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Основна інформація про курс 

Навчальна дисципліна “Вступ до літературознавства” 

зорієнтована на студентів першого курсу першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізацій 035.041 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська, 

035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша-

французька, 035.043 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша-німецька, 035.065 Східні мови та літератури 

(переклад включно), перша-китайська, 035.051 Романські мови та 

літератури (переклад включно), перша-іспанська, 035.060 Східні мови 

та літератури (переклад включно), перша-арабська освітньо-

професійних програм Англійська мова та література і переклад та друга 

іноземна мова, Французька мова та література і переклад та англійська 

мова, Німецька мова та література і переклад та англійська мова, 

Переклад (китайська та англійська мови), Переклад (іспанська та 

англійська мови), Переклад (арабська та англійська мови). 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування 

фундаментальних уявлень про літературознавство як науку, літературу 

як вид мистецтва. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є 

охарактеризувати літературознавство як науку, розглянути специфіку 

художньої літератури; простежити родо-жанрові та архітектонічні 

особливості художніх творів; дослідити поетику художнього твору; 

ознайомити з напрямами, течіями і школами у світовому 

літературознавстві; вивчити особливості віршування; дати уявлення 

про основні проблеми аналізу та інтерпретації літературно-художнього 

твору. 

Кількість кредитів навчальної дисципліни – 3.  
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Загальна кількість годин навчальної дисципліни – 90, з яких 32 

години відведено на лекції з курсу і 58 годин – на самостійну роботу. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

№ Теми занять 

Розподіл часу в годинах 

Усього Лекції 
Самостійна 

робота 

1 
Літературознавство та інші наукові 
дисципліни. Структура 
літературознавства 

4 2 2 

2 
Специфіка художньої літератури 4 2 2 
Поняття літературно-художнього 
образу 

6 2 4 

3 

Структура літературного твору 6 2 4 
Внутрішня організація тексту 6 2 4 
Час і простір художнього твору. 
Зображальні властивості літератури 

6 2 4 

Мова художнього твору 6 2 4 
Віршування 6 2 4 

4 

Загальне поняття про рід і жанр 6 2 4 
Епос і епічні жанри 6 2 4 
Лірика і ліричні жанри 6 2 4 
Драма і драматичні жанри 6 2 4 
Ліро-епос і ліро-епічні жанри 4  4 

5 

Напрями, течії, школи XVII – XVIII 
століть 

4 2 2 

Напрями, течії, школи ХІХ століття 4 2 2 
Напрями, течії, школи кінця ХІХ – 
початку ХХІ століть 

4 2 2 

6 
Аналіз та інтерпретація художнього 
твору 

4 2 2 

Всього 90 32 58 

Критерії оцінювання 

Оцінювання курсу складається з двох компонентів:  

(1) Робота в семестрі (40 балів). Студент отримує бали за відвідування 

лекційних занять та написання поточних робіт (5 балів), 

виконання завдань самостійної роботи (35 балів).  
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(2) Залік (60 балів) проходить у вигляді підсумкового залікового 

тесту множинного вибору (60 питань з 4 варіантами відповіді, 

лише 1 з яких є правильною). За 1 правильну відповідь 

нараховується 1 бал. 

Студенти, які сумарно отримують 50 балів і більше отримують залік. 

Студентам, що набирають сумарно менше 50 балів рекомендується 

повторне проходження курсу. 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для заліку 

90 – 100 

зараховано 70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 
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Розгорнутий план лекцій 

 Лекція 1. Літературознавство та інші наукові 

дисципліни. Структура літературознавства. 

1. Предмет і завдання курсу.  

2. Літературознавство та лінгвістика.  

3. Літературознавство та історія.  

4. Літературознавство та мистецтвознавство. 

5. Літературознавство та фольклористика.  

6. Літературознавство та журналістикознавство.  

7. Теорія літератури. Історія літератури. Літературна критика. 

Текстологія. Методологія літературознавства. 

 Лекція 2. Художня література та інші види мистецтв. 

1. Термін “література”.  

2. Предмет художньої літератури.  

3. Функції художньої літератури.  

4. Художня література і журналістика.  

5. Художня література і кінематограф.  

6. Художня література і музика.  

7. Художня література і живопис. 

 Лекція 3. Поняття літературно-художнього образу. 

1. Специфіка літературно-художнього образу.  

2. Особливості художнього мислення.  

3. Структура та класифікація літературно-художніх образів. 

 Лекція 4. Структура літературного твору. 

1. Зміст і форма.  

2. Тема.  

3. Ідея.  

4. Сюжет і композиція. 
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 Лекція 5. Мова художнього твору. 

1. Лексичні засоби.  

2. Тропи.  

3. Фігури поетичного синтаксису.  

4. Фонічні засоби. 

 Лекція 6. Внутрішня організація тексту. 

1. Текст.  

2. Перітекст. 

 Лекція 7. Нарація. 

1. Фокалізація.  

2. Оповідь.  

3. Розповідь.  

4. Образ автора.  

5. Наратор. 

 Лекція 8. Час і простір художнього твору. 

1. Хронотоп.  

2. Час.  

3. Простір. 

 Лекція 9. Зображальні властивості літератури. 

1. Опис.  

2. Портрет.  

3. Пейзаж.  

4. Інтер’єр. 

 Лекція 10. Напрями, течії, школи XVII – XVIII століть. 

1. Напрям, течія, угруповання, школа як наукові поняття.  

2. Бароко.  

3. Рококо.  

4. Класицизм. 

Лекція 11. Напрями, течії, школи ХІХ століття. 

1. Сентименталізм.  
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2. Романтизм.  

3. Реалізм.  

4. Натуралізм. 

 Лекція 12-13. Напрями, течії, школи кінця ХІХ – початку 

ХХІ століть. 

1. Модернізм.  

2. Екзистенціалізм. 

3. Соцреалізм. 

4. Магічний реалізм.  

5. Постмодернізм. 

 Лекція 14. Віршування. 

1. Силабічна, силабо-тонічна та тонічна системи віршування.  

2. Строфіка.  

3. Зорова поезія. 

 Лекція 15-16. Аналіз та інтерпретація художнього твору. 

1. Різновиди аналізу художнього твору. 

2. Поняття про інтерпретацію. 

При опрацюванні лекційного матеріалу необхідно фіксувати основні 

відомості з кожної теми, запам’ятовувати визначення основних 

термінів і понять, укладати глосарій з кожної теми. 

Відвідування занять та написання поточних робіт оцінються в 5 балів за 

такою схемою: 

5 балів – 100-90 % відвідування занять і написання поточних робіт; 

4 бали – 80-70 % відвідування занять і написання поточних робіт; 

3 бали – 60-50 % відвідування занять і написання поточних робіт; 

2 бали – 40-30 % відвідування занять і написання поточних робіт; 

1 бал – 20-1 % відвідування занять і написання поточних робіт. 
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Самостійна робота з курсу 

Під час вивчення курсу студентам пропонується самостійне 

опрацювання рекомендованої навчальної літератури.  

Перевірка засвоєних самостійно знань шляхом виконання трьох 

завдань самостійної роботи. 

Завдання 1. Пройти поточний тест множинного вибору, що 

складається з 20 питань. Із запропонованих варіантів лише 1 правильна 

відповідь є правильною. Поточний тест перевіряє знання з тематики 

розділів 1-4 і є доступним на 

https://dist.karazin.ua/moodle/mod/quiz/view.php?id=99568 після 

попередньої реєстрації на сайті https://dist.karazin.ua/.  

