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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО

М е т а: допомогти учням побачити, як таланови-
тий автор-гуманiст не може вписатися в рамки уста-
леного канону i як вiд аналiзу твору залежить його
сприйняття та трактування; показати, наскiльки
глибоко змальовує автор трагедiю українського на-
роду в роки громадянської вiйни; розвивати вмiння
вдумливо читати текст, аналiзувати його з позицiй
часу, орiєнтуючись на загальнолюдськi цiнностi й
iдеали; пiдвести учнiв до усвiдомлення важливостi
збереження родинних зв’язкiв, виховувати в них гу-
манiзм, найкращi людськi якостi.

Ц i л i  у р о к у:
Учнi мають знати: iсторiю написання роману

«Вершники», особливостi жанру, змiст новел
«Подвiйне коло» й «Шаланда в морi»; що таке
соцiалiстичний реалiзм i якi його основнi засади; оз-
наки романтизму як стилю.

Учнi мають вмiти: вдумливо читати й аналiзу-
вати прозовий твiр, видiляти в ньому ознаки соцре-
алiзму й романтизму, визначати особливостi твор-
чого стилю Ю.Яновського; висловлювати власне
ставлення до проблеми збереження своїх коренiв,
небезпеки їхньої втрати; дискутувати на тему сво-
боди творчостi митця у суспiльствi.

П е р е б i г  у р о к у
І. Оголошення теми й мети уроку.
ІІ. Актуалiзацiя опорних знань i мотивацiя на-

вчальної дiяльностi.
Кросворд навпаки. Розгляньте записаний на

дошцi кросворд i сформулюйте запитання до кож-
ного слова по горизонталi. Увага: всi поняття стосу-
ються життя i творчостi Юрiя Яновського.

«В І Т Ч И З Н А»
О Д Е С А 

В А П Л І Т Е 
«М И Р»

Н Ю Р Н Б Е Р Г 
Р О М А Н Т И К 

Ш А Х А Й
Т А Й А Х 
« Б А Й Г О Р О Д»

Н О В Е Л А 
А Н Д Р І Й 

�У вертикальному рядковi – назва «Чотири
шаблi». Що вам вiдомо про цей роман Ю.Яновсько-
го? Яка доля твору? Що довелося пережити авторовi,
коли «Чотири шаблi» пiддавали гострiй критицi?

ІІІ. Опрацювання навчального матерiалу.
Мiнi-лекцiя з елементами бесiди. Роман «Чоти-

ри шаблi» надруковано 1930 року, коли в суспiльствi
вiдбувалися великi змiни. Згорнуто українiзацiю, за-
вершено лiтературну дискусiю згори, комунiстична
партiя змiцнює свої позицiї й поширює вплив на всi
сфери дiяльностi, зокрема лiтературну. Дух репресiй
уже вiдчувається в суспiльствi. Писати правду стає
дедалi небезпечнiше. Критики, iгноруючи художню
цiннiсть роману «Чотири шаблi», навперебiй змага-
ються в доборi епiтетiв до твору на кшталт «нацiона-
лiстичний», «наклепницький», «неправдивий», «ан-
тинародний»… Автора звинувачують в оспiвуваннi
отаманства й анархiї, iгноруваннi ролi бiльшовицької
партiї в роки громадянської вiйни. Яновський зму-
шений був виправдовуватися, визнати, що роман –
це його велика помилка. Тепер, через багато рокiв,
легко дорiкати письменниковi у слабкiй силi волi.
Тодi ж, навпаки, потрiбно було мати мужнiсть, щоб
вiдректися вiд свого «Я», залишаючись у душi самим
собою. Це був не просто iнстинкт самозбереження.
Яновський, як i iншi письменники, вiдчував вiдповi-
дальнiсть за всю українську лiтературу, яка не по-
винна була вмерти разом з її творцями.

Щоб реабiлiтувати себе перед владою i крити-
кою за «Чотири шаблi», Яновський починає писати
новий твiр на ту ж саму тематику – зображення
подiй громадянської вiйни, але вже в дусi часу. Но-
вий роман, що мав назву «Вершники», з’явився у
1935 роцi. 

?��Що це був за час для української лiтератури? 
Висновки-узагальнення.
� Країна остаточно стає на шлях будiвництва

соцiалiзму i знищує класових ворогiв, якi не здають-
ся. Уже розстрiляно Г.Косинку, арештовано
М.Кулiша, В.Пiдмогильного, Є.Плужника, М.Зеро-
ва та iнших письменникiв.

� Партiя стає «рупором народних мас» й iдео-
логiчним «керманичем» лiтератури, що засвiдчує
низка резолюцiй i постанов.

� На І з’їздi радянських письменникiв (1934)
прийнято статут, де сформульовано загальне визна-
чення основних рис нового творчого методу, в якому
враховано «досвiд i надбання радянської лiтератури
за попереднiй перiод», – соцiалiстичного реалiзму.

?��У чому суть соцреалiзму? Якi його основнi
ознаки та принципи?

Кодовий диктант. Випишiть номери записа-
них на дошцi речень, змiст яких стосується канонiв
соцiалiстичного реалiзму.

Ольга РУДНИЦЬКА,
учитель 

НВК «Гiмназiя № 14» 
м. Луцька

СОЦРЕАЛІСТИЧНИЙ КАНОН
І НОВАТОРСЬКИЙ ЕСТЕТИЧНИЙ 
ПОШУК У РОМАНІ
ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО «ВЕРШНИКИ»



1. Правдиве, iсторично конкретне зображення дiйс-
ностi в її революцiйному розвитковi. 2. Зображення типо-
вих характерiв у типових обставинах. 3. Основна увага у
творi скерована на поглиблений психологiзм, прагнення
поєднати, часом взаємодоповнити протилежнi iстини.
4. Вiдображення боротьби нового проти старого, рево-
люцiйного проти реакцiйного, передового проти вiдста-
лого. 5. Основнi принципи – це партiйнiсть, народнiсть,
iнтернацiоналiзм. 6. Надання переваги iсторико-куль-
турнiй та морально-психологiчнiй проблематицi. 7. Запе-
речення традицiйної культури. 8. Герой твору – член ко-
лективу, тiсно пов’язаний iз масами – рушiйною силою
iсторичного процесу. 9. Революцiйна романтика, героїчна
спрямованiсть образiв.

В i д п о в i д ь: 1, 4, 5, 8, 9.
?��Чи вдалося «Вершникам» уписатися в рамки

соцреалiзму? Спробуймо зробити висновок на
основi новел «Подвiйне коло» та «Шаланда в морi».

Складання таблицi. (У процесi бесiди учнi за-
повнюють таблицю. Подаємо можливий короткий
варiант її.)

Правдиве, кон-
кретно-iсторичне
зображення дiйс-
ностi в її iсторичнiй
перспективi

Зображення подiй громадянської
вiйни, непримиренної боротьби з во-
рогами в iм’я щасливого майбутнього
– нового суспiльства.

Перемогу здобувають червоноар-
мiйцi – носiї правди бiдних.

Вiдображення
боротьби нового
проти старого, ре-
волюцiйного про-
ти реакцiйного

Петлюрiвцi, махновцi, денiкiнцi –
вороги, що тримаються за старе,
вiджиле.

Герої вiрять у свою iсторичну мiсiю
– визволення народу вiд багатiїв.

Партiйнiсть, на-
роднiсть, iнтер-
нацiоналiзм

Бiльшовицький загiн – це бiдняки,
бiльшовицькi лозунги – для блага на-
роду. Французькi солдати допомага-
ють українським революцiонерам.

Інтернацiональним є загiн Івана
Половця.

Герой – член ко-
лективу, тiсно по
в’язаний iз масами

Мусiй Половець, ризикуючи жит-
тям, рятує народне добро.

Революцiйна ро-
мантика, героїчна
спрямованiсть об-
разiв 

Революцiя опоетизовується, вчи-
нок Мусiя можна вважати подвигом,
Іван i комiсар Герт – це герої нового
часу.

Робота з висловлюваннями.
Тепер критика була задоволена, хоча злива по-

хвальних овацiй полилася в Українi лише пiсля то-
го, як роман i його автора визнали «своїм» у Росiї.
У Москвi влаштували спецiальний вечiр для обго-
ворення роману, який друкувався тут у перекладi
уривками. За радянських часiв «Вершники» харак-
теризували в такому ракурсi:

� «Роман “Чотири шаблi” був не вiльний вiд по-
верхової романтики, захоплення стихiйнiстю, йому
багато в чому бракувало точних класових характе-
ристик. “Вершники” стали для Яновського етапним
твором, що засвiдчив дальший потужний розвиток
таланту на мiцнiй iдейнiй основi. “Вершники” – ро-
ман про революцiйнi перетворення свiту, про не ба-
ченi досi звершення народу, керованого ко-
мунiстичною партiєю».

� «Твiр Юрiя Яновського – яскравий набуток
лiтератури соцiалiстичного реалiзму. Яновський –
романтик, що прийшов до реалiзму… Межовим
стовпом його творчостi був роман “Вершники”».

� «Перемогою революцiйного загону на чолi з
комунiстом Іваном Половцем закiнчується третiй
бiй – таке iдейно-композицiйне завершення вiдпо-
вiдає логiцi iсторичних подiй громадянської вiйни.
Трiумфує iдея пролетарського iнтернацiоналiзму».
�Дайте загальну оцiнку висловлюванням. 
(Враховуючи особливiсть процитованого ма-

терiалу, а також те, що роль висловлювань зводить-
ся до бiльш яскравого осмислення учнями доби, ми не
посилаємося на авторiв.)

Дослiдження-ретроспектива. «Вершники» у
шкiльнiй програмi понад пiвстолiття. На цьому
творi виховували не одне поколiння. Проте чи одна-
ковими були акценти, якi робили науковцi й учи-
телi в рiзнi часи? Проведемо невелике дослiдження-
ретроспективу.

С л о в н и к о в а  р о б о т а
Ретроспектива – це звернення до минулого. 

�Уявiть себе учнями, наприклад, 1980-х рокiв.
Спробуйте вiдповiсти на окремi запитання пiдруч-
ника того часу.

� Чому Ю.Яновський показує непримиренну
класову боротьбу в роки громадянської вiйни на
прикладi однiєї родини?

� Як ставилися старi Половцi до своїх синiв i
їхньої полiтичної належностi до рiзних партiй?

� Доведiть, що в «Подвiйному колi» почуття
класової революцiйної непримиренностi значно ви-
ще за почуття роду.

� Як показано у творi керiвну роль компартiї?
� Яка iдейна спрямованiсть новели «Шаланда в

морi»? Як ставилися люди до народного добра? 
� У чому виявляються риси революцiйної ро-

мантики у творi?
(У процесi бесiди вчитель не виправляє, не спря-

мовує i не коментує учнiвськi вiдповiдi. Рефлексiю
проведемо пiсля бесiди.)
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Це дослiдження на основi лише двох новел. Зага-
лом прикладiв на пiдтвердження ознак соцреалiзму
у творi набагато бiльше. Це, скажiмо, подвиг
безiменного листоношi, що мужньо йде на смерть
задля наближення щасливого майбутнього; похо-
дження героїв, яке не викликає жодного сумнiву
щодо класової належностi їх; визрiвання класової
свiдомостi Чубенка пiд впливом «Манiфесту ко-
мунiстичної партiї»; оспiвування натхненної працi
коваля, що створив символ революцiї – залiзну тро-
янду; зображення бойової дружби сталевара Чубен-
ка i хлiбороба Адаменка як символу iсторичної
єдностi робiтникiв i селян. Цей перелiк можна про-
довжувати.



?��На яке запитання вам було найважче дати
вiдповiдь? На яке її не було взагалi? Чому? Чи зав-
жди ви були щирими у вiдповiдях? Який висновок
зробили на основi дослiдження-ретроспективи?

В и с н о в о к. Отже, подiбнi запитання-вiдповiдi
виховували в юнакiв i дiвчат подвiйну мораль, ли-
цемiрство, нещирiсть. Проте не був щирим i сам
Яновський, змушений прославляти бiльшовицьку
iдеологiю, пропагувати класову боротьбу, тобто пи-
сати не так, як думав. А як же насправдi думав пись-
менник? Спробуймо читати мiж рядками. 

Проблемне запитання. Чи можна вважати
«Вершники» зразком соцреалiзму? (Вiдповiдь на це
запитання учнi дадуть наприкiнцi уроку.)

Бесiда з елементами дослiдження та дис-
кусiї. Складання анкети героя.

?��Зображення героїзму радянського народу в
боротьбi проти зовнiшньої i внутрiшньої контрре-
волюцiї в Українi в роки громадянської вiйни – так
визначали тему «Вершникiв» колись. Як сформу-
лювали б її ви?

