Ти ж у мене й відібрав». А потім, ще жорсткіше,
скаже: «Ти душив мою свободу». Вустами героя автор засуджує
насильство.

Але справжня, повна свобода — це
все$таки свобода не однієї людини, а
всіх. Саме тому, вітаючи Сехисмундо,
народ кричить: «Наша хай живе свобо�
да», «Хай свобода з королем».

Відчуття свободи, усвідомлення
свободи, за Кальдероном, нерозривно
пов’язане  з  п о н я т т я м ч е с т і. По
суті, свобода — це не що інше, як з 
честю прожите життя.

Письменник трактує честь із хрис$
тиянських позицій. Честь — це «вісь,
на котрій обертається не лише хрис�
тиянський світ, а й світи, що склада�
ють Всесвіт». Для персонажів драми
честь — це щось саме собою зрозуміле,
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те, що скеровує їх у житті, вимагаючи
неухильного дотримання. «Честь...
так хоче», «Честь моя відповідає»,
«Не життя то, а ганьба, коли честь
в образі», — говорять вони.

Від Сехисмундо у звіриній шкурі
до Сехисмундо$короля — величезна
відстань. Показником набутої сили і
свободи стало прохання прощення у
підданих: «Я прошу вас, винуватий,
/ Помилки простити наші, / Бо
шляхетно їх прощати». Символіч$
но, що цими словами і завершується
драма.

Чому Сехисмундо вдалося пройти
важкий шлях? Кому він завдячує
своїм переродженням? Лише самому
собі. Кальдерон вірив у здатність лю$

дини перемагати в собі низькі почуття і розвивати високі, добрі. 
Спочатку Сехисмундо жорстокий і мстивий: «Я відомщу за

всі минулі кривди». А потім він навчиться прощати: «Руку дай
мені», — звернеться він до свого батька. Поступово Сехисмун$
до полишають й інші ниці пристрасті й бажання. «Я не хочу
віддаватись / Ложній величі й пишноті», — скаже він з абсо$
лютним розумінням, що це йому не потрібно. Навіть від влади
відмовляється, не бачачи в ній смислу: «Знову хочете, щоб
стрів я ... / Людську владу, злющу й хирну? / Та цього уже не
буде!» Стати людиною Сехисмундо допомогла і любов до моло$
дої знатної дами Росаури. Він усвідомив, що не можна жити
лише ненавистю, адже християнське віровчення ґрунтується
на ідеалах любові та прощення. Сучасний літературознавець
Борис Шалагінов порівнює драму Кальдерона з картиною його
сучасника і співвітчизника Мурильо «Звільнення апостола
Петра із в’язниці»: «Світ — це в’язниця, звільнити з якої може
тільки сила віри. Ця поширена в добу бароко думка виразно
втілена в алегоричній формі як у картині, так і в драмі».

Проблема долі. Герої Кальдерона сприймають долю як
одвічно існуючу. Вони вірять у неї, як у вищу силу:

К о р о л ь: Ніхто не може долі відвернути, 
Бо все як визначено, так і плине. 

С е х и с м у н д о: Я покірний своїй долі.

Як християнин, Кальдерон приймає постулат про вищу
силу (Небо), що визначає наперед життєвий шлях людини. Але
водночас він вірив і в людину — у її здатність перемогти визна$
чене долею. Життя Сехисмундо — тому приклад. Він подолав
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лихе віщування, підсилене сліпою вірою батька («Доля здійс�
нить правий присуд»). Але щоб посприяти долі, необхідно взя$
ти на допомогу свій розум. Вустами Сехисмундо проголо$
шується віра письменника в розум і надія на нього:

Хто змогти бажає
Свою долю, той розумним
І терплячим бути має.

Символічно, що у фіналі драми, вшановуючи Сехисмундо,
всі присутні говорять в першу чергу саме про його розум: «Ро�
зум твій усіх дивує», «Мудрий він і справедливий».

«Все життя — це лиш сновиддя». Сехисмундо переродився.
Чому це сталося? Завдяки випробуванням сном, яким піддав
його король. Після другого пробудження Сехисмундо прозрів.
Йому відкрилося, що життя — це лише миттєвість («Життя
таке коротке»). Воно скороминуще і невловиме, як сон.

А якщо так, то і багатство, і влада, і чуттєві насолоди теж
швидкоплинні, як сон. Отже, не варто витрачати час на жа$
люгідні пристрасті. «Загнуздаєм / Честолюбство і злобу, / Це
шаленство й лють сліпу», — з переконанням говорить герой. 

Фінал драми життєствердний. Так, життя — сон, лише
миттєвість і «щастя людське... як сон минає», але треба «ско�
ристатись щастям тим, що час дарує».

Питання «Що таке життя і що таке смерть?» — це вічні
проблеми. У тлумаченні Кальдерона відчувається христи$
янський підтекст: на землі людина тимчасово (як уві сні), а де
ж її постійне («вічне») життя? Відповідь прогнозована, хоча
прямо й не проголошується — «думаймо про вічне». І водночас
Кальдерон не закликає зрікатися земного життя, хоча воно й
швидкоплинне. 

Своєрідність драми «Життя — це сон»:
— морально)філософська драма;
— віршова форма;
— композиція — три хорнади1;
— тема «сновидіння» як провідна;
— філософська проблематика;
— концентрація дії навколо одного героя;
— поєднання реального і фантастичного;
— контрастність;
— метафоричність мови;
— засудження бездуховного існування;
— християнське спрямування у трактуванні проблем;
— відображення барокового світовідчуття.

1 Хорнàда — іспанське слово, означає шлях, пройдений людиною
за день; у драматичному творі співвідносне з дією.



Драма «Життя — це сон» за кількістю порушуваних у ній
проблем — це філософія в художніх образах. У п’єсі Кальде$
рона виявилося драматичне світовідчуття, властиве добі ба$
роко. 

1. У якому фізичному і душевному стані показаний Сехисмундо
в першій хорнаді?
2. Прослідкуйте за змінами у настрої та поведінці Сехисмундо у
другій хорнаді. Про що свідчать ці зміни?
3. Яким постає Сехисмундо у третій хорнаді? Зверніть увагу на
зміст і хід його роздумів. Які висновки можна зробити на під$
ставі цих роздумів?
4. Сехисмундо і батько. Простежте за їхніми стосунками. 
5. Назвіть ключові моменти стосунків Сехисмундо і Росаури від
першої до останньої зустрічі.
6. Якими були роздуми Сехисмундо про життя уві сні? 
7. Знайдіть у тексті приклади контрастів. Чому автор до них
звертається?
8. У яких випадках і чому Кальдерон використовує метафорич�
ну мову?

1. Вкажіть необхідні відомості про твір «Життя — це сон»:
автор; час створення; літературний напрям; жанр; тема; голов$
ний герой; головні риси.
2. У 8 класі ви ознайомилися з поняттям драма. Пригадайте
його визначення, назвіть головні риси драми. Проілюструйте
прикладами з тексту п’єси Кальдерона. 
3. Назвіть основні риси бароко. Наведіть приклади барокового
світовідчуття у драмі «Життя — це сон».
4. Що таке хорнада? Дайте визначення і коментар стосовно
драми «Життя — це сон».

1. Накресліть і заповніть таблицю «Сехисмундо та інші персо$
нажі драми».

2. Доберіть влучні слова і словосполучення з п’єси Кальдерона.
3. Перекажіть одну з хорнад.
4. Випишіть цитати з твору Кальдерона на підтвердження його
поглядів на свободу, честь, долю.

Порівняйте перший і останній монологи Сехисмундо. Чи можна
на їх підставі говорити про зміни у його поглядах?

Ім’я 
головного героя 

Імена 
персонажів Стосунки
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1. Яким ви уявляєте Сехисмундо? Дайте його словесний порт�
рет чи намалюйте.
2. Напишіть для вашого «Словника літературних героїв» неве�
лику статтю про Сехисмундо.
3. Підготуйте виступ на 1—2 хвилини до конкурсу красно�
мовства за темою «Чи знайдуть відгук у сучасного читача проб�
леми, що хвилювали Кальдерона?».
4. Напишіть невеликий твір�роздум за одним зі стійких висло�
вів, наведених у рубриці «Чи добре ви запам’ятали?».