Завдання 2. Заповнити таблицю «Типологія стилів і напрямів»: 

№ Стиль / Напрям Хронологічні 
межі (роки, 
століття), 
країни, що 
охопив 

Основні представники 
(назвіть 3-4 автори, 
твори) 

1 Бароко    
2 Класицизм   
3 Сентименталізм   
4 Романтизм   
5 Реалізм   
6 Натуралізм   
7 Модернізм    
 Імпресіонізм   
 Неоромантизм   
 Символізм   
 Імажинізм   
 Футуризм   
 Експресіонізм   
 Акмеїзм   
 Авангардизм   
 Дадаїзм   
 Сюрреалізм   

https://dist.karazin.ua/moodle/mod/quiz/view.php?id=99568
https://dist.karazin.ua/


9 
 

8 Соціалістичний 
реалізм 

  

9 Магічний реалізм   
10 Постмодернізм    

Завдання охоплює тематику розділу 5. При виконанні цього завдання 

необхідно звернути увагу на виокремлення основних рис кожного 

літературного напряму, провідних представників та хронологічні межі, 

що охоплює кожний напрям. Тим самим узагальнюється основна 

інформація розділу 5. 

Завдання 3. Зробити повний літературознавчий аналіз однієї із 

запропонованих поезій чи прозового уривку. Це завдання підсумовує 

набуті знання та вміння й охоплює тематику всього курсу (Розділи 1-6). 

Для здійснення аналізу рекомендується користуватися пропонованими 

схемами аналізу поезії чи прозового уривку. 

Схема аналізу поезії 

1. Надати загальну інформацію про автора. 

2. Надати загальну інформацію про твір: час і місце написання, 

зразком якого літературного стилю, напряму є твір 

(обґрунтувати). 

3. Інтерпретація «ідейного» змісту: визначити й 

схарактеризувати провідний мотив, допоміжні мотиви, вказати на 

домінантний пафос (емоційне забарвлення, по чуття, виражені у 

вірші), інші форми пафосу.  

4. Характеристика «художнього світу», визначити й 

схарактеризувати ключові образи твору, розподіливши їх за 

групами: ліричний герой, персонажі, схарактеризуйте форми 

присутності «автора-оповідача», пейзажі, речі, емоції, абстрактні 

поняття.  

5. Схарактеризуйте елементи «зовнішньої» композиції: заго-

ловок твору (що він визначає: жанр, тему, головний тематичний 



10 
 

образ, обставини, без яких зміст твору може бути не зовсім 

зрозумілим); схарактеризуйте епіграф і присвяту (якщо вони є). 

6. Аналіз ліричного «сюжету» (якщо це можливо): вихідний 

момент у розвитку почуття; розвиток почуття; кульмінація 

(можлива); резюме, або авторський висновок. 

7. Схарактеризуйте «внутрішню» віршову композицію: вірш 

римований чи неримований, схарактеризуйте рими, вірш 

строфічний чи не строфічний, визначте вид строфи, визначте спосіб 

римування, систему віршування, вид стопи, віршовий розмір. 

8. Проаналізуйте мовні засоби, які сприяють емоційному 

наснаженню твору: фоніка, лексика,  тропи, синтаксичні фігури. 

Схема аналізу прозового уривка 

1. Надати загальну інформацію про автора. 

2. Надати загальну інформацію про твір: час і місце написання, 

зразком якого літературного стилю, напряму є твір 

(обґрунтувати). 

3. Визначити тему, ідею, провідні мотиви твору (якщо це 

можливо зробити з наведеного уривка). 

4. Схарактеризувати систему образів, специфіку 

конструювання літературно-художніх образів наведеного уривка. 

5. Схарактеризувати хронотоп художнього твору. 

6. Схарактеризувати специфіку нарації (вид фокалізації, тип 

наратора). 

7. Схарактеризувати перітектуальні елементи (якщо вони є). 

8. Схарактеризувати сюжет і композицію (якщо це можливо 

зробити з наведеного уривка). 

9. Схарактеризувати мову художнього твору: лексичні засоби, 

тропи. 
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10. Схарактеризувати зображальні властивості: специфіка 

конструювання портретів, опису пейзажів, інтер’єрів, речових, 

одоричних і т. ін. образів. 

 

Текст 1 

Артур Рембо 

НАСТРІЙ 

У літній синій вечір я по стежці росяній іду, 

Зриваю житні колоски, мну буйні, соковиті трави; 

Замріяний спішу у даль, прискорюю свою ходу, 

А вітерець на голові розвіяв кучері русяві. 

 

Несила мовити мені, не можу більше думать я, 

У серце увійшла любов, якій немає меж і краю. 

Немов бродяга, далі йду, - з природою душа моя 

Злилась навік, - щасливий я, немовби жінку обіймаю. 

Переклав М. Терещенко. 

 

Текст 2 

Шарль Бодлер 

Альбатрос 

Буває, моряки піймають альбатроса, 

Як заманеться їм розваги та забав. 

І дивиться на них король блакиті скоса – 

Він їхній корабель здалека проводжав. 

 

Ходити по дошках природа не навчила – 

Він присоромлений, хода його смішна. 

Волочаться за ним великі білі крила, 

Як весла по боках розбитого човна. 
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Незграба немічний ступає клишоного; 

Прекрасний в небесах, а тут - як інвалід!.. 

Той - люльку в дзьоб дає, а той сміється з нього, 

Каліку вдаючи, іде за птахом вслід! 

 

Поет як альбатрос - володар гроз та грому, 

Глузує з блискавиць, жадає висоти, 

Та, вигнаний з небес, на падолі земному 

Крилатий велетень не має змоги йти. 

Переклав Д. Павличко. 

 

Текст 3 

Верлен 

Осіння пісня 

Неголосні 

Млосні пісні 

Струн осінніх 

Серце тобі 

Топлять в журбі, 

В голосіннях. 

 

Блідну, коли 

Чую з імли - 

Б'є годинник: 

Линуть думки 

В давні роки 

Мрій дитинних. 

 

Вийду я в двір 
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Вихровий вир 

В полі млистім 

Крутить, жене, 

Носить мене 

З жовклим листям. 

Переклав Г. Кочур. 

 

Текст 4 

Генріх Гейне 

Чому троянди немов неживі 

Чому троянди немов неживі, 

Кохана, скажи мені? 

Чому, скажи, в зеленій траві 

Фіалки такі мовчазні? 

 

Чому так гірко дзвенить і співа 

Жайворонком блакить? 

Чому в своєму диханні трава 

Тління і смерть таїть? 

 

Чому холодне сонце поля 

В задумі похмурій мина? 

Чому така пустельна земля 

І сіра, мов труна? 

 

Чому мене, мов безумця, в пітьму 

Моя печаль жене? 

Скажи, кохана моя, чому 

Покинула ти мене? 

Переклад М. Рильського 
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Текст 5 

Роберт Бернс 

За молоді літа 

Не забувається повік, 

Що серце пам'ята,- 

I дружба перша, і любов, 

I молоді літа. 

 

Так вип'єм. друже мій старий, 

За молоді літа, 

Іще раз, друже мій, налий 

За молоді літа! 

 

Ходили вдвох ми по полях, 

Де золоті жита, 

Та розійшлись у нас путі 

На довгії літа. 

 

Бродили вдвох ми по річках, 

Де хвиля золота, 

Та розлучили нас моря 

На довгії літа. 

 

Подай же руку, як колись, 

Бо дружба нам свята, 

I знову думкою вернись 

У молоді літа... 

 

Так вип'єм, друже мій старий, 
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За молоді літа, 

Іще раз, друже мій, налий 

За молоді літа! 

 

  

Текст 6 

Рільке 

Оливовий сад 

Він підіймався вгору між олив 

невидний, сірий, він у сірім листі 

чоло, припале пилом, похилив, 

занурив у долоні попелисті. 

 

По всьому це. Кінець. Я мушу йти, 

сліпма торкати куряву негожу, 

велиш казати, що існуєш Ти, 

а я Тебе надибати не можу. 

 

Надибати не можу. Ні в собі, 

ні в камені не можу, ні в юрбі. 

Не можу. Я самотній, далебі. 

 

В людському сумі я осамотів, 

його Тобою втишити хотів, 

та це не Ти. О стид напоготів… 

 

Відтак розкажуть: янгол прилетів. 

 

Чому це янгол? Ах, то ніч прийшла, 

шелеснула оливинами, учні 



16 
 

неподалік поснули невідлучні. 

Чому це янгол? Ах, то ніч прийшла. 

 

Звичайна ніч, нітрохи не відмінні 

від неї сотні інших, онде пси 

дрімотні в незворушному камінні. 

