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1. åÂÚÓ‰Ë˜ÌÂ ÓÔ‡ˆ˛‚‡ÌÌfl

М е т а: розкрити iсторичнi умови написання но-
вели «Марiя», з’ясувати iдейну спрямованiсть та
фiлософський змiст новели, простежити автобiо-
графiчнi мотиви у створених образах; формувати
вмiння аналiзувати експресiонiстський твiр, харак-
теризувати його пiдтекст, дослiджувати симво-
лiчнiсть образiв, удосконалювати навички виразно-
го читання прозового тексту; виховувати шанобли-
ве ставлення до батькiв, спонукати замислитися над
роллю кожної людини в iсторiї рiдного народу. 

Т и п  у р о к у: урок вивчення нового матерiалу.
М е т о д и, п р и й о м и  i  ф о р м и  р о б о т и:

аналiз художнього тексту, коментування, бесiда, те-
стовi завдання, колективне опрацювання схеми;
«Незакiнчене речення».

Е п i г р а ф: Я люблю мужикiв за їх тисячолiтну,
тєжку iсторiю, за культуру, що витвори-
ла з них людей, котрi смерти не бояться.
За тото, що вони є, хоть пройшли над ни-
ми бурi свiтовi i повалили народи i куль-
тури. Є що любити i до кого прихилити-
ся. За них я буду писати i для них.
Життя, ой яке воно файне у своєму болю
й радостi.

В.Стефаник 
П е р е б i г  у р о к у

Мотивацiя навчальної дiяльностi. 
Робота з епiграфом. Прочитайте другий епiграф

до уроку, прокоментуйте його змiст. Помiркуйте, чи
може життя складатися лише з радiсних або тiльки з
прикрих подiй. 

У ч и т е л ь. Кожне людське життя – це не-
повторний шлях, на якому трапляються i радiснi, й
сумнi подiї, що формують досвiд, гартують волю
особистостi, дають їй змогу вiдчути себе мислячою
й чуттєвою iстотою, здатною спiвпереживати,
радiти, любити. Особливе значення для набуття
досвiду мають тi моменти, якi спонукають людину
виявити свiй характер, продемонструвати муж-
нiсть, силу духу. Подолання перепон, терпiння
страждань, переборювання труднощiв – усе це ро-
бить нас фiзично сильнiшими, духовно багатшими
й мудрiшими. Наша душа нiби гартується впродовж
усього життя. Одним iз прекрасних мистецьких
зразкiв змалювання такого гарту є новела Василя
Стефаника «Марiя», де автор зображує жiнку, на
долю якої випало багатостраждальне життя, не по-
збавлене, однак, i щасливих миттєвостей. Аналiз
цього твору допоможе нам по-новому осмислити
подiї власного життя, навчить оцiнювати нашi
вчинки з погляду народної моралi, основою якої є
любов до життя в усiх його виявах. 

Оголошення теми й мети уроку.
Актуалiзацiя опорних знань. 

Б е с i д а
� Чому у творчостi Василя Стефаника сталася

перерва тривалiстю в 16 рокiв? 
(1 сiчня 1900 року помирає письменникова матiр.

Стосунки з батьком, якi й до того часу були вкрай на-
пруженими, тепер остаточно зiпсувалися. Уже через
кiлька мiсяцiв пiсля жiнчиної смертi Семен Стефаник
одружується з дiвчиною – ровесницею власного сина.
Цього син не змiг йому пробачити. Залишившись без
батькової фiнансової пiдтримки, без теплого матери-
ного слова, вiн мусив мiркувати, як заробляти собi на
прожиття. Вихiд його збiрок, пiдтримка критики i
друзiв не дуже допомагали. Написане за кiлька рокiв
автор знищив як непридатне для друку. З тих часiв
збереглися хiба що поