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Тема: Проза О. Кобилянської — найяскравіша модель раннього 

українського модернізму. Її жанрові особливості, провідні теми та ідеї. 

Автобіографізмтворів «Impromtu phantasie» («Фантазія-експромт») та  «Valse 

mélancholique» («Меланхолійний вальс»). 

 

Мета: навчальна - викликати у здобувачів освіти інтерес до творів 

письменниці, залучити до читання художньої літератури – ознайомити зі 

змістом автобіографічних творів - нарису та новели; допомогти усвідомити 

новаторство та художню цінність творів письменниці, актуальність 

проголошених нею ідей;  

розвиваюча - розвивати спостережливість, навички самостійного 

читання, ідейно-художнього аналізу, висловлення власної думки з приводу 

прочитанного, розкрити етичні проблеми з життя інтелігенції;  

виховна - виховувати любов до літератури, естетичний смак. 

Матеріали до уроку: 

Слово викладача 

Зроблене багато років тому дослідження біографії письменниці 

переконує,  що «певну автобіографічну (тут – “музичну”) інформацію в 

художній прозі Ольги Кобилянської не можуть суттєво доповнити ані її 

щоденник, ані її листи, ні автобіографії».  

Саме з творів письменниці здогадуємось: її покликанням і мрією була 

музика, її улюбленим композитором був Ф. Шопен. Вона хотіла бути 

музикантом. Піаністкою. Перешкодою став брак коштів.  

Однак очевидно: Кобилянська відчувала душевну спорідненість з 

Шопеном. Його музика була їй внутрішньо близька. І не тільки їй, а й іншим 

модерністам. Шопен (1810–1849), можна сказати, фізично належав першій 

половині ХІХ століття, а духовно другій половині, сучасному життю О. 

Кобилянської. Так, з «Impromtu phantasie» Шопена (просто «Експромт», 



назву «Фанзазія» твір отримав по смерті музиканта) пов’язаний перший 

музичний епізод у прозі Кобилянської, перша вербалізація 

інструментального твору та його впливу на письменницю. Ідеться про 

повість «Людина». З цим музичним твором пов’язані і твори, про які ми 

говоримо сьогодні. Літературознавці називають ці твори «музичними» або 

«симфонічними». 

Робота над творами 

Новела «Impromtu phantasie» 

Опитування 

 Що нам відомо про жанр твору? (Свій твір «Impromtu phantasie» Ольга 

Кобилянська означує як нарис, таким чином, можливо, наголошує на 

певному його автобіографізмі, адже за визначенням ця жанрова 

форма належить швидше до публіцистичного стилю і, попри 

позбавленість чіткої та завершеної фабули, яка часто носить 

фрагментарний характер, передбачає зображення дійсних фактів, 

подій та конкретних людей. Зважаючи на глибокий ліризм твору, 

наповненість його засобами музичного мистецтва, його можна 

визначити як художній нарис). 

 Від якої особи ведеться розповідь у творі? (Розповідь веде героїня, яка 

згадує «минулі літа і одну людину, яка була іще дитиною». Оповідачка 

надзвичайно чітко, до найменших деталей описує характер та 

зовнішні ознаки дитини: «ніжна, вразлива, немов мімоза, з 

сумовитими очима…». Попри те, що героїня говорить про маленьку 

людину в третій особі, з таких живих, ясних спогадів зрозуміло, що 

вона згадує себе в дитинстві. Силою, яка спричиняє бурю спогадів, 

психологічний вир в душі героїні, стають «торжественні, поважні 

звуки дзвонів»). 

 Що нам відомо про героїню твору? (Смілива, не терпить упокорення 

та приниження, має тонку душевну організацію; відчуває навколишній 

світ у тонах і барвах).  



 Якою є її поведінка (дивною, своєрідною чи оригінальною)? 

 Коли героїня закохалася в музику? ( У віці 10 років, коли молодий 

аристократ налаштовував фортепіано і передбачав щасливе творче 

майбутнє дівчини, яке, як ми бачимо, не справдилось. Дитячі спогади 

весь час живуть в ній, вона не уявляє життя без музики, яка будить у 

ній дивовижні почуття).  

Таке асоціативне сприймання музики було і в О. Кобилянської. 

Музика для героїні О. Кобилянської найдосконаліший засіб вираження  

переживань, страждань, поривань і прагнень, коли для вираження почуттів 

просто бракує слів. 

Природа, подібно до музику, тонко впливає на дівчину. Ці дві стихії – 

музика і природа – поєднуючись, зливаються в одну барву; вони захоплюють 

героїну, хвилюють, будять багату гаму відчуттів. 

Зрозуміло, що авторка надає значного смислового навантаження 

звуковому образу, адже він генерує подальше розгортання сюжету 

художнього твору. 

 Чи захотілося вам,  після прочитання твору,  прослухати твір Ф. 

Шопена  «Impromtu phantasie»?  

***Прослухайте композицію, скажіть, чи вдалося вам пережити (відчути) 

ті емоції, що описані в творі. 

Музикальною є і наступна новела письменниці. Мотив вальсу – 

наскрізний мотив новели «Valse mélancholique» («Меланхолійний вальс») 

Новела О. Кобилянської «Valse mélancholique» («Меланхолійний 

вальс») стало дуже популярним ще в 90-х роках XIX ст. Цікаво, що три 

героїні оповідання і справді існували: як подруги жили вони якийсь час у 

спільному помешканні, а одна з них готувалася стати піаністкою. Вона не 

стала нею тому, що не мала засобів до навчання. 

«Музична тема» новели привабила свого часу композитора С. Людкевича, 

який ще в російському полоні в 1917 році почав компонувати музику до цієї 

химерної новели. Закінчив він її вже після війни. 



Характеристики героїнь 

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). 

Марта ─ втілення любові. Стримана, терпляча, жіночна, «ладна 

обійняти весь світ», «вчилася музики, язиків і різних робіт ручних». 

Готувалася стати вчителькою. За словами Ганни ─ вроджена жінка і матір. 

Ганна ─ емоційна, нестримна, вибухова, непостійна. Однак натуру 

мала чисту, без фальшу. Її гарячковість швидко змінювалась добротою та 

чуйністю. Вона талановита і живе своїм ремеслом. В особистому житті не 

терпить приписів, їй байдуже, що скаже світ про її особисте життя. 

Героїні твори за своїми характерами різні, але вони взаємодоповнюють 

одна одну.  

 «Тематична й жанрова різноманітність творів О. Кобилянської». 

Зробіть висновки. 

Рік 

виходу 
Назва твору Жанр Тематика 

1895 
«Impromtu phantasie» 

(«Фантазія-експромт») 
нарис 

Роздуми про мистецтво 

і його роль у житті 

людини, значення для 

формування духовності 

1898 
«Valse melancolique» 

(«Меланхолійний вальс») 
новела 

Про долю трьох 

талановитих жінок, 

закоханих у мистецтво, 

що прагнуть до 

вільного, духовно 

багатого життя 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

y.levchuk2976@gmail.com 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку 

 