Ах, ця скорботна, що чекає нині 

повернення ранкової роси. 

 

Бо вже ні янгол, ні великі ночі 

до цих молінь не вернуться, бо вже 

самозагублених ніхто не вбереже, 

бо їм чужі напучування отчі 

і материне лоно їм чуже. 

Переклав Мойсей Фішбейн 

 

Текст 7 

Ліна Костенко 

Є вірші – квіти  

Є вірші – квіти 

Вірші – дуби. 

Є іграшки – вірші. 

Є рани. 

Є повелителі і раби. 

І вірші є – 

 

каторжани. 

 

Крізь мури в'язниць, 

по тернах лихоліть – 
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ідуть, ідуть по етапу століть… 

 

Текст 8 

Франческо Петрарка 

Сонет 267 

Де погляд ніжний, де чарівний вид, 

Де постать горда, де струнка постава, 

Де мова та бентежна й величава, 

Що завдає негідникові встид? 

 

Де сміх, що жалить того, хто набрид? 

Де та душа, що, мов зоря, яскрава, 

Висока й гідна владарського права 

Небесну нам осяяла блакить? 

 

Я вами дихаю, для вас палаю, 

Я народивсь для вашого єства, 

Без вас мені нема й не треба раю; 

 

Як радість відійшла моя жива, 

В словах надію я плекав безкраю, 

Та вітер порозвіював слова 

Переклад Дмитра Павличка 

 

Текст 9 

Марсель Пруст. У пошуках утраченого часу 

Книга 1. 

НА СВАННОВУ СТОРОНУ 

Панові Ґастону Кальметтові на знак глибокої і щирої подяки 
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ЧАСТИНА ПЕРША 

КОМБРЕ 

І 

Лягати рано я давно звик. Іноді, ледве меркла свічка, очі мої так 

швидко злипалися, аж я не встигав подумати, що засинаю. А за 

півгодини будила думка, ніби пора спати: мені марилося, що книжка й 

досі в мене в руках, треба її відкласти й задмухнути свічку; вві сні я не 

переставав обмірковувати прочитане, але думки збивалися на манівці; 

я уявляв себе тим, про що йшлося в книжці: церквою, квартетом, 

суперництвом Франциска І та Карла V. Ця мара тривала кілька секунд, 

мого розуму вона не баламутила, тільки полудою застеляла очі й 

заважала побачити, що свічка не горить. 

Потім це наслання блякло, мов згадка після метемпсихозу з 

попереднього нашого буття; зміст книжки також бляк, я міг зважати на 

нього чи не зважати; відтак прозрівав і, собі на подив, виявляв, що круг 

мене пітьма, лагідна й благодатна для мого зору, і, може, ще 

благодатніша для душі, в якій вона роїлась, мов щось невловне, 

незбагненне, направду темне. Я питав себе, котра може бути година, чув 

гудки потягів, вони перегукувалися то близько, то далеко, наче лісове 

птаство; з них можна було судити про відстань, гудки насували на думку 

гони безлюдних піль, якогось пасажира на підході до станції та 

стежину, яка вкарбується в його пам'яті хвилюванням, породженим 

незнаними місцями, тим, що він діє зараз незвично, тим, що в нічній 

тиші його гріє недавня розмова, прощання під чужою лампою і втішна 

думка про близьке повернення. 

Я припадав щоками до м'яких щік подушки, пухких і свіжих, наче 

щоки дитинства, й витирав сірника, аби глянути на годинник. 

Незабаром опівніч. Це саме та пора, коли заслаблого мандрівника, 

змушеного зупинитися в незнайомому готелі, будить напад, і нетяга 

радіє світляній смужці під дверима. Яке щастя, вже ранок. Зараз 
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прокинеться обслуга, він подзвонить, хтось його врятує. Сподіванка, що 

йому попустить, заохочує до терпіння. Аж ось чути й кроки. Вони 

наближаються, потім даленіють. І світляна смужка під дверима зникає. 

Це опівніч, погашено газові ліхтарі, останній служник пішов, і 

доведеться всю ніч промучитися без рятунку. 

Ця круговерть невиразних спогадів тривала всього кілька секунд, 

не довше, вагання щодо того, де ж це я, розрізняло одну від одної всякі 

гадки, з яких воно складалося, не ліпше, ніж ми виокремлюємо ступневі 

рухи скакуна в кінетоскопі. А проте мені ввижались то ті, то ті покої, де 

довелося жити, поки я, прокинувшись, перебирав їх у своїй замрії геть 

усі: ось помешкання зимове, де, забравшись до ліжка, тицяєшся носом 

у кубельце, вимощене тобою з усякої всячини, — з вуха подушки, з верху 

ковдри, з ріжка шалі, з краю постелі, з числа «Деба роз», а потім, 

зліпивши це все по-пташиному, на часину влаштовуєшся там. Ось 

помешкання зимове, де так любо відчувати в холоднечу своє 

усамітнення (так мостить собі кубелечко глибоко в кручі, в земному 

теплі, морська ластівка). Тут цілу ніч палахкотить у коминку вогонь, а 

ти спиш під розлогим плащем теплого й курного повітря, в якому 

жевріють відблиски пломінких головешок, спиш у примарному 

алькові, в гарячій печері, виритій посеред кімнати, в жаркому пасмі з 

хисткими обрисами, а протяг поза ними студить тобі обличчя й іде з 

куточків кімнати, з тих куточків, що ближче до вікна й далі від коминка, 

і тому прохолодніших. 

А ось оселя літня, де так любо буває злитися з теплою ніччю; де 

місячне сяйво, промкнувшись крізь розведені віконниці, докидає свій 

чарівний трап до узніжжя постелі; де спиш просто неба, мов синичка, 

вколисувана вітерцем на кінчику сонячного паруса. Іноді це були покої 

в стилі Людовіка XVI, такі веселенькі, що навіть першого вечора я не 

почувався там сиротливо, — покої, де гінкі стовпчики, без зусилля 

підпираючи стелю, так зграбно розбігалися, щоб дати, не застуючи, 
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місце ліжкові. Часом це бувала зовсім на них не схожа, малесенька, але 

з дуже високою стелею, частково вмебльована магонем, видовбана на 

два поверхи піраміда, де я першої ж миті був душевно затрутий 

незнайомим запахом нарду й переконувався у ворожнечі лілових 

фіранок та безчільній байдужості дзиґарів, які так вицокували, ніби 

мене там і не було; де якесь чудернацьке й немилосердне свічадо на 

гранчастих лапах, захаращуючи собою навкіс один куток кімнати, 

несподіваним більмом стирчало в обжитому мною до затишної щерти 

просторі. Там моя думка, годинами силкуючись розтектися, піднятись 

угору, аби влитися саме в цю форму кімнати й наповнити її величезну 

лійку, катувалася впродовж багатьох страшних ночей, а я лежав з 

розплющеними очима, з нашорошеними вухами, тамуючи серцебиття 

та подих доти, доки звичка перефарбовувала фіранки, змушувала 

стихнути дзиґарі, робила милосердішим навкісне й безжальне свічадо, 

прибивала, а то й виганяла геть запах нарду й скрадала таку явну висоту 

стелі. Звичка спритна, але надто колупайлива домоврядниця! Спершу 

вона байдужа до тих страждань, яких цілі тижні зазнають наші душі в 

тимчасових оселях, а проте блаженний той, хто її набув, бо без тієї 

звички ми не зуміли б обжити жодного помешкання. 

Ну от, я вже прокинувсь остаточно, моє тіло зробило останній 

вольт, і добрий янгол певности усе зупинив у моїх покоях, накинув мене 

ковдрою і в пітьмі абияк порозставляв на місце комод, письмове бюрко, 

коминок, вікно на вулицю та двоє дверей. І хоча добре знав, що я не в 

тих оселях, які спросоння поставали міражем переді мною, підказуючи, 

ніби можу опинитися й там, пам'ять моя скресала, я вже не спав, майже 

цілу ніч згадував, як ми були собі в Комбре, в моєї двоюрідної бабусі, в 

Бальбеку, Парижі, Донсьєрі, Венеції і деінде, згадував місця, людей, 

котрих знав, те, що підмітив за ними й що мені про них оповідали інші. 

 

Текст 10 
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Патрік Зюскінд. Парфумер 

І 

У вісімнадцятому столітті жив у Франції чоловік, який належав до 

найгеніальніших і найогидніших постатей цієї не бідної на геніальні й 

огидні постаті епохи. Саме його історію ми тут і розповімо. Звали того 

чоловіка Жан-Батіст Гренуй, і коли його ім'я на противагу іменам інших 

геніальних потвор, таких як де Сад, Сен-Жюст, Фуше, Бонапарт та 

інших тепер забуто, то, певна річ, не тому, що Гренуй порівняно з цими 

знаменитими монстрами був не такий зарозумілий, зневажливий, 

аморальний, одне слово, безбожний, а тому, що його геній і єдине його 

шанолюбство було обмежене сферою, яка в історії не залишає жодних 

Слідів: нетривким царством запахів.  

На той час, про який ми оце говоримо, у містах панував такий 

сморід, що його нам, сучасним людям, навряд чи й можна уявити. 

Вулиці смерділи гноєм, задвірки — сечею, коридори — гнилим деревом 

і щурами, кухні — затхлою пилюкою, спальні — масними 

простирадлами, вологими перинами та різким солодкавим духом 

нічних горщиків. Із камінів 

смерділо сіркою, з чинбарень — їдким лугом, з різниць — пролитою 

кров'ю. Люди смерділи потом та невипраним одягом, з їхніх ротів 

смерділо гнилими зубами, із шлунків тхнуло цибулею, а від тіл, якщо 

вони були вже не зовсім молоді, — старим сиром, кислим молоком та 

гнійними болячками. Смерділи річки, смерділи майдани, церкви, 

сморід стояв під мостами й у палацах. Селянин смердів, як священик, 

підмайстер — як майстрова дружина, смерділо все дворянство, навіть 

король — як хижий птах, а королева — як стара коза, і то влітку й 

узимку. Бо нищівній активності бактерій у вісімнадцятому столітті ще 

не було стриму, отож не було жодної сфери людської діяльності, творчої 

чи руйнівної, жодного вияву життя — коли воно народжується чи вже 

занепадає, — що його не супроводжував би сморід. 
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І, звичайно, в Парижі сморід стояв найбільший, бо Париж був 

найбільшим містом у Франції. А в самому Парижі, знову ж таки, було 

місце, в якому сморід панував аж надто нестерпний. Це місце між, 

вулицями о'Фер та де ля Феронері, а саме на Кладовищі невинних. 

Протягом восьмисот років спроваджували сюди мерців із лікарні Отель 

Дью та навколишніх парафій, протягом восьмисот років день у день 

привозили сюди десятки трупів, звалювали їх у довжелезні могили, 

нашаровуючи у склепах та на звалищах кісток. І лише згодом, 

напередодні Французької революції, після того як кілька могил 

небезпечно обвалились і нестерпний сморід змусив жителів не просто 

запротестувати, а повстати, цвинтар нарешті закрили і, закопавши 

мільйони кісток та черепів у катакомбах Монмартру, влаштували на 

тому місці ринковий майдан для торгівлі харчем. 

І ось тут, у найсмердючішому місці всього королівства, 17 липня 

1738 року, народився Жан-Батіст Гренуй. То був один із 

найспекотніших днів року. Спека, мов олово, висіла над цвинтарем, 

вичавлюючи в сусідні провулки тлінний чад, що віддавав гнилими 

кавунами та обвугленими ратицями. Коли почалися перейми, Гренуєва 

мати саме стояла біля рибної ятки на вулиці о'Фер і чистила рибу, яку 

нібито вранці виловили в Сені, але вона смерділа так, що її запах 

перевершував трупний. Проте Гренуєва мати не звертала жодної уваги 

ні на рибний, ні на трупний дух, бо її ніс геть отупів до запахів, а крім 

того, в неї боліло все тіло, і біль заглушав будь-яку чутливість до 

зовнішніх подразників. їй хотілось одного: щоб ущух біль, — і вона 

намагалася якнайшвидше здихатися огидних пологів. Це були в неї вже 

п'яті. І всі попередні заверталися тут, біля рибної ятки, і всі діти 

народжувалися мертві, а може, напівмертві, бо криваве м'ясо, яке 

з'являлося на світ, мало відрізнялося від рибних тельбухів, що вже 

лежали тут, та й жило не набагато довше, бо ввечері все разом скидали 

на хуру й вивозили на цвинтар або вниз до річки. Так мало статися й 
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цього разу, і Гренуева мати — ще молода, досить гарна жінка років 

двадцяти п'яти, в роті майже всі зуби, а на голові ще трохи волосся, і 

ніяких серйозних захворювань, крім подагри, сифілісу та легкої форми 

сухот, — сподівалася ще довго прожити, може, п'ять чи й десять років і, 

може, навіть ще одружитися й народити справжніх дітей як шанована 

дружина якогось овдовілого ремісника чи когось такого...  

 

Текст 11 

Умберто Еко. Ім’я рози 

ДЕНЬ ПЕРШИЙ 

Першого дня ЧАС ПЕРШИЙ, 

де подорожні прибувають під обитель, а Вільям дає 

доказ неабиякої проникливості 

Був чудовий пізньолистопадовий ранок. Уночі трохи падав сніг, 

але землю вкривав лиш свіжий сніговий серпанок, не товщий від трьох 

пальців. Ще затемна, одразу після хвалитен, ми вислухали месу в 

якомусь долішньому сільці. Відтак зі сходом сонця ми пустилися в путь 

до гір. 

Ми піднімалися стрімкою стежиною, яка зміїлася навколо гори, і 

тут я побачив абатство. Мене здивували не мури, які оточували його з 

усіх боків, бо подібні я не раз бачив у цілому христ иянському світі, а 

радше махиня споруди, що її, як я потім довідався, називали Вежею. То 

була восьмикутна будівля, яка з віддалі здавалася чотирикутником 

(досконала фігура, яка виражає міць і неприступність Божого Граду); 

південні сторони її підносилися над дворищем обителі, а північні немов 

виростали із самих складок гори, спираючись на неї і нависаючи над 

безоднею. Знизу подекуди здавалось, що це скеля сягає самого неба і 

поступово, не змінюючи ні барви, ні фактури, переходить у донжон 

(діло рук гігантів, від яких не мають таємниць ні земля, ні небеса). Три 

ряди вікон надавали надбудові троїчного ритму, і те, що матеріально 
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було квадратним на землі, ставало духовно трикутним у небі. 

Підійшовши ближче, я зрозумів, що з кожного кута цієї чотирикутної 

форми виростає по семигранній башті, п'ять граней якої виступають 

назовні - отже, чотири з восьми граней головного восьмигранника 

породжували чотири менші семигранники, які зовні виглядали 

п'ятигранниками. Хто б не постеріг дивогідної злагоди всіх сих святих 

чисел, кожне з яких містить витончений духовний смисл! Вісім - число 

досконалості кожного чотиригранника, чотири - число Євангелій, п'ять 

- число просторів світу, сім - число дарів Святого Духа. За масивністю і 

формою Вежа була схожа на замок Урсіно або даль Монте, які мені 

довелося побачити опісля, але через своє неприступне розташування 

виглядала куди моторошніше, сповнюючи страхом серце 

подорожнього, який поволі до неї наближався. На щастя, ранок видався 

напрочуд ясний, тому споруда ся не постала переді мною такою, якою 

вона постає у дні буремні. 

Але я б не сказав, що вона вселяла радісні почуття. Мене вона 

перелякала, породивши легкий неспокій. Відає Бог, що не були то лиш 

примари незрілої моєї душі, і я слушно витлумачив достеменні 

провістя, закарбовані на камені з самого того дня, коли гіганти взялися 

за її спорудження, і ще до того, як сліпа воля монахів наважилася 

посвятити її на сторожу Божого слова. 

