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Група № 26 

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

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

Мета (формувати компетентності):  

предметні (знати про особливості угруповання «Молода муза». діяльність 

цієї групи);  

ключові (уміти знаходити та систематизувати інформацію з різних джерел 

для виконання навчальних завдань; усвідомлювати значення етичних норм в 

особистому та суспільному житті, прагнути їх дотримуватися; уміти 

пов'язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки; 

логічно висловлювати власні думки; давати оцінку героям, використовуючи 

навички критичного мислення; критично оцінювати результати людської 

діяльності в природному середовищі);  

загальнокультурні (усвідомлювати те, що любов до Вітчизни — одна з 

найбільших людських чеснот; формувати прагнення до гармонії вчинків із 

загальнолюдськими цінностями). 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ 

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

ІV. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ 

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 

Ознайомитися з навчальним матеріалом. 

«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».  

Виразне читання поетичних творів «молодомузівців». 

 

Зробити аналіз поетичних творів 

1. П. Карманський «Мені не жаль». 

Мені не жаль, що нам судилось… 

Карманський Петро 

Мені не жаль, що нам судилось 

Нести до скону хрест розлуки, 

Моє чуття не раз сталилось 

На пробнім камені розпуки. 

Мені не жаль… 

З мертвих спокоєм йму верстати 

Тернистий шлях страждань і суму, 

З брильянтів сліз буду кувати 

Твої трофеї: скорбну думу. 

З мертвих спокоєм… 



Лиш інколи в часі знемоги 

З дна серця вирветься зітхання, 

І я упаду край дороги 

І проклену своє страждання. 

Лиш інколи- 

Як побачиш сліпця, що край шляху пристав 

І тривожно шукає дороги, 

Приступи, розпитай і на путь його справ, 

Роз’ясни йому хвилі тривоги. 

Глянь, це я. Морщина поорала чоло, 

Буйний волос інеєм покрився; 

Провалилось життя, мов з водою пішло, 

Завчасу я журою упився. 

Із потопу життя я знімав рамена 

І благав на колінах підмоги, 

Але ти перейшла, гей царівна грізна, 

І лишила мене край дороги. 

Рік за роком минав, я розпучно ридав, 

А з сльозами я виплакав очі. 

І тепер я охляв, серед шляху пристав, 

Серед тучі і громів і ночі. 

Ти могла мене знять понад земні світи 

І вчинить самим Ікаром-богом, 

А тепер я сліпцем волочусь без мети, 

А мій лан спочиває відлогом. 

Приступи, подивись і на путь мене справ, 

Роз’ясни мені хвилі тривоги! 

Я втомився, охляв, серед шляху пристав 

І тривожно шукаю дороги. 

А все ж таки мені здається, 

Що я діждуся свого свята, 

Що ти прийдеш колись до мене 

І заговориш як до брата. 

Прийдеш, як мрія, що зродилась 

З безсонниці, зітхань і туги 

І щирим словом зачаруєш 

Мої застарілі недуги. 

Мені здається… Чи сповниться 

Моя надія — сам не знаю. 

Я квітами прибрав хатину 

І терпеливо дожидаю. 

 

2. В. Пачовський «Дрожаннє душі». 

ДРОЖАННЄ ДУШІ 



Так ходила по алеї, та займати я не міг! Чистий 

ангел-білосніг!.. Млів я, дивлячись на неї, плили 

сльози з віч моїх, заросив я слідки ніг… 

Поверталась, усміхалась – 

та займати я не міг!.. 

Та й над море сіла, пала – задивилась сумно в 

даль. Так на мене мала жаль – в шумі моря щось 

співала, з личка іскрилась печаль і мигтіла, як 

опаль… 

То тремтіла, то красніла, 

то гляділа сумно в даль… 

Нагло пирхла щебетушка, вже займати я не міг! 

А лишила мов на сміх білу шарфу з капелюшка – 

плили сльози з віч моїх, цілував я слідки ніг… 

Улетіла пташка біла – вже займати я не міг! 

 

3. Б. Лепкий «Минеться ніч, розвієсь тьма». 

Минеться ніч, розвієсь тьма, 

Просниться чорний сон. 

Настане день! Життя, весна 

Загляне до вікон. 

Та нім мине недолі час, 

Нім щастя зацвітуть квітки, 

О пісне! – не кидай ти нас! 

Дзвени, дзвени, дзвени! 

В лихій добі, в важкій борбі 

Мутиться людський ум. 

Нехай же він спічне собі 

Хоть хвилю серед дум. 

Най позабуде брязк оков 

І звірства боротьби, 

Під свою білу хоругов 

Горни ти нас, горни! 

Минеться ніч, розвієсь тьма, 

Просниться чорний сон! 

Настане день! Життя, весна 

Загляне до вікон. 

Та нім мине недолі час, 

Нім щастя зацвітуть квітки, 

О пісне! – не кидай ти нас! 

Дзвени, дзвени, дзвени! 

V. ПІДСУМКИ УРОКУ 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 



Зробити письмовий аналіз твору представника «Молодої музи»; підготувати 

повідомлення про життєвий і творчий шлях Лесі Українки. 

Фото конспекту уроку, домашнього завдання висилати на ел.пошту 

irinanikolaevna1977@ukr.net 

Питання Viber, Telegram, WhatsApp 0999707381 
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