
Тема: Образи нових жінок-інтелектуалок:талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, 

пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Меланхолійний вальс». Роль образу мелодії вальсу у 

відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство                            

О. Кобилянської. ПЧ №2. Повість «Людина» О. Кобилянська 

Мета: проаналізувати філософію жіночого самовираження; розглянути характери, ідеали, цінності 

літературних героїнь; проаналізувати новелу О. Кобилянської, зосереджуючи увагу на створенні 

образів нових жінок-інтелектуалок; характеризувати образи в їхньому порівнянні; з’ясувати роль 

музики як невід’ємної складової авторської ідейно-естетичної свідомості;розвивати   аналітичне   

мислення   учнів,   вдосконалювати   навички   дослідницької роботи та роботи в групах;   

виховувати любов до краси рідного слова, до його нетлінних перлин.   

Обладнання: презентація 

Тип: дистанційний 

Матеріали до уроку 

I. Організаційний момент. Забезпечення емоційної готовності до уроку 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

1. Ознайомлення з притчею «Найпрекрасніша музика (звучить  вальс Шопена) 

https://www.youtube.com/watch?v=nR9s6Gw0ieA 

Оптинський старець Анатолій якось поцікавився в однієї молодої піаністки, яку музику вона 

любить грати. 

– Бетховена, Гайдна, – відповідала вона. 

– А є музика ще краще. 

– Яка ж? Моцарта? – запитала дівчина. 

– Ні, ще краще. 

– Може, Баха? 

– Ні, ні. 

– Яка ж, я не знаю. 

– Музика душі. 

– Душі? Музика душі, та хіба є така? – запитала вона. 

– А як же. Є… 

Учитель: 

-У якому творі  розкривається внутрішній світ героїв саме за допомогою музики? 

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.  



Сьогодні у нас урок відбудеться в ритмі вальсу. Ми проаналізуємо філософію жіночого 

самовираження; розглянемо характери, ідеали, цінності літературних героїнь; з’ясуємо роль 

музики як невід’ємної складової авторської ідейно-естетичної свідомості.  

      У другій половині 90-х рр. О.Кобилянська шукає нового підходу до зображення теми 

інтелігенції («Аристократка», «Impromptu phantasie», «Valse melancoligue»). Письменницю 

приваблюють образи мужніх, високих духом жінок, романтичні, артистичні натури. 

 О.Кобилянська пристрасно любила музику, взагалі мистецтво. У кількох своїх творах вона 

майстерно змалювала талановиті мистецькі натури. Очевидно, маючи на увазі ці твори, 

письменниця в листі до О.Маковея від 17 лютого 1898 р. зауважувала: «… Я думаю, що моя заслуга 

се та, що мої героїні витиснули вже або бодай звернуть на себе увагу русинів, що побіч до 

теперішніх Марусь, Ганнусь і Катрусь можуть станути і жінки європейського характеру, не 

спеціально галицько-руського».  

 Зокрема, такими артистичними образами є героїні музичної арабески, як ще називають 

літературознавці, «Valse melancoligue». Вони живуть у світі музики, мистецтва, всіма силами 

прагнуть заспокоїти в собі ненаситну жадобу краси. 

ІV.  Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу. 

1.Теорія літератури 

Оповідач - особа, вигадана автором, від імені якої в художньому творі автор оповідає про події та 

людей. 

2. Рубрика «Це цікаво!» 

«Музика в житті О.Кобилянської» 

      На початку 80-х років XIX століття батько придбав для родини австрійське фортепіано марки 

"Vinzenz Оеsеr und Sohn". Призначалося воно, щоправда, для Євгенії Кобилянської – старшої 

сестри письменниці, яка з дев’ятирічного віку протягом кількох років опановувала секрети музики 

в приватному музичному закладі. Їй пророкували велике майбутнє в цій галузі, принаймні в 

Кімполунзі (місто в Південній Буковині, тепер на території Румунії, де Кобилянські мешкали в 

1874–1889 роках) вона вважалася найкращою піаністкою. Постійно грала на музичних вечорах у 

своєму місті, неодноразово брала участь у концертах у Чернівцях. У 1878 році Євгенію було 

запрошено в Сучаву на ювілей письменника Миколи Устияновича. Якраз тоді там відбувся 

загальноміський концерт, на якому Євгенія акомпанувала до окремих пісень, разом із Марією 

Устиянович у чотири руки грала "Угорські танці" Брамса. А взагалі, у її репертуарі були твори 

Мендельсона, Бетховена, Брамса. 

     До вересня 1886 року на фортепіано в родинному домі грали обидві сестри. Але коли Євгенія 

вийшла заміж, інструмент вона забрала із собою. 1 вересня 1886 року О. Кобилянська занотувала в 

своєму щоденнику: "Фортепіано вона забрала... Не знаю, що я робитиму без нього..." А 3 вересня 

ввечері записує знову: “В мене щось болить у серці, а через кімнату, де стояло фортепіано, я не 

можу перейти – його ж бо там більше нема. Я просто хвора з жалю, у мене болить кожен нерв, я 

хотіла б плакати, та мені соромно”. 



          Склалося так, що згодом цей музичний інструмент знову потрапив у помешкання видатної 

письменниці. Овдовіла Євгенія наприкінці 1912 року переселилася до сестри і жила разом із нею 

до 8 травня 1917 року, до своєї смерті. 

         Після того, як сестра відійшла у вічність, фортепіано залишилося у спадок О. Кобилянській. 

Але після перенесених хвороб (насамперед, частковий лівобічний параліч) їй самій грати на ньому 

було вже важко, до того ж, цей інструмент викликав болючі спогади про сестру, доходило навіть 

до галюцинацій – вона ніби бачила Євгенію біля інструмента. О. Кобилянська вирішила передати 

дорогу родинну реліквію сім’ї Костянтина Балицького, тодішнього чернівецького греко-

католицького священика – з цією сім’єю в неї була щира дружба. 

        У 1918 році Балицькі переїхали в Галичину, забравши з собою фортепіано. Згодом цей 

інструмент перейшов у власність доньки К. Балицького, коломийчанки Любомири Бабій. 

Багаторічні власники фортепіано ніяк не погоджувалися передати його до музею, для чого мали 

всі підстави, адже він їм дістався від О. Кобилянської: такою була її воля. А погодились, коли 

довідалися, що змушені будуть переселитись у квартиру в багатоповерховому будинку. До того ж, 

інструмент потребував капітального ремонту. До речі, уже з ініціативи музейних працівників його 

намагалися повернути до повноцінного життя декілька майстрів, але марно. Він стояв у 

меморіальному кабінеті письменниці в її чернівецькому музеї як експонат (хоч насправді в 

будинку, що на теперішній вулиці Димитрова, 5, за життя О. Кобилянської його ніколи не було). 27 

листопада 2003 року, у 140-у річницю від дня народження письменниці, фортепіано, таки 

зазвучало. Зазвучало завдяки золотим рукам відомого в багатьох країнах світу скрипкового 

майстра Володимира Солоджука. Понад рік він вишукував за власні кошти у Чернівцях, Львові 

необхідні деталі, понад рік відреставровував інструмент, знову ж таки, без оплати й без допомоги 

спонсорів. 

3. Дослідження жіночих образів 

-Як ви думаєте, із життям якої з героїнь твору письменниця порівнювала своє життя? (Софії 

Дорошенко). 

-Чому? Свою думку обгрунтуйте. 

-Чи звернули ви увагу, що з-поміж трьох героїнь тільки Софія має прізвище? Чому? (Софія (гр.; 

Sophia) – мудрість. Вона – Дорошенко! Українка!).   

-Про значення імен можна дізнатися з ономастики. 

Ономастика (від грец. óνομα — «ім'я», «назва») — наука, розділ мовознавства про сукупність 

власних (у більш вузькому сенсі — особистих) імен (онімів) об'єктів. Ономастика вивчає історію та 

закономірності їх виникнення, розвитку і функціонування, зміни, поширення і структури власних 

імен у мові і мовленні, у літературній і діалектній сферах. 

Марта  (від арам. Marta) – пані, господиня. 

Ганна  (др.-євр.; Channa) – благодать. 

-Чи підходять імена наших героїнь до їх характерів? 

-Чому письменниці вдалося так точно передати душевні порухи жінок? (Вона відчувала їх сама). 



-Назвіть кредо мисткинь Ганни й Софії. (Мистецтво (краса) понад життя). 

-Що, на їхню думку, є мистецтво? (Це «щось таке сильне, сильне, що особисте щастя мізерніє 

перед ним, не в силі вдержати з ним рівноваги в істоті!») 

-Що ви помітили в їхніх образах спільного і відмінного? 

3.1. Аналіз образу  Марти 

      1. Марта  – втілення любові, готувалася стати вчителькою.   

     2.  Стримана,  терпляча,  жіночна,  «ладна  обійняти  весь  світ»,  «вчилася  музики, язиків і 

різних робіт ручних».   

      3. За словами Ганни, «вроджена жінка і матір».  

     4. Надзвичайно залюблена у музику «…просто душа розривалася в грудях при тих  звуках, 

граціозних, зоапвідаючих найбільше щастя».  

      5. Щаслива у сімейному житті: вийшла заміж за професора.  

     «Я проста робітниця, тип послугача з природи вже, що не наділила її навмисно тим гордим 

даром, щоб повзав… Тому повзаю й корюся до сьогоднішньої днини й належу  до тих тисячок, що 

родяться на те, щоб без нагороди гинути!»  

- Чому Ганнуся з деякою погордою ставиться до Марти? (Вона вважає, що Марта може стати 

«стовпом родини», але їй не зрозуміти «нюанси артизму»). 

- Що випливає із твору? (Саме звичайна дівчина глибше сприймає все духовне, бо наділена 

якостями і жіночності, і високої інтелектуальності). 

3.2. Аналіз образу Ганни 

1.Ганна –  емоційна,  нестримна,  вибухова,  непостійна  натура.  «Із  нею  було  тяжко дійти до 

кінця».  

     2.  Протиріччя  у  світосприйнятті.  «Було  багато  речей  у  житті,  які  брала  страшно легко,  

ледве  доторкалася  їх  крилами  вибагливої    душі;  але  в  штуці  була  поважна  й глибока». «Не 

накладаймо на свої душі маски».  

      3. Надзвичайно талановита, живе своїм ремеслом. «Я – артистка і живу відповідно артистичним  

законам,  а  ті  вимагають  трохи  більше,  як  закони…сіро-програмованої людини…»  

     4.  В  особистому  житті  не  терпить  приписів,  їй  байдуже,  що  скаже  світ  про  її особисте  

життя,  тому  і  вільні  стосунки  з  чоловіками  не  вважала     за  непорядність.   

«…заглушити у собі той світ, щоб жити лише для одного чоловіка і для самих дітей? Се 

неможливо… тому неможливо, хто носить справжній артистизм у душі!..»  

      5.  Турботлива  мама,  хоча  і  сімейне  життя  не  склалося.  «Не  могли  погодитися  в способі 

життя, і  коли не хотів мене зрозуміти, я покинула його. Але хлопець –  мій. Я зароблю на сама 

нього, і він – мій».  

 



- Чому феміністичні погляди виявилися для неї трагічними? (Розлучилася з чоловіком, 

залишила сина без батька, а це ще одна трагедія дитячої душі). 

- Чи винна вона у смерті Софії? (Так. Вигукнула, що у подруги тріснув резонатор). 

3.3. Аналіз образу Софії 

      Софія – творчо обдарована особистість, лірична й емоційна. Такі деталі, як подерті  рукавички 

або затикання найменших щілин у вікні розкривають у ній нервову, вразливу,  чутливу   до   світу,   

замкнену   особистість.   Мистецтво   стає   засобом   саморозкриття, віддушиною   для   духовних   

сил   героїні,   яка   зазнала   приниження   у   житті   (через нещасливе кохання).  

      Вимоглива. «Я потребую спокою, що випливає з замилування до музики й гармоніїї   

в відносинах передусім гармонії!»    

      Цілеспрямована.  «Лікарі заборонили їй навіть займатися якийсь час музикою, але   

що  їй  без  музики,  як  казала,  нема  життя,  то  не  држалася  їх  приказів  і  грала  й  грає  

досхочу».  

      Жінка-загадка.  «Спить, мов царівна. Коли вмивається, не забуде ніколи насипати   

кілька крапель найтоншої парфуми до води, але зате її верхня одіж… – просто « товпа!»   

Талановита. «Грала етюд Шопена ор.21 чи 24…Душа стала здібна розуміти музику…».   

«До музики звернулася з подвійним запалом».  

      Вразлива. «Упала лицем на струни – зомліла…»  

Горда.  Радить  Марті:  «Ти  повинна  розвивати  в  собі  гордість,  бо  це  єдина  зброя   

жінки, –  повчальним тоном сказала товаришка, –і продовжила: Ніколи не принижуйся   

перед негідною людиною».  

     Душевний   розпач.      Знову   неприємності     у  житті   Софії:   дядько,    єдина   надія, 

відмовився її утримувати у Відні. Зі сльозами на очах, прибита горем, із відчаєм у душі вона сідає 

за фортепіано і у темній кімнаті починає грати. Та музика – стан душі. «Грала свій  вальс,  але  так,  

як  ніколи.  Мабуть,  ніколи    не  заслуговував  він  більше  на  назву «Valse melankolique», як тепер. 

Перша часть – повна веселості й грації, повна визову до танцю, а друга… О, та гама! Та нам добре 

знана ворохобна гама! Збігала шаленим летом від ясних звуків до глибоких,  а там –  неспокій,  

глядання, розпучливе нишпорення  раз  коло разу, товплення тонів, бій, –  і знову збіг звуків 

удолину… відтак саме посередині  гами  смутний  акорд…  закінчення».  Символічно,  що  з  

останніми  акордами  зіграної мелодії,  обірвалася  струна,  як  і  струна  життя  талановитої  

піаністки,  яку «музика позбавила життя». 

V. Підсумки уроку  

1.Повідомлення д/з та інструктаж до нього  

1 Написати  міні-твір “Що є мистецтво?” 



2.Законспектувати матеріал 

3. Читати повість О. Кобилянської «Людина» 

Завдання надіслати на пошту julia.n95@ukr.net  