* * * 

Поки наші мули, шкандибаючи, долали останній гірський закрут, 

де гостинець розходився утрибіч, породжуючи дві бічні стежки, мій 

учитель на якусь мить зупинився, озираючись то на узбіччя шляху, то 

на сам шлях, то вище по шляху, де на певному відтинку ряд 

вічнозелених піній утворював ніби природній дах, посивілий од снігу. 

«Багата обитель, - мовив він. - Абат не проти попишатися при 

публічних оказіях». 
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Я вже звик чути від нього ексцентричні твердження, тому 

розпитувати не став. Відтак, проїхавши ще кавалок шляху, ми почули 

голоси, і на скруті дороги виринула невелика ватага ченців і 

челядників. Один із них, забачивши нас, вельми ґречно виступив 

наперед: «Ласкаво просимо, мосьпане, - мовив він, - і не дивуйтесь, що 

я знаю, хто ви такі, нас бо повідомили про ваше прибуття. Я - Ремиґій з 

Вараґіни, монастирський келар. І якщо вашмость справді брат 

Ґульєльмо з Баскавілли, про це слід попередити настоятеля. Біжи 

мерщій, - наказав він, повернувшись до пахолка зі свого почту, - і 

оголоси, що наш гість уже вступає у монастирські мури!» 

«Дякую вам, отче келар, - сердечно відповів мій учитель, - я тим 

більше ціную вашу чемність, що ви перервали свої пошуки, аби 

привітати мене. Та не бійтесь, кінь пройшов сюди і звернув стежкою 

праворуч. Він ледве чи зайде далеко, бо, дійшовши до гноївні, напевне 

зупиниться. Він надто розумний, щоб кидатись униз урвищем...» «Коли 

ви його бачили?» - спитав келар. «Ми його не бачили, правда, Адсо? - 

мовив Вільям, повертаючись до мене з веселим виглядом. - Та якщо ви 

шукаєте Гнідого, тварина допевне там, де я оце сказав». 

Келар завагався. Зиркнув на Вільяма, тоді на стежку, і врешті 

спитав: «Гнідого? Звідкіля ви знаєте?» 

«Ну як же, - мовив Вільям, - цілком очевидно, що ви шукаєте 

Гнідого, улюбленого коня настоятеля, найкращого румака у вашій 

стайні, темної масті, зростом у два аршини з трьома вершками, хвіст у 

нього пишний, копито мале і кругле, але чвал рівномірний; голова 

маленька, вуха гострі, а очі великі. Він пішов праворуч, кажу вам, і 

краще покваптеся». 

Келар на якусь мить завагався, відтак подав знак своєму почтові і 

вирушив униз стежкою праворуч, а тим часом наші мули знов 

почвалали під гору. Я саме збирався розпитати Вільяма, бо мене пекла 

цікавість, але він зробив мені знак зачекати: і справді, через кілька 
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хвилин ми почули переможні вигуки і на закруті стежки знов 

показалися ченці і челядники, ведучи за вуздечку коня. Вони пройшли 

обіч, вельми зачудовано позираючи на нас, і поспішили перед нас до 

монастиря. Гадаю, що Вільям саме тому сповільнив крок, аби дати їм 

змогу розповісти іншим про цю приключку. Я ж бо не раз вже мав 

нагоду пересвідчитися, що мій учитель, хоча й вельми чеснотливий у 

всьому муж, гріхував таки марнослав'ям, коли була нагода дати доказ 

своїй проникливості, і тому, знаючи його дар тонкого дипломата, я 

зрозумів, що він хоче прибути до монастиря, увінчаний славою мудрої 

людини. 

«Тепер скажіть мені, мосьпане, - не зміг врешті стриматися я, - 

звідки ви се знали?» 

«Любий мій Адсо, - мовив учитель. - Впродовж цілої нашої 

мандрівки я вчу тебе розпізнавати сліди, через які світ мовить до нас, 

немов велика книга. Алан .Нільський говорив: 

omnis mundi creatura quasi liber et picture nobis est in speculum, 

маючи на увазі невичерпну скарбницю символів, якими Господь 

через свої створіння мовить нам про життя вічне. Але вселенна ще 

балакучіша, ніж гадав Алан, і говорить не лише про речі остаточні (тоді 

промовляє вона завжди у спосіб недовідомий), але й про речі дочасні, і 

тоді промовляє вона цілком зрозуміло. Мені соромно повторювати тобі 

те, що ти й сам повинен знати. Біля перехрестя, на ще свіжому снігу 

дуже виразно видніли відбитки кінських копит, які звернули на 

стежину ліворуч від нас. А що відстань між одним відбитком і другим 

була рівновелика і регулярна, самі копита - невеличкі і круглі, а почвал 

рівномірний, то я відразу зрозумів, який то був кінь, і те, що він ішов 

урівноважено, а не летів стрімголов, забри-кавшись. Там, де пінії 

утворюють такий собі природній дах, деякі галузки було недавно 

зламано саме на висоті у два аршини і три вершки. А на шпичках 

ожинового куща, там, де тварина, мабуть, звернула на стежку праворуч 
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від себе, гордовито помахуючи своїм пишним хвостом, зосталися довгі 

чорні кінські волосини... І не кажи мені, буцім не знаєш, що ця стежка 

веде до гноївні, адже, долаючи нижній закрут, ми бачили сліди 

нечистот, що їх зливають вниз зі східної башти, споганюючи сніг; а саме 

розташування перехрестя свідчить про те, що ця стежка може вести 

лише у той бік». 

«Гаразд, - мовив я, - а маленька голова, гострі вуха, великі очі...» 

«Не знаю, чи він справді такий, але ченці саме таким його бачать. 

Говорив же Ісидор з Севільї, що краса коня вимагає "ut sit exiguum caput 

et siccum prope pelle ossibus adhaerente, aures breves et argutae, oculi 

magni, nares patu-lae, erecta cervix, coma densa et cauda, ungularum 

soliditate fixa rotunditas"(1). Якби кінь, шлях якого я вислідив, не був 

воістину найкращим у стайні, як тоді пояснити, чому навздогін йому 

кинулися не лише стайничі, але й завдав собі клопоту сам келар? А коли 

чернець вважає якогось коня чудовим, то хай як той кінь справді 

виглядає, чернець бачить його лише так, як описують його auctoritates, 

a найпаче, - і він лукаво усміхнувся до мене, - якщо він вчений 

бенедиктинець...» 

«Гаразд, - відповів я, - а чому саме Гнідий?» 

«Нехай пошле тобі Дух Святий трохи більше оливи до голови, ніж 

ти зараз маєш, сину мій! - вигукнув учитель. - Як же інакше ти б назвав 

коня, якщо навіть великий Буридан, який туж-туж стане ректором у 

Парижі, не знайшов кращого імені для лепського коня?» 

Оце таким був мій учитель. Він не тільки вмів читати велику книгу 

природи, але й розумівся на тім, як ченці читали писані книги і 

мислили за їх посередництвом. І дар сей, як ми побачимо, немало 

прислужився йому в наступні дні. Зрештою, його пояснення тоді 

здалося мені цілком очевидним, і гордощі за те, що тепер я теж його 

знаю, притлумили сором за те, що я не зумів пояснити це самостійно, і 

я мало не запишався зі своєї проникливості. 
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Ось яка сила істини, котра, як і добро, щедро дарує сама себе. І 

слава імені святому Господа нашого Ісуса Христа за чудовне се 

одкровення, якого я сподобився. 

 

Текст 12 

Віктор Гюго. Собор Паризької Богоматері 

Круглий зал був просторий, але столи було так тісно зсунуто, а 

гультяїв за ними було так багато, що весь вміст цієї таверни — чоловіки, 

жінки, лави, пивні кухлі, усе, що пило, спало, грало, здорові й каліки,— 

усе здавалося безладно перемішаним між собою у такому ж порядку і з 

додержанням такої ж симетрії, як звалені на купу устричні черепашки. 