(Оскiльки мова йтиме про двi новели, передбаченi
програмою, то акцент зробимо на протиставленнi
таких понять, як «героїзм» – «трагедiя» та «ра-
дянський народ» – «український народ». Отже, ска-
жуть учнi, темою новел «Подвiйне коло» i «Шалан-
да в морi» є зображення на прикладi однiєї родини
трагедiї українського народу в роки громадянської
вiйни.)

?��Сiм’я Половцiв – це мiнi-модель українського
суспiльства. У степу пiд Компанiївкою зустрiлися,
як лютi вороги, рiднi брати. Чи випадково автор за-
вершує кривавий поєдинок перемогою Івана По-
ловця?

?��Якщо перемагає iнтернацiональний загiн, це
значить, що автор пiдтримує криваву рiзню, тобто
змальовує Андрiя, Оверка, Панаса й Івана лише як
класових ворогiв? 

?��Чи можна стверджувати, що Яновський сим-
патизує тiльки Івановi?
�Розгляньмо кожне з малих кiл поєдинку в

такiй послiдовностi: 
1. Ім’я брата. 2. Чиї iнтереси захищає. 3. Полiтичний

iдеал, за який бореться. 4. Ставлення до класових переко-
нань брата-ворога. 5. Ставлення до роду, родини. 

Окремо видiлимо деталь, яка характеризує приховане
авторське ставлення до персонажа. (Робота у групах.)

(На кожне запитання анкети учнi знайдуть
вiдповiдь у текстi й запишуть її у формi цитати.
З результатами роботи ознайомлять членiв iнших
груп. Слова, що характеризують авторське став-
лення, коментуватиме за потреби весь клас.)

А н к е т а  1-ша. 1. Андрiй. 2. Командир добро-
вольчої армiї Антона Денiкiна. 3. «Найперше – дер-
жава», «Росiя-матiнка, од Варшави до Японiї, од
Бiлого моря до Чорного» (великодержавницькi,
iмперськi погляди). 4. «Петлюрiвське стерво»,
«мать Росiю продаєш галичанам», «мазепо прокля-
тий». 5. «Рiд переведеться, держава стоятиме».

Авторське ставлення: вчувається повага до ви-
тримки й мужностi Андрiя: «не похнюпився», «сто-
яв… готовий до всього». Найхарактернiша деталь –
поранена рука, пiднята догори. Герой «нiби гукає
своїм болем на помiч». Отже, автор вiдчуває цей бiль.

А н к е т а  2-га. 1. Оверко. 2. Ватажок кiнного ко-
зацтва головного отамана Симона Петлюри.
3. «Ненька Україна кривавими сльозами плаче».
4. «Махновський душогубе», «гайдамачиш по сте-
пах з ножем за халявою». 5. «Рiд – це основа, а най-
перше держава» (українська самостiйна держава).

Авторське ставлення: попри непривабливiсть
Оверка у сценi розправи, Яновський не осуджує йо-
го полiтичних переконань, хоча саме рiзка критика
їх була б у дусi часу. Із «Шаланди в морi» ми
дiзнаємося, що Оверко грав у «Просвiтi», «читав
книжки, написанi по-нашому». Вiн закiнчив учи-
тельську семiнарiю. З цього випливає, що шлях до
вiйська Петлюри в Оверка був усвiдомленим, обду-
маним кроком.

А н к е т а  3-тя. 1. Панас. 2. «Вiльний моряк бать-
ка Махна», анархiст. 3. «Ми анархiю несемо на пле-
чах… не треба держави». 4. «Наймит Ленiна й кому-
ни». 5. «Рiд у державу вростає, в закон та обмежен-
ня, не треба родини, а вiльне спiвжиття».

Авторське ставлення: Панас – цинiк, вiн спокiй-
но спостерiгає за смертельним поєдинком Андрiя й
Оверка. Проте саме Панас хоронить мертвого брата:
«Хай не кажуть, що я рiд зневажив!» Картина похо-
рону символiчна: «По обличчю Панаса Половця
бiгли дощовi краплi, збоку здавалося, що вiн слiзно
плаче». Дощ – це символ очищення. Автор нiби роз-
думує, чи омиє злива грiшну землю. Дощ-сльози –
це нiмий докiр письменника, який братовбивство
заради iдеалiв вважає протиприродним, ненормаль-
ним явищем. 