1. Філософія якого літературного напряму знайшла відобра�
ження у драмі «Життя — це сон»? Назвіть філософські пробле�
ми у драмі. Дайте до них короткий коментар.
2. Якою бачив людину Кальдерон? Аргументуйте свою
відповідь прикладами з художнього тексту.
3. Чи можна говорити про духовну еволюцію Сехисмун�
до? Якщо так, то в чому вона виявилася? Чим була зумов�
лена?
4. Як ви зрозуміли назву драми «Життя — це сон»?
5. У чому виявилося християнське спрямування у трактуванні
проблематики драми «Життя — це сон»?
6. Назвіть головні особливості драми. Проілюструйте їх прикла�
дами з художнього тексту.

Імена: П. Кальдерон, М. Лукаш.
Назва твору: «Життя — це сон».
Герої: Сехисмундо, Росаура, Басиліо.

Літературознавчі терміни: бароко, драма, хорнада.
Ключові слова: життя, сон, свобода, честь, доля, Бог, Небо.
Вислови: «Життя — це сон»; «Адже честь слабка до того, / Що лама�
ється од вчинку»; «Знай, життя нема без честі»; «Слова — це сміття»;
«Ніхто не може долі відвернуть»; «Думаймо про вічне».

Теми для доповідей та рефератів
• Стиль бароко в європейському мистецтві (живопис, скульптура).
• Стиль бароко в українському мистецтві та літературі.
• Іспанія за часів П. Кальдерона.
• Мистецтво бароко в Іспанії.
• Огляд інших п’єс П. Кальдерона (наприклад, «Саламейський аль2

кальд», «Стійкий принц»).
• Життєвий шлях П. Кальдерона.

Найбільша перемога — це перемога над собою (Кальдерон).
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«З літератури європейського бароко»

1. Вибудуйте асоціативний ряд до поняття бароко.
2. Поясніть походження слова бароко.
3. Назвіть ознаки барокової культури.
4. Накресліть і заповніть таблицю «Бароко: основні характе$
ристики».

5. Підготуйте і проведіть конкурс «Хто знає більше поетичних
рядків Кальдерона?».
6. Розіграйте в особах одну зі сцен драми Кальдерона «Жит$
тя — це сон».
7. Підготуйте виступ на 2—3 хвилини до конкурсу красномов$
ства за темою «Я презентую бароко».
8. Об’єднайтесь у пари і складіть кросворд «Бароко: імена,
твори, поняття».
9. Об’єднайтесь у групи й доповніть художню галерею бароко,
подану в підручнику (с. 12—13). Підготуйте експозицію в класі.

Хроно+
логічні

межі

Історичні 
передумови 

Імена 
епохи 

Ключові 
поняття

Бароко 
в Україні 





ПРО  КЛАСИЦИЗМ

...Світ класицизму — це світ абсолют$
них реальностей і абсолютних стосун$
ків, де все врівноважено і визначено,
де все ґрунтується на розумних, а
отже, одвічних засадах.

Дмитро Наливайко

Слово класицизм походить від латинського слова сlassicus,
що означає зразковий. Зразковим визнавали античне мистец$
тво. Класицизм узяв його за еталон, зразок для наслідування,
що й визначило його назву.

Розквіт у Франції. Класицизм зародився у ХVІ столітті в
Італії, але своєї вершини він сягнув у середині ХVІІ століття у
Франції в епоху абсолютної монархії, біля витоків якої стояв
міністр короля Людовіка ХІІІ кардинал Рішельє. Роль Рішельє
у становленні французької держави — величезна. Вважають,
що саме він увів в обіг поняття «батьківщина» (patrie). Його
репутація у нащадків, що сформувалася на ґрунті історичних
романів, негативна. Але у своїх сучасників він викликав не

лише страх, а й захоплення своєю
діяльністю. У бажанні створити
могутню державу з сильною вла$
дою Рішельє був наполегливим і
жорстоким. У 1635 році за наказом
кардинала було створено Фран$
цузьку академію. Рішельє ставить
перед нею завдання укласти слов$
ник французької літературної мо$
ви, отже, встановити єдину норму.
Академія стала для Рішельє ще й
засобом впливу на літературу (по$
заяк він і сам не цурався літератур$
ної творчості).

