
Тема: В. Стефаник. Життя і творчість. «Камінний хрест» – психологічне 

розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Трагічна подія – 

композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна 

загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів 

Діаспора (від гр. слова діаспора - розсіяння) – розсіяння в 

різних країнах народу, вигнаного з батьківщини чужинцями.  

  Українська діаспора утворилася передусім внаслідок міграцій, українці 

здебільшого виїздили за межі України у пошуках кращого життя, умовно 

поділяється на східну  і західну . 

  Галичина наприкінці XIX-поч. XX ст.. була в обіймах Австро- 

Угорської імперії. Причиною еміграції населення були непомірні податки, 

поступове зубожіння селян, занепад економіки, відсутність заробітку… Тож 

доводилося селянам мандрувати в далекі краї в пошуках кращої долі. Одним 

з перших емігрантів був Іван Богдан із Коломиї, грамотний, добрий столяр, 

знався на виробництві мазуту, 1890 року він виїхав до Америки в штат 

Вірджинію. Усього протягом 1890-1910 рр. емігрувало 300 тис. українців. 

  В історії української еміграції визначають чотири хвилі 

переселенського руху.  

 Перша хвиля (кінець XIX століття — початок Першої світової війни). 

Емігрували до США, Бразилії, Канади, Аргентини, Австралії, Нової Зеландії. 

Причини еміграції: економічні, соціальні, політичні.  

 Друга хвиля (період між Першою і Другою світовими війнами). 

Зумовлена поєднанням соціально-економічних та політичних причин.  

 Третя хвиля (кінець Другої світової війни). Викликана політичними 

мотивами.  

 Четверта хвиля — так звана «заробітчанська» (з 1990 років). Причини 

— економічна скрута перехідного періоду в Україні. 

Біографія письменника (тезисно): 

- Народився в м. Русів, тепер Снятинського району Івано-

Франківської області, 14 травня 1871); 



-  Навчався у Русівській початковій школі (з 1878), Снятинській міській 

школі (з 1880), потім в польських гімназіях у Коломиї (з 1883 року) та 

Дрогобичі (з 1891); 

-  У 1890 р. через участь у «Покутській трійці» — таємному творчому 

об'єднанні духовно близьких митців-земляків, до складу якої входили також 

Лесь Мартович та Марко Черемшина, Стефаник був виключений з 

Коломийської гімназії; 

- У 1899 у Чернівцях, з'явилася перша збірка прози Стефаника 

«Синя книжечка»; 

- У 1900р. у Львові з'явилася друга збірка письменника «Камінний 

Хрест»; 

-  ̶Перші літературні спроби Стефаника припадають на роки навчання в 

гімназії: 1897 в чернівецькій газеті «Праця», яку видавав Будзиновський В. 

Т., надруковано 7 новел з життя покутського села («Виводили з села», 

«Лист», «Побожна», «У корчмі», «Стратився», «Синя книжечка», «Сама-

саміська»), підписаних криптонімом «СВ». 

- Новаторство Стефаника полягає у тому, що він є творцем 

психологічної новели. Він будує сюжети не на розвитку зовнішніх подій, а на 

змінах почувань та переживань. У творах письменника немає авторських 

роз’яснень та тлумачень, говорять, роздумують самі персонажі. Тому його 

твори побудовані на монологах та діалогах.  

Історія написання твору:  твір написано під враженнями письменника від 

масової еміграції галицького селянства за океан. Стефаник, навчаючись тоді 

в Кракові, був свідком поневірянь земляків при пересадках з одного поїзда на 

інший. Причини, що призвели до масового переселення, — це пошуки 

кращої долі доведених до відчаю селян, які, незважаючи на важку працю, 

втратили у своїй країні будь-яку надію на гідне життя. Протягом 1890-1910 

років з Галичини виїхало понад 300 тисяч українців, лише з рідного 

письменникові Русова на чужину подалося до 500 душ.  

  Прототипом головного героя був односелець письменника Штефан 



Дідух (у творі – Іван), який емігрував з родиною до Канади. У листі до онука 

Штефана Дідуха М. Гавінчука, від 11 лютого 1935 р. В. Стефаник так 

згадував його діда, що був близьким товаришем батька письменника, Семена 

Стефаника: «Він був дуже розумний і спокійний, та інтересувався 

громадськими справами, та перший заклав читальню в Русові… Зі своїми 

дітьми і внуками він і багато інших покинули рідну землю… Зараз по їх 

від’їзді я написав оповідання «Камінний хрест», де є дослівні думки Вашого 

небіжчика діда в майже дослівнім наведенню. Це, так сказати, мій довг, 

сплачений вашому дідові в українській літературі, він же, ваш дідусь, мав в 

моїй молодості великий вплив»   

   В основу новели покладено реальний факт: перед тим як покинути 

рідний край, Штефан Дідух ставить на своїй ниві кам’яний хрест (який і 

донині стоїть у Русові). Але передусім це яскравий образ-тип, що втілював у 

собі душевні драми й долю багатьох добровільних вигнанців з рідного краю. 

 Образи-символи твору.  

 Дідух – хліб, сніп, основа життя, українство, поминання померлих, 

символ урожаю. 

 Місяць  ̶   передвісник чогось лиховісного, підсилення трагізму й 

абсурдності ситуації. 

 Роса  ̶  єднаюча сила землі і космосу: кінські копита, колеса, Іванові 

п’яти, експресивний рух. 

 Поріг  ̶  почуття героїв у крайньому, майже неможливому прояві.. 

 Горб – тяжка праця, безвихідь, рідна земля, пам’ять. 

 Прощання Дідуха з рідною хатою, селом, односельчанами – похорон 

душі героя. 

 Прадавня пісня про осіннє листя – для підсилення трагізму 

психологічний прийом. 

 Чужа земля – символ смерті, еміграції. 

 Туга – любов до рідної землі і вимушена розлука, як камінь, викинутий 

хвилею на берег. 



 Камінний хрест – пам’ятник усім емігрантам, які покинули рідний край 

у пошуках кращої соціально-економічної долі, батьківщини, тяжкої праці, 

терпіння народу, що хилиться під кам’яною вагою, гніту, але не падає 

пам’ять про І. Дідуха, безвихідь, титанічна марна праця, частка героя, відчай, 

печаль… поховання людини заживо, долі, крові й поту. 

Паспорт твору В. Стефаника «Камінний хрест» 

1. Історія написання: в основу новели покладено реальний факт про те, 

як Штефан Дідух (у творі Іван), односелець В. Стефаника, емігруючи до 

Канади, поставив на своїй ділянці кам’яний хрест (який до нині стоїть у 

Русові). У листі до онука Штефана Дідуха М. Гавінчука письменник 

зазначає, що в оповіданні «Камінний хрест» є дослівні думки Дідуха. Це і 

стало поштовхом до написання тору. 

2. Рік створення: 1899. 

3. Напрям: експресіонізм із елементами імпресіонізму. 

4. Літературний рід: епос. 

5. Жанр: психологічна новела (студія, тобто художнє дослідження душі 

головного героя). 

6. Тема: еміграція за океан галицького селянства на межі XIX й XX ст. 

(прощання хлібороба Івана Дідуха із сусідами у зв'язку з виїздом до Канади). 

7. Головна ідея: єдність селянина з рідною землею. 

8. Герої твору: Іван Дідух, його дружина Катерина, їхні діти, кум 

Михайло, селяни. 

9. Сюжет і композиція: новела складається із семи розділів, сюжет як 

такий відсутній: селянин Іван Дідух покидає рідну землю, щоб переїхати до 

Канади в пошуках кращого життя (на вмовляння дітей і дружини). 

10. Символічні образи: горб (символ виснажливої селянської праці; тяжкої 

долі селянина; безталанності на батьківщині); п’яний танець Івана й 

Катерини (символ смерті, прощання-смерті з рідною землею); камінний хрест 

на глиняному горбі (пам’ятник родині Дідуха, усім емігрантам; символ 

терпіння й титанічної марної праці; символ могили для людини, заживо 



похованої тяжким життям; символ страдницької долі народу-трудівника); 

тужлива пісня про осіннє листя (символ туги, жалю, нещасливої долі); 

прізвище Дідух (символ духа (дід+дух), символ снопа жита-життя на Різдво). 

11. Час подій: кінець XIX ст. 

12. Місце подій: гуцульське село (с. Русів). 

 

Перегляньте відеоматеріали за посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=jfPrfwgXoik 

(відеоурок) 

https://www.youtube.com/watch?v=C7O-5aNMdrA 

(аудіокнига) 

https://www.youtube.com/watch?v=b4aQmPRaP88 

(аналіз твору) 

 

Виконайте тестові завдання: 

1.Василь Стефаник належить до  

А  «братства тарасівців» 

 Б  київських неокласиків 

 В  «Покутської трійці» 

 Г  «Руської трійці» 

 Д  Кирило-Мефодіївського братства 

2.Новела «Камінний хрест» написана в руслі  

А  романтизму 

 Б  постмодернізму 

 В  імпресіонізму 

 Г  сентименталізму 

 Д  експресіонізму 

3.У центрі психологічної новели «Камінний хрест» — образ  

А  хреста 

 Б  землі 

https://www.youtube.com/watch?v=jfPrfwgXoik
https://www.youtube.com/watch?v=C7O-5aNMdrA
https://www.youtube.com/watch?v=b4aQmPRaP88


 В  Івана Дідуха 

 Г  Америки 

 Д  горба 

4.Прізвище головного героя новели «Камінний хрест» вказує на  

А  споконвічне хліборобське коріння 

 Б  матеріальну нужду 

 В  глибоку старість 

 Г  безпросвітну бідність 

 Д  світське походження 

5.У творі «Камінний хрест» порушено всі названі проблеми, ОКРІМ  

А  економічної хвилі еміграції 

 Б зв’язку з рідною землею 

 В  життя і смерті 

 Г  влади землі над людиною 

 Д  кохання і зради 

6.Символом страдницької хліборобської праці в новелі «Камінний хрест» А  

каміння        Б  село        В  кінь        Г  хата           Д  хрест 

7.Образ Івана Дідуха нагадує міфічного  

А  Прометея        Б  Ярила       В  Сізіфа     Г  Геракла       Д  Велеса 

8. Найвищий вияв туги через розлуку з рідним краєм передано у рядку  

А  Чим старівся, тим тяжче було йому... сходити з горба. 

 Б  Плоти попри дороги тріщали і падали — всі люди випроваджували Івана. 

 В  Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі. 

 Г  Гостей у Івана повна хата, ґазди і ґаздині. 

 Д  Як уходили назад до хати, то ціла хата заридала. 

9.Установіть відповідність.  

1  експозиція 

2  зав’язка 

3  кульмінація 

4  розв’язка 



А «Ця земля не годна стільки народу здержати та й стільки біди витримати». 

Б  «Блимає той камінь, мертвими блисками, відбитими від сходу і заходу 

сонця, і кам’яними очима своїми глядить на живу воду і сумує». 

В  «Ймив стару за шию і пустився з неню в танець... Люди задеревіли, а Іван 

термосив жінкою, як би не мав  уже гадки пустити її живу з рук». 

Г  «Вік свій збув на тім горбі. Чим старівся, тим тяжче було йому, 

поломаному, сходити з горба». 

Д  «Видиш, стара, наш хрестик? Там є вибито і твоє намено. Не біси, є і моє, і 

твоє». 

10. Установіть відповідність між образами та їх значенням: 

1  напружені жили 

2  хатній поріг 

3  камінь 

4  могила 

А  бездушність природи 

Б тяжка праця  

В  далекий невідомий край 

Г  українська гостинність 

Д  рідна домівка 

11.Установіть відповідність.  

1  банувати 

2 файно 

3  патороч 

4  данець 

А  шкодувати 

Б  гарно 

В  бігати 

Г  танок 

Д  клопіт 

12.Установіть відповідність.  



1  порівняння 

2  метафора 

3  постійний епітет 

4  гіпербола 

А  «Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі.» 

Б  «Вбігли сини і силоміць винесли обох із хати». 

В  «Плоти попри дороги тріщали і падали — всі люди випроваджували 

Івана». 

Г  «Іван та й Михайло отак співали за молодії літа...» 

Д  «...сивими очима хотів навіки закопати в серцях гостей свою просьбу». 

 

Тема: В. Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична 

діяльність. Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання 

дійсності та філософського підтексту  

Біографія митця (тезисно): 

✵ 26 липня 1880 р. — народився в місті Кропивницький у робітничо-

селянській родині.  

✵ 1900 р. — вступає на юридичний факультет Київського університету 

✵ 1902 р. —арешт, лук’янівська в’язниця. Відрахували з університету й 

забрали на військову службу. Тікає з батальйону. 

✵ Восени 1902 р. — надрукував своє перше оповідання «Сила і краса»  

✵ 1907 р. — знов був заарештований у Києві. 

✵ 1911 р. — одруження з Розалією Ліфшиць. Переїзд до Москви через 

небезпеку життя в Україні. Нелегальні подорожі в Україну. 

✵ 1917 р. — переїхав до України й очолив перший уряд Української 

Народної Республіки (УНР). 

✵ Вересень 1921 р. — очолив новостворений комітет допомоги українському 

студентству в Берліні. 

✵ З 1925 — в еміграції пише п’єси «Брехня», «Закон», «Гріх», «Чорна 

Пантера і Білий Медвідь». Згодом їх перекладають німецькою мовою й 

ставлять у театрах Німеччини та інших європейських країнах. 

✵ 1933 р. — написав відкритого листа до московської влади, у якому 

звинуватив її в організації геноциду проти українського народу. 



✵ 6 березня 1951 р. — Володимир Винниченко помер, похований у 

французькому місті Мужен. 

Паспорт твору 

Жанр. Новела. 

Час створення. 1910 рік. 

Тема. Зображення короткочасного кохання між молодим революціонером і 

панною в драматичній, ризикованій для життя ситуації. 

Проблеми. Людське щастя; життя і смерть; сенс людського життя; стосунки 

чоловіка та жінки. 

Ідея. Усе, що природне, є прекрасним, тому потрібно виходити за межі 

життєвих умовностей і цінувати кожну мить життя, насолоджуватися ним у 

всіх проявах. 

Композиція і сюжет твору 
Сюжет динамічний і напружений, складається з кількох епізодів, кожен з 

яких є напруженішим від попереднього. Сюжет має два конфліктні вузли: 

зовнішній (перехід кордону, стан між життям і смертю) і внутрішній 

(стосунки між чоловіком і жінкою). Особливість композиції — звуження 

художнього часу і простору, що є однією з ознак неореалізму. Такий прийом 

дає можливість автору сконцентрувати увагу на зображенні не зовнішнього 

світу героїв, а їхніх внутрішніх станів. Оповідач, який називає себе 

"Шехерезадою" (алюзія на східну збірку казок "Тисяча й одна ніч"), 

розповідає у камері пригоду зі свого минулого. 

Експозиція. Намір оповідача якомога швидше перейти через кордон. 

Провідник Семен Пустун рекомендує не спішити і перечекати у повітці. 

Зав'язка. У повітці герой зустрічається з панною, що теж має намір 

перетнути кордон. 

Розвиток дії. Кілька годин герої рухаються в напрямку до кордону. 

Небезпека загострює всі їхні реакції та почуття, між оповідачем і панночкою 

Мусею виникає закоханість. 

Кульмінація. Перетин кордону. 

Розв'язка. Герої назавжди розстаються. 

 

Перегляньте відеоматеріали за посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=_tiy7mlYS84 

(біографія письменника) 

https://www.youtube.com/watch?v=20cCZzja7tI 

(аналіз твору) 

https://www.youtube.com/watch?v=zU5So6nV66I 

(характеристика образів) 

https://www.youtube.com/watch?v=p7wzakjZBB0 

https://www.youtube.com/watch?v=_tiy7mlYS84
https://www.youtube.com/watch?v=20cCZzja7tI
https://www.youtube.com/watch?v=zU5So6nV66I
https://www.youtube.com/watch?v=p7wzakjZBB0


(аудіокнига) 

 

Виконайте тестові завдання: 

1. «Прекрасним витвором» словесного мистецтва новелу назвав … . 

  А) Олександр Ковальчук; 

  Б) Євген Чикаленко; 

  В) Іван Франко; 

  Г) М. Коцюбинський 

2. «Момент» за жанром … .  

  А) оповідання з елементами казки; 

  Б) драматичний етюд; 

  В) психологічна новела; 

  Г) нарис 

3. Твір написаний … .  

  А) 1910 року; 

  Б) 1950 року;  

  В) 1920 року  

  Г) 1900  

4. У творі в нерозривну єдність сплетені мотиви … .  

  А) кохання і смерті; 

  Б) момента життя і його сутності; 

  В) щастя, смерті, кохання;  

  Г) життя і смерті 

5. Оповідачем із твору «Момент» є … . 

  А) Володимир Винниченко; 

  Б) вродлива панна; 

  В) контрабандист Семен; 

  Г) політичний в’язень 

6. Пора року, коли відбуваються події у творі: 

  А) раннє літо;  

  Б) весна; 

  В) осінь 

  Г) пізня осінь  

7. Народна мудрість стверджує, що очі – дзеркало душі. Винниченко ж 

говорить, що дзеркало душі – це … . 

  А) таємничість почуттів; 

  Б) сміх; 

  В) щире кохання; 

  Г) момент щастя 

8. Місце, де випадково зустрілись юнак із панною:  

  А) ліс біля кордону; 

  Б)збори революціонерів; 

  В) повітка Пустуна; 



  Г) на возі контрабандиста 

9. Перетнувши кордон, оповідач порівнює себе і свою супутницю з … .  

  А) птахами; 

  Б) мурашками; 

  В) кузьками; 

  Г) тваринами 

10.  Втікачі після успішного завершення операції відчувають … . 

  А) розпач, емоційне знесилення;  

  Б) втому, бажання забутися;  

  В) розчарування, зневагу одне до одного; 

  Г) ейфорійний вибух радості, кохання 

11. Ім’я фантастичної феї: 

  А) Галя; 

  Б) Таня; 

  В) Маня; 

  Г) Муся 

12. Супутницею була … . 

  А) зрадниця народу;   

  Б) революціонерка; 

  В) шахрайка; 

  Г) письменниця 

 

Тема: Альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза» – 

зв’язок із зарубіжною літературою, «нова» драма на межі століть 

«Молода муза». — літературне угруповання українських письменників, діяло 

у Львові протягом 1906-1909 рр. як клуб літераторів. До «Молодої музи». 

належали В. Бирчак, П. Карманський, Б. Лепкий, О. Луцький, В. Пачовський, 

С. Твердохліб, С. Чарнецький, М. Яцків. Близькими до цієї групи були такі 

письменники, як Ф. Коковський, М. Рудницький, О. Туринський, композитор 

С. Людкевич, скульптор М. Паращук, маляр І. Северин. 