Пiдсумки роботи у групах. Отже, усi брати По-
ловцi сильнi духом i тiлом, мужньо дивляться в очi
смертi. Вони пам’ятають батькiв заповiт: «Тому ро-
ду не буде переводу, в якому браття милують зго-
ду», але нехтують його заради iдеї. Кожен iз братiв
на мить постає в уявi Мусiя Половця та спогадах
Половчихи. Якби ж мати потрапила на поле бою, то
оплакувала б кожного сина, тому аморально було б
стверджувати, що для батькiв надзвичайно важли-
вою є класова належнiсть дiтей, щоправда, Полов-
чиха виокремлює Івана: «Тiльки Іван працює на за-
водi i робить революцiю».
� Іван – єдиний з-помiж братiв, хто не вчинив

каїнового грiха. Панас стрiляє сам у себе, а Сашка,
який, очевидно, став саме махновцем, бо захопив-
ся романтикою безмежної волi, по праву старшого
брата лише потягнув за чуба. У позитивного ге-
роя-червоноармiйця має бути незаплямована ре-
путацiя. Вiн проллє чужу кров лише в чесному
бою. Знайдiть контраргумент до характеристики
цього «позитивного», за соцреалiстичними кано-
нами, героя. 
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(За наказом Івана пiдступно в спину розстрiлю-
ють неозброєних людей, якi не перейшли на бiк чер-
воних. Саме тому «Панас не чекав милостi» й
покiнчив iз собою. Такою була бiльшовицька «прав-
да» Івана.)

?��Що ж є бiльшою цiннiстю для Івана – рiд чи
клас? Процитуйте слова, що стали його девiзом.
(«Рiд розпадається, а клас стоїть»).

?��Хто ж є iдеологом червоноармiйського загону
i його командира?

?��Як виправдовує комiсар Герт братовбивчу
вiйну?

?��Слова «одного роду, та не одного класу» про-
тиставляються заповiтовi старого Половця. Якi сло-
ва витримали випробування часом? Чому? На яких
твердженнях робився iдейний акцент у добу соц-
реалiзму?

?��Прагнучи реабiлiтуватися пiсля «Чотирьох
шабель», Яновський устами «позитивних» героїв
показує перевагу класового над загальнолюдським:
основне клас, а не рiд. А чи думав вiн так? Знайдiть
вiдповiдь у новелi «Шаланда в морi».

(Недаремно «Шаланда в морi» стоїть пiсля нове-
ли «Подвiйне коло». Заперечивши прiоритетнiсть
родини в однiй новелi, Яновський утверджує її в на-
ступнiй. Батьки Половцiв «все життя йшли впевне-
но i дружно», так продовжують iти по життю i
далi. Отже, почуття роду, родини для Яновського
насправдi святе й неминуще.)

?��Автор не випадково вибрав для героїв прiзви-
ще Половцi – нащадки сильних, витривалих степо-
викiв. Українськими є прiзвища Чабан, Адаменко,
Чубенко… Чому саме в комiсара прiзвище Герт?
Яку iдейну роль приписував Яновський Герту
вiдповiдно до вимог часу?

?��Чи сприймаєте ви цей образ як iдеальний?
(Комiсар – це iдеолог червоноармiйцiв. Прiзвище

«Герт» не українське, отже, бiльшовицька iдеологiя,
яку вiн утiлював, була чужою для народу. Герт неба-
гатослiвний, проте Іван приймає рiшення лише пiсля
перемовин iз комiсаром. Саме Герт словами про пе-
ревагу класового над родинним вiдкидає будь-якi
сумнiви в душi Івана щодо правильностi його рiшень.
Постать комiсара зловiсна. Настане час, i такi гер-
ти будуть стрiляти у «ворогiв народу» – Іванiв.)

?��Чи лише турбота про загальнонародну влас-
нiсть спонукала Мусiя Половця з ризиком для
власного життя рятувати шаланду? А визволення
ним Чубенка – це тiльки прагнення зберегти життя
революцiонеровi?

?�� «Хвала працi i революцiйнiй мужностi» – так
визначала офiцiйна критика iдейно-художнiй змiст
новели «Шаланда в морi». Чи погоджуєтеся ви з та-
ким визначенням? Якi загальнолюдськi, позачасовi
проблеми порушено в новелi?