Після смерті Рішельє, а через
рік і Людовіка ХІІІ, процес зміц$
нення французької монархії дещо
загальмувався. Коли до влади при$
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Філіпп де Шампень.
Портрет кардинала

Рішельє. 1622 р.

Класицèзм (від лат. сlassicus — зразковий) — художній напрям
у мистецтві та літературі ХVІІ — початку ХІХ століть. Для нього харак)
терна висока громадянська тематика, суворе дотримання певних
творчих норм і правил, відображення життя в ідеальних образах, а
також звернення до античної спадщини як до норми.



йшов Людовік ХІV, якого сучасни$
ки називали Король�Сонце, абсолют$
на монархія міцно стала на ноги.
Саме він скаже: «Держава — це я».

Життя королівського двору і дер$
жави в цілому було регламентова$
но до найдрібніших деталей. Пра$
вила життя, прийняті за Людовіка
ХІV, поширювалися на мистецтво і
літературу. Своєрідним символом
класицизму став Версаль. Мислив$
ські угіддя було перетворено на
шедевр архітектурного і паркового
мистецтва. При дворі Людовіка XIV
творили найкращі французькі
митці: художник Лебрен, архітек$
тор Лево, творець геометричних
правильних садів Версаля Ленотр і
ті письменники, що склали літера$
турну славу Франції — Мольєр,
Ларошфуко, Лафонтен.

Таким чином, французька абсолютна монархія сприяла
утвердженню і розквіту класицизму у французькій культурі.

Філософські основи класицизму. Класицизм утверджувався
на основі філософії  р а ц і о н а л і з м у, розробленій францу$
зьким математиком і філософом Декартом. Слово раціоналізм
походить від латинського слова rаtіо — розум. Розум вважали
найвищим критерієм1 істинності всього сущого. Адже він
здатний пояснити як справи людські, так і весь світопорядок.
Декартів вислів «мислю, отже, існую» став гаслом класициз$
му. Тобто, класицизм, так само, як і філософія, утверджував
пріоритет розуму.

Правила класицизму. Їх розробив поет$сатирик Нікола
Буало на основі творчого доробку письменників$класицистів.
При цьому він орієнтувався на високий зразок — творчість
античних авторів. Саме Закони класицизму, які пізніше на$
звуть «нормативною поетикою», викладено у книзі Буало
«Мистецтво поетичне». Цей віршований трактат у чотирьох
піснях побачив світ у 1674 році. 

Як класицизм змальовував дійсність. Природно, що письмен$
ники$класицисти розглядали життя з позиції розуму. Але
їхній погляд мав дві суттєві особливості.
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1 Критåрій (грецьк. kriterion — засіб судження, мірило) — мірило
для визначення, оцінки предмета чи явища; ознака, взята за основу
класифікації.

Жан Леон Жером.
Лафонтен і Мольєр. 

1890 р.
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Перша. Їх цікавило не те, що є, а те, що повинно бути з
позицій розуму. Все, що не відповідало зразку і «доброму»
смаку, відкидали і вважали непристойним.

Друга. Предметом зображення у творах мають бути не всі
явища підряд, а лише ті, що відповідають принципу правдо$
подібності, ймовірності. Це означало, що у творчості слід
дотримуватися загальноприйнятих норм і «справедливих»
законів розуму, а не усталеної, часто неправильної логіки
самого життя.

Герой у класицистичних творах. Яким він мав бути? Культ
розуму наклав свій відбиток і на характер класицистичного
героя. Він позбавлений індивідуальних рис, є носієм якоїсь
однієї риси людського характеру, домінуючої у його натурі.
Один герой — скупий, інший — марнотратний, третій —
доброчинний, четвертий — жорстокосердий і т.п. Згодом на цю
особливість класицистичного героя звернув увагу сучасників
Олександр Пушкін. Він говорив, що у Мольєра лицемір
Тартюф навіть «просить склянку води, лицемірячи», а скнара
Гарпагон, «скупий і тільки»: він освідчується своїй коханій
як скнара і зі своїми дітьми поводиться як скнара. Такий прин$
цип створення характерів героїв різко розмежував їх на
п о з и т и в н и х  і  н е г а т и в н и х.

Втілюючи в героєві риси «вічні», а не індивідуальні, автор і
сам виступав у творі не в своїй особистій якості (як автор), а в
якості сторонньої людини, найчастіше представника держави.

Ієрархія жанрів. Художні принципи класицизму ґрунтува$
лися на ідеї про те, що природа і суспільство упорядковані
ієрархічно, як сходи. Бог — Творець всього сущого, і він стоїть
вище за всіх. Так само упорядковані і стосунки між прави$
телем та суспільством. За цим принципом вибудовувалася і
художня система класицизму. В її основі була ієрархія жанрів.
Поділ їх на «високі», «середні» і «низькі» був відомий і в
Античності, і в Середньовіччі, але саме класицизм довів
ієрархію до жорсткої послідовності. До «високих» жанрів
належали  т р а г е д і я,  е п і ч н а   п о е м а  та  о д а. З$поміж
них найвище стояла епічна поема, її ще називали епопеєю.
Далі йшла трагедія. Саме в цьому жанрі були створені най$
величніші твори французького класицизму («Сід» П’єра
Корнеля, «Андромаха» і «Федра» Жана Расіна). Теми творів
«високих» жанрів теж «високі»: державне життя, історичні
події, історичні та міфологічні легенди. Герої відповідали темі:
монархи, полководці, героїчні особи. Читач змушений був
дивитися на них знизу вгору. Конфлікти, що лежали в основі
творів «високих» жанрів, теж значні: зіткнення кохання із
почуттям обов’язку, розуму і пристрастей. Трагедії та поеми



писали тільки віршами, які
шанувалися вище за «нікчемну
прозу».

До «середніх» жанрів належала
«в и с о к а» к о м е д і я  (у порів$
нянні з «низькою» простонародною).
У ній зображувалися герої, яких
читач міг би вважати рівними собі.
Це зазвичай дворяни, заможні
громадяни. У таких комедіях
висміювалися вади повсякденного
життя світського товариства —
брехня, лінощі, скупість, марно$
тратство. Вважалося, що, пока$
завши, цих вад можна позбутися.
Великим майстром «високої» ко$
медії був Мольєр.

Серед «низьких» жанрів розгля$
дали «н и з ь к у»  к о м е д і ю,
с а т и р у  і  б а й к у. У «низькій»
комедії на сцену виносили «невпорядковане» життя простолю$
ду, над яким можна було посміятися. Персонажами байок
були або прості люди, або тварини. Їхні нерозумні вчинки
допомагали читачеві зробити необхідні висновки і набути
життєвого досвіду. Байки Лафонтена, які ви вивчали в 6 класі,
було написано за всіма законами класицизму. (Пригадайте
байки Лафонтена.)

В українській літературі риси класицизму виявилися у твор$
чості Феофана Прокоповича («Володимир»), Івана Котлярев+
ського («Енеїда»), в оповіданнях Григорія Квітки+Основ’яненка.

Правила композиції і мови. Вони були для всіх жанрів
суворими. Загальна вимога — зрозумілість, логічність і пере$
конливість. Кожен твір мав переконати читача у важливості
тієї думки, що лежала в його основі.

У трагедіях (а часто і в комедіях) класицизму герої не про$
сто діють і виражають свої почуття, а в першу чергу аналізують
мотиви своїх почуттів і дій. Для цього вони повинні були
володіти словом: «Що ясно, те зрозуміло, те чітко прозвучить».
Тому постали високі вимоги до мови художніх творів. «Не
знаючи мови, найдостойніший поет писакою виглядає», —
говорив Буало. Мову вивільняли від іноземних слів, провін$
ціалізмів. У класицистичному творі слово повинно було мати
лише одне значення. Переносне значення слів допускалося
тільки за крайньої необхідності. Таким чином, можна сказати,
що класицизм — це мистецтво розумного слова.
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Жорсткі вимоги висував класицизм і до композиції творів,
особливо драматичних, і перш за все, до трагедії. Вона мала
складатися тільки з  п ’ я т и  а к т і в. Незаперечним законом для
трагедії став закон «трьох єдностей» — місця, дії і часу. Відпо$
відно до цього закону дія має бути цілісною (початок, розвиток,
фінал), продовжуватися не більше 24 годин і здійснюватися в
тому самому місці — палаці, будинку чи навіть кімнаті.

Класицисти були впевнені, що їхні норми краси правильні
для всіх часів, тому що вони нічого не додали до правил давніх,
античних. Правила, справді, в основному ті самі, але застосо$
вувалися в інший час, а тому й інакше.

«Мистецтво класицизму запам’яталося як потужне зу�
силля перед обличчям стрімких змін зберегти культурну
пам’ять, втримати гармонійний баланс вічного і сучасного,
загального й індивідуального, обов’язку і пристрасті», — за$
значає сучасний російський літературознавець Ігор Шайтанов.

1. Дайте визначення поняття класицизм. Назвіть його хроно$
логічні межі, місце виникнення та країну розквіту.
2. Схарактеризуйте суспільно$політичні умови, що сприяли
розквіту класицизму.
3. Яке філософське вчення лежало в основі класицизму?
4. Хто сформулював правила класицизму, які назвуть «норма�
тивною поетикою»?
5. У чому полягає своєрідність класицистичного героя? 
6. Що таке ієрархія жанрів? Дайте характеристику основним
жанрам класицизму.
7. Як ви розумієте закон «трьох єдностей»? Запам’ятайте
основні вимоги до драматичних творів за часів класицизму.
8. Що таке «висока» трагедія і «висока» комедія?
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Основні риси класицизму:
— художній напрям і стиль літератури та мистецтва;
— античність як зразок;
— загальноєвропейське явище;
— зумовленість соціально)політичними чинниками;
— філософія раціоналізму як основа класицизму;
— утвердження культу розуму;
— зображення дійсності з позиції правдоподібності;
— значущість громадянської проблематики;
— утвердження почуття обов’язку як головного;
— об’єктивність розповіді;
— однозначність характеру героя;
— ієрархія жанрів і стилів;
— утвердження закону «трьох єдностей» у класицистичній драматургії;
— повчання і виховання як одна з основних функцій.



1. Вкажіть у статті слова, які можна визначити як літературо�
знавчі терміни.
2. Доберіть ілюстративний матеріал, що характеризує епоху
класицизму у Франції, користуючись рубрикою «Художня 
галерея» на с. 32—33.
3. Підготуйте переказ статті про класицизм.

Накресліть і заповніть таблицю «Бароко і класицизм». Скорис�
тайтесь матеріалом відповідних  рубрик підручника.

1. Працюючи в парах, спробуйте показати у вигляді схеми зміст
і художні закони класицизму.
2. Придумайте символ, який міг би характеризувати епоху кла�
сицизму. Аргументуйте свій вибір. 
3. Напишіть для словника літературознавчих термінів коротку
статтю про класицизм.
4. Вибудуйте асоціативний ряд до слова класицизм.

1. За яких історичних умов склався стиль, що отримав назву
класицизм?
2. У чому виявилося наслідування античності класицизмом?
3. Назвіть уточнювальні ознаки до поняття класицизм:

• Англія, Німеччина, Франція;
• Версаль, Рим, Мадрид;
• Буало, Рішельє, Людовік ХІV, Людовік ХVІ, Наполеон;
• вірші, проза;
• трагедія, ода, роман, повість;
• розум, обов’язок, почуття, пристрасть, вічність, динаміч*

ність.
4. Назвіть основні риси класицизму. Дайте коментар до них.
5. Підготуйте кілька запитань до епіграфа, дібраного до статті
про класицизм.

Імена: Рішельє, Людовік ХІV, Буало, Декарт, Мольєр,
Лафонтен.
Географічні назви: Франція, Париж, Версаль.