1907 р. — маніфест групи галицьких письменників «Молода муза». 

спрямований проти реалізму в літературі та національного волюнтаризму. 

Більшість модерністів групувалася навколо журналу «Світ». (1906-1907 рр.) 

та часопису «Будучність». (1909 р.). Пізніше об’єдналися навколо 

львівського часопису «Молода муза». (П. Карманський, В. Пачовський, Б. 

Лепкий, С. Твердохліб, М. Яцків). Маніфест 1907 року пропагував аполітизм, 

чисте мистецтво, утечу від життя, культ підсвідомого. «Молодомузівці». 



запровадили й активно експлуатували деякі нові теми: утечу від життя, 

оспівування смерті, самотності, зображення нічного життя великих міст, 

артистичної богеми, культ підсвідомих видінь, які не були новими для 

європейської літератури, однак в українській літературі ще не прозвучали з 

достатньою силою. У зв’язку із цим частину їхнього дискурсу становив 

інтерес до французького символізму й зокрема перекладів Бодлера. Однак 

поезія «молодомузівців». так і не виробила нової мови для вияву нових 

почуттів. Вона застосувала старі слова, стару метрику, старі, часто 

фольклорні кліше. «Молода муза». не мала концептуальної естетичної 

програми й відповідно солідного теоретичного дискурсу. Вони представлені 

кількома відомими заявами, серед яких стаття Остапа луцького в газеті 

«Діло». 17 листопада 1907 p., яку Франко у своєму коментарі назвав 

«Маніфестом «Молодої музи». Як відзначала С. Павличко, «у теоретичному 

сенсі цей дискурс був досить кволим. «Молодомузівці». усвідомлювали 

проблему, але не змогли не тільки її вирішити, але й сформулювати коректно 

своє завдання. Вони передовсім заперечували народницьку традицію та її 

відповідне літературне втілення — реалізм. «Молодомузівці». досить чітко 

орієнтувалися на Захід, бо саме звідти приходили, а не виростали на рідному 

ґрунті нові художні ідеї». Група навколо журналу «Українська хата». (1909-

1914 рр.), зокрема М. Сріблянський, М. Євшан, А. Товкачевський, Г. 

Чупринка, П. Богацький, пропагували культ сильної особистості, роздвоєної 

душі, настроєності, крайнього індивідуалізму. Якщо «молодомузівці». 

спромоглися лише позначити певні координати нового модерного дискурсу й 

нової філософії мистецтва, то розвинули їх Микола Євшан та його колеги з 

київського журналу «Українська хата». (1909-1914 рр.). Ніцшеанство лягло в 

основу дискурсу «хатян». Завдання журналу — принести «помочі і світла в 

темну українську хату». Засновники журналу прагнули розширити рамки 

української культури, модернізувати її, головним об’єктом їхньої критики 

було «старе». народництво або українофільство в усіх його політичних та 

мистецьких виявах. Головний опонент «хатян». — народницька критика, 



представлена газетою «Рада». її постійним автором Сергієм Єфремовим. 

Усупереч назві «Хату». цікавило місто, її настанови були принципово 

антинародницькими. Тут друкувалися поезія й проза «модерністів». 

передовсім поетів «Молодої музи». а також «модерністів».  

 

Перегляньте відеоматеріали за посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=vJ7UaxEvwdc 

https://www.youtube.com/watch?v=vJ7UaxEvwdc 

 

Тема: Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. «Contra spem spero!» як 

світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, 

романтичні образи, образотворчий прийом контрасту 

Поезія "Contra Spem Spero", назва якої у перекладі з   латинської мови 

означає "без надії сподіваюсь", написана 19-річною Лесею Українкою. Саме 

в цей час життя поставило перед нею вибір: бути скореною важкою недугою 

(і не тільки фізично) чи перемогти. 

Вперше надруковано у збірці «На крилах пісень», Львів, 1893, стор. 13 – 

14. Для київського видання «На крилах пісень» Леся Українка скоротила твір 

ще на дві строфи. 

Автограф поезії "Contra spem spero!"  має ще дві строфи, відсутні у 

першодруку. Строфи цього твору в дещо відмінній редакції  Леся Українка 

надіслала братові Михайлу  в листі з 30.05.1890 р. Автограф цього варіанта 

зберігається в архіві поетеси. 

Написаний 2 травня 1890 року, час надзвичайного загострення її 

хвороби, вірш звучить як гімн боротьбі за життя, за світло, за добро, вражає 

викінченістю, стрункістю форми, конкретністю думки, висловленої точно й 

афористично. Скільки щирості, життєвого вогню, любові до життя містить 

кожне слово! 

Варто зазначити, що І. Франко, характеризуючи поезії Лесі Українки, 

писав, що поетеса росла дуже швидко. Якщо до цього часу «вона любувалася 

https://www.youtube.com/watch?v=vJ7UaxEvwdc
https://www.youtube.com/watch?v=vJ7UaxEvwdc


природою, витала в сфері якихсь абстрактних людських відносин і 

абстрактного патріотизму, відтепер вона почне пильніше придивлятися 

дійсному життю і тим реальним відносинам людської суспільності, на яких 

виростає і щоденне горе, і великі ідеальні змагання до свободи і рівності». 

І. Франко писав: «Україна, на наш погляд нині не має поета, щоб міг 

силою і різносторонністю свого таланту зрівнятися з Лесею Українкою». Ці 

слова справедливі і в наш час, бо в усіх її творах на першому плані завжди 

постають мужність і оптимізм, віра в себе і в свою країну. 

Аналіз вірша «Contra Spem Spero!» 

У першій строфі цього вірша накреслена тема - поетеса жене геть жалі, які 

ввірвалися в молоде життя: 

Гетьте, думи, ви хмари осінні! 

То ж тепера весна золота! 

Чи то так у жалю, в голосінні 

Проминуть молодії літа? 

Наступні п'ять строф утверджують волю до боротьби. Прийом 

поетичної градації (Града́ція (лат. gradatio поступове підвищення, 

посилення від gradus крок, ступінь) — стилістична фігура, яка полягає у 

поступовому нагнітанні засобів художньої виразності задля підвищення 

(клімакс) чи пониження (антиклімакс) їхньої емоційно-смислової значимості) 

дає можливість у кожній строфі вдаватися до нового підтвердження 

непохитності прийнятого рішення: «хочу крізь сльози сміятись», «на вбогім 

сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки», «я на гору круту крем’яную 

буду камінь важкий підіймать». 

Остання строфа узагальнює настрій, увиразнює ідею, які послідовно 

розвивалися протягом усього твору: 

Так! я буду крізь сльози сміятись, 

Серед лиха співати пісні, 

Без надії таки сподіватись, 

Буду жити! Геть думи сумні! 



Тема вірша Contra spem spero:  роздуми про тяжку долю та негаразди, 

які постали на шляху в житті та сподівання на краще. 

Головна ідея Contra spem spero вірша є підняття духу та надії на те, що 

після чорної життєвої смуги буде біла. Вона запевняє, що якщо вірити у 

добро, коли навіть немає віри, світ змінюється на краще і всі негаразди легше 

пережити, коли знайти останню краплю надії. Ліричним героєм є сам автор. 

Головним – людина, яка хоче жити щасливо і намагається закрити очі на усі 

нещастя, які звалилися їй на плечі. У творі ліричного героя можна 

утотожнити з Лесею Українкою. 

Художні засоби: 

Епітети: хмари осінні, весна золота, молодії літа, думи сумні, вбогім сумнім 

перелозі, барвисті квітки, сльози гіркі, кора льодовая, кора міцна. 

Метафори: владарка темної ночі. 

Звертання: гетьте, думи, ви хмари осінні. 

Символічність: символічними є образи, поєднані у пари за принципом 

контрасту: осені і весни, сумного перелогу і барвистих квіток, льодової кори і 

гарячих сліз, важкого каменя і веселої пісні, темної ночі і провідної зірки. У 

поезії імперію, яка запроваджувала політику утисків, заборон і рабської 

покори, символічно названо «довгою темною нічкою невидною». На «вбогім 

сумнім перелозі» «барвисті квітки» символізують волелюбні визвольні ідеї. 

Символічним образам, які уособлюють самодержавство («льодова кора», 

«крута, крем’яна гора», «темна ніч»), протиставлені ті, що символізують 

визволення («барвисті квіти», «весела весна», «зірка провідна» (прийом 

контрасту).) 

Леся Українка утверджувала незламність духу людини й оптимістичним мо-

тивом, і всіма художніми засобами, й експресивним художнім звучанням, 

коли категоричне «Ні!» на початку твору змінилося ще рішучішим «Так!» в 

останній його строфі. 

Ні, я хочу крізь сльози сміятись, 

Серед лиха співати пісні, 

Без надії таки сподіватись, 

Жити хочу! Геть, думи сумні! 



Так! я буду крізь сльози сміятись, 

Серед лиха співати пісні, 

Без надії таки сподіватись, 

Жити хочу! Геть, думи сумні! 



Вірш Лесі Українки Contra spem spero один із кращих не лише у творчості 

поетеси, а й у світовій літературі. Це своєрідна програма письменниці, її 

життєве кредо. Хоч пов'язана ця поезія з особистими обставинами життя Лесі 

Українки, її тяжкою хворобою, вона наснажує мільйони читачів, додає їм 

сили духу й снаги. Поетеса за допомогою метафори «я на вбогім сумнім 

перелозі буду сіять барвисті квітки» говорить про своє бажання 

прислужитись народові, бути йому корисною. Вона готова «на гору круту, 

крем'яную» «камінь важкий підіймать», «крізь сльози сміятись» і «без надії 

таки сподіватись». 

У цій поезії поетеса висловлює оптимістичну віру в своє поетичне 

покликання. Поезія є особливою за своїм мотивом, який потім пройде через 

усю творчість Л. Українки: людина стає сильною тоді, коли усвідомлює свою 

відповідальність перед народом. Ця поезія є своєрідною програмою дії, це 

гімн життю і боротьбі. Літературний герой цієї поезії – це тип нової людини, 

готової до подвигу, до найважчих випробувань. 

Перегляньте відеоматеріали за посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=0gpSTTHUmvk 

(відеоаналіз) 

https://www.youtube.com/watch?v=XbVKlH21cr0 

(аудіовірш) 

 

Тема: Драма-феєрія «Лісова пісня» Лесі Українки. Фольклорно-

міфологічна основа. Символічність образів Мавки і дядька Лева – 

уособлення духовності і краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи 

головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності 

Прадавні українські ліси бережуть безліч таємниць і загадок. Тут 

живуть незвичайні міфічні істоти, які охороняють свій невидимий людському 

оку світ. Таке уявлення лежить в основі драми-феєрії Лесі Українки “Лісова 

пісня“. 

Агаліз твору 

Рік написання 1911 

Жанр 

https://www.youtube.com/watch?v=0gpSTTHUmvk
https://www.youtube.com/watch?v=XbVKlH21cr0


Драма-феєрія (від франц. Iée — фея) – один із жанрових різновидів 

драми, якому властивий фантастично-казковий сюжет, неймовірні 

перетворення. У такій драмі поряд з людьми виступають створені їхньою 

уявою фантастичні істоти. 

«Лісова пісня» — нова жанрова форма, створена Лесею Українкою, 

проблемна філософська драматична поема, де поетизовано красу людських 

взаємин, потяг до щастя, силу великого кохання. 

Історія написання 

Леся Українка написала цей твір всього лише за три тижні у місті 

Кутаїсі, що на Кавказі. Вона тяжко сумувала за Батьківщиною, крім того, 

знову загострилася її хвороба. 

У листі до матері Леся Українка зазначала, що «Лісова пісня» з’явилася 

в результаті спогаду про дитинство, проведене на Волині, коли її навіки 

зачарував образ лісової русалки: «Мені здається, що я просто згадала наші 

ліси та затужила за ними». 

Особливості композиції 

Найхарактернішою особливістю композиції є органічне переплетення 

життя двох світів: природи й людини. 

Лісові істоти олюднені, вони живуть і діють, розмовляють, як люди. У них 

своє розуміння добра і зла, їх наділено певними рисами вдачі за аналогією до 

людських. 

Драма складається з прологу й трьох дій, співвіднесених з 

різними порами року (весна, літо, осінь), із зародженням, розвитком і 

згасанням інтимних почуттів і переживань Мавки та Лукаша. 

Зав’язка: дитина лісу Мавка, розбуджена голосом сопілки сільського 

парубка Лукаша, прокидається від зимового сну. 

Розвиток дії: з’являється молодиця Килина — втілення бездуховності й 

моральної обмеженості. Вона в усьому протистоїть Мавці — уособленню 

любові й краси. Коли Лукаш зраджує кохану і сватає Килину, охоплена 

відчаєм Мавка втрачає бажання жити й добровільно погоджується покинути 

цей світ, зникнути «у підземеллі темного Марища» — «Того, що в скалі 

сидить». 

Кульмінація: розлючена Килина хоче зрубати Вербу-Мавку, але 

Перелесник (дух вогню) запалює Вербу, а з нею згоряє все господарство. 

Розв’язка: Мати й Килина повертаються в село, а Лукаш залишається в 

зимовому лісі разом із привидом Мавки і поступово замерзає з усмішкою на 

вустах. 

Провідні ідеї та проблематика 

Основна думка: світ врятує краса. Краса, яка виявляється у високій, 

світлій духовності людини, у її гармонії з природою, у жертовній любові й 

здатності прощати. Така краса очищає й відроджує людину та світ. 

Проблематика 

 Людина та природа. Леся Українка розглядає природу як більш 

гармонійний світ, аніж людський, а отже, саме наближення людини до 



природи, на погляд авторки, є орієнтиром на шляху до ідеалу, способом 

самовдосконалення. 

 Людина й мистецтво. Леся Українка переконує, що справжнє 

мистецтво може породжувати лише чиста, світла душа; саме спроможність 

до мистецької творчості є найпевнішою ознакою такої душі. Критерії, 

сутність, а отже, і мета мистецтва — у його здатності оживляти, 

вдосконалювати світ і людину, сіяти в людській душі любов. 

Пригадаймо: від Лукашевої гри на сопілці розвивається, зеленіє, зацвітає все 

в лісі, прокидається Мавка, і саме ця мелодія пробуджує в ній кохання. 

 Шляхи подолання зла. У цьому творі авторка, власне, пропонує 

єдиний шлях — християнське прощення, відповідь добром на зло. Зазнавши 

від Лукаша смертельного болю, Мавка все одно милосердна до нього, рятує і 

дає йому шанс духовного відродження. Мавка зауважує прекрасну, світлу 

сутність Лукашевого єства, про яку він і сам не здогадується. Саме тому 

любить його і жаліє тоді, коли він не може «своїм життям до себе 

дорівнятись». 

 Сила кохання. Сторінки, де змальовано кохання Мавки й Лукаша, 

найсвітліші в драмі та й у всій творчості Лесі Українки. Лише покохавши 

одне одного, герої стають по-справжньому щасливими, власне, тоді 

починають жити. Зіставляючи два різко протилежні образи Мавки й Килини, 

авторка наголошує, що не кожен здатен кохати. Кохання — це постійна 

готовність до самопожертви заради коханої людини, це щонайтонше відчуття 

її душі, це вбачання сенсу свого життя в її щасті. 

 Трагедія зради самого себе. Лукаш має чисту, світлу, прекрасну душу 

— це символізує його білий полотняний одяг у першій дії. Такою приходить 

у світ кожна людина. Потім хлопець зраджує свою чистоту й перетворюється 

на вовкулаку. Таким чином, зраджуючи духовне в собі, людина стає 

моторошною потворою. 

 Самознищення зла. Нещасними матір Лукаша й Килина роблять самі 

ж себе. Їхній егоїзм, невситима жадібність і лють отруюють їхнє життя та все 

довкола. Всі їхні інтереси скеровані на придбання статків. Однак вони не 

розживаються, а все бідніють, бо багатство для них — не засіб, а мета. 

Головні персонажі: 

1) волинські селяни: молодий хлопець Лукаш, його дядько Лев, мати Лукаша, 

 молодиця Килина. 

2) лісове царство: Мавка, Лісовик, Водяник, Перелесник, Русалка; 

Другорядні персонажі: Той, що греблі рве; Той, що в скалі сидить; Русалка 

Польова, Пропасниця, Потерчата, Куць, Злидні. 

Лукаш — зовсім молодий хлопець. Його зовнішність та одяг у творі 

описано детально: 

«Дуже молодий хлопець, гарний, чорнобривий, стрункий, в очах ще є щось 

дитяче; убраний так само в полотняну одежу, тільки з тоншого полотна; 

сорочка випущена… підперезана червоним поясом, коло коміра і на чохлах 

червоні застіжки; свити він не має, на голові бриль, на поясі ножик і ківшик 

з лика на мотузку». 



Він людина, тому й по-людському розуміє любов як потаємне 

незбагненне почуття. А для Мавки, як і решти лісових створінь, це цілком 

природний стан. 

Проте її любов до Лукаша зовсім не подібна на легкодумні залицяння з 

Перелесником, які вона знала до цього. Не подібна її любов і на почуття 

самого Лукаша: 

«Л у к а ш Чудна у тебе мова, але якось так добре слухати… Що ж ти 

мовчиш? Розгнівалась? 

 М а в к а Я слухаю тебе… твого кохання… 

Л у к а ш Нащо так? Аж страшно, як ти очима в душу зазираєш… Я так не 

можу! Говори, жартуй, питай мене, кажи, що любиш, смійся…» 

Звичайний сільський хлопчина й не здогадується, які сили пробудило 

кохання в лісовій істоті, яке «огнисте диво» оновлення вона пережила. 

Лукаш не цінує «душі своєї цвіту», не знає, які дива може творити тихий 

голос його сопілки. Щедрі поклади поезії й краси в його душі вкриті шаром 

буденщини, черствого житейського практицизму. 

Його внутрішнє багатство явилося Мавці весняної місячної ночі, але 

сам Лукаш і занедбав його під стріхою хати, під впливом меркантильної 

матері й Килини. 

Лев – дядько Лукаша. 

«…уже старий чоловік, поважний і дуже добрий з виду; по-поліському довге 

волосся білими хвилями спускається на плечі з-під сивої повстяної шапки-

рогатки; убраний… у полотняну одежу і в ясно-сиву, майже білу свиту; на 

ногах постоли, в руках кловня, коло пояса на ремінці ножик, через плече 

виплетений з лика кошіль (торба) на широкому ремені». 