На столах подекуди горіли лойові свічки, але головним джерелом 

світла, яке відігравало у цьому шинку роль люстри в оперному залі, 

було вогнище. Льох був такий вогкий, що в каміні, не згасаючи навіть 

улітку, невпинно палав вогонь. У цьому величезному каміні, з важкими 

залізними решітками та кухонним посудом, палахкотіло те сильне 

полум'я, що живиться дровами впереміш із торфом і яке в селах, 

вириваючись уночі з вікон кузні, кидає криваво-червоний відблиск на 

стіни протилежних будинків. Великий собака, який поважно сидів на 

купі попелу, вертів перед палаючим вугіллям рожен з м'ясом. 

Однак, незважаючи на безладдя, роздивившись, можна було 

розрізнити в цьому натовпі три головних групи людей, які тіснилися 

навколо трьох уже відомих читачеві осіб. Одна з них, дивовижно вбрана 

в строкате східне лахміття, був Магіас Хунгаді Спікалі, князь 

циганський та богемський. Волоцюга сидів на столі, підібгавши під себе 

ноги, піднявши вгору палець, і гучним голосом відкривав таємниці 

чорної та білої магії численним слухачам, які пороззявляли від 

здивування роти. 

Друга група громадилась навколо нашого давнього приятеля, 

уславленого володаря царства Алтинів, що був озброєний до зубів. 
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Клопен Труйльфу з дуже серйозним виглядом притишеним голосом 

віддавав накази, керуючи спорожнюванням величезної, наповненої 

зброєю бочки з вибитим дном, звідки, мов яблука та виноград з рогу 

достатку, щедро сипалися сокири, шпаги, шоломи, кольчуги, окремі 

частини броні, наконечники ратищ та списів, стріли, прості й нарізні. 

Кожен брав з купи що хотів,— хто шолом, хто шпагу, хто кинджал з 

хрестоподібною ручкою. Навіть діти озброювалися, навіть безногі, 

одягшись у броню та лати, повзали попід ногами бенкетуючих, як 

величезні блискучі жуки. 

Нарешті найгаласливіше, найчисленніше стовпище заповнювало 

лави й столи, де просторікував і лаявся якийсь пронизливий голос, що 

виривався з-під повного — від шолома до острогів — важкого 

військового озброєння. Чоловік, який так пообвішував себе 

рицарськими обладунками, зникав під усім цим спорядженням, і видно 

було тільки його нахабний, почервонілий кирпатий ніс, пасмо білявого 

волосся, рожеві губи й зухвалі очі. За поясом у нього було кілька ножів 

і кинджалів, на правому боці—великий меч, на лівому — поржавілий 

самостріл, перед ним — здоровенний кухоль вина, а праворуч — дебела, 

недбало одягнена дівка. Усі навколо реготали, лаялись, пили. 

 

Текст 13 

Стендаль. ЧЕРВОНЕ І ЧОРНЕ 

Частина перша 

Правда, сувора правда. 

Дантон 

1. ПРОВІНЦІЙНЕ МІСТО 

Зберіть докупи тисячу людей,— це непогано, Але у клітці їм не 

буде весело. 

Гоббе 
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Містечко Вер'єр — мабуть, чи не одне з наймальовничіших у 

Франш-Конте. Його біленькі будиночки з гостроверхими черепичними 

дахами розкидані по узгір'ю, де з кожного видолинка здіймаються 

густолисті каштани. Річка Ду тече долиною за кілька сот кроків від руїн 

укріплення, колись збудованого іспанцями. 

3 півночі Вер'ер захищений високою горою — одним з відрогів 

Юри. Скелясті вершини Верра вкриваються снігом уже за перших 

жовтневих заморозків. Гірський потік, який впадає в Ду, перетинає 

Вер'ер і приводить в рух безліч лісопилок; ця нехитра промисловість 

годує добру половину мешканців Вер'єра, більше схожих на селян, ніж 

на городян. А проте містечко розбагатіло не завдяки лісопилкам. 

Фабрика вибивних тканин, відомих під назвою мюлузьких,— ось 

джерело загального добробуту, який після падіння Наполеона 

дозволив поновити фасади майже всіх вер'єрських будинків. 

На головній вулиці, як тільки ви входите у містечко, вас 

приголомшує грюкіт якоїсь страхітливої машини. Двадцять важких 

молотів падають з гуркотом, від якого двигтить брук; їх підіймає колесо, 

приведене в рух гірським потоком. Кожен з цих молотів щодня нарубує 

тисячі цвяхів. Гарненькі свіжолиці дівчата підкладають під оті 

величезні молоти залізні брусочки, що вмить перетворюються на 

цвяхи. Ця робота, на вигляд така важка, надзвичайно вражає 

подорожнього, що вперше опинився у горах на межі Франції і 

Швейцарії. Якщо подорожній, що потрапив у Вер’єр, спитає, кому 

належить та дивовижна цвяхарня, яка оглушує всіх перехожих, йому 

відкажуть протяжною говіркою: 

— А-а, то цвяхарня пана мера. 

ї якщо подорожній на кілька хвилин затримається на головній 

вулиці Вер'єра, що йде вгору від берега Ду аж до вершини горба, можна 

закластися на сто проти одного, що він неодмінно зустріне високого 

чоловіка з поважним і заклопотаним обличчям. 
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Побачивши його, жителі містечка поквапливо скидають. 

капелюхи. Волосся в нього сивувате, одягнений він у сіре. Він кавалер 

кількох орденів, мав високе чоло, орлиний ніс, і взагалі в нього досить 

правильні риси обличчя. На перший погляд, гідність сільського мера в 

ньому поєднується з тією приємністю, що бував властива людині під 

п'ятдесят років. Та незабаром парижанина прикро вражав у виразі його 

обличчя самовдоволення й зарозумілість, поєднані з якоюсь 

посередністю й обмеженістю. Зрештою, почувається що всі таланти цієї 

людини не сягають далі уміння пильно вимагати від своїх боржників 

сплати того, що вони винні, і якомога довше не платити власних боргів. 

Такий мер Вер’єра пан де Реналь. Поважною ходою перетинає він 

вулицю і зникає з очей подорожнього. Якщо, прогулюючись, 

подорожній ітиме вулицею вгору, то десь кроків за сто помітить досить 

показний будинок, а навколо нього за залізною огорожею - розкішні 

сади. За ним, окреслюючи обрій, простягаються пагорби Бургундії, для 

того, щоб чарувати зір. Милуючись тим краєвидом, парижанин забував 

отруйну атмосферу дрібних грошових інтересів, в якій він уже починає 

задихатись. 

Йому пояснюють, що будинок той належить панові де Реналю. Це 

на прибутки від великої цвяхарні вер’єрських мер спорудив свій гарний 

дім з тесаного каменю й тепер завершує його оздоблення. Пан де 

Реналь, як кажуть, походить із старовинного іспанського роду, що 

оселився в цій країні задовго до завоювання її Людовіком XIV, 

Від 1815 року пан де Реналь соромиться того, що він фабрикант: 

1815 рік зробив його вер'ерським мером. Товсті мури, що підтримують 

тераси його розкішного саду, який спускається аж до річки Ду,— теж 

винагорода панові де Реналю за спритність у торгівлі залізними 

виробами. 

Не сподівайтеся побачити у Франції такі мальовничі сади, як в 

околицях промислових міст Німеччини — Лейпцига, Франкфурта, 
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Нюрнберга та інших. У Франш Конте що більше у вас зведено мурів, що 

більше нагромаджено каміння, то більше набуваєте ви прав на 

повагу сусідів. Сади пана де Реналя, в яких так багато мурів, 

викликають захоплення ще й тому, що він для них купив на вагу золота 

кілька ділянок землі. Ось, наприклад, і та лісопилка на березі Ду, що 

вразила вас при в'їзді у Вер'ер і на якій ви помітили прізвище Сорель, 

написане велетенськими літерами на дошці через увесь дах,— ця 

лісопилка шість років тому була саме там, де тепер зводять мур 

четвертої тераси садів пана де Реналя. 

Хоч який гордовитий пан мер, але йому довго-таки довелося 

умовляти й улещувати старого Сореля, затятого і грубого селянина. Він 

змушений був відрахувати йому чимало дзвінких луїдорів, щоб той 

переніс свою лісопилку в інше місце. А щодо «громадського» потоку, 

який рухав пилу, то пан де Реналь завдяки своїм зв'язкам у Парижі 

домігся дозволу відвести його в інше русло. Він запобіг цієї ласки після 

виборів 182... року. 