Складання паспорта твору. 
Канони соцреалiзму зобов’язували письменника

свiдомо творити неправду, накидали iдеї, якi були
чужими авторовi, осуджувати те, що не вписувало-

ся в рамки нової iдеологiї, йдучи на компромiс iз
власними переконаннями й совiстю. Тому дуже ча-
сто у творах талановитих письменникiв, яких праг-
нула пiдкорити система, мiж рядками прочитувало-
ся iнше. Чи не з цiєї причини Юрiй Яновський
зiзнавався в щоденнику: «І думав я не тiльки те, що
написав у книжках». Перед вами «паспорт» «Верш-
никiв» перiоду культу соцiалiстичного реалiзму.
Якi графи потребують докорiнних змiн? 

1. Ж а н р  т в о р у. Роман у новелах.
2. Т е м а. Зображення героїзму радянського наро-

ду в боротьбi проти зовнiшньої i внутрiшньої контр-
революцiї в Українi в роки громадянської вiйни.

3. І д е я. Уславлення героїзму революцiонерiв у
боротьбi за щасливе майбутнє народу; вiра в пере-
могу пролетарської революцiї.

4. О с н о в н i  п р о б л е м и: народ i революцiя;
зростання класової свiдомостi трудового народу;
торжество соцiалiстичної справедливостi й проле-
тарського iнтернацiоналiзму; перевага класових
iнтересiв над загальнолюдськими.

5. Г е р о ї: позитивнi (борцi за встановлення ра-
дянської влади) i негативнi (вороги, зокрема брати
Половцi, за винятком Івана).

6. П а ф о с  т в о р у: оптимiстичний, життєстверд-
ний, зумовлений вiрою в перемогу iдеалiв революцiї;
трагедiйнi ноти пом’якшуються iсторичною перспек-
тивою.

7. О с о б л и в о с т i  а в т о р с ь к о г о  с т и л ю  й
м е т о д у: соцiалiстичний реалiзм, у рамках якого
вiдображена революцiйна романтика. 
�Унесiть змiни в новий «паспорт». (Завдання

учнi виконують на основi двох новел.)
Складання тез розповiдi. 
Повернiмося до останнього пункту паспорта.

Соцiалiстичний реалiзм в естетичному сенсi мав чи-
мало вад, якi можна вiднайти й у «Вершниках»: на-
рочита тенденцiйнiсть, зумовлена потребою доне-
сти «правильну» думку, зображення персонажiв як
носiїв певної iдеї чи риси, надмiрна типiзацiя, де-
який схематизм у змалюваннi подiй. Однак потуж-
ний талант Ю.Яновського, його романтичне свiто-
вiдчуття i поетична натура не дали творовi «розчи-
нитися» в примiтивiзмi соцреалiзму. Усi критики
одностайно заявляли про багатство iндивiдуально-
го стилю письменника. У дусi часу писав, напри-
клад, Ю.Смолич: «Коли шукати найвиразнiшого
свiдчення розмаїтостi та багатства лiтературних
стилiв у межах соцреалiзму, то вже неодмiнно поси-
латися на Яновського». Письменника називали ре-
волюцiйним романтиком, що не суперечило кано-
нам соцреалiзму. Революцiйнi романтики в яскра-
вих образах змальовували боротьбу за краще життя,
показували героїку цiєї боротьби, опоетизовували її
учасникiв. Тож чи вкладаються «Вершники» у
вузькi межi революцiйного романтизму?

(Подаємо орiєнтовнi тези вчительського чи за-
здалегiдь пiдготовленого учнiвського повiдомлення
про романтизм Яновського.)

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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� Автор порушує струнку композицiю, харак-
терну для епiчного твору. Кожен iз роздiлiв роману
названо новелами. Вони об’єднанi спiльним заду-
мом. Критики називали цi роздiли поемами, балада-
ми у прозi, думами, а це, як вiдомо, традицiйнi для
романтизму жанри.

� Яновський вдається до прийомiв кiномистец-
тва. Наприклад, у «Подвiйному колi» батальнi сце-
ни переплетенi зi спогадами Половця. Це прийом
поетичного кiно.

� Для роману характерна умовнiсть, порушення
дiйсного спiввiдношення мiж явищами (пiд Ком-
панiївкою за короткий час вiдбувається протисто-
яння кiлькох сил).

� Подiї i люди зображенi в героїчному пiднесе-
ному чи гiперболiчному планi.

� Автор продовжує традицiї народних дум. Їхня
поетика вчувається в ритмомелодицi, героїчно-тра-
гедiйному пафосi.

� У фольклорному планi змальовано матiр, об-
раз якої асоцiюється то з вiтром, то зi скелею. Моно-
лог Половчихи пiд час напруженого чекання чо-
ловiка, що не повертається з моря, – класичний зра-
зок народних голосiнь. Звернення до фольклору бу-
ло в традицiї українських романтикiв.

� Романтичний пейзаж у творi: палюче сонце, а
згодом злива, бурхливе море взимку, степ.

� Своїх героїв Яновський ставить у винятковi
ситуацiї. Такою є, наприклад, сцена порятунку
Мусiєм Чубенка.

� У романi чимало романтичних образiв, деталей:
портретнi характеристики (чорний шлик Оверка,
яким вiн бавиться, як дiвчина косою, довге волосся
Панаса), назви вiтрiв, рибальський цвинтар, на якому
мрiють спочивати чоловiки, блакитнi вежi неба, море.

� Мова твору – предмет окремого дослiдження.
Поет у душi, Яновський ритмiзує прозу, поєднує
епiчну розповiдь iз глибоким лiризмом; читач «чує»
i «бачить» зображене автором. 

Вiдповiдь на проблемне запитання.
ІV. Пiдбиття пiдсумкiв уроку.
?��Яких висновкiв ви дiйшли, працюючи на

уроцi?
(Стисло сформулюємо прогнозованi вiдповiдi

учнiв або акценти, якi має розставити вчитель.)
�Метод «соцiалiстичного реалiзму» був про-

крустовим ложем для митцiв. Вiн обмежував мож-

ливостi письменника, пропагував масовiсть, а отже,
й примiтивiзм.
�Мистецтво соцреалiзму було покликане вико-

нувати волю компартiї, пропагувати пролетарськi
iдеали, iдеї iнтернацiоналiзму. Письменник не мав
свободи у творчостi. Все це призвело до офiцiйної
переоцiнки цiнностей, де класове домiнувало над
загальнолюдським.
�Письменник-соцреалiст свiдомо творив не-

правду. Читач мусив сприймати її як iстину, позаяк
альтернативи не було.
�Соцреалiзм – єдиний творчий метод, запро-

ваджений штучно, згори, тому й продемонстрував
свою нежиттєвiсть i зник разом iз системою, що йо-
го витворила.
�Роман Ю.Яновського «Вершники» – спроба

«реабiлiтацiї» письменника пiсля «Чотирьох ша-
бель». Твiр став класикою лiтератури соцiалiстич-
ної доби й одним зi зразкiв соцреалiзму. 
�Автор не мiг вiдкрито писати про те, що думав

насправдi, але це вдалося йому зробити в прихо-
ванiй формi. 
�Як талановитий твiр талановитого автора,

«Вершники» не вписалися в соцреалiстичний ка-
нон у художньо-естетичному сенсi. Це новаторсь-
кий твiр формою i глибинний нацiональним духом,
тiсно пов’язаний iз фольклорною традицiєю та лiте-
ратурою українського романтизму. 
�Серед найболючiших проблем, порушених у

романi, є розпад родини, роду як велика трагедiя
українського народу. 
�Протиставляючи загальнолюдськi iдеали кла-

совим, Яновський стоїть на позицiях гуманiзму. 
?��Якi життєвi уроки ви отримали, осягаючи суть

«Вершникiв» Яновського? 
Домашнє завдання.
З а г а л ь н е: 1. Прочитати новелу «Дитинство»,

довести, що вона є енциклопедiєю народознавства.
Подумати, що об’єднує її з новелами «Подвiйне ко-
ло» та «Шаланда в морi», а також чому не цiєю но-
велою розпочинається роман. 2. Пiдготувати цитат-
ну характеристику образiв роману. 

І н д и в i д у а л ь н е: прочитати новелу «Лист у
вiчнiсть», пiдготувати повiдомлення на тему «Спiв-
вiдношення соцреалiстичних i загальнолюдських
iдеалiв у новелi». 
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