Образ дядька Лева – один із найбільш позитивних серед людських 

персонажів твору. Він знав ціну краси й гармонійного співіснування людини 

з природою, добре знав і те, що протиставити себе природі, знехтувати її 

закони — значить підрубати гілку, на якій сидиш. Він дбайливо ставився до 

лісу, із симпатією – до Мавки та інших лісових істот. Таке ставлення до 

природи дядько Лев виховував і у свого небожа Лукаша. 

Негативні людські персонажі 

Леся Українка майстерно створила характери Килини й матері Лукаша. Це 

досить типові образи жінок, утомлених тяжкою працею по господарству. 

Лукашевій матері потрібна роботяща невістка, а не мрійлива Мавка, яка 

сприймає природу як живу істоту. 

Мати Лукаша настільки душевно згрубіла, що не помічає навіть 

Мавчиної вроди, а згадує про її чесноти лише тоді, коли «лукава, як видра, 

хижа, наче рись» Килина демонструє свою справжню натуру. 

Килина – духовний антипод Мавки, занадто меркантильна й 

приземлена жінка. 

Зовнішній вигляд Килини описано детально: 

«Молода повновида молодиця, у червоній хустці з торочками, у бурячковій 

спідниці, дрібно та рівно зафалдованій, так само зафалдований і зелений 

фартух з нашитими на ньому білими, червоними та білими стяжками… 



намисто дзвонить дукачами на білій пухкій шиї, міцна крайка тісно 

перетягає стан і від того кругла, заживна постать здається ще 

розкішнішою». 

Для вульгарної та обмеженої Килини чи не найбільший життєвий скарб 

— «корова турського заводу» (тобто багатство й добре влаштований побут). 

Вона в житті так і не зазнала справжнього щастя, так і не збагнула, що 

духовно не перемогла Мавку. 

Зовнішність Мавки описано досить побіжно: 

«В ясно-зеленій одежі, з розпущеними чорними, з зеленим полиском, 

косами…», «Як дівчина… ба ні, хутчій як панна, бо й руки білі, і сама 

тоненька, і якось так убрана не по-наськи…» 

Без сумніву, це ідеалізований і сильний образ: лісова красуня 

намагається наблизити дійсність до мрії, на шляху до щастя її ніщо не може 

зупинити. Вона без жалю покинула заради «людського хлопця» лісові хащі й 

могла б знайти з людьми спільну мову, якби всі вони були такими мудрими, 

як дядько Лев. 

Та Лукаш не встигає перейнятися дядьковою наукою: напровесні 

приходять вони із далекого села в ліс, а вже восени дядько Лев помирає. 

Господарство прибирає до своїх рук дріб’язкова Лукашева мати, а згодом до 

неї приєднується й достойна її невістка. 

Мавка ж принесла в Лукашеву хату не тільки красу: з нею прийшла до 

лісової господи прихильність природи й достаток: 

«Як вона глядить корів, то більш дають набілу». 

Однак Лукаш не зміг відстояти своє кохання, не зміг «своїм життям 

до себе дорівнятись». Його перемогла сіра буденщина із захланною й 

обмеженою матір’ю. А зрада Лукаша почалася з того моменту, коли поріг 

його хати переступила Килина. 

Лісовик 

«…малий, бородатий дідок, меткий рухами, поважний обличчям; у 

брунатному вбранні барви кори, у волохатій шапці з куниці». 

Голова духів лісу, оберігає лісовий світ. Насторожено й суворо, проте 

справедливо ставиться до світу людей, застерігає Мавку, щоб вона трималася 

подалі від цього світу, оскільки знає, що люди загалом підступні та зрадливі. 

Перелесник 

«…гарний хлопець у червоній одежі, з червонястим, буйно розвіяним, як 

вітер, волоссям, з чорними бровами, з блискучими очима». 

Це надзвичайно енергійний, жвавий, веселий лісовий хлопець, закоханий у 

Мавку, він допомагає їй у скрутні хвилини, намагається врятувати її життя. 

Водяник та Русалка 

Вороже до світу людей налаштовані представники водного світу – 

Водяник та Русалка. 

Водяник – це суворий та справедливий дух води, він стежить за 

порядком та не любить зазіхання з боку чужинців. 



«Він древній, сивий дід, довге волосся і довга біла борода всуміш з баговинням 

звисають аж по пояс. Шати на ньому – барви мулу, на голові корона із 

стулок черепашки. Голос глухий, але дужий». 

Русалка – подруга Мавки, проте має зовсім інший характер. Вона 

заздріслива, підступна та лиха. Заздрить щастю Мавки й мріє погубити її 

коханого Лукаша, бажає йому смерті. Легковажна та грайлива: 

«Русалка випливає і знадливо всміхається, радісно складаючи долоні. На ній 

два вінки – один більший, зелений, другий маленький, як коронка, перловий, з-

під нього спадає серпанок». 

Той, що греблі рве 

Це жвавий та енергійний водний хлопець з занадто бурхливою та 

непередбачуваною поведінкою. 

«…молодий, дуже білявий, синьоокий, з буйними і разом плавкими рухами; 

одежа на йому міниться барвами, від каламутно-жовтої до ясно-блакитної, 

і поблискує гострими злотистими іскрами». 

Русалка Польова – подруга Мавки. Має ніжний та лагідний характер. 

Благає Мавку зупинити Лукаша, коли той починає жати пшеницю в полі, бо 

це завдає їй болю. 

«…зелена одіж на їй просвічує де-не-де крізь плащ золотого волосся, що 

вкриває всю її невеличку постать; на голові синій вінок з волошок, у волоссі 

заплутались рожеві квітки, ромен, березка». 

Той, що в скелі сидить – «страшне Марище», злий та лихий дух 

підземелля, який карає неслухняних лісових істот за зраду місцевих законів 

(так, він ув’язнює Мавку за те, що вона кохалася з людським хлопцем). 

 

Перегляньте відеоматеріали за посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=SRQS-FgxcS4 

(відеоаналіз) 

https://www.youtube.com/watch?v=1t-7AWgjtd4 

(система образів) 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj_xavwI-QA 

(аудіокнига) 

 

Виконайте тестові завдання: 

1.Кому з героїв драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» належать ці слова: 

«Ой леле! Хижку? То се тут люди будуть? Ой, ті люди З-під стріх 

солом’яних! Я їх не зношу! Я не терплю солом’яного духу.» 

А) Мавці     Б) дядьку Леву      В) Лукашу       Г) Русалці 

https://www.youtube.com/watch?v=SRQS-FgxcS4
https://www.youtube.com/watch?v=1t-7AWgjtd4
https://www.youtube.com/watch?v=Uj_xavwI-QA


2. Кому з героїв драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» належать ці 

слова:  «Як я буду вмирати, То прийду, як звір, до лісу, - Отут, під дубом, хай 

і поховають». 

А) Лісовику    Б) Лукашу      В) дядьку Леву       Г) Перелеснику 

3. Кому з героїв драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» належать ці 

слова: «Я, жінко, бачу те, що ти не бачиш…Тепер я мудрий став…» 

А) дядьку Леву     Б) Лісовику      В) Лукашу        Г) Перелеснику 

4.Кому з героїв драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» належать ці слова: 

«Ні, я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає!» 

А) Русалці Польовій         Б) Мавці       В) матері Лукаша     Г) Килині 

5.Хто це з героїв драми «Лісова пісня»: .…не дав зрубати дуба, хоч за нього 

купці «давали гроші» немалі? 

А) Лукаш         Б) Лісовик      В) дядько Лев 

6. Хто це з героїв драми «Лісова пісня»: “…чудовим співом ніжної сопілки 

пробуджує від сну красуню дивну – Мавку?” 

А) Весна       Б) Лісовик      В) Перелесник        Г) Лукаш 

7. Хто це з героїв драми «Лісова пісня»: «…не має волі «своїм життям до 

себе дорівнятись»? 

А) Килина      Б) Лукаш     В) Перелесник      Г) Куц 

8. Хто це з героїв драми «Лісова пісня»: ”…царівна лісова з багатою душею і 

серцем, сповненим надії і любові”? 

А) Польова Русалка      Б) Лісовик     В) Мавка         Г) Килина 

9. Хто це з героїв драми «Лісова пісня»: “…поранила серпом навмисне руку, 

щоб не губить краси Русалки Польової”? 

А) Килина     Б) мати Лукаша      В) Мавка     Г) Польова Русалка 

10. Хто це з героїв драми «Лісова пісня»: «…лукава, ніби видра, і «хижа, наче 

рись»? 

А) Килина    Б) мати Лукаша      В) Мавка       Г) Польова Русалка 

11. Хто це з героїв драми «Лісова пісня»: “…для збільшення господарських 

достатків нехтує почуттям сина, що палко покохав лісову царівну”? 



А) Килина       Б) мати Лукаша     В) Русалка 

12.Хто це з героїв драми «Лісова пісня»: «…прагне усе живе і вільне ввести в 

«твердиню тьми й спокою»? 

А) Водяник      Б) Лісовик     В) Перелесник      Г) Той, що в скалі сидить 

 

Тема: М. Вороний «Блакитна Панна», «Інфанта». Коротко про життя і 

творчість, багатогранну діяльність митця. Єдність краси природи і 

мистецтва, образотворчі засоби в поезії («Блакитна Панна») 

Микола Вороний… Що ми знаємо про цього одного з 

найталановитіших українських поетів кінця ХІХ – поч.. ХХ століття, 

критика, перекладача, актора, журналіста, чиє ім′я міцно вписане в історію 

нової української літератури, а сама творчість стала явищем високої 

художньої цінності? 