Назва твору: «Мистецтво поетичне».
Жанри: трагедія, епічна поема, ода, комедія, сатира, байка.
Літературознавчий термін: класицизм.
Ключові слова: античність — зразок; наслідування природи; ієрархія
жанрів; смак, розум, правдоподібність, обов’язок.
Вислови: «Король�Сонце»; «Держава — це я».
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Для пейзажу «Захід сонця в порту» (1640) відомий французький
живописець Клод Лоррен обрав урочисту мить, коли диск сонця
ховається за обрій. У його промінні перед нами постає велична
морська гавань, спокійна гладінь води, стрункі щогли кораблів.
Мармурові античні будівлі з колонами і променистий горизонт, ніби
оповитий осяйним маревом, обрамляють морську гладінь і кличуть
у далеч.
Персонажі, зображені на передньому плані, не грають суттєвої ролі в
картинах Лоррена. Однак їхні дрібні постаті чітко виписані. Проме)
нистість і світлоносність полотна у поєданні з поетичною натхненністю
створюють відчуття спокою, гармонії, класичної досконалості.

Основою сюжету картини видатного французького художника Жака
Луї Давида «Клятва Гораціїв» (1784) (подано її фрагмент) став
епізод з історії Риму. Троє братів)близнюків з роду Гораціїв під час
війни римлян з містом Альба)Лонга перемогли трьох кращих воїнів су)
противника. Давид змальовує Гораціїв у момент, коли сини дають
батькові клятву, а старий Горацій благословляє синів на смертельний
поєдинок. У центрі картини — постать батька в червоному плащі, що
яскраво виділяється на темному тлі. Монолітна, сповнена стрімкого

натиску група юних воїнів з піднятими
в клятві руками привертає увагу гляда)
ча і примушує відчути героїку теми.
Всі деталі картини — шлеми, списи,
мечі, лати — витримані в дусі античної
давнини і чітко виписані.
В основі композиції число три: три ар)
ки, три групи персонажів, три мечі, три
руки в єдиному пориві. Ця трикратність
сповнює всю сцену атмосферою пруж)
ної динаміки: кожен рух ніби набуває
потроєної сили.
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Вершиною розвитку в архітектурі класицизму став Версаль (1669—
1685) — палацово)парковий ансамбль, резиденція французьких ко)
ролів у передмісті Парижа. У його створенні брали участь видатні зодчі
Луї Лево, Жуль Ардуен4Мансар і декоратор  садів та парків Андре
Ленотр. Головною частиною комплексу став Великий палац. З площі
перед палацом розходяться віялом три проспекти: середній веде до
Парижа, два інших — у королівські палаци в Сен)Клу і Со. 
Всі фасади будівель складалися з трьох ярусів. Хоча фасади мали
строгий вигляд, скульптурні групи створюють враження пишного 
оздоблення. Інтер’єр палацу дивує розкішшю.
Головною прикрасою Версаля був парк. З балкона палацу він відкри)
вається поглядові у всій красі і правильності планування.
Єдність ансамблю Версаля забезпечувалася тим, що все багатство і
різноманітність матеріалів, із яких він був виконаний, було виражено в
геометричних формах. Мармур будівель, крони дерев, обриси каналів
і численних фонтанів — все це мало форму кубів, конусів, циліндрів. 
Головна ідея парку — створити особливий світ, де все підпорядковано
строгим законам. Не випадково прийнято вважати Версаль виразом
французького національного характеру, в якому за зовнішньою
легкістю і бездоганним смаком криється раціональність, воля і ціле)
спрямованість.

Створюючи знамените полотно «Аркадські пастухи» (1650) (подано
фрагмент картини), Нікола Пуссен звернувся до поширеного у 
ХVІІ ст. міфу про країну безхмарного щастя Аркадію. Мешканці цієї
країни — три пастухи і молода жінка —
випадково побачили мармуровий над)
гробок. Старший пастух, ставши на
коліно, читає викарбуваний на камені
вислів: «Et in Arcadia ego» — «І я був в
Аркадії». Цей напис нагадав щасливим
мешканцям міфічної країни про недов)
говічність людського життя. Спокійно й
без тіні печалі сприймають цю істину
молоді, сповнені сили аркадські пас)
тухи. Картина є втіленням філософії
античності: смерть неминуча, але
життя від цього не перестає бути пре)
красним і не втрачає свого сенсу.