 

Текст 14 

Амелі Нотомб. Подив і тремтіння 

Найлогічнішим було би подати заяву про звільнення. Проте я не 

могла зважитися на такий учинок. В очах людини західного світу в 

цьому не було нічого принизливого. В очах японця це означало 

втратити обличчя. Я перебувала в компанії не більше місяця. А тим 

часом я підписала контракт на рік. Піти через такий короткий час – це 

покрило б мене ганьбою і в їхніх очах, і в моїх. 

До того ж я не мала найменшого бажання йти звідси. Адже я 

доклала надто багато зусиль, аби прилаштуватися сюди: я вивчила 

токійську ділову мову, успішно відбула тести. Звичайно, я ніколи не 

мала амбіції стати світилом міжнародної комерції, але мені завжди 
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хотілося жити в цій країні, культ якої я створила для себе після тих 

ідилічних спогадів, які зберегла про своє далеке дитинство. 

Я залишуся. 

Але в такому разі мені доведеться знайти спосіб підкоритися 

наказу пана Сайто. Я стала нишпорити у своєму мозку, шукаючи там 

геологічний шар, який би сприяв амнезії: чи були провали забуття в 

моїй нейронній фортеці? На жаль, у ній були міцні пункти й слабкі 

пункти, сторожові башти й розколини, отвори й клепки, але не було 

нічого такого, куди я могла б заховати мову, яка безперервно лунала 

навколо мене. 

Не можучи її забути, чи не могла б я прикинутися, що її не знаю? 

Якщо мова – це ліс, то чи не зможу я за французькими буками, 

англійськими липами, латинськими дубами й грецькими оливами 

заховати безліч японських криптомерій, які в цьому випадку мали 

пряме значення. 

Морі, прізвище Фубукі, означало «ліс». Чи не тому я зупинила в 

цю мить свій розгублений погляд на ній? Я помітила, що вона весь час 

дивиться на мене, і в її очах застигло запитання. 

Вона підвелася й зробила мені знак іти за нею. Коли ми ввійшли 

на кухню, я впала на стілець. 

– Що він вам сказав? – запитала мене вона. 

Я розповіла їй усю правду. Я говорила конвульсивним голосом, 

перебуваючи на межі сліз. Я не могла втриматися від небезпечних слів: 

– Я ненавиджу пана Сайто. Він мерзотник і йолоп. 

Фубукі легенько всміхнулася. 

– Ні. Ви помиляєтеся. 

– Можливо. Ви дівчина дуже мила, ви не бачите зла. Але хіба 

чоловік добрий може дати такий наказ… 

– Заспокойтеся. Цей наказ дав не він. Він лише переказав вам 

інструкції пана Омоші. У нього не було вибору. 
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– У такому разі мерзотником є пан Омоші… 

– Тут ситуація спеціальна, – урвала вона мене. – Що ви хочете? 

Він віце-президент. Ми нічого не можемо вдіяти. 

– Я хотіла би поговорити з президентом, паном Ганедою. Який це 

чоловік? 

– Пан Ганеда чоловік надзвичайний. Він дуже розумний і дуже 

добрий. На жаль, не може бути й мови, щоб ви пішли поскаржитися на 

пана Омоші до нього. 

 – Ви єдина моя опора, Фубукі. Я знаю, що багато ви для мене 

зробити не можете. Але я вам дякую. Ваша проста гуманність 

приносить мені багато добра. 

Вона всміхнулася. 

Я запитала, якою є ідеограма її імені. Вона показала мені свою 

візитівку. Я подивилася на ієрогліфи й вигукнула: 

– Сніжна завірюха! Фубукі означає «сніжна завірюха»! Дуже 

приємно носити таке імʼя. 

– Я народилася під час сніжної хурделиці. Мої батьки побачили в 

цьому знак. 

Я згадала, як записане імʼя Фубукі в тому списку, що я вивчила 

напамʼять: «Морі Фубукі, народилася в Нарі 18 січня 1961 року…» Вона 

була дитиною зими. Несподівано мені уявилася та сніжна завірюха над 

величним містом Нара, над його незліченними шпилями – чи не було 

нормальним, що ця прекрасна молода жінка народилася того дня, коли 

краса неба опустилася на красу землі? 

Вона стала розповідати мені про своє дитинство в Кансаї. Я 

розповіла їй про своє, яке почалося в тій самій провінції неподалік від 

Нари, у селі Шукугава, поблизу гори Кабуто – спогад про ті міфологічні 

місця витиснув сльози з моїх очей. 

– Яка я щаслива, що ми обидві є дітьми Кансаї! Саме там бʼється 

серце старої Японії. 
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Саме там билося й моє серце після того дня, коли у віці пʼятьох 

років я покинула японські гори задля китайської пустелі. Це перше 

заслання справило на мене такий вплив, що я відчувала себе 

спроможною піти на все, аби лиш знову оселитися в тій країні, яку я так 

довго вважала своєю батьківщиною. 

 

Текст 15 

Гі де Мопассан. Життя 

Спакувавши валізи, Жанна підійшла до вікна. Дощ не вщухав. 

Цілу ніч злива стукотіла в шибки й покрівлі. Здавалося, нависле небо, 

обважнівши від води, прорвалось і виливалось на землю, обертаючи її 

в кашу і розчиняючи, як цукор. Важкою спекою дихали пориви вітру. 

Дзюркотіння струмків заповнювало безлюдні вулиці; будинки, як 

губки, вбирали в себе вогкість, що просочувалася всередину й виступала 

потім краплями на стінах, од підвалів до горищ. 

Жанна напередодні тільки вийшла з монастиря, була тепер уже 

назавжди вільною і, жадаючи зазнати всіх радощів життя, про які так 

довго мріяла, боялася, що батько передумає їхати, якщо не 

випогодиться, і в сотий раз зранку допитливо вдивлялася в обрій. 

Потім вона згадала, що забула покласти свій календар у саквояж. Вона 

зняла зі стіни поділений на місяці шматочок картону з віньєткою, на 

якій золотом були виведені цифри поточного року: «1819». Викреслила 

олівцем чотири перші колонки, заштриховуючи імена всіх святих аж до 

2 травня – дня свого виходу з монастиря. 

З за дверей почувся голос: 

– Жаннетто! 

– Заходь, тату, – відповіла Жанна. 

Увійшов її батько. Барон Сімон Жан Ле Пертюї де Во був дворянин 

минулого століття, дивак і добряга. Палкий послідовник Жан Жака 

Руссо, він почував ніжну любов до природи, полів, лісів і тварин. 
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Природжений аристократ, він інстинктивно ненавидів дев’яносто 

третій рік; але, маючи вдачу філософа і вихований як ліберал, він 

проклинав тиранію з невинною і пишномовною ненавистю. Його 

великою силою й великою слабістю була доброта; доброта, якій 

бракувало рук, щоб обіймати, голубити, роздавати; доброта творча, 

марнотратна, нестримана, схожа на атрофію волі. Великий теоретик, 

він виробив цілий план виховання своєї дочки, бажаючи зробити її 

щасливою, доброю, щирою і ніжною. 

До дванадцяти років вона жила вдома, потім, незважаючи на 

материні сльози, її було віддано до Сакре–Кер. Там, за монастирською 

брамою, він заховав її від життя в безвісті й невіданні. Він хотів, щоб її 

повернули йому сімнадцяти років непорочною, щоб він міг сам купати 

її в купелі розумної поезії, розбудити її душу серед полів, на лоні 

заплідненої землі, щоб наївне кохання й немудрі ласки тварин та ясні 

закони життя розвіяли її незнання. 

І ось вона вийшла з монастиря, радісна, сповнена життя і жадоби 

щастя, готова до всіх радощів, до всіх чарівних пригод, про які вона вже 

перемріяла в години денного дозвілля, довгими ночами, на самоті з 

надіями. 