 Знаємо не так уже й багато. Він творив на зламі двох епох. Ні лещата 

царської цензури, ні суховії пролетарської критики не змогли перепинити 

чистий струмок його досконалої лірики. 

Народився майбутній поет 24 листопада (6 грудня) 1871 року на 

Катеринославщині в родині ремісника. Дитинство минало на околиці 

Харкова, куди через півроку після народження хлопчика переїхали батьки. 

Захоплювався європейською літературою. Найсильніше враження на нього 

справили заборонені твори Шевченка. Поглибили національну 

самосвідомість юнака вистави театру М. Кропивницького. 

Спочатку він навчається у Віденському, а потім у Львівському 

університетах, зближується з Іваном Франком, якого вважає велетнем думки, 

а вплив його на себе – колосальний. У Львові стає членом редколегії журналу 

«Житє і слово», деякий час працює режисером театру «Руська бесіда». 

Одначе вплив на молодого поета мають не тільки І.Франко та його 

однодумці, а й французькі символісти Бодлер та Мореас, німецькі філософи-

ідеалісти Шеллінг, Шопенгауер, Шлейєрмахер. 

У 1897 році Вороний переїжджає на Східну Україну, де протягом 

чотирьох років веде життя актора театральних труп, проголошує гасло 

«Чистого мистецтва» в українській літературі, хоч у власних поетичних 

творах не дотримується його.  

Навесні 1903 року Микола Вороний прибуває до Києва на з’їзд 

громадівців як делегат Одеської «Старої громади» і тут знайомиться з Вірою 

Миколаївною Вербицькою. Після цієї зустрічі душа поета співала «гімн 

щасливого кохання». 



Незабаром закохані побралися й поселилися в Чернігові. Однак тихого 

сімейного життя, якого Микола Вороний так прагнув під час акторських 

мандрів, не вийшло. Уже через рік сім′я розпалася. Душевна рана від розриву 

з дружиною не гоїлася ще й через те, що з нею лишився улюблений син 

Марко. 

«Тоді ж, доведений до розпачу, - читаємо в листі до О.І.Білецького, - я 

хотів позбавити себе життя: розпалив грубу і затулив комин, а сам положився 

спати; коли чад наповнив хату і став душити мене, я в кошмарі почув крик 

дитини, мого малого синка, що лишився при жінці. Якась сила підхопила 

мене, штовхнула в двері, що не були щільно зачинені, і я впав на сніг, де 

пролежав довго, доки не стямився, після чого освіжив хату. Це коштувало 

мені гарячки і перестуди». 

Пізніше трагедія поетового нещасливого кохання вилилась у віршовані 

цикли «За брамою раю», «Разок намиста» та в окремі поетичні шедеври, 

сповнені невимовного болю, відчаю, глибокого страждання і водночас віри в 

силу світлого людського почуття. 

З 1910 року поет оселяється в Києві, видає перші збірки своїх віршів 

«Ліричні поезії», «В сяйві мрій», працює в театрі М.Садовського, пише 

рецензії на театральні вистави, статті про театр і драматургію. Тут застає 

його звістка про Лютневу революцію 1917 року в Петрограді, яку поет гаряче 

привітав. Саме в цей час він створив глибоко- патріотичний вірш  «За 

Україну!», який став справжнім народним гімном борців за волю 

Батьківщини. 

 Розчарувавшись у революційній дійсності, поет емігрував за кордон. 

Жив у Варшаві, де зблизився з польськими письменниками. Але весь час 

стежив за подіями, що відбувалися в Україні. Звідти приходили невтішні й 

суперечливі вісті. Однак там була його Вітчизна. Коли глибока туга за 

рідним краєм стала нестерпною, поет навесні 1926 року повернувся в 

Україну. 

 Те, що він побачив на рідній землі, глибоко вразило. Невдовзі над 

Вороним, як і над більшістю відомих культурних діячів України, збираються 

чорні хмари сталінського терору. Йому нагадали і «буржуазно-естецьку» 

творчість, і святкування 25-річного ювілею своєї літературно-мистецької 

діяльності в 1919 році з Петлюрою («гетьман української поезії з гетьманом 

української армії»). 

 На початку 30-х років поета виселили з Києва і засудили на 3 роки 

концтаборів. Тяжкі фізичні страждання підсилювалися невимовною тугою за 

рідними. 



 Вороному довелося пройти всі тортури, уготовані сталінською 

пекельною машиною. Йому інкримінували відступництво, шпигунство, а 

його творчість класифікували як націоналістичну вилазку класового ворога.

 Історія не зафіксувала точних відомостей про останні дні поета. 

Страдницька дорога Вороного завершилася двома страшними папірцями – 

вироками слідчих органів. Нелюдськи жорстокий суд було виконано 7 червня 

1938 року. Сам того не відаючи, він пережив свого улюбленого сина майже 

на рік. Велику роль у пом’якшенні несправедливого вироку Вороному 

відіграло клопотання його сина Марка – відомого дитячого поета, що 

працював у Москві й спеціально приїхав до Києва. Допомога батькові 

коштувала синові дорого. Його заарештували, згодом засудили до семи років 

виправно-трудових таборів і заслали в місто Кем біля Соловецьких островів, 

звідки він уже не повернувся - був розстріляний у жовтні 1937-го. 

 Микола Вороний був посмертно реабілітований аж двічі.  

 

Образотворчі засоби в поезії «Блакитна Панна». 

БЛАКИТНА ПАННА 

Має крилами Весна 

Запашна, 

Лине вся в прозорих шатах, 

У серпанках і блаватах… 

Сяє усміхом примар 

З-поза хмар, 

Попелястих, пелехатих. 

Ось вона вже крізь блакить 

Майорить, 

Довгожданна, нездоланна… 

Ось вона — Блакитна Панна!. 

Гори, гай, луги, поля — 

Вся земля 

Їй виспівує: «Осанна!» 

А вона, як мрія сну 

Чарівна, 

Сяє вродою святою, 

Неземною чистотою, 

Сміючись на пелюстках, 

На квітках 

Променистою росою. 

І уже в душі моїй 



В сяйві мрій 

В’ються хмелем арабески, 

Миготять камеї, фрески, 

Гомонять-бринять пісні 

Голосні 

І сплітаються в гротески. 

Вірш «Блакитна панна» Вороного — взірець пейзажної лірики. Вороний 

витворює гімн весняній природі, молодості, натхненню, оспівав весну як 

блакитну панну. Поряд зі звичними, традиційними у фольклорі та в 

літературі засобами виразності (весна запашна, чарівна, у прозорих шатах, у 

серпанках) автор використовує біблійну урочисту лексику («Осанна!»), 

метафори («в душі моїй, в сяйві мрій в’ються хмелем арабески»), мистецькі 

терміни (арабески, фрески, гротески). І це надає творові неповторне 

інтелектуально-мистецьке естетичне забарвлення.  

Нове XIX століття ознаменувалося зростанням напруження в 

суспільному, політичному житті. 

У цій ситуації митці-модерністи намагаються осмислити епоху шляхом 

пізнання метафізичних (духовних) процесів і зламів, що спричиняють появу 

хаосу. Микола Вороний як яскравий представник символізму також у 

пошуках вічних цінностей — однією з яких є мистецтво, народжене з 

гармонії краси. 

Вірш має витончену форму, яскраві тропи. Провідні мотиви твору — 

возвеличення краси природи і єдність її з мистецтвом. Блакитна панна — це 

образ Весни «у серпанках і блаватах», якій уся земля виспівує: «Осанна!» і 

тривожить душу ліричного героя. Для символістів, як і для представників 

інших модерністських стилів, форма вірша, художні засоби набували дуже 

великого значення: важливо не стільки що сказати, а як сказати. Микола 

Вороний став, по суті, новатором у розширенні музичних можливостей 

українського вірша. «Блакитна панна» рясніє асонансами й алітераціями, як і 

сама Весна, що приходить до нас із співом птахів і ручаїв. Сам автор 

зазначав: «Я писав не так од образу, як од звуку. І дійсно, мелос, спершу 

примітивний, а далі технічно все більше ускладнений, був джерелом моєї 

пісні-вірша». Справді, джерелом поезії, її ритму й звучання, є мелодія. Звук 

для символістів — понад усе. У науці навіть відоме поняття 

«звукосимволізм».  

Не можна не помітити в «Блакитній панні» Вороного і специфічного 

розміщення рядків у строфах: вони ніби сходинки, по яких скрапує на весні 

талий сніг під грою сонячного проміння. Таке розміщення рядків поезії 

будить особливий темпоритм.  



Отже, форма у поетів-символістів — це надважливий засіб витворення 

потужного ліричного струменя. 

Паспорт ліричного вірша. 

Рік створення: 1912. 

Напрям: модернізм. Течія: символізм. 

Збірка: «Гротески». 

Рід: лірика. 

Жанр: ліричний вірш. 

Тематичний різновид (вид лірики): інтимно-пейзажна лірика (весняні 

настрої). 

Тема: гармонія природи й мистецтва, «має крилами Весна запашна, лине все 

в прозорих шатах, у серпанках і блаватах…». 

Ідея: звеличення краси й природи; возвеличення природи, життя як джерела 

творчої енергії , довгожданна, нездоланна… ось вона — Блакитна Панна!… 

Мотиви: «краса природи»; «гармонія»; «буяння життя»; «джерела 

творчості». 

Провідний мотив: возвеличення краси природи та єдність її з мистецтвом. 

Образи: людей: ліричний герой — митець; природи: Блакитна Панна-Весна; 

хмариу гори, гай, луги, поля, земля, пелюстки, роса, квітки; предметів і явищ: 

крила, шати, серпанки, блавати, усміх, блакить, «Осанна!», мрія сну, врода, 

чистота, душі, сяйво мрій, арабески, камеї, фрески, пісні, гротески. 

Символічні образи: Блакитна Панна (символ життя, весни, божественної 

присутності, краси й гармонії); блакить (символ джерела духу); «Осанна!» 

(символ вітання бога) та ін. Блакитна панна – це образ-символ Весни «у 

серпанках і блаватах», якій уся земля виспівує: «Осанна!» і тривожить душу 

ліричного героя: Композиція (зміст): (І октава) має крилами усміхнена 

примарами хмар Весна — (II октава) Весна — Блакитна Панна з’являється, їй 

хвала — (III октава) опис краси Панни — (IV октава) у душі ліричного героя 

радість: «в’ються хмелем арабески, миготять камеї, фрески, гомонять-

бринять пісні і сплітаються в гротески голосні». 

Система віршування: силабо-тонічна. 

Віршовий розмір: нерівностопний хорей. 

Строфа: восьмивірш (октава). 

Римування: паралельне й перехресне (ааббвгвг)  

Художні засоби виразності: епітет, символ, персоніфікація, метафора, 

порівняння, інверсія, повтор. 

епітети: весна запашна, прозорих шатах, вродою святою, неземною 

чистотою, променистою росою  



метафори: «сміючись на пелюстках, на квітках» порівняння: а вона, як мрія 

сна чарівна  

гіпербола: сміючись на пелюстках, на квітках анафора: має  крилами Весна 

запашна  

окличні речення: ось вона — Блакитна Панна! ЇЇ виспівує: » Осанна!» 

інверсія: лине все, крізь блакить майорить, сяє вродою, сміючись на 

пелюстках 

Новаторство Миколи Вороного виявилося в розширенні музичних 

можливостей українського вірша. «Я писав не так од образу, як од звуку», – 

зазначав він.  

Джерелом його поезії є мелос, мелодія. Звук для символістів – понад усе.  

Специфічним є розміщення рядків у строфах «Блакитної панни»: вони ніби 

сходинки, по яких скрапує навесні талий сніг під грою сонячного проміння. 

Таке розміщення рядків поезії будить особливий темпоритм.  

Значення в літературі: твір є яскравим прикладом символізму в українській 

літературі. Автор поєднав постійні епітети, характерні для фольклору, з 

урочистою біблійною лексикою, метафорами й мистецькими термінами. 

Недарма Вороного називають співцем краси. Краса була і джерелом його 

творчості, і найголовнішим образом. Поет її бачив усюди: у чарах природи 

рідного краю, у високому земному призначенні людини, у її благородних 

почуттях. «Високих дум святі скрижалі, всі наші радощі і жалі, всі ті боління, 

і надії, і чарівливі гарні мрії» — ці мотиви визначають суть, сенс лірики 

Вороного, девізом котрого завжди було «йти за віком і бути цілим 

чоловіком». На думку М. Вороного, саме поезія символізму найкраще може 

передати прагнення людини, її бажання краси, пошуки кохання, роздуми над 

сенсом життя. 

Перегляньте відео за посиланням:   

https://www.youtube.com/watch?v=Id6usy302xQ 

(біографія письменника) 

https://www.youtube.com/watch?v=wR1mKWC1I2s 

https://www.youtube.com/watch?v=Id6usy302xQ
https://www.youtube.com/watch?v=wR1mKWC1I2s


(аналіз творчості) 

https://www.youtube.com/watch?v=gUCuIOCP1To 

(аудіовірш) 

 

Тема: О.Олесь. Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання 

митця. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості(«З журбою 

радість обнялась...»). «Чари ночі»– перлина інтимної лірики української 

поезії. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово 

рідне! Орле скутий!..») 

 Олександр Олесь (справжнє прізвище — Кандиба) народився 5 грудня 

1878 року в м. Білопілля в лебединськім повіті Слобожанщини Сумської 

області в чумацько-селянській сім'ї. Дід по матері орендував маєток у селі 

Верхосулі, де провів молоді роки Олесь. Батько, Іван Федорович, працював 

на рибних промислах в Астрахані, де й утопився у Волзі, коли Сашкові було 

11 років. 

 Мати Олександра з трьома дітьми повернулася до Білопілля. 

Виховувала дітей в любові. У чотири роки Сашко вже вмів читати. 

Незабаром перед ним почала відкриватися чарівна поезія Шевченкового 

„Кобзаря”. Тут Олександр Олесь закінчив початкову школу й двокласне 

училище, а у віці 15 років вступив до хліборобської школи в містечку 

Деркачі неподалік Харкова. Там Олександр брав участь у випуску 

рукописних журналів „Комета” та „Первоцвіт”, у яких з'являються його 

перші вірші. 

 Став вільним слухачем агрономічного відділення Київського 

політехнічного інституту, незабаром через матеріальні нестатки Олесь 

змушений був залишити його. Працює в херсонських степах. 

 1903 року Олесь вступив до Харківського ветеринарного 

інституту. Під час навчання в університеті паралельно працює на Дарницькій 

скотобійні. 

 Визначальним фактом у житті Олександра Олеся стала поїздка 

на відкриття пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві. У цей час він 

познайомився з Борисом Грінченком, Михайлом Коцюбинським, Лесею 

Українкою. Творчість Олеся виразно поділяється на два періоди: в Україні 

(1907-1918 рр.) та в еміграції (1919-1944 рр.). Від 1909 року Олесь позначає 

обкладинки своїх книжок спершу з варіянтами (Кн. ІІ, Т. ІІІ), а від 

„Драматичних етюдів” послідовно використовує позначення „Кн.” плюс 

https://www.youtube.com/watch?v=gUCuIOCP1To


римська цифра, яка відповідає порядковому номеру збірки. У 1905 р. 

альманах „Багаття” вперше публікує твори Олександра Олеся. За 1907-1918 

рр. поет створив шість книг: „З журбою радість обнялась”. Становлення 

поета припадає на часи революційного піднесення визвольного руху. За 

сприяння відомого історика Олександри Єфименко, яка високо оцінила вірші 

молодого автора, на кошти українського громадського діяча Петра 

Стебницького в 1907 р. виходить його збірка поезій „З журбою радість 

обнялась” під псевдонімом Олександр Олесь. Творами талановитого поета-

лірика захопилася освічена громадськість, з нетерпінням очікуючи нових 

видань — книжки „Драматичні етюди”. 1909 року вийшла друком збірка 

„Будь мечем моїм!..”, 1911-го — третя збірка „Книжка третя”. 

 Після більшовицького жовтневого перевороту Олесь опиняється 

за кордоном. Еміграція стала трагедією життя Олеся. Після еміграції за 

кордон оселяється й періодично живе в Будапешті, Відні, Берліні, Празі. 

Олесь видає за кордоном ряд збірок, основна тема яких — туга за Україною. 

 Тяжкими були останні роки Олександра Олеся. Гітлер 

розчленовує Чехо- Словаччину, яка прихистила поета. Угорські фашисти в 

крові затопили проголошену державність Карпатської України. У вересні 

1939 р. спалахнула Друга світова війна. Поета не покидають тривожні думи 

про сина Олега — активного учасника руху Опору. Восени 1941 р. юнак 

побував у Києві, мріючи про відновлення української державності. Та 

боротьба була нерівною: нацисти схопили Олега Ольжича й у червні 1944 р. 

закатували в концтаборі Заксенгаузен. Так передчасно обірвалося життя 

відомого вченого-археолога й талановитого поета. 22 липня 1944 року 

Олександр Олесь помер у Празі невдовзі після того, як одержав 

повідомлення про загибель сина Олега Ольжича. Похований на 

Ольшанському кладовищі в Празі. 

Поезія „З журбою радість обнялась” 

З журбою радість обнялась… 

В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 

І з дивним ранком ніч злилась, 

І як мені розняти їх?! 

В обіймах з радістю журба. 

Одна летить, друга спиня… 

І йде між ними боротьба, 

І дужчий хто — не знаю я… 

1906 

Аналіз твору 

Вірш “З журбою радість обнялась” датований 1906 роком складається 

всього з двох строф, в яких визначене поетичне кредо Олеся. 



Образ журби з радістю в обіймах наводить на думку, що не буває 

радості без журби, так, як і журби без радості. Напевно, життя – це химерне 

сплетіння болю, туги з любов’ю і щастям. Хіба б могла людина відчути 

радість, якби не знала, що таке печаль? 

У мистецтві, як і в житті, немає “білішого” і “чорного”. Від того, як 

складається життя митця, залежить настроєва тональність його творчості. 

Вид лірики: інтимна (любовна)  

Жанр: романсВіршовий розмір: чотиристопний ямб 

Тема: у житті людини є журба і радості, якими міниться життя. 

Олесь висловив думку про те, що він і сам не знає, хто дужчий: журба чи 

радість. Ці почуття однаково дорогі поетовому серцю, бо вони наснажують і 

живлять його творчість. Може, творчість народжується зі страждання і стає 

джерелом розради для багатьох людей, які шукають відповіді на болючі для 

себе питання? 

Літає радість, щастя світле, Дзвенять пташки в садах рясних, 

Сміються знову трапи, квіти… А сльози ще тремтять на них. 

Вірш будується як художній монолог у двох строфах, двох етапах 

сповіді. Ліричний сюжет розвивається на контрастах: зіставляються настрої і 

почуття душі героя-мрійника. 

