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ПУТІВНИК ДО ПІДРУЧНИКА

Дорогі десятикласники, цього року ви вивчатимете світову літературу
XIX ст., ознайомитеся з творчими шляхами таких видатних письменників,
як Стендаль і Бальзак, Діккенс і Вітмен, Достоєвський і Толстой, Золя і
Уайльд, Некрасов і Верлен, прочитаєте їхні найкращі твори, що увійшли
до скарбниці духовної культури людства. Багато з цих творів, зокрема
«Червоне і чорне», «Гобсек», «Пригоди Олівера Твіста», «Злочин і кара»,
«Анна Кареніна», своєю появою засвідчили утвердження нової художньої
системи – реалізму. Література середини XIX ст. характеризується тіс3
ним взаємозв’язком між реалістичними й романтичними тенденціями,
однак найголовніше те, що її наскрізною ідеєю є любов і співчуття до
людини. Саме тому твори красного письменства позаминулого століття
формують особистість з високими моральними принципами, здатну са3
мостійно мислити й творчо діяти. Література цього періоду не лише роз3
кривала глибинний зміст повсякденного життя та без остраху аналізува3
ла найгостріші конфлікти своєї доби, а й сягала універсальних, вічних
проблем людського існування. Ось чому твори великих майстрів слова
XIX ст. суголосні сучасності й здатні збагачувати наше уявлення про світ
і місце людини в ньому.

Створюючи підручник, який ви тримаєте в руках, автори виходили з
того, що література пов’язана з життям суспільства, з його історією, але
не є їхнім прямим відбитком. Зв’язок між літературою і суспільним жит3
тям опосередковується громадською та індивідуальною свідомістю, ідео3
логією та психологією, ментально3емоційними комплексами, зрештою –
усією духовною культурою тієї чи іншої епохи. Дійсність, її конфлікти й
виклики породжують думки, емоції, судження, пристрасті, які набува3
ють у літературі завершеного художнього втілення як у вигляді «відоб3
раження життя у формах самого життя», що характерно передусім для
реалістичної та натуралістичної літератури, так і у формах символічних,
алегоричних, з використанням міфологічних, історичних, фантастичних
образів і мотивів, що притаманно романтизму та іншим нереалістичним
літературним напрямам і течіям.

У 103му класі ви ознайомитеся не лише з літературою середини XIX ст.,
а й з творами, написаними на межі ХІХ–ХХ ст. У цей період, що визна3
чається як окрема доба в історії культури, розвиток літератури урізно3
манітнюється, виникають нові течії (імпресіонізм, натуралізм, неоро3
мантизм, символізм та інші) і кожна з них вносить свої теми й барви в
мистецтво слова.

Підручник, за яким ви протягом року вивчатимете світову літературу,
написано відповідно до чинної навчальної програми академічного рівня
для класів суспільно3гуманітарного, художньо3естетичного, філологічного
й спортивного напрямів. Він складається з трьох частин. 

Частина перша «З літератури реалізму» містить оглядову статтю й
п’ять розділів, присвячених творчості видатних прозаїків ХІХ ст. – Стен3
даля, О. де Бальзака, Ч. Діккенса, Ф. Достоєвського, Л. Толстого. У час3
тині другій, що має назву «Традиції і новаторські зрушення в поезії
середини – другої половини ХІХ ст.», вияскравлюється розвиток лірики
в зазначений період. Ця частина складається з оглядової статті й п’яти роз3
ділів, які ознайомлюють, відповідно, з творчістю М. Некрасова, В. Вітмена,
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Ш. Бодлера, а також з поезією найяскравіших французьких символістів
П. Верлена й А. Рембо. Частина третя – «Роман ранньомодерністської
доби» – знову повертає нас до царини прози, але вже такої, що фіксує
нове світовідчуття, нову естетику й новий спосіб художнього мислення,
які активно формувалися на межі ХІХ–ХХ ст. До неї увійшли вступна
стаття й два основних розділи, присвячених творчості Е. Золя й О. Уайльда. 

У кожному з розділів нарис про письменника, що містить аналіз окремих
його творів, структурований за основними рубриками – «Віхи життя,
віхи творчості» та «Відкрита книга». Їх доповнюють додаткові рубрики
«Точки дотику з Україною», «Nota bene» й «Подробиці», назви яких чітко
вказують на різновид вміщеної в них інформації. Окрім «монографічних»
тем (тобто нарисів про письменників і їхні твори), до підручника включено
й огляди, марковані рубрикою «Сторінками історії літератури». Опра3
цювання цих матеріалів особливо важливе для учнів філологічного
профілю, однак, на нашу думку, буде корисним і для учнів інших гумані3
тарних напрямів, оскільки передбачає формування засадничих уявлень
про перебіг літературного й загальнокультурного процесів у ХІХ ст. 

Окремо варто сказати про рубрику «Скарбниця філолога», яка має на
меті не лише окреслити «профільний» аспект викладених у загальних
розділах знань і розширити філологічну ерудицію, а й репрезентувати
твори, які є знаковими для літератури ХІХ ст. До їхнього числа нале3
жать, зокрема, романи «Пармський монастир» Стендаля, «Батько Горіо»
О. де Бальзака, «Великі сподівання» Ч. Діккенса, «Ідіот» Ф. Достоєвсько3
го, «Війна і мир» Л. Толстого, оповідання А. Чехова, поезії Ф. Тютчева,
А. Фета й С. Малларме. Рубрика «Скарбниця філолога» розрахована на
учнів філологічного профілю й усіх тих, хто цікавиться зарубіжною літе3
ратурою і хоче поглибити своє уявлення про неї. 

Наприкінці кожної теми подано диференційовані за чотирма рівнями
запитання і завдання для самоконтролю, а також теми самостійних
досліджень, рефератів, творів і проектів, призначених для мультимедій"
ної презентації. З урахуванням орієнтації на інтерактивні засоби навчан3
ня до системи запитань і завдань включено також такі, що передбачають
роботу в парах і групах. Окрім того, до запитань і завдань, розроблених для
академічного рівня, додаються запитання і завдання для філологічного
профілю. Сподіваємося, усе це допоможе вам в опануванні програмового
матеріалу.

Бажаємо успіху й задоволення від вивчення курсу світової літератури
в 103му класі! 

Автори
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІТЕРАТУРИ ХІХ ст. 
РЕАЛІЗМ ЯК НАПРЯМ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

У XIX ст. в Європі та США була створена напрочуд розмаїта література,
яка значно збагатила духовну й художню культуру людства. Основними
її напрямами чи, точніше, системами художньої творчості були роман3
тизм і реалізм. 

Літературу романтизму ви вивчали в 93му класі, а відтак маєте нагоду
детально ознайомитися з літературою реалізму.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА  ДОВІДКА

Реалізм – літературно3художній напрям, який остаточно сформувався
приблизно в середині ХІХ ст. і розробив принципи аналітичного осмис3
лення дійсності та життєво достовірного її зображення в художньому
творі. Реалізм розкривав сутність життєвих явищ через змалювання
героїв, ситуацій та обставин, «узятих із самої дійсності». Письменники
цього напряму досліджували зовнішні (конкретні соціально3історич3
ні) та внутрішні (психологічні) чинники описуваних ними подій,
втілювали в персонажах не лише індивідуальні людські характери, а
й типові риси представників певних суспільних верств (саме завдяки
реалізму виникло уявлення про соціально3психологічні типи). Глибо3
кий аналіз у реалістичних творах поєднувався з гострою критикою
суспільного життя, порушенням моральних і філософських проблем.
З реалізмом ХІХ ст. пов’язані імена Стендаля, О. де Бальзака,
П. Меріме, Г. Флобера, В. Теккерея, Ш. Бронте, Ч. Діккенса, І. Гонча3
рова, І. Тургенєва, Ф. Достоєвського, Л. Толстого, А. Чехова, М. Некра3
сова, Т. Фонтане, Марка Твена та інших письменників. 

Передусім слід визначити розташування реалізму й романтизму в часі
та встановити співвідношення між ними. Було б великим спрощенням
вважати, що романтизм припадає лише на першу половину XIX ст., а
реалізм – на другу й вони обмежуються жорсткими часовими рамками.
Насправді романтизм у літературі продовжував розвиватися і в другій
половині століття, пізніше трансформуючись у неоромантизм, а розвиток
реалізму розпочався вже в 30–403х роках XIX ст.

Отже, романтизм і реалізм – це основні художні системи XIX ст., які
розвивалися як у часовій послідовності, так і синхронно. Однак при
цьому романтизм був домінуючим1 художнім напрямом у літературі першої
половини XIX ст., а реалізм – у другій його половині, принаймні до остан3
ніх десятиліть.

Разом з тим неможливо чітко розмежувати романтичну й реалістичну
літературу, особливо в першій половині XIX ст. У творчості багатьох ви3
датних письменників 20–403х років, яких прийнято було однозначно
відносити до реалістів (Стендаль, О. де Бальзак, Ч. Діккенс, М. Гоголь та
інші), потужно виявився романтичний струмінь, а їхні індивідуальні
стилі кожен на свій лад синтезували реалістичні, романтичні й інші еле3
менти. Таким чином, вдавшись до загального розмежування, довелося б
краяти творчість цих митців навпіл або й на кілька частин. Та й самі вони
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не усвідомлювали себе реалістами, натомість визнаючи приналежність до
«сучасного мистецтва», протилежного «старому», класицистичному, до
мистецтва, що поєднувало реалістичні й романтичні тенденції. Виокрем3
лення реалізму як художнього напряму й розмежування його з романтизмом
відбулося вже в другій половині XIX ст. і то не до кінця.

Загалом же реалістична література, порівняно з романтичною, – це
інший духовний і художній світ, породжений іншим історичним
періодом. Романтизм розквітнув у буремну добу, центром якої була Вели3
ка французька революція 1789–1799 рр., і став потужним художнім
втіленням цієї доби, її ідеальних надій і – ще більшою мірою – її гірких
розчарувань. Щодо реалізму, то він виник у «прозаїчну епоху», яка на3
стала після великих потрясінь кінця XVIII – початку XIX ст. У цей період
стабілізації і «мирного» розвитку нового буржуазного суспільства, коли
на перший план виступили утилітарно3практичні цінності, складався
інший тип взаємин між людьми, інша мораль і психологія. Звісно, такі
зміни вимагали нових засобів і форм художнього вираження, нової худож3
ньої системи, внутрішньо відповідної сучасності, її духу й стилю життя,
здатної найадекватніше її осягнути й висловити. Такою художньою систе3
мою і став реалізм 30–803х років XIX ст.

Типологія і естетика реалізму

У ХІХ ст. визначальною рисою реалізму вважалася «правдивість» – у
розумінні «вірності дійсності», яку відображає митець. У зв’язку з цим
варто зазначити, що справжнє мистецтво завжди є правдивим, адже
незмінно прагне відображати істини й цінності людського буття, які, од3
нак, не залишаються незмінними. Той чи інший художній напрям стає
домінуючим і «правдивим» за певної доби саме тому, що виявляється
здатним дати найпереконливіші відповіді на її виклики, найповніше ви3
разити «істини буття», як вони мисляться й переживаються сучасниками. 

Утім, за реалізмом невипадково закріпилася його назва: він тісно
пов’язаний з настановою реалістичного (тобто заснованого на досвіді)
сприйняття й витлумачення дійсності. Тут буде доцільним вдатися до
порівняння його в цьому плані з романтизмом. 

Одна з найсуттєвіших рис романтизму полягає в тому, що чільну роль
у художній творчості він відводить уяві. Власне, уява була для роман3
тиків і засобом пізнання, і його художньою реалізацією. Представники
романтичного напряму вважали, що уява наділена дивовижною
здатністю проникати в речі та явища, втілювати їх у поетичних образах і
картинах; і чим вона розкутіша й потужніша, тим глибше проникнення
й досконаліше втілення. Саме тому видатний англійський поет3романтик
П.Б. Шеллі проголошував, що поезію в загальному розумінні можна ви3
значити як «вираження уяви».

Реалізм як художня система має іншу стратегію творчості й ґрунтується
на спостереженнях, вивченні та аналізі дійсності. Творчість письменників3
реалістів є, власне, художнім осмисленням і узагальненням цього вивчен3
ня й аналізу. Отже, ідеться не лише про відмінність «творчих методів», а
й про різний «будівельний матеріал» у творах романтиків і реалістів.
Відомий французький філософ і вчений І. Тен заявляв, що реалістичний
роман за своєю сутністю є сукупністю спостережень і досвіду, а відтак
кожна освічена людина на матеріалі своїх спостережень і життєвого
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досвіду може написати один чи два пристойних романи. Звісно, це пере3
більшення, але воно в загострено3парадоксальній формі висвітлює
істотні особливості реалістичного способу творчості.

Щоправда, у вже згадуваних письменників першої половини XIX ст.
Бальзака, Стендаля, Діккенса, Ш. Бронте, Меріме, Гоголя активність
уяви та її роль залишалися на високому рівні, але ж їхня творчість знач3
ною мірою перебувала в річищі романтизму і не піддається остаточному
зарахуванню до реалістичної художньої системи. Ситуація змінилася в
другій половині століття, коли реалізм остаточно самовизначився й рішу3
че відмежувався від романтизму. Тепер на перший план було висунуто
настанову «достовірності» відображення дійсності, суть якої полягала в
збереженні дійсних пропорцій і масштабів у змалюванні повсякденності,
персонажів і обставин; рішучому засудженню піддавалися романтичні
«фантазії» та «перебільшення». Чітку формулу цієї естетичної настанови
реалізму дав російський критик М. Чернишевський: «Зображення життя
у формах самого життя».

Важливо також пам’ятати, що реалізм є породженням епохи, позначеної
домінуванням науки в царині духовно3практичної діяльності та її вели3
ким впливом на літературу. З3поміж інших типів і напрямів художньої
творчості він вирізняється тим, що з усіх завдань мистецтва, багато3
функціонального за своєю природою, на перший план висуває завдання
пізнавальне. Можна навести багато висловлювань тогочасних письмен3
ників і критиків, у яких наголошувалася ця особливість реалізму, але об3
межимося промовистим зізнанням Г. Флобера: «...я зрозумів одну річ, од"
ну дуже важливу річ, що для людей нашої породи [письменників] щастя
полягає в пізнанні й ні в чому іншому».

Поетика реалізму

Примітною особливістю реалізму є те, що, звертаючись до тієї чи іншої
теми, письменник водночас осмислює її як художнє дослідження певно3
го явища чи проблеми. Такої свідомої настанови не знайдемо в літературі
жодного іншого напряму. Відповідно аналітичність стає однією з визна3
чальних рис реалістичної творчості. Про її аналітичний дух і пафос чи не
першим висловився О. де Бальзак: «Перш ніж писати твір, письменник
має проаналізувати всі характери, перейнятися всіма звичаями, обійти
всю землю, відчути всі пристрасті, бо всі пристрасті, країни, звичаї, харак"
тери, природні явища і явища моральні – усе має пройти через його аналіз».
А відомий російський критик В. Бєлінський проголошував: «Дух аналізу,
нестримне прагнення досліджувати, пристрасне, повне ворожості й лю"
бові мислення зробилося тепер життям справжньої поезії». Найбільшою
мірою цим завданням відповідала соціально"психологічна проза.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ДОВІДКА

Соціально-психологічна проза – одне з найяскравіших досягнень ре3
алізму ХІХ ст., у якому реалізувалася характерна для цього напряму
настанова на ретельний аналіз суспільного життя і внутрішнього
світу особистості. Від початку формування реалізму в ньому розвива3
лися дві течії: соціологічна, що акцентувала увагу на дослідженні
суспільства як певної цілісності (Бальзак), та психологічна, першо3
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рядним об’єктом дослідження якої була особистість, вписана в конкрет3
ний історико3суспільний контекст (Стендаль). Результатом їхньої вза3
ємодії та взаємозбагачення в межах літературного процесу стало форму3
вання потужного пласта реалістичної соціально3психологічної прози
з притаманною їй системою пріоритетів, естетикою та поетикальною
специфікою. Найвизначнішими творцями цієї прози вважаються 
О. де Бальзак, Стендаль, Г. Флобер, В. Теккерей, Ч. Діккенс, Л. Толстой,
Ф. Достоєвський, І. Тургенєв, І. Гончаров, Г. Джеймс та інші. 
Одним з найхарактерніших явищ соціально3психологічної прози є
жанр соціально"психологічного роману, який набув надзвичайного
поширення в реалістичній літературі ХІХ ст. 

Дослідницьке спрямування орієнтувало літературу на науку й наукову
методологію. Особливо виразно така орієнтація виявилася у французько3
му реалізмі, сягнувши апогею в течії натуралізму, за походженням і
типом творчості спорідненій з реалізмом. Притаманна вона була й твор3
чості українських літераторів, зокрема І. Франка, який наголошував на
тому, що письменник повинен розумітися на науці й науковій методо3
логії мислення, і називав свій метод «науковим реалізмом».

Новим і принципово важливим у поетиці реалізму є також те, що він
відмовився від поділу життєвих явищ на «високі» й «низькі», «естетичні» й
«неестетичні» і відповідно від поділу на «високі» й «низькі» жанрів і стилів.
Співвіднесення зображуваного з умоглядними естетичними категоріями
високого й низького, трагічного й комічного, яке вважалося обов’язковим у
художній практиці попередніх епох, втратило для реалістів сенс. Важли3
вою для них була відповідність зображення самій дійсності, що сприймалася
як єдине й водночас суперечливе ціле, у якому поєднуються і перепліта3
ються високе й низьке, трагічне й смішне, прекрасне й потворне.

Із цією настановою на відповідність дійсності в реалістичній літературі
пов’язане зображення часу й простору. Час стає в ній історичним і відтво3
рюється якомога конкретніше, а історизм набуває значення одного із за3
садничих принципів естетики й поетики. У творчості реалістів історизму
притаманна універсальність: він однаковою мірою охоплює як людину – її
внутрішній світ і характер, так і зовнішній світ – її життєве середовище.
При цьому історизм насамперед виявляється в зовнішньому світі, у змалю3
ванні середовища, обставин, відносин тощо, а згодом входить, так би мови3
ти, усередину героя, виявляється в його свідомості, характері, психології.

Істотною рисою реалістичної літератури є також те, що особливу увагу
вона приділяє аналітичному зображенню людини в соціумі, розкриттю
діалектичного взаємозв’язку характерів і соціального середовища, зок3
рема показу того, як середовище «ліпить» характер. Можна сказати, що
історизм реалістів значною мірою набуває змісту соціального історизму.
Наймасштабніше й найрельєфніше цей зміст виявився у творах таких
відомих письменників3реалістів, як Стендаль, О. де Бальзак, Ч. Діккенс,
Л. Толстой. Однак більшою мірою це властиво реалістичній творчості
20–403х років ХІХ ст., на наступному етапі соціальність та історизм де3
далі відчутніше відтісняються природою, біологією, психологією, тобто
існуванням людини поза соціально3історичним виміром. 

У реалістичній літературі маємо також специфічний тип автора й
пов’язаний з ним переважаючий тип оповіді. 
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Тут варто нагадати, що автор у художній творчості – це не ли3
ше особистість митця, його присутність у творі в прямій чи «прихованій»
формі. Автор – це й певний погляд на зображуване, певна його концеп3
ція, вираженням якої є весь твір. При цьому автор зовсім не обов’язково
вдається до прямого висловлення в тексті (відступів, пояснень, комен3
тарів тощо). Так, у драматичних і деяких епічних творах це висловлення
втілюється в загальній структурі художнього тексту, у таких його скла3
дових, як опис, показ, розповіді й діалоги персонажів. Зрештою, кожний
твір є продуктом духовно3творчої діяльності митця і з цього випливає
присутність автора в усіх без винятку його складових. 

Щодо типу автора в реалістичній художній системі, то це передусім ав3
тор3деміург1, який визначає себе як всезнаючу абсолютну силу в створю3
ваному ним художньому світі. «Автор знає все!» – безапеляційно заявляє
В. Теккерей у знаменитому романі «Ярмарок суєти». Флобер порівнював
художній твір зі світобудовою, а його автора з Богом: «Він має бути у
творі, як Бог у світобудові, – всюди і ніде». 

Отже, у своїх творах письменник3реаліст XIX ст. почувався повно3
правним і повноважним деміургом, відтак створений ним художній
світ поставав у всеосяжному висвітленні й витлумаченні свого творця.
Звісно, допускалися й часткові точки зору, часткові тлумачення, що на3
лежали персонажам або розповідачам, але вищою, об’єднуючою була
інтерпретація автора, яка виражала його світобачення. Автор міг бути
«невидимим», як це характерно, наприклад, для Г. Флобера, Л. Толстого
та Джордж Еліот, міг бути присутнім у творі й відігравати в ньому актив3
ну роль, як3от у Гоголя чи Теккерея, але «деміургічна» позиція його від
цього не послаблювалася.

Ця позиція базується на впевненості в безмежних можливос3
тях художнього пізнання, тісно пов’язаній із системою світогляду, яка
домінувала в XIX ст. за доби реалізму. Світ, людина, буття сприймалися
як щось складне, але по суті своїй єдине й таке, що піддається пізнанню
й витлумаченню, у принципі – до самих глибин, до першооснов і першо3
причин. Власне, цей пізнавальний оптимізм, ця віра в те, що розум та
інтуїція митця здатні проникати в усе суще й адекватно його виражати,
становлять підвалини реалістичної літератури XIX ст. Її митці могли
бути скептиками й песимістами в загальносвітоглядному плані, особливо
у ставленні до суспільства та його перспектив, але скепсис і песимізм не
поширювалися на характер їхнього художнього мислення й творчості.
Тут вони залишалися «деміургами» в означеному вище розумінні. 

Ще однією принципово важливою рисою поетики реалізму є перева3
жання індивідуальних стилів письменників над загальними стилями
напряму й течій. Ця особливість була новою для літературно3художньої
творчості загалом. Напрямам попередніх епох, за винятком романтизму
до певної міри, властива підпорядкованість індивідуальних стилів за3
гальним, що найяскравіше виявилося в класицизмі з його кодексом за3
конів і правил. Усі вони оперували стійкими моделями жанру, сюжету,
персонажів, слововживання, формами й канонами, які спиралися на тра3
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дицію. Що ж до письменника3реаліста, то він у принципі непідвладний
готовим моделям і формам, вільний у доборі виражальних засобів, відпо3
відних зображуваним явищам. За словами відомого німецького письмен3
ника3реаліста Т. Фонтане, справжнім майстром стилю є автор, який «здат3
ний постійно змінювати стиль залежно від предмета, про який ідеться».
Ця свобода індивідуальних стилів, їхнє вільне співвідношення із загаль3
ними стилями були успадковані наступними напрямами й течіями літе3
ратури, зокрема модернізмом.

Жанрова система реалізму

У кожному літературному напрямі складається своя система жанрів,
яка є його внутрішньою властивістю. Усередині цієї системи встанов3
люється певна ієрархія жанрів залежно від їхньої ролі в літературному
процесі. Відповідно ті жанри, що посідають чільні місця, справляють
відчутний вплив на інші жанри, на поетику й стиль напряму в цілому. 

Принципова новизна жанрової системи реалізму полягає в тому, що
вперше в історії літератури провідну роль у ній почали відігравати прозові
жанри – роман, повість, оповідання. Безперечно, це було зумовлено тими
глибинними зрушеннями й змінами, які відбулися внаслідок стабілізації
буржуазного устрою і тієї «прозаїзації» життя, про яку вже згадувалося.
Прозові жанри, й насамперед роман, виявилися найбільш придатними
для художнього освоєння нових реалій сучасності та їх адекватного
відображення. Відтак роман розкриває закладені в ньому можливості й
постає як справді універсальний жанр щодо охоплення різних сфер життя,
зокрема тих, що традиційно вважалися «неестетичними» чи «непоетич3
ними», та їх «переплавлення» у високі здобутки мистецтва. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ДОВІДКА

Роман – великий епічний жанр, який набув значного поширення в
літературі ХІХ ст. (хоча зародження цього жанру відноситься ще до
часів античності). Роман відтворює життя в усій його повноті та роз3
маїтті. В основу роману найчастіше покладено зображення долі героя
(або кількох героїв) упродовж тривалого часу, інколи – навіть кількох
поколінь. Події, пов’язані з долею персонажів, зазвичай розгортають3
ся на широкому історичному й суспільному тлі. Характер людини в
романі відтворюється в його зв’язку з соціально3історичним середови3
щем. Жанр роману дозволяє передати найбільш глибокі й складні
процеси життя, порушити проблеми загальнолюдського значення,
приділити пильну увагу процесу формування й еволюції особистості. 

У реалістичній літературі з’явилося багато відгалужень романного
жанру, які нерідко називають жанрами, хоча точніше було б визначи3
ти їх як жанрові різновиди роману. Так, соціально"побутовий роман
має на меті дослідження процесів соціального життя, повсякденної
дійсності, звичаїв і уявлень, характерних для суспільства (або його
прошарків) за певної доби. У центрі уваги психологічного роману знахо3
диться внутрішній світ особистості в його зумовленості конкретними
історико3суспільними чинниками. У рамках соціально"психологічно"
го роману відбувається поєднання й взаємодія тенденцій, притаман3
них соціально3побутовому та психологічному. У деяких реалістичних
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творах до цих аспектів додається широка філософська проблематика,
що надає підстави визначати їх як філософські романи.  

Утім, незважаючи на потужний розвиток реалізму в середині XIX ст.,
він не був всеохоплюючим художнім напрямом. Це стосується не лише
деяких видів мистецтв (наприклад, музики, що залишилася переважно
романтичною), а й літератури, певних її родів і жанрів. Реалізм масштаб3
но виявився в епічних прозових жанрах, але цього аж ніяк не можна ска3
зати про лірику (в європейських і американській літературах середини
XIX ст. вона, на відміну від прози, залишилася переважно романтичною)
і почасти про драматургію (у драматургії більшості європейських країн
реалізм утверджується приблизно в останній третині XIX ст.).

Чим же пояснюється слабкий розвиток ліричної поезії в реа3
лістичній літературі? Відповідаючи на це запитання, слід взяти до уваги,
по3перше, позалітературні чинники, зокрема «прозаїчний» характер
дійсності буржуазної епохи, яка створювала духовну й емоційну атмо3
сферу, несприятливу для розквіту ліричної поезії. По3друге, внутрішні
чинники – зокрема специфіку реалізму як художньої системи, орієнтова3
ної на зовнішній, передусім соціальний світ, його дослідження й
аналітичне відображення. Це не означає, що особистість, суб’єктивний
світ не цікавили реалістів, – ідеться про переважну спрямованість на
об’єктивно існуюче, розгортання твору в об’єктивному часопросторі, у
який включається особистість і її внутрішній світ. Тимчасом романтизм
є мистецтвом, вісь якого зміщена в царину суб’єктивності, духовного й
душевного життя особистості. Звісно, це життя не припинялося й за доби
буржуазної прози, однак художньо втілювалося переважно в ліричній
поезії романтичного типу або ж у близьких до неї формах. 

Своєрідність реалізму в національних літературах

Як і кожному художньому напряму, реалізму притаманний комплекс
спільних ознак і рис; водночас йому властива внутрішня диференційо3
ваність. Причому крім течій, на які поділяється реалізм, у його межах
існують істотно відмінні національні види й варіанти. Так, наприклад,
французька реалістична література суттєво відрізняється від англійської,
англійська – від німецької, німецька – від російської і так далі. Ці відмін3
ності не обмежуються певними особливостями форми творів, а охоплюють
різні рівні їхньої структури.

Своєрідність національних варіантів реалізму випливає передусім зі
специфіки його співвідношення з дійсністю, зокрема з життям певної
країни за певної історичної епохи. Ця дійсність не лише наповнює зміст
творів реалістичної літератури, а й активно впливає на їхню художню
форму, що тяжіє до адекватності дійсності і в її національній специфіці.

Велика роль у розвитку реалістичної літератури в різних країнах належа3
ла культурно3історичним чинникам. Як уже зазначалося, література існує
не сама по собі, вона є складовою духовної культури, яка становить системну
єдність. У цій єдності за різних епох визначаються домінанти, що справ3
ляють суттєвий вплив на інші види духовно3творчої діяльності людини,
зокрема й на літературу. Такі домінанти можуть бути різними в національ3
них культурах однієї епохи, що виразно виявилося за доби реалізму.
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Повнота й потужність розвитку реалізму в різних літературах середи3
ни XIX ст. залежали також від місця й ролі літератури в національній
культурі, у духовному й громадському житті країни. Особливою повно3
тою і своєрідністю відзначається російська реалістична література, але
пояснюється це не якимсь її специфічним «національним духом», а на3
самперед тим, що розвивалася вона в особливих умовах «імперії царів».
За словами О. Герцена, «у народу, позбавленого... свободи, література –
єдина трибуна, з висоти якої він змушує почути голос свого обурення й
своєї совісті». Російська література виступала дійсним центром громад3
ського й духовного життя країни, охоплювала всі його сфери й прагнула
дати відповіді на всі нагальні запитання. Можна з певністю твердити, що
в жодній країні Західної Європи реалістична література не посідала тако3
го визначного місця в системі духовної культури і разом з тим не сягала
такого високого художнього рівня, який особливо переконливо засвід3
чується творчістю Л. Толстого й Ф. Достоєвського.

Протилежна ситуація склалася в німецькій літературі середини
XIX ст. Вона не знала злету реалізму, навпаки, за тих часів пережива3
ла спад і втратила світове значення, яке мала в «епоху Гете», тобто від
703х років XVIII ст. до 303х років XIX ст. Причиною такого стану речей
було зокрема те, що в системі тогочасної німецької культури домінували
швидше філософія і музика, ніж література.

У формуванні й розвитку реалізму в європейських літературах важлива
роль належала національним естетичним і художнім традиціям. Варто та3
кож звернути увагу на його контакти з іншими художніми системами в про3
цесі становлення й розвитку: особливе значення для національних видів
реалізму мали взаємозв’язки й взаємодії з романтизмом, які по3різному
складалися у французькій, англійській, російській та інших літературах.

Французький реалізм можна назвати завершеним втіленням реаліс3
тичної літератури тих країн, де відбулися глибинні соціальні перетворення
й стабілізувалося буржуазне суспільство. Визначення «критичний реа3
лізм», яке в минулому застосовувалося до всієї реалістичної літератури,
найбільшою мірою відповідає саме реалізму французькому. Критикуючи
сучасність, його представники були послідовними й непоступливими.
Звідси розвиненість аналітизму як стильової константи, що проймає весь
французький реалізм. З нею тісно пов’язана орієнтація на науку й наукову
методологію, що дедалі посилюється у французькому реалізмі. Розпочав3
шись у Бальзака з формулювання певних принципів реалістичного методу,
ця орієнтованість у другій половині XIX ст. переростає в справжній
культ науки, і Флобер уже проголошує: «На часі ввести в мистецтво
невмолимий метод і точність природничих наук». «Об’єктивний метод»,
що закріплюється у французькій реалістичній літературі другої полови3
ни XIX ст., визначає її поетику. Твір розуміється передусім як художнє
дослідження явищ дійсності, від яких автор відмежовується: перебуваючи
поза твором, письменник спостерігає і аналізує їх з якоїсь вищої, абсо3
лютної точки зору, уподібнюючись до вченого3дослідника. 

Англійська література відзначається особливо глибокими реалістич3
ними традиціями, що зазвичай пояснюється як своєрідністю історії
країни, так і особливостями національного характеру англійців, їхньою
схильністю до практичної діяльності, нелюбов’ю до теоретичних умогля3
дів і тверезістю світосприйняття. В англійській літературі реалізм набув
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значного розвитку вже у XVIII ст. і після «романтичної паузи» переконливо
продовжився у XIX ст.

Характерною особливістю історії англійської літератури є те, що важли3
ва роль у ній належала етико3моральному чиннику (ідеться про етико3
моральну доктрину, що склалася на основі протестантської етики англій3
ського ранньокапіталістичного суспільства). Наочно це виявилося в тому,
що англійські реалісти у своїх творах на чільне місце висували етичні зав3
дання, моральний бік проблем і колізій, тяжіли до потрактування життєвих
явищ і розв’язання проблем в координатах етико3моральної системи. 

Тому хоч Англія і була найпотужнішою промисловою країною
XIX ст., в якій бурхливо розвивалися природничі науки, англійські реа3
лісти не сприйняли об’єктивно3безсторонній, «анатомічний» підхід до
життя й людини. Акцентування етично3моральних моментів поєднувало3
ся в них з «людяним ставленням» до персонажів, емоційною насиченістю
оповіді, навіть з деякою сентиментальністю. Не прагнули англійські реа3
лісти й до самоусунення з твору: активна присутність автора виявляється
в Діккенса, Теккерея та інших письменників. Яскравої своєрідності
англійській реалістичній літературі надає органічно їй притаманний
комічно3гумористичний струмінь. 

У російській реалістичній літературі був неможливий насмішкувато3
гумористичний, поєднаний з моралізаторством підхід до дійсності, по3
ширений в англійській літературі. З її духом і пафосом був несумісний і
критично3аналітичний, але водночас науково3констатуючий метод, який
у другій половині XIX ст. усталився у французькій реалістичній літера3
турі. Російські реалісти тяжіли до критицизму й викривального пафосу,
однак «безідеальність», у яку дедалі помітніше впадав французький реа3
лізм, була їм чужою. Вони мали свою позитивну програму, свої ідеали,
нерідко забарвлені утопізмом. Духовно3естетичною домінантою їхньої
творчості можна назвати зосередженість на людині й людських цінностях.
Невіддільним від неї є утвердження духовно3моральної сутності людини,
невловимої в «наукових» системах координат, яке з особливою силою
прозвучало у творах найвидатніших російських письменників XIX ст. –
Пушкіна, Гоголя, Толстого, Достоєвського. Не відриваючи людину від
життєвого середовища, російські реалісти разом з тим переконливо дово3
дили, що вона не сходить до впливів середовища й біологічної природи і
зберігає свою духовно3моральну самоцінність.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДО ОГЛЯДОВОЇ ТЕМИ

1. Стисло схарактеризуйте реалістичний напрям. Визначте його
головні особливості. Назвіть імена видатних письменників3
реалістів.
2. Поясніть, чому неможливо чітко розмежувати романтизм і ре3
алізм у літературі ХІХ ст. Наведіть конкретні факти для обґрун3
тування своєї відповіді. У чому полягають головні відмінності
між романтизмом і реалізмом? 
3. Чим був спричинений розквіт реалістичного роману в літературі
ХІХ ст.? Наведіть приклади жанрових відгалужень реалістично3
го роману. 
4. Підготуйте мультимедійну презентацію проекту «Спільні зако"
номірності в літературі й живописі реалізму».
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ПАНОРАМА ФРАНЦУЗЬКОЇ ПРОЗИ 
СЕРЕДИНИ ХІХ ст.

Формування реалізму у французькій літературі розпочалося ще на межі
ХVІІІ–ХІХ ст. Суттєвою особливістю літературного процесу у Франції
середини XIX ст. є те, що реалізм розвивався у взаємозв’язку й взаємодії
з романтизмом. І Стендаль, і Меріме, і Бальзак брали участь у романтично3
му русі й спільно з романтиками боролися за «нове мистецтво» проти кла3
сицизму, «старого мистецтва» феодально3абсолютистського суспільства.
Однак якщо романтики покладалися на уяву, що була для них і засобом
осягнення буття, і художньою реалізацією цього осягнення, то реалісти,
за словами Стендаля, визнавали існування «залізних законів» реальності
й наголошували на необхідності їхнього пізнання. 

У 30–403х роках ХІХ ст. у французькій літературі визначаються деякі
з основних реалістичних течій, як3от соціальна, або соціологічна, та пси"
хологічна, зачинателями яких були відповідно Бальзак і Стендаль. Ви3
значальною рисою соціальної, «бальзаківської», течії є те, що предметом
зображення в ній виступає суспільство як цілісність, його побут і звичаї,
процеси й колізії. Це не означає, що окрема особистість не цікавила
Бальзака. Річ у тім, що людина в нього постає передусім як «клітина»
суспільства і на передній план висуваються її риси, відповідні саме цій
грані. У Стендаля бачимо дещо інше: у центрі його уваги знаходиться осо3
бистість, що вводиться в суспільно3історичну панораму. Власне, Стендаль
теж не сумнівався в тому, що особистість є часткою соціуму, але саме во3
на цікавила цього письменника передусім, і в його романах суспільство
постає ніби переломленим через особистість, її свідомість, долю, психоло3
гію. Це й надає творчості Стендаля характеру психологічного реалізму.

До цієї течії належав також П. Меріме, принаймні в другий, реаліс3
тичний, період творчості.

Проспер Меріме (1803–1870) розпочав свій творчий шлях у середині
203х років ХІХ ст. як активний учасник романтичного руху. Один за
одним з’являлися його твори, не схожі на попередні за тематикою і жан3
ровою природою. Основним внеском Меріме у французьку реалістичну
літературу є новелістика. Власне, йому належить велика заслуга в роз3
витку новелістичного жанру. Новелістиці цього митця притаманний ва3
гомий романтичний елемент, внутрішній зв’язок з романтизмом, що
поєднує його зі Стендалем і Бальзаком. Найвиразніше цей зв’язок вия3
вився в інтересі Меріме до екзотичного, виняткового, фантастичного, що
стало важливою складовою структури багатьох його новел. Переважна
частина новел написана на екзотичні сюжети, їхніми героями виступа3
ють корсиканці («Матео Фальконе», «Коломба»), іспанці й цигани
(«Душі чистилища», «Кармен»), італійці («Федеріго»), литовці («Локіс»),
негри («Таманго»). Концептуальну основу цих творів становить харак3

Сторінками історії літератури
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терне романтичне протиставлення «природного стану» й цивілізації – не
на користь останній.

У наведеній групі творів варто
виокремити новелу чи, швидше, повість
«Кармен» (1845), яка є чи не найвідомішим
твором Меріме (такій популярності знач3
ною мірою сприяла й знаменита опера
Ж. Бізе, створена за її мотивами). Тема, об3
рана для «Кармен», уже мала романтичну
традицію, але письменник здійснив її реалі3
стичну розробку. Центральним персонажем
твору є циганка Кармен, що наголошується
і його назвою. Реалістичний характер цього
образу наочно увиразнюється при порів3
нянні його з образом Есмеральди в романі
В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»,
який, власне, є красивим романтичним ви3
мислом. Меріме менш за все ідеалізує Кар3
мен. Вона – породження середовища, тісно
пов’язана з ним, їй властиві всі його вади:
злодійкуватість, брехливість тощо. Однак
разом з тим героїня наділена й кращими

людськими якостями, тими, що найбільше цінував Меріме: вона завжди
вірна своїй цілісній натурі, чесна й щира в тому, що є для неї найваж3
ливішим, – у своїх почуттях. Кармен властива внутрішня свобода, відстою3
ючи яку, вона воліє краще вмерти, ніж поступитися. У цьому й полягає
людська гідність і привабливість героїні. 

Україна посіла помітне місце в історичних і
художніх творах П. Меріме. У книжці «Епізод з російської історії. Лже3
дмитрії» (1853) письменник запропонував оригінальну гіпотезу, за якою
самозванець був запорозьким козаком. «Тільки козак, який виріс на Січі, –
аргументує Меріме, – де лише мужність і красномовство давали почесті,
де командувати обирали лише найсміливіших і найхитріших, міг випле3
кати план узурпації, що вжахнув би польського чи російського дворяни3
на». Ця гіпотеза була покладена й в основу історичної драми «Перші кро3
ки авантюриста» (1852), у якій автор прагнув, за його словами, «написати
цю історію так, як вона могла б відбутися». Дія VI акту драми відбувається
на Січі, а головним її героєм виступає молодий запорозький козак Юрій.

1854 р. з’явився історичний нарис «Козаки України та їхні останні
отамани», у якому Меріме знайомив співвітчизників з історією українсь3
кого козацтва. Центральне місце в цьому творі відведено Визвольній
війні середини XVII ст. й Богдану Хмельницькому. Це ніби перший ескіз
до книжки Меріме про видатного українського полководця й державного
діяча, що вийшла друком 1863 р. Головну заслугу Хмельницького автор
вбачав у тому, що «цей великий муж прагнув визволити українців або ко3
заків, своїх співвітчизників, від ярма польської шляхти». 

Рубежем в історії французької літератури XIX ст. вважається 1848 р.,
коли в країні відбулася Лютнева революція. Ця подія, а також проголо3
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шення Другої республіки, державний переворот 1851 р. й встановлення
Другої імперії справили значний вплив на літературний процес, викли3
кавши до життя нові явища й тенденції.

Найістотнішими серед таких змін були перехід провідної ролі до ре3
алізму; виникнення та поширення нових напрямів і течій – натуралізму,
імпресіонізму, символізму та неоромантизму, які у французькій літера3
турі останніх десятиліть XIX ст. висуваються на перший план. Роман3
тизм не зникає у Франції і в другій половині століття, він продовжується
у творчості таких видатних письменників, як В. Гюго і Жорж Санд, але
водночас трансформується в неоромантизм і символізм, що найвиразніше
виявляється в останній третині століття.

Перехід до нового етапу реалізму у французькій літературі збігся зі
зміною поколінь письменників3реалістів: 1842 р. іде з життя Стендаль,
18503го – Бальзак, після 1848 р. поступово завмирає художня творчість
Меріме. Натомість заявляє про себе нове покоління: Ж. Шанфлері й
Л. Дюранті, які в 50–603х роках активно пропагували реалізм і ввели в
широкий вжиток цю назву напряму; Г. Флобер, Е. і Ж. Гонкури; згодом –
Е. Золя, Гі де Мопассан, А. Доде та інші.

Центральною постаттю французької реалістичної літератури 50–703х
років XIX ст. був, безперечно, Гюстав Флобер (1821–1880). Рання
творчість Флобера розвивалася в річищі «несамовитої романтики» – течії
пізнього французького романтизму, що поширилася в 20–403х роках.
У другій половині 403х років Флобер поступово відходить від «несамови3
тої романтики» і стає на позиції реалізму, але реалізму іншого типу, ніж
бальзаківський. У вересні 1851 р. письменник розпочинає роботу над ро3
маном «Пані Боварі» – твором, який знаменує не лише новий етап його
творчої біографії, а й новий етап розвитку французької та європейських
літератур.

Однак це не означає, що з романтизмом було повністю покінчено. Усе
було набагато складніше: Флобер переходить до іншого стилю письма,
розробляє «об’єктивний метод» (який був сприйнятий у різних
варіаціях провідними французькими письменниками другої половини
ХІХ ст. – братами Е. і Ж. Гонкурами, Гі де Мопассаном, Е. Золя та інши3
ми), але в душі, у своєму світосприйнятті залишається романтиком. Не3
важко помітити, що його об’єктивність приховує обурення й ненависть
до дійсності, і в тому, з якою гіркотою й зневагою письменник змальовує
«життя кольору плісняви», відчувається темперамент романтика.

Те, що Флобер зображував у «Пані Боварі», не викликàло в нього ні
симпатії, ні захоплення. Навпаки, змальований у творі світ провінційно3
го міщанства пробуджував у автора глибоку відразу, на що він постійно
скаржився в листах. Письменник ставив перед собою завдання «з людської
гнилі», з «життя кольору плісняви» створити твір мистецтва, зробити
цікавим для читачів середовище провінційних обивателів, при цьому
відмовившись від арсеналу літературних засобів і форм, яким користува3
лися його попередники.

Особливе місце в романі «Пані Боварі» посідає лихвар Лере,
який відіграв лиху роль у долі головної героїні. Лихварі належать до ре3
презентативних образів «Людської комедії» Бальзака, тому в змалюванні
Лере з усією наочністю розкривається відмінність Флобера від його попе3
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редника. Лере найменше схожий на баль3
заківських «тигрів» фінансового світу, на
того ж таки Гобсека, у якому поєднуються
скнара й філософ. У Флобера лихвар Лере
пересічний, буденний. Це дрібний хижак,
павук, що тихенько плете павутиння, у
якому заплутується недосвідчена Емма
Боварі. Дочекавшись слушного моменту,
він накидається на свою жертву і підштовхує
її до самогубства. Лихвар Лере доповнює
картину «побуту провінції» – без нього вона
була б не такою виразною. 

У центрі роману – образ Емми Боварі, до
якого сходяться сюжетно3тематичні лінії
твору, навколо якого зосереджується його
ідейний зміст. Автор ставить свою героїню
в особливу ситуацію: Емма належить до
міщанського світу й водночас протистоїть
йому. Притаманне Флоберові змалювання

персонажів у реальній життєвій повноті, без умовного поділу на «пози3
тивних» і «негативних» виявляється тут надзвичайно виразно, унемож3
ливлюючи однозначність підходу до нескладного, на перший погляд,
образу провінційної міщанки.

Свою героїню Флобер не наділив ні розумом, ні освіченістю, ні хоро3
шим смаком. У духовному плані вона не піднімається над рівнем
пересічних обивателів. Усе те, про що мріє, чим захоплюється, до чого
прагне Емма, позначене банальністю, викликає іронічну посмішку. 

Героїня виховувалася в пансіоні при монастирі, де зачитувалася рома3
нами, у яких «тільки й мови було, що кохання, коханці, коханки, пе3
реслідувані дами, що мліють у відлюдних альтанках... дрімучі ліси,
сердечні жалі, присяги, ридання, сльози й цілунки, човни при місячному
світлі, соловейки в гаях, кавалери, хоробрі, як леви, сумирні, як ягнята,
доброчесні, як ніхто, завжди гарно вбрані й сльозоточиві, як урни». Під
впливом тих романів власне й сформувався життєвий ідеал Емми, голов3
ними компонентами якого є кохання, кавалери, блиск «романтичного»
життя. Однак разом з тим Флобер наділив свою героїню душевним неспо3
коєм, прагненням до якогось іншого життя, тобто тими рисами, які
найбільше цінував у людині. Вони не лише вирізняють Емму з3поміж ото3
чення, а й протиставляють її обивательському середовищу. Саме в цьому по3
лягає основна драматична колізія твору. Звісно, ідеали Емми, її мрії й
прагнення банальні, у чомусь навіть смішні, однак героїня вкладає в них
усю душу. Вона дійсно страждає, по3своєму протестує проти укладу жит3
тя провінційного містечка – аж до своєї «недоладної» смерті.

Г. Флобер приголомшив читачів і критиків, заявивши: «Емма
Боварі – та це ж я!» В одній паризькій газеті навіть з’явилася карикату3
ра, що зображувала письменника, чоловіка майже двометрового зросту, з
широченними плечима й могутніми вусами, у легковажному дамському
вбранні своєї героїні. Однак заява Флобера була не жартом і не місти3
фікацією. Це було зізнання в тому, що, створюючи образ пані Боварі, він
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спирався, зокрема, й на власний психологічний досвід. Письменник теж
переживав розлад із навколишнім світом, невдоволення життям, бажан3
ня іншого, того, що конкретно не існує, щоправда, відчуваючи все це на
незрівнянно вищому духовному рівні. 

Наприкінці 603х – на початку 703х років у французькій літературі
формується натуралізм. Генетично, тобто за своїм походженням, і типо3
логічно, тобто за типом художньої творчості, цей напрям найтісніше
пов’язаний з реалізмом.

Найвидатнішим письменником натуралізму і його провідним теорети3
ком слушно вважається Еміль Золя (1840–1902). Головний його твір –
двадцятитомний цикл романів «Ругон)Маккари» з промовистим підзаго3
ловком «Природна й соціальна історія однієї родини в епоху Другої
імперії», який формулює генеральну концепцію задуму (про натуралізм і
творчість Золя докладніше йтиметься в окремих розділах підручника).

Особливе місце в тогочасній французькій літературі посідає Гі де Мо-
пассан (1850–1893) – один з найвідоміших письменників останньої тре3
тини XIX ст. Власне, майже весь його творчий доробок був створений
протягом одного десятиліття, у 803х роках, а це шість романів, дев’ятнад3
цять новелістичних збірок (включаючи й посмертно видані три збірки,
усього близько трьохсот творів), дві книжки подорожніх нарисів! 

Світоглядно3естетична система й засадничі принципи поетики творів
Мопассана вписуються в контекст натуралізму. Так, письменник визна3
чав людину як істоту, що підпорядковується передусім біологічним зако3
нам. Соціальна сфера життя, на його переконання, є чимсь побічним і
навіть не ідентичним людській природі. Мопассан визнавав, що в людині
закладено два начала – духовне й біологічне, які по3різному співвідно3
сяться в різних індивідуумах, але схилявся до думки, що переважна
більшість людей підвладна в першу чергу поклику «нутра», винесеному
зі світу живої природи.

Звідси, власне, основна тема романів і численних новел Мо3
пассана, у яких ідеться про силу «природного нутра», владу грубих і
егоїстичних інстинктів та їх носіїв, що впевнено й комфортно почувають3
ся в житті. Завершеним уособленням людей такого типу є Жорж Дюруа –
головний герой роману «Любий друг» – пройдисвіт і грубий самець,
який, безсоромно використовуючи жінок, часто й грабуючи їх, упевнено
просувається до багатства й вершин влади. Тимчасом люди духовного
складу виявляються в Мопассана страждальцями. Звідси й гіркота і сму3
ток, якими визначається тональність багатьох його творів, зокрема рома3
нів «Життя», «Монт3Оріоль», численних новел, іноді цілих збірок, як3от
«Місс Гаррієт», «Іветта», «Маленька Рок» та інших.

Мопассан вважав, що письменник перш за все повинен «відтворювати
й пояснювати природу засобами мистецтва», насамперед людську приро3
ду. При цьому він наголошував, що людей «слід зображувати такими,
якими вони є» і «цікавитися передусім спонукальною причиною кожно3
го вчинку... й особливо спонуками, властивими всім людям, їхніми
інстинктивними імпульсами». Щодо цього, на думку Мопассана, люди
всіх класів і прошарків однакові, представники вищих класів відрізня3
ються лише тим, що «справжні причини своїх вчинків вони вміють
маскувати умовностями, фальшивістю, лицемірством і облудою». Увага
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митця була сконцентрована на тому, що властиво людській природі в
цілому, але виявляється в різних формах, притаманних певним суспіль3
ним верствам та індивідуумам. У цьому й полягала та «нещадна, страшна
й свята правда», говорити про яку людям Мопассан вважав найпершим
обов’язком письменника. 

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДО ОГЛЯДОВОЇ ТЕМИ

1. Які теми й жанри розвивав у своїй творчості П. Меріме?
2. Які натуралістичні елементи наявні в прозі Гі де Мопассана?
3. Що мав на увазі Г. Флобер, проголошуючи: «Емма Боварі – та
це ж я!»?
4. Наведіть приклади виявів соціальної та психологічної течій у
французькому реалізмі. Поясніть головні відмінності між цими
течіями.
5. Підготуйте презентацію проекту на тему «Українська тематика
у творчості П. Меріме».
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Фредерік Стендаль – видатний
французький прозаїк ХІХ ст., одна 
з ключових постатей французького

реалізму. Його творчість, позначена
поєднанням романтичних і

реалістичних тенденцій, увиразнила
духовні пошуки особистості

післянаполеонівської доби й
започаткувала психологічну

тенденцію французького 
реалізму ХІХ ст.

Описувати одяг героїв,
пейзаж, у якому вони пере%
бувають, риси їхніх облич?
Чи, може, краще описувати
пристрасті й почуття, що
хвилюють їхні душі?

Фредерік  Стендаль
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«...ВІН ЖИВ, ПИСАВ, КОХАВ»

За віком Стендаль був значно старшим за письменників, з творчістю
яких пов’язується формування й перший етап французької реалістичної
літератури. Початок свідомого життя і творчої діяльності Бальзака й
Меріме припадає на 203ті роки ХІХ ст., тобто на період Реставрації, для
них революція 1789–1799 рр. і наполеонівська епоха були вже історією,
тимчасом як Стендаль був сучасником і учасником цих подій. Його жит3
тя можна поділити на дві половини. Переламним у ньому є 1814 р., що
став поворотним і в історії Франції: буремна епоха соціальних потрясінь
і війн добігла кінця, поступившись «прозаїчній» буржуазній добі. Стен3
даль так і не зміг «прижитися» в новій реальності, і це глибоко позначи3
лося як на його біографії, так і на творчості.

«Наздогін великій епосі...»

Справжнє ім’я і прізвище письменника – Анрі Бейль, а Фредерік Стен3
даль – один з псевдонімів, яким він найчастіше підписував свої твори.
Анрі Бейль з’явився на світ 23 січня 1783 р. в Греноблі, що на півдні
Франції, у родині адвоката. У семирічному віці майбутній письменник
втратив матір, яку, за його словами, «любив божевільно». Батько, людина
освічена, але суха й педантична, на все життя залишився для нього чужим.
Освіту Анрі здобув у гренобльській Центральній школі – навчальному
закладі, створеному революцією 1789–1799 рр., в якому основна увага
приділялася природничим і точним наукам та громадянському вихованню.
Хлопчина мав неабиякі здібності до математики, тому після закінчення
навчання був направлений до столичної Політехнічної вищої школи.

Анрі Бейль приїхав до Парижа восени 1799 р., на другий день після
державного перевороту, очоленого генералом Наполеоном Бонапартом,
який проголосив себе першим консулом. До Політехнічної школи юнак
так і не вступив, натомість записався в армію і взяв участь в італійсько3
му поході генерала Бонапарта 1800 р. То була перша зустріч з Італією,
країною, що назавжди причарувала Анрі й посіла визначне місце в його
подальшому житті й творчості. 

Ще перед італійським походом Бейль почав писати. Наприкінці 1801 р.
він звільняється зі служби і повертається до Парижа з твердим наміром
присвятити себе літературі й «зрівнятися з Мольєром». У біографії почат3
куючого письменника настає трирічний «період самовиховання», напов3
нений інтенсивною самоосвітою й літературними вправами. Він вивчає
філософію, естетику, літературу, театр, починає працювати над кількома
комедіями, але жодну з них не завершує. У своїй творчості Бейль дотри3
мується класицистичних орієнтацій, від яких згодом відійде, приєднав3
шись до романтичного руху; незмінною залишиться хіба що настанова з
«математичною точністю» вивчати «мову пристрастей», «людське серце»
і адекватно їх відтворювати.

Однак «період самовиховання» тривав недовго: Бейль був діяльною й
енергійною натурою, до того ж треба було подбати про заробіток і влашту3
вання майбутнього. Відтак 1806 р. він вступає на службу до військового
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інтендантства, яким відає його далекий родич маршал Дарю. Виконуючи
обов’язки імперського військового службовця, Бейль об’їздив усю Серед3
ню Європу, побував у Відні й Берліні (до речі, літературний псевдонім
Стендаль походить від назви одного з міст на півночі Німеччини). У 1812 р.
він брав участь у славнозвісному російському поході Наполеона, під час
якого став свідком спалення Москви й панічного відступу «великої армії».

У 1814 р., після вступу союзних армій до Парижа і падіння імперії,
Бейль, не сподіваючись на продовження кар’єри в поновленій монархії
Бурбонів, подає у відставку і виїздить до Італії, де залишається до 1821 р.
Так розпочинається новий етап біографії, у якому література стає основ3
ною справою життя письменника Стендаля. Він багато подорожує
Італією, вивчає пам’ятки культури й мистецтва, але живе переважно в
Мілані, де постійно відвідує оперу «Ла Скала», спілкується з молодими
літераторами, що групувалися навколо часопису «Кончільяторе» і
відігравали значну роль у становленні італійського романтизму. Власне,
в Італії Бейль стає професійним письменником, але починає не з худож3
ньої, а з біографічної, критичної, історико3культурної літератури (до
речі, саме вона за кількістю значно переважає в його творчій спадщині).
1817 р. виходять друком «Життєписи Гайдна, Моцарта і Метастазіо», у
яких автор ознайомлює французів з музичним життям Австрії й Італії, та
«Історія живопису в Італії». Того ж року видана й книжка «Рим, Неаполь
і Флоренція», у якій змальовано тогочасну Італію, її суспільно3політичний
устрій, побут і звичаї різних верств, культуру тощо. Цей твір примітний
тим, що містить чимало сценок і замальовок з життя, які за своїм стилем
належать до художньої прози, а крім того, саме він був уперше підписаний
псевдонімом, під яким А. Бейль стане відомим у світі: «Барон де Стендаль,
кавалерійський офіцер» – значилося на титулі видання.

В Італії Стендаль спілкується з карбонаріями – членами таємної ор3
ганізації, що боролася за визволення Італії з3під іноземного панування й
створення республіки на зразок давньоримської. На зламі 203х років
австрійський уряд вдався до жорстоких репресій щодо карбонаріїв, і надалі
залишатися в Італії Стендалю було небезпечно. Відтак 1821 р. він повер3
тається на батьківщину. Згодом героїку руху карбонаріїв письменник
відтворить у повісті «Ваніна Ваніні» (1829) й романі «Пармський монастир».

У Парижі Стендаль поринає в бурхливе літературне життя.
Саме тоді у французькій столиці розпочинається знаменита «романтична
битва» – завершальний акт боротьби романтиків з класицизмом і зміна
літературних епох, яка тривала у Франції протягом кількох десятиліть.
Цей період життя письменника, що завершився 1830 р., позначений
надзвичайною творчою активністю. Стендаль розробляє чимало тем, пра3
цює в різних жанрах, активно виступає як критик, регулярно друкує
статті у французьких і англійських часописах. 1822 р. він видає трактат
«Про кохання», у якому, спираючись зокрема й на власний досвід, розвиває
оригінальну теорію цього почуття, його «кристалізацію» і трансформації
в різних соціальних середовищах та історичних епохах. За рік виходить
друком книжка «Життя Россіні», що розповідає про видатного італійсько3
го композитора, який тоді почав «завойовувати» Париж, і перший випуск
трактату «Расін і Шекспір» (1825 р. він буде продовжений другим випус3
ком). Цей трактат є одним з найбільш значущих документів «романтичної

23

Naliv_chahov_10_zar_lit_verstka.qxd  27.07.2010  13:57  Page 23



битви» з класицизмом, що розгорнулася у Франції в 203х роках XIX ст.
У 1827 р. Стендаль видає свій перший роман «Арманс», який не був
сприйнятий ні критикою, ні читачами, а 1830 р., напередодні Липневої
революції, завершує знаменитий роман «Червоне і чорне», що став вінцем
творчості плідних 203х років. 