Вона нагадувала портрет Веронезе своїм блискучим білявим 

волоссям, що ніби відсвічувало на її шкірі, шкірі аристократки, ледь 

ледь рожевій і укритій ніжним пушком, наче ясним оксамитом, трохи 

помітним тоді, коли її пестило сонце. У неї були матово блакитні очі, як 

у статуеток з голландського фаянсу. На лівій ніздрі в неї була маленька 

родимка; друга була з правого боку на підборідді, де пробивалось кілька 

волосинок, таких подібних до її шкіри, що їх ледве можна було 

розрізнити. Вона була висока на зріст, з повними грудьми й гнучким 

станом. Її чистий голос здавався іноді надто різким, але щирий сміх 

розсипав радощі навколо. Часто звичним жестом вона підносила руки 

до скронь, ніби хотіла пригладити коси. 
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Вона підбігла до батька, обняла його й поцілувала. 

– То що, їдемо? – спитала. 

Він посміхнувся, струснув уже посивілим довгим волоссям і 

промовив, показуючи на вікно: 

– Як же ти поїдеш у таку негоду? 

Але вона ніжно й ласкаво просила його: 

– О тату, їдьмо, благаю тебе. Після обіду розпогодиться. 

– Та мати нізащо на це не згодиться. 

– Згодиться, обіцяю тобі, я сама про це подбаю. 

– Коли ти 

переконаєш матір, то я не заперечую. 

Вона кинулась до кімнати баронеси. Адже цього дня від’їзду вона 

ждала з таким нетерпінням. 

Після свого вступу до Сакре Кер вона не покидала Руана, бо батько 

не дозволяв їй ніяких розваг до призначених ним років. Двічі тільки її 

возили на два тижні до Парижа, але це було місто, а вона мріяла тільки 

про село. 

Тепер вона мала прожити літо в батьківському маєтку Пепль, у 

старому фамільному замку, що стояв на скелі коло Іпора, і це вільне 

життя на березі моря віщувало їй безліч радощів. До того ж їй мали 

подарувати цю садибу, в якій вона завжди житиме, коли одружиться. 

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи 

1. Поточний тест – 1 бал за кожну правильну відповідь (20 

балів). 

2. Заповнення таблиці Типологія стилів і напрямів (5 балів): 

5 балів: розгорнута, максимально повна відповідь; 

4 бали: розгорнута повна відповідь, в якій бракує деякої 

інформації, яка, проте, не має ключового значення; 

3 бали: відповідь в достатньому обсязі, допускається опущення 

певної частини інформації; 
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2 бали: відповідь в припустимому обсязі, певна частина 

інформації пропущена, наявні окремі помилки; 

1 бал: відповідь в мінімальному припустимому обсязі, значна 

частина інформації пропущена, наявні серйозні помилки; 

0 балів: відповідь в недостатньому обсязі, випущена більша 

частина ключової інформації; інформація перекручена або спотворена 

/ відсутність відповіді взагалі. 

3. Літературознавчий аналіз ліричного чи епічного твору 

(10 балів): 

10 балів: розгорнута, максимально повна відповідь; 

8 балів: розгорнута повна відповідь, в якій бракує деякої 

інформації, яка, проте, не має ключового значення; 

6 балів: відповідь в достатньому обсязі, допускається опущення 

певної частини інформації; 

4 балів: відповідь в припустимому обсязі, певна частина 

інформації пропущена, наявні окремі помилки; 

2 балів: відповідь в мінімальному припустимому обсязі, значна 

частина інформації пропущена, наявні серйозні помилки; 

0 балів: відповідь в недостатньому обсязі, випущена більша 

частина ключової інформації; інформація перекручена або спотворена 

/ відсутність відповіді взагалі. 
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Підсумкове оцінювання з курсу 

Підсумкове оцінювання з курсу проводиться шляхом проходження 

підсумкового залікового тесту (доступний на 

https://dist.karazin.ua/moodle/mod/quiz/view.php?id=98195 після 

попередньої реєстрації на сайті https://dist.karazin.ua/). Підсумковий 

заліковий тест складається з 60 питань множинного вибору, лише одна 

відповідь з чотирьох пропонованих є правильною. Тест охоплює всю 

тематику курсу (розділи 1-6). 

Теми, що виносяться на підсумковий заліковий тест 

1. Літературознавство як наука. Структура літературознавства 

2. Художня література як вид мистецтва. 

3. Функції художньої літератури. 

4. Художня література та інші види мистецтва. 

5. Літературно-художній образ. 

6. Зміст і форма літературного твору. 

7. Тема та ідея літературного твору. 

8. Сюжет і композиція. 

9. Час і простір художнього твору. 

10. Система образів художнього твору. 

11. Персонаж. Ліричний герой. 

12. Наратор. 

13. Фокалізація. 

14. Образ автора. Образ читача. 

15. Візуалізація в літературі: портрет, пейзаж, інтер’єр. 

16. Елементи кінопоетики в художньому творі. 

17. Мова художнього твору: лексичні засоби. 

18. Мова художнього твору: тропи. 

19. Фігури поетичного синтаксису. 

20. Фонічні засоби. 

https://dist.karazin.ua/moodle/mod/quiz/view.php?id=98195
https://dist.karazin.ua/
https://dist.karazin.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=70788&displayformat=dictionary
https://dist.karazin.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=70788&displayformat=dictionary
https://dist.karazin.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=70789&displayformat=dictionary
https://dist.karazin.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=70794&displayformat=dictionary
https://dist.karazin.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=70796&displayformat=dictionary
https://dist.karazin.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=71531&displayformat=dictionary
https://dist.karazin.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=71528&displayformat=dictionary
https://dist.karazin.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=71529&displayformat=dictionary
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21. Силабічна система віршування. 

22. Силабо-тонічна система віршування. 

23. Тонічна система віршування. 

24. Строфіка. Сталі строфічні форми. 

25. Транстекстуальність. 

26. Бароко. 

27. Класицизм. 

28. Сентименталізм. 

29. Романтизм. 

30. Реалізм. 

31. Натуралізм. 

32. Модернізм. 

33. Соціалістичний реалізм. 

34. Постмодернізм. 

35. Епос і епічні жанри. 

36. Драма і драматичні жанри. 

37. Лірика і ліричні жанри. 

38. Ліро-епос та ліро-епічні жанри. 

39. Рід, жанр, метажанр. 

40. Аналіз та інтерпретація художнього твору. 

Критерії оцінювання підсумкового залікового тесту 

За 1 правильну відповідь нараховується 1 бал. Сумарно можна набрати 

60 балів максимально. 
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Рекомендована література з курсу 

Основна література 

Галич О. А. Вступ до літературознавства : підручник для студ. вищ. 

навч. закл. Львів: 2017. 288 с. 

Допоміжна література 

1. Білоус П. В., Левченко Г. Д. Вступ до літературознавства : навч. посіб. 

для самостійної роботи студента Київ: ВЦ «Академія», 2012. 364 с. 

2. Моклиця М. Основи літературознавства . Тернопіль : Підручники та 

посібники, 2000.  191 с. 

3. Пахаренко В. І. Основи теорії літератури. Київ: Генеза, 2007. 296 с. 

4. Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства) : 

підручник для гуманітаріїв. Київ: Правда Ярославовичів, 1997. 448 с. 

5. Klarer M. Introduction to Literary Studies. New York, 2018. 516 p. 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, 

відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / за ред. 

А. Волкова, О. Бойченка. Чернівці : Золоті литаври, 2001. 636 с. 

2. Літературознавча енциклопедія: у двох томах / автор-укладач 

Ю. І. Ковалів. Київ: ВЦ «Академія», 2007. 624 с. 

3. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та 

ін. Київ : ВЦ Академія, 1997. 752 с. 

4. https://www.queensu.ca/artsci_online/courses/introduction-to-literary-

study 

 

https://dist.karazin.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=70787&displayformat=dictionary
https://dist.karazin.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=70787&displayformat=dictionary
https://www.queensu.ca/artsci_online/courses/introduction-to-literary-study
https://www.queensu.ca/artsci_online/courses/introduction-to-literary-study
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