Художня палітра твору забарвлена чарівною наспівністю і 

милозвучністю, яка досягається алітераціями та асонансами (у, о, а, і), 

символістський прийомом недомовлення, риторичним та анафорични 

запитанням. 

У вірші розкривається складна діалектика почуттів ліричного героя, 

силу яких увиразнють антитези, порівняння(сліз х перлинами). 

Журба і радість стають живими істотами, поміж них з’являється 

ліричне “я”. Реальне переплітається з містичним, надчасовим, витворюючи 

багатозначний образ художнього світу. 

 

Аналіз вірша «Чари ночі» 
Збірка: «З журбою радість обнялась». 

Рід: лірика. 

Різновид лірики: інтимна, філософська, пейзажна. 

Жанр: романс. 

Напрям: символізм. 

Мотив: захоплення красою життя й красою кохання, заклик «ловити летючу 

мить життя». 

Прекрасним зразком органічного поєднання пейзажної, філософської та 

інтимної лірики є поезія Олександра Олеся «Чари ночі» зі збірки «З журбою 

радість обнялась». За жанром цей твір – романс, завдяки проникливій 

мелодійності він став популярною народною піснею. 

Центральним мотивом цієї поезії є заклик любити життя, 

насолоджуватись його красою, цінувати кожну мить. Автор пропонує 

ліричному героєві, а з ним і читачеві, улити «струмінь власної душі» у 

«шумляче море» краси весняної природи, до дна випити чашу щастя 



молодості й кохання, тим паче, що щастя – надто швидкоплинне, саме тому 

потрібно «ловити летючу мить життя». Цю ідею увиразнює образ Фауста: 

І схочеш ти вернуть собі, Як Фауст, дні минулі... Та знай: над нас – боги 

скупі, Над нас – глухі й нечулі…"  

Продовжуючи народнопісенну традицію, Олександр Олесь будує вірш 

на наскрізному паралелізмі «людина – природа». Ліричність поезії 

посилюється влучними метафорами, наприклад, «тут ллються пахощі густі, 

там гнуться верби п’яні», «…уся земля тремтить в палких обіймах ночі»; 

персоніфікованим образом весни, яка завжди була символом молодості, 

краси, оновлення, наприклад: «весна іде назустріч нам», «весна бенкет 

справляє». Таким чином, одухотворена природа перебуває в органічній 

гармонії з почуттями ліричного героя: «Поглянь, уся земля тремтить В 

палких обіймах ночі, Лист квітці рвійно шелестить, Траві струмок воркоче». 

Використовує поет у вірші й прийом обрамлення: на початку й у фіналі поезії 

повторюється строфа: Сміються, плачуть солов’ї І б'ють піснями в груди: 

"Цілуй, цілуй, цілуй її – Знов молодість не буде!" 

 

Аналіз вірша «О слово рідне! Орле скутий!..» 

 

Рід літератури: патріотична лірика.  

Жанр: вірш-медитація (історико-філософське осмислення ролі рідного слова, 

загалом митця в історичній долі народу).  

Мотиви: щире захоплення рідним словом; гнівне картання тих, хто його 

нищить і зневажає; заклик любити й берегти рідне слово.  

Віршовий розмір: чотиристопний ямб.  

Художні особливості: три частини композиції виконують роль тези, 

антитези і синтезу.  

Поезія вибудувана як монолог-звертання ліричного героя до рідного 

слова. Анафора «О слово рідне!» увиразнює не тільки композиційну єдність, 

а й змістову наповненість, підкреслює щирість ліричної оповіді, 

схвильованість героя, зумовлює ораторські інтонації, патріотичні почуття. У 

серці автора виникає біль через зневажливе ставлення до рідної мови й 

історичне безпам’ятство співвітчизників. Наскрізна антитеза розгортає 

сюжет вірша.  

Поет використовує яскраві метафори й епітети. Українське слово 

уподібнюється «скутому орлу», тобто поневоленому народові, слово якого 

звучало завжди як «співочий грім батьків моїх», а тепер «дітьми безпам’ятно 

забутий». Поет вдається до ремінісценцій послання «І мертвим, і живим...» 

 Т. Шевченка, закликаючи дієво любити свободу людини і народу. Для поета 

рідне слово, незважаючи на переслідування і заборони, – носій волелюбного 

духу народу, його безсмертя. Ідея вірша випливає з переконань митця, що 

рідне слово відбиває драматичну історію України, стало духовною зброєю 

народу. Зображуючи поетичний образ неповторної краси української мови і 

Вітчизни, поет висловлю своє творче кредо: «О слово! Будь мечем моїм! / Ні, 



сонцем стань! Вгорі спинися, / Осяй мій край і розлетися / Дощами судними 

над ним».  

Образ меча в Олеся перегукується з емблемою апостола Павла, у якого 

він символізує меч духовний: «Меч духовний є слово Боже». Автор 

переосмислює цей образ, поєднуючи в ньому духовне і творче начала; слово-

меч стає атрибутом свободи і справедливості. У руслі символізму поет 

вдається до міфологічних образів космічного простору – сонця, синього неба, 

музики зір, а також біблійних образів (судні дні), які очистять рідний край від 

зла і стануть запорукою відродження нації, якщо вона поставить слово-меч 

собі на службу, оберігатиме рідне слово – символ безсмертя народу. 

Художній напрям, стиль: модернізм: символізм. 

 

Перегляньте відео за посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=R4h-WYEtscg 

(характеристика життя і творчості) 

https://www.youtube.com/watch?v=YUx2V294yHE 

(аналіз поезій) 

https://www.youtube.com/watch?v=JQDgMCrlCmw 

https://www.youtube.com/watch?v=bQhDzm6-lKc 

https://www.youtube.com/watch?v=YCiIhGzHnzw 

(аудіовірші) 

 

Виконайте тестові завдання: 

Л.Українка, М.Вороний, О.Олесь. 

1.Перший друкований вірш Л.Українки 

А) Конвалія Б) Надія  В) Лісова пісня Г) Одержима 

2.Поетичні збірки Л.Українки 

А) Думи і мрії Б) На крилах пісень В) Відгуки 

3."Лісова пісня" за жанром – це _______________ 

4. Як називається перший журнал, у якому друкується поетеса? 

А) Правда Б) Зоря  В) Друг Г) Березіль 

5. Як звали чоловіка, якого кохала Леся? 

А) С.Мержинський Б) Климентій Квітка В) М.Костомаров Г) А.Кримський 

6. "Підручник історії східних народів" Українка створила для 

А) сестри Б) загальної школи  В) Драгоманова Г) брата Михайла 

7. В якій країні Леся лікувалася від своєї недуги? 

А) Єгипет Б) Індія В) Китай Г) Італія 

8. Вкажіть першу збірку Лесі Українки 

А) На крилах пісень Б) Думи і мрії  В) Відгуки Г) 7 струн 

9. Який з перелічених творів не друкувався за життя поетеси? 

А) Лісова пісня Б) Камінний господар В) Бояриня Г) Одержима 

10. Де відбуваються події твору "Лісової пісні"? 

А) на Буковині Б) На Волині В) в Галичині Г) в Карпатах 

11.Назвіть течію, яка характерна для письма Л.Українки_______________ 

https://www.youtube.com/watch?v=R4h-WYEtscg
https://www.youtube.com/watch?v=YUx2V294yHE
https://www.youtube.com/watch?v=JQDgMCrlCmw
https://www.youtube.com/watch?v=bQhDzm6-lKc
https://www.youtube.com/watch?v=YCiIhGzHnzw


12. "Я на гору круту, крем*яну буду камінь важкий підіймать .." ці рядки 

перегукуються з міфом про   А) Сізіфа Б) Геракла В) Афродіту Г) Ікара 

13.Які художні засоби вжито в рядку "Я на гору круту, крем"яную..." 

А) Алітерація Б) Асонанс В) Метафора Г) епітет 

14. Ідею гармонії людини і природи втілено в образі 

А) дядька Лева Б) Перелесника  В) Лісовика Г) Лукаша 

15).На скотобійні працював 

А) О.Олесь Б) М.Вороний В) М.Стефаник Г) Михайло, брат Л.Українки 

16. Що повертає Лукаша з вовкулаки в людину? 

А) вогонь Перелесника Б) молитви матері В) сила Лісовика Г) любов Мавки 

17.До якого виду лірики належить поезія Вороного "Блакитна пана" _____ 

18. У рядку поезії Вороного "....А вона, як мрія сну .." вжито художній засіб 

_______________________ 

19. М.Вороний був репресований у 

А) 1932 Б) 1929 В) 1942 Г) 1934 

20. Поезія О.Олеся "Чари ночі" -це ..... лірика _________________ 

21.У рядку "Сміються , плачуть солов*ї.." вжито художній засіб 

А) антитеза (протиставлення) Б) епітет В) асонанс Г) звертання 

22.Вкажіть послідовність друку збірок М.Вороного 

1. В сяйві мрій 

2. Ліричні поезії 

3. За Україну 

4. Євшан-зілля 

23.Чому О.Кандиба взяв собі такий псеводнім "Олесь"? 

А) це вшанування пам*яті батька, який загинув, коли Оександру було 11. 

 Б) це взнак вдячності матері, що привила йому любов до українського слова 

В) це дружина Віра так його називала 

 Г) це дало йому можливість емігрувати за кордон 

24.О.Олесь представник літературного напряму 

А) символізм Б) експресіонізм В) імпресіонізм Г) класицизм 