Липневу революцію, яка покінчила з режимом Реставрації, Стен3
даль зустрів із захопленням і надіями, яким, однак не судилося справ3
дитися: він досить швидко розчарувався в новому уряді, очолюваному
королем3буржуа Луї3Філіппом. Критично3скептичне ставлення письмен3
ника до влади переконливо засвідчує роман «Люсьєн Левен». Тим часом
Луї3Філіпп запрошує його на державну службу. Отримавши посаду
французького консула, Стендаль оселяється в невеликому приморсько3
му місті Чівіта3Векк’я неподалік від Рима. Рятуючись від нестерпної
нудьги провінційного існування, він часто подорожує Італією, прово3
дить тривалі відпустки в Парижі. Утім, незважаючи на необтяжливість
служби й достатню кількість вільного часу, письменник майже втрачає
здатність творити. Протягом 1834–1835 рр. він працює над великим ро3
маном «Люсьєн Левен», але так і не завершує його. У 1836 р. Стендаль
отримує тримісячну відпустку, яка завдяки протекції міністра інозем3
них справ фактично перетворюється на трирічну. Динамічна, заряджена
духовною енергією атмосфера столиці повертає Стендалю творчу актив3
ність: він пише низку повістей і новел, зокрема майже весь цикл «Іта3
лійські хроніки», розпочинає багато творів, а 1839 р. створює роман
«Пармський монастир».

Повернувшись до Чівіта3Векк’ї у серпні 1839 р., Стендаль працює над
романом «Лам’єль», що так і залишився незавершеним. 15 березня
1841 р. у письменника стався перший інсульт, але йому вдалося перемогти
у цьому «двобої з небуттям». Наступний удар, що трапився за рік, під час
чергової паризької відпустки, виявився смертельним. 23 березня 1842 р.
не стало одного з найкращих письменників Франції, який так і не був на3
лежно визнаний за життя.

Участь у романтичному русі

Як уже зазначалося, Стендаль був активним учасником романтичного
руху й борцем за створення «нового мистецтва» у Франції. Відомий кри3
тик Ш. де Сент3Бев назвав його «гусаром романтизму», маючи на увазі
те, що в тогочасній воєнній тактиці гусарські полки були передовими за3
гонами війська, які зав’язували бої. Сам митець, як і його молодший друг
та однодумець П. Меріме, вважав себе «справжнім романтиком». На це
дійсно були підстави, адже обидва письменники дотримувалися у своїй
творчості деяких принципів романтизму.

Так, переконаність Стендаля в тому, що предметом мистецтва
сучасності має бути духовне й емоційне життя людини, вписується в за3
гальну стратегію романтизму, який сконцентрував мистецьку увагу на
внутрішньому світі особистості, відкрив «суб’єктивну людину» в її глибині,
складності й неоднозначності. Ці тенденції, притаманні також творчості
Стендаля, найбільш повно й інтенсивно втілилися в його вершинних ро3
манах «Червоне і чорне» та «Пармський монастир». Іншим принципово
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важливим аспектом естетико3художньої
програми письменника, що вводить її в за3
гальне річище романтизму, є надання пере3
ваги вираженню над зображенням, що в
широкому розумінні означало відхід від
«наслідувальних» художніх систем попе3
редніх епох. 

Знайомство Стендаля з романтизмом
відбулося в перший італійський період його
життя і творчості (1814–1821), коли він са3
мовизначився як митець. В Італії письмен3
ник спілкується з молодими італійськими
романтиками і повідомляє друзям, що «в
Мілані відбувається запекла боротьба між
романтиками й класиками... Я – шалений
романтик, тобто я за Шекспіра й проти
Расіна, за Байрона й проти Буало». Варто зазначити, що італійський ро3
мантизм виявився особливо близьким Стендалю і справив на його
творчість значний вплив.

Повернувшись до Франції 1821 р., Стендаль активно включається в
літературну боротьбу. У 1823 і 1825 рр. він видає двома брошурами літе3
ратурний маніфест «Расін і Шекспір», у якому піддає беззастережній
критиці класицизм і виступає палким поборником романтизму. Щоправда,
у поняття «романтизм» Стендаль вкладав зміст, який в істотних моментах
не збігався з загальноприйнятим у французьких романтиків. Письменник
називав його, як це прийнято в італійців і англійців, «романтицизмом»,
щоб відмежувати від консервативних містичних течій, поширених у
французькому романтизмі. Романтизм для Стендаля – це передусім мис3
тецтво сучасності, що виражає її зміст і дух, тимчасом як класицизм – це
мистецтво минулого, «маркізів XVII ст. у розшитих камзолах». «Роман"
тизм, – пише він, – це мистецтво давати народам такі літературні
твори, які при сучасному стані їхніх звичаїв та вірувань можуть при"
нести їм найбільшу насолоду. Класицизм, навпаки, пропонує їм літера"
туру, яка приносила найбільшу насолоду їхнім прадідам».

Щоб бути романтиком, твердив Стендаль, треба бути сміливим, власне,
треба бути новатором, відкривати нові шляхи в мистецтві, вміти ризику3
вати, знаходити нові засоби й форми висловлення – на відміну від обе3
режного класициста, котрий ні на крок не відступає від непорушних
правил і авторитетних настанов. Письменник рішуче заперечував існування
незмінних для всіх часів і народів ідеалів та взірців мистецтва, тобто його
позачасових канонів, заявляючи, що «існує стільки ідеалів прекрасного,
скільки різних форм носа і різних характерів».

Рух до реалізму

Відхиляючи класицистичні канони, Стендаль разом з тим визнавав
існування «залізних законів» реальності й необхідність їх пізнання мит3
цем. Він проголошував: «Необхідно, щоб уява засвоїла залізні закони
реального світу і, відповідно, коригувалася ними». Це виводило його за
межі романтизму, для якого уява була і засобом пізнання світу, і худож3
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ньою реалізацією цього пізнання. Стендаль вважав, що уява має спирати3
ся на осягнення законів реальності, на спостереження й аналіз, виявляв
інтерес і до «наукових методів», зокрема фізіології та психології, а це
вже ті риси й тенденції, якими характеризувався реалізм, що розвивався
в першій половині XIX ст. На відміну від романтиків, письменники3
реалісти (аж ніяк не заперечуючи ролі й значення уяви у творчому про3
цесі) обрали шлях спостереження й вивчення життєвої конкретики.

Звісно, існували об’єктивні передумови й імпульси, які спря3
мовували Стендаля на шлях до реалізму. Проте вектор його творчого
розвитку (як і інших письменників) не слід мотивувати виключно
суспільно3історичними обставинами й закономірностями літературного
процесу. Не менш важлива роль тут належить індивідуальному чиннику,
особистості письменника. Навіть найреалістичніші твори є не лише відо3
браженням дійсності, а й самовираженням особистості митця – його
свідомості, світовідчуття, ментальності, темпераменту, підсвідомості
тощо. Зрозуміло, що й спрямування творчого розвитку письменника ве3
ликою мірою залежить від його особистості. 

Незважаючи на те, що життя Стендаля, принаймні перша його поло3
вина, було досить бурхливим і часом навіть драматичним, з точки зору
зовнішніх виявів цього письменника навряд чи можна назвати яскравою
особистістю, адже він не був надто діяльним і самовідданим у громадсько3
політичних справах, не мав схильності жертвувати всім заради ідеалів.
Утім, за словами одного з найкращих стендалезнавців Б. Реїзова, «протя3
гом усього життя безперервно і за будь3яких умов...» митець «роздумував
над великими проблемами буття, про щастя, про мистецтво, про людину
й суспільство, про долю націй та про розум і розглядав ці питання
всебічно, з різних, іноді несподіваних точок зору. У цьому, якщо хочете,
й полягає героїзм цього звичайного життя, котрий не помічався самим
Стендалем».

Варто додати, що Стендаль нічого не хотів приймати на віру, прагнучи
до всього дійти власним розумом. Надзвичайно спостережливий, він одра3
зу піддавав спостережене неупередженому аналізу й висловлював суд3
ження, які досить часто були незрозумілими сучасникам. Отже, і розумо3
вий склад, і індивідуальні нахили письменника відповідали новому, ре3
алістичному, напряму, що формувався в тогочасній літературі. Стендаль
був наділений сильною уявою, але прагнув тримати її в рамках, які сам
же й встановлював (тут давалася взнаки класицистична традиція). Разом
з тим у процесі творчості він забував про обмеження, даючи волю уяві.
Так у постійному поєднанні протилежних прагнень народжувалися його
твори, зокрема такі шедеври, як романи «Червоне і чорне» та «Пармський
монастир».

То ким же зрештою був Стендаль – романтиком чи реалістом? Вочевидь,
єдиною слушною відповіддю може бути така: і романтиком, і реалістом.
Ці два напрями поєднувалися в його творчості, трансформуючись у не3
повторний індивідуальний стиль, якому неможливо відмовити в ціліс3
ності й органічності. Разом з тим треба визнати, що реалістична основа у
творчій еволюції письменника набувала провідного змісту й значення.

Перший художній твір Стендаля, роман «Арманс», вийшов друком
1827 р., за часів загального захоплення історичним романом, яке у Франції
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припало на 203ті роки XIX ст. Це був роман про сучасність, більше того, –
про сьогодення, що наголошувалося і в підзаголовку: «Сцени із життя од3
ного паризького салону 1827 р.». Однак слід зауважити, що наведений
підзаголовок відбиває лише одну з двох основних тем твору, яку можна
визначити як соціально3побутову. Другою психологічною темою роману
є історія любові двох молодих людей, але любові неможливої. І неможливої
не тому, що перед закоханими постають непоборні соціальні чи сімейні
перепони, а з причин фізіологічних. «Арманс» – це любовно3психологіч3
ний роман нового типу, побудований на фізіологічній колізії любовної
драми, що, як і глибокі соціологічні аналізи, не було сприйнято тогочас3
ними читачами й критиками.

Роман «Люсьєн Левен» Стендаль писав уже після Липневої революції,
в 1834–1835 рр., коли французьке дворянство було відсунуте в тінь і до
влади прийшли активні й цинічні ділки, для яких темні афери й брудні
політичні інтриги були рідною стихією. Беззастережне панування мер3
кантильних інтересів, корумпованість чиновників, голодні робітники й
поодинокі ентузіасти3інтелігенти, що теж потерпають від злиднів, – таким
постало перед письменником суспільство після «славних липневих днів».
І Стендаль поставив собі за мету змалювати його якомога достовірніше, у
стилі, що найбільшою мірою вписується в контекст реалістичної літера3
тури XIX ст.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

І рівень
1. Назвіть справжнє ім’я Стендаля і поясніть походження його
псевдоніма.
2. З якими історичними подіями було пов’язане життя письменника?
3. Назвіть найвідоміші романи Стендаля.

II рівень
1. Визначте найважливіші для розуміння творчості Стендаля
факти його біографії. Розкрийте їхній вплив на світосприйняття
письменника.
2. Схарактеризуйте коло мистецьких зацікавлень Стендаля.
Назвіть твори, у яких відбилися ці зацікавлення.
3. Які теми розробляв Стендаль у своїх художніх творах?

III рівень
1. Що надало підстави Ш. де Сент3Беву назвати Стендаля «гуса3
ром романтизму»? 
2. Які особливості художнього мислення письменника наблизили
його до реалістичного напряму?
3. Що Стендаль вважав головною метою художнього зображення –
зовнішню дійсність чи внутрішній світ людини?

IV рівень
1. Схарактеризуйте особистість Стендаля. Як вона виявилася в
творчості письменника?
2. Ким був Стендаль – романтиком чи реалістом?
3. Як ви вважаєте, чому за життя митця його твори не здобули
широкого визнання?
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ДОДАТКОВІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

1. Як пов’язаний трактат Стендаля «Расін і Шекспір» з його участю
в «романтичній битві» 203х років?
2. Стендаль мріяв, щоб його поховали в Італії, а на могильному ка3
мені написали: «Тут спочиває Арриго Бейль, міланець: він жив, пи"
сав, кохав». Які грані особистості, життя й творчості письменника
відобразило це його бажання?
3. Підготуйте повідомлення на тему «Стендаль та Італія».

РОМАН «ЧЕРВОНЕ І ЧОРНЕ»
Роман «Червоне і чорне» справедливо вважається одним з шедеврів

Стендаля. Це роман про сучасність, про французьке суспільство періоду
Реставрації, взяте в широкому діапазоні. Перед читачем розгортається
життя провінції і столиці, різних класів і прошарків – провінційної і
столичної аристократії, буржуазії, духовенства, навіть певною мірою
соціальних низів, адже головний герой твору, Жульєн Сорель, син селя3
нина3тесляра. Роман має підзаголовок «Хроніка XIX століття», який, про3
те, не означає дистанціювання від зображуваного в оповіді. Під XIX ст.
тут розуміється період Реставрації (попередній період Імперії автор
пов’язує з революцією 1789–1799 рр., тобто з XVIII ст.), а «хроніка» оз3
начає намір історично достовірно розповісти про цей період. Роман був
написаний в останні місяці існування режиму Реставрації, у передчутті
його близького краху, і став своєрідним підсумком цього періоду й водночас
вироком йому.

«Червоне і чорне» як соціально-політичний роман

Поновлена окупаційними військами монархія Бурбонів була дво3
рянською монархією, тобто політична влада належала в ній дворянству.
Однак буржуазія вже панувала в економіці й готувалася взяти в свої ру3
ки політичну владу, що й відбулося, щойно Стендаль дописав роман. Ця
повторна перемога – після революції кінця XVIII ст. – була неминучою
вже й тому, що дворянство неухильно проймалося буржуазним духом,
гроші й майнові інтереси для нього теж ставали головними цінностями
життя. Змальовуючи в першій частині роману провінційний Вер’єр,
Стендаль пише: тут «панує зачумлена атмосфера дрібних грошових
інтересів, тут “приносити прибуток” – велике слово, від якого зале"
жить усе». Мер міста аристократ де Реналь, який пишається своїм по3
ходженням, також займається підприємництвом, він є хазяїном фабрики
цвяхів, що приносить непоганий прибуток.

Твір сповнений соціальної динаміки, що укладається в основний вектор
руху історії. Змальовуючи аристократів і буржуа, Стендаль відображає
їхнє протистояння на суспільній арені, витіснення аристократії, що спи3
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рається на родовитість і підтримку уряду, бур3
жуазією, для якої головним знаряддям є
гроші. Особливо наочно це виявляється в
провінції. У маленькому Вер’єрі теж вирують
політичні пристрасті – між дворянином де Ре3
налем і буржуа3вискочкою Вально точиться
запекла боротьба за посаду мера. Наприкінці
роману автор повідомляє про обрання Вально і
оцінює це як перемогу активного шахрая над
пасивним честолюбцем. Аж ніяк не симпати3
зуючи аристократії (письменник належав до
партії лібералів), Стендаль усуціль чорною
фарбою змальовує буржуа Вально. Цей персо3
наж виявляє відсутність виховання й культу3
ри, будь3яких моральних засад, здатність до
ницості й підлості заради вигоди, вульгарність
почуттів і смаків.

У другій частині твору дія переноситься до
Парижа, у середовище столичної аристократії,
яка постає в не менш критичному освітленні.
Молоді аристократи – чудово вишколені, ма3
ють бездоганні манери, але безликі й безініціативні, нездатні самостійно
мислити й діяти. Чи не найбільше в своєму житті вони переймаються
тим, щоб у жодному разі не порушити пристойність і правила вищого то3
вариства. Порівнюючи їх із простолюдином Жульєном Сорелем, розумна
й прониклива Матильда де ла Моль без вагань віддає перевагу секретареві
свого батька Сорелю, якому властиві енергійність, сильний характер,
воля й рішучість.

Старше покоління аристократії пережило революцію й еміграцію,
але так нічого й не зрозуміло, нічого не навчилося. Замість думати про
збереження здобутого завдяки Реставрації, ці люди влаштовують про3
вокаційну змову, спрямовану на те, щоб за допомогою європейських
монархів покінчити з лібералами й повністю поновити «старий порядок».
Як старше, так і молоде покоління аристократів панічно бояться нової
революції, їх переслідує привид якобінської диктатури, тій же Матильді
Жульєн уявляється як новий Дантон, котрий на випадок революції може
врятувати її родину від гільйотини.

Окидаючи поглядом сучасне суспільство, Стендаль бачить,
що в ньому панують боротьба між станами й прошарками. «У суспільстві,
розщепленому, як бамбукове стебло, – узагальнює він, – головне завдан"
ня людини полягає в тому, щоб піднятися із свого класу у вищий, котрий
зі свого боку докладає всіх зусиль до того, щоб не допустити цю людину
до себе». Отже, натиск знизу викликає протидію згори, вищі прошарки
намагаються зупинити наступ нижчих, відтак, на думку письменника,
французьке суспільство постійно перебуває в передреволюційному стані,
що будь3коли може вибухнути. 

І справді, чи не з перших років свого існування режим Реставрації ви3
кликàв у французької громадськості відчуття нетривкості, тимчасовості,
яке поєднувалося з думкою про неминучість нової революції. Поділяючи
такі умонастрої, Стендаль, котрий до того ж полюбляв займатися соціально3
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політичним аналізом і прогнозами, узявся дослідити, у якому соціальному
прошарку накопичується революційна енергія і виростають нові Данто3
ни й Робесп’єри. У результаті він дійшов висновку, що таким прошар3
ком є молодь, із соціальних низів, освічена й енергійна, честолюбна й
ображена у своїй самосвідомості, молодь, якій Реставрація перекрила
всі життєві шляхи.

Це той аспект твору, у якому він постає як соціально3політичний
роман, що містить глибокий і точний аналіз правлячого режиму. Однак у
структурі «Червоного і чорного» цей аспект, зрештою, виглядає як розгор3
нуте й активне тло, на якому відбувається основне дійство – драматична
доля головного героя Жульєна Сореля, що вступив у двобій із суспільст3
вом Реставрації. З цієї точки зору «Червоне і чорне» розгортається як
соціально3психологічний роман, якому притаманні глибина й тонкість
психологічного аналізу.

«Червоне і чорне» як соціально-психологічний роман

Головною підставою для такого визначення жанрової специфіки твору
є те, що в ньому означені соціальні процеси й колізії переломлюються
крізь призму свідомості й реакцій центрального героя, його внутрішньої
боротьби і, зрештою, його драматичної долі. Цей герой, простолюдин «із
вражаюче своєрідним обличчям», належить до енергійної і честолюбної
молоді із соціальних низів, яку режим Реставрації відкинув на задвірки
суспільства. Селянський син, що випадково здобув освіту, Сорель одер3
жимо прагне соціальної реалізації, відповідної своїм достоїнствам, але
єдиним можливим шляхом досягнення честолюбної мети для нього вияв3
ляється пристосування до чужого й ненависного суспільства. Розуміючи,
що повсюдно панують замасковані егоїзм і корисливість, герой вирішує
опанувати «науку лицемірства», щоб скористатися нею в боротьбі за свою

мрію. У романі докладно розповідається, як
Жульєн, «одягнувши мундир, відповідний ча3
сові» й натягнувши машкару святенника,
вправляється в цій «науці».

Вважаючи такі дії порядного від природи
Жульєна вимушеними, Стендаль покладає
відповідальність за них на режим Реставрації.
Однак деякі його сучасники зрозуміли роман
як апологію1 лицемірства і навіть схильні бу3
ли ототожнювати автора з персонажем, що
спонукало письменника до пояснень. «Жульєн
зовсім не такий лукавець, яким він вам зда"
ється, – писав Стендаль в одному з листів. –
Деякі припиняють зі мною знайомство на тій
підставі, що Жульєн – негідник і що він – мій
портрет. У часи імператора [Наполеона]
Жульєн був би цілком порядною людиною; я
жив у часи імператора. Отже?..»
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Ж. Енгр.
Портрет Наполеона 

на імператорському троні

1 Аполîгія – захист, вихваляння, звеличення; тут: захист з відтінком вихва3
ляння.
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Отже, негідні вчинки Жульєна зумовлюються життєвою необхідністю,
створеною правлячим режимом. Звідси в героя не лише обожнювання
Наполеона, а й відчуття того, що він запізнився з народженням і потра3
пив у чужу й ворожу йому епоху.

Він і справді виходець з іншої епохи, тієї епохи, що підняла до актив3
ного історичного життя весь третій стан, пробудила в ньому енергію і
прагнення до самовивищення особистості, зробила доступними для моло3
дих простолюдинів освіту й культуру. Уявлення Жульєна про свої мож3
ливості й належне йому місце в суспільстві походять з цієї епохи, нею ж
було сформоване і непомірне честолюбство – рушій його прагнень і дій, а
також «романтизм», про який ітиметься згодом. Словом, за конфліктом
Жульєна Сореля зі своїм часом і суспільством стоїть масштабний
конфлікт історичних епох, який постійно цікавив Стендаля. І не випадко3
во одне з найпоширеніших «розшифрувань» назви роману засновується
на порівнянні й конфлікті епох: червоне – символічний колір доби револю3
ції та наполеонівських війн, чорне – уніформа священика, в яку обрядився
Жульєн Сорель, – символ епохи Реставрації та Священного союзу.

Внутрішня боротьба головного героя і його прозріння

Молодий і честолюбний Жульєн Сорель прагне зробити кар’єру в жор3
стокому, ворожому суспільстві. Для досягнення цієї мети в нього немає
жодних засобів і можливостей, крім лицемірства, «мистецтво» якого він
змушений опановувати, аби пристосуватися до ненависного середовища.
Постійно відчуваючи себе в оточенні ворогів, Жульєн пильно контролює
кожний свій крок, весь час діє і говорить усупереч своїм переконанням і
моральній природі. Виснажливу боротьбу із самим собою, що точиться в
його свідомості, Стендаль прирівнює до «подвигів Геркулеса». 

Дотримуватися обраної «тактики» героєві не лише важко, а й огидно,
і це вносить у його долю внутрішній драматизм, який дедалі поглиблюєть3
ся, наприкінці твору набираючи трагічного звучання. Те, що відбулося з
Сорелем, набуває характеру «трагічної провини», за яку він розплачується
життям. Після фатального пострілу в мадам де Реналь герой починає по3
іншому дивитися на світ. Відбувається кардинальна переоцінка цінностей,
і Жульєн ніби прозріває: мета, до якої він так несамовито прагнув, тепер
видається йому непотрібною ілюзією, породженою палкою уявою, заго3
стреним відчуттям приниженості простолюдина й нерозумінням дійсної
природи суспільства, у якому він хотів посісти гідне місце.

Визначальною рисою Жульєна Сореля, яка вирізняє його з3поміж ото3
чення, є те, що в боротьбу із суспільством він вступає не заради кар’єри
і збагачення. За аналогією з персонажами бальзаківських романів цього
героя нерідко визначають як кар’єриста, однак стимули його поведінки
виразно інші, ніж у бальзаківських героїв. Стендаль не випадково назвав
мотиви й вчинки Жульєна «безумством» і пишався тим, що, за всієї
їхньої незвичайності, вони такими не здаються. Тут варто зауважити, що,
називаючи Сореля «безумцем», письменник начебто «відтворював» точку
зору розважливих обивателів, тимчасом як у його власних очах це була
позитивна риса героя, споріднена з романтичним піднесенням.

Багатьма гранями свого характеру й своєї долі Жульєн Сорель впи3
сується в ряд романтичних образів Стендаля, таких як Фабріціо дель
Донго, Ферранте Палла, Лам’єль та інші. Ця спорідненість особливо вираз3
но виявляється у фіналі короткого життя Жульєна. Те, що відбувається з
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героєм у в’язниці, коли він очікує вироку за скоєний в стані афекту зло3
чин, можна кваліфікувати як повернення до самого себе, своєї людської
сутності. Як уже зазначалося, Жульєн не лише звільняється від ілюзій, а
й радикально переоцінює свої життєві цінності, усвідомлює непотріб3
ність усього, до чого він так одержимо поривався. До колишніх намірів
герой уже не може повернутися, але й іншого варіанта життя для нього не
існує. Своєю промовою перед судом присяжних Сорель фактично виносить
собі смертний вирок.

Жіночі образи роману

Цікавими й своєрідними є образи мадам де Реналь і Матильди де ла
Моль. У морально3психологічному плані роману вони виступають тими
полюсами, між якими промайнуло коротке життя Жульєна Сореля.
Саме кохання до цих двох жінок віддзеркалює різні грані характеру
героя. Об’єднує ці несхожі між собою «романи» лише те, що обидва
вони починалися як тактичний хід з боку Жульєна, а з часом обертали3
ся на справжню палку пристрасть, від якої «у нього вилітала з голови
вся... честолюбна маячня, і він ставав просто самим собою». У творен3
ні жіночих образів автор застосував викладену раніше в спеціальному
трактаті теорію кохання, його видів і «кристалізацій» в різні епохи й у
різних соціальних середовищах. 

Мадам де Реналь – молода жінка з провін3
ційної аристократії, щира й безпосередня, з
вродженим відчуттям відрази до всього ницого
й вульгарного, здатна на глибоке й самовідда3
не почуття. Розчарувавшись у чоловікові, вона
відмовилася від особистого щастя й присвятила
своє життя дітям і Богові. Однак зустріч з Жу3
льєном пробудила в ній «любов"пристрасть,
найвищу й благородну форму любові, доступну
лише тим, кому чужі корисливість і често"
любність, лицемірство й егоїзм». Це почуття
приносить героїні не лише щастя, а й тяжкі
душевні муки, та навіть після того, як коханий
ледве не позбавив її життя, жінка намагаєть3
ся стати йому опорою і відрадою в страшні дні
очікування вироку. Коли Жульєна не стало,
«вона не робила спроб покінчити з собою, але

через три дні після страти померла, обнявши своїх дітей» – цими слова3
ми закінчується роман.

Матильда де ла Моль належить до верхівки столичної аристократії і,
що не менш важливо, до епохи романтизму, пік якої у Франції припадає
на 20–303ті роки ХІХ ст. Можна сказати, що вона уособлює романтичний
індивідуалізм і романтичні фантастичні уявлення в специфічному жіночо3
аристократичному контексті. Увагу Матильди, що зневажає безхарак3
терних молодих аристократів, привертає простолюдин Сорель. Її почуття
до Жульєна, що починається як «почуття від голови» й живиться пере3
важно честолюбством і марнославством, згодом істотно не змінюється –
вона горда тим, що, зважившись на зв’язок і шлюб з сином селянина,
вчинила те, на що не здатна жодна жінка з її середовища.
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Коли Сорель потрапляє до в’язниці, Матильда розпочинає шалену бо3
ротьбу за його порятунок, але «серед всіх тяжких хвилювань і страхів за
життя коханого, якого вона не збиралася пережити, Жульєн вгадував у
неї постійну потребу вразити світ своєю незвичайною любов’ю, величчю
своїх дій». Він відчував, що «гоноровита душа Матильди постійно потре3
бувала аудиторії, глядачів». І після страти коханого Матильда діє у своєму
стилі: наслідуючи королеву Маргариту Наваррську, яка власноруч похо3
вала відрубану голову свого коханця Боніфація де ла Моля (предка Ма3
тильди, що жив у XVI ст.), вона збирається поховати голову Жульєна на
вершині гори в його рідному краї. 

У міру того як честолюбство в душі Жульєна згасало, він віддалявся від
Матильди й повертався до мадам де Реналь, любов до неї відроджувалася й
знову заповнювала його. Герой зізнається собі, що ніколи не почувався та3
ким щасливим, як під час побачень з цією жінкою у в’язниці в останні
тижні свого життя. 

Особливості поетики й стилю роману

У розкритті всіх тих процесів і перипетій, які відбуваються в душі
Жульєна Сореля, з особливою виразністю виявився психологізм Стендаля,
що сягнув незвичайної тонкості й проникливості. І саме психологізм є
фундаментальною рисою поетики роману «Червоне і чорне».

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ДОВІДКА

Психологізм – художнє відтворення внутрішнього світу людини, її емо3
цій, думок, внутрішньої боротьби тощо.
У літературі відомі два основних види психологізму – об’єктивний і
суб’єктивний, залежно від точок, з яких ведеться у творі оповідь, – зов3
нішньої, об’єктивної, чи внутрішньої, суб’єктивної. Відповідно в першо3
му випадку оповідь ведеться від третьої особи, а в другому – від першої,
тут суб’єкт дії і розповідач зливаються. Домінуючим засобом об’єктив3
ного психологізму є психологічний аналіз, тобто аналітичне авторське
відтворення процесів, що відбуваються у внутрішньому світі персона3
жів, у їхньому духовному й душевному житті, у свідомості й підсвідо3
мості. Саме до цього типу психологізму вдавався Стендаль.

Роман Стендаля «Червоне і чорне» є одним з найяскравіших і найха3
рактерніших творів об’єктивного психологізму. У його художній струк3
турі виокремлюються два рівні: розгортання дії, розповідь про наміри й
вчинки героя, стосунки з іншими персонажами, його колізії й конфлікти
і паралельно з цим – голос автора, який аналізує і пояснює все те, що
відбувається з героєм, розкриває причини й мотивацію його дій. Так,
лист Матильди до батька, у якому вона повідомляє про вінчання з
Жульєном, змушує маркіза де ла Моля нарешті прийняти рішення. І тут
відразу вступає у свої права автор: «У цих виняткових обставинах влад"
но подали голос усі найзначніші риси його характеру, викувані великими
потрясіннями, що він пережив у молодості, злигодні еміграції зробили
його фантазером... Однак та ж уява, що вберегла його душу від згубної
трутизни золота, зробила його жертвою безумної пристрасті – домог"
тися для дочки будь"якою ціною титулу герцогині».

33

Naliv_chahov_10_zar_lit_verstka.qxd  27.07.2010  13:57  Page 33



Далі подано розгорнутий внутрішній моно3
лог маркіза де ла Моля, що містить тонкий
всебічний аналіз характеру Жульєна: «Ні, не"
має у нього гнучкості й хитрості якого"небудь
пронири, який не проґавить ні зручної хвили"
ни, ні сприятливого випадку. А з іншого боку –
я бачу, що він керується зовсім не високими
правилами. Для мене це щось незрозуміле...
Якась семінарська дрібна душа відчуває себе
незадоволеною тільки від того, що не має гро"
шей і життєвих благ. У нього зовсім інше: він
нізащо не дозволить, щоб його зневажали». 

У своєму романі Стендаль часто вдається
до внутрішнього монологу у формі, запози3
ченій з класичної драматургії (де він, за
сценічною природою драми, озвучується).

Відтак притаманний твору драматизм адекватно виражається у
внутрішніх монологах і діалогах героя, нерідко з уявними опонентами.

Роман «Червоне і чорне» не можна назвати безсюжетним або з послаб3
леною сюжетністю, навпаки, тут маємо напружений і динамічний сюжет
з драматичними колізіями й подіями, крутими поворотами дії, нарешті,
з фінальною катастрофою. Однак гострий і захоплюючий сюжет не є для
Стендаля самоціллю. Він підпорядковується завданню розкрити внут3
рішній світ і долю головного героя, пов’язані із зовнішніми чинниками, з
конкретикою суспільно3історичного моменту, який теж піддається аналізу.

Ще однією визначальною рисою роману є динамічність оповіді. Вона
випливає з характеру діяльного й честолюбного головного героя, що всту3
пив у двобій з епохою і суспільством. Жульєн багато думає й аналізує, але
це не гальмує розвиток дії. Його роздуми й аналізи введені автором у
потік зовнішньої і внутрішньої дії, вираженням якої вони виступають, а
тому не випадають із загального ритму оповіді. У «Червоному і чорному»
Стендаль послідовно дотримувався девізу «Роман твориться дією» й уникав
розгорнутих описів і докладних статичних характеристик, несумісних із
цією настановою. Така особливість стилю виявляється й на мовному рівні
твору, у тому, що частотність дієслів, тобто слів, що передають саме дію,
майже дорівнює частотності іменників. А це нечасто спостерігається в
романістиці (наприклад, у романі Бальзака «Батько Горіо» іменників
удвічі більше, ніж дієслів). Характерною особливістю синтаксису «Чер3
воного і чорного» є те, що автор тут віддає перевагу коротким «енергійним»
реченням, насиченим напруженням і рухом.

На останок варто зазначити, що роман «Червоне і чорне» не був сприйня3
тий сучасниками Стендаля і спричинився до непорозумінь з автором. Лише
невелике коло читачів у Франції та за її межами, серед яких були Бальзак і
Гете, змогли зрозуміти й високо оцінити цей твір. Однак наприкінці XIX ст.
інтерес до роману почав зростати, а в XX ст. «Червоне і чорне» справедливо
визнали одним з найкращих романів у французькій і світовій літературах.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

І рівень
1. Укажіть правильний варіант продовження твердження.
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У романі «Червоне і чорне» зображується життя французького
суспільства...
А. ...після Липневої революції.
Б. ...у період Реставрації.
В. ...упродовж усього ХІХ ст.
2. Укажіть правильний варіант продоження твердження. 
Головний конфлікт роману відбувається...
А. ...між дворянином де Реналем і буржуа Вально.
Б. ...між мадам де Реналь і Матильдою де ла Моль.
В. ...між Жульєном Сорелем і маркізом де ла Молем.
Г. ...між Жульєном Сорелем і його епохою.
3. Укажіть неправильний варіант продовження твердження.
Роман «Червоне і чорне» характеризується...
А. ...напруженим динамічним сюжетом.
Б. ...широким зображенням життя французького суспільства
ХVІІ ст.
В. ...змалюванням успішної кар’єри героя, яка досягається ціною
його внутрішнього пристосування до суспільних законів і правил.
Г. ...психологічно майстерним відтворенням внутрішньої бороть3
би головного героя.

II рівень
1. Що висувається на перший план у романі «Червоне і чорне» – жит3
тя французького суспільства чи внутрішній світ головного героя?
2. Розкрийте зміст коментаря Стендаля до образу Сореля:
«Жульєн зовсім не такий лукавець, яким він вам здається...»
3. Яку роль у розкритті образу головного героя відіграє кохання
до мадам де Реналь і Матильди де ла Моль?

III рівень
1. За що й чому бореться Жульєн Сорель? Чи можна вважати
фінал життя героя його поразкою? Обґрунтуйте свою точку зору.
2. Розкрийте сутність протиставлення жіночих образів у творі.
3. Як витлумачується символіка кольорів у назві роману?

IV рівень
1. Поясніть зміст жанрових визначень твору Стендаля як соціаль3
но3політичного й соціально3психологічного роману.
2. У чому виявляється стендалівський психологізм? Наведіть
конкретні приклади.
3. Визначте основні риси характеру Жульєна Сореля.

ДОДАТКОВІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

1. Чому, на вашу думку, Стендаль визначав Жульєна Сореля як
романтика?
2. Визначте романтичні риси в образі Матильди де ла Моль.
3. Як стендалівський принцип «роман твориться дією» реалізу3
вався в характері Жульєна Сореля та в розвитку сюжету твору?
А як цей принцип позначився на художній мові роману?
Тема реферату: «Особливості психологізму в романі “Червоне і
чорне”».
Теми творів: «Помилки й прозріння Жульєна Сореля»; «Два лики
кохання в романі “Червоне і чорне”».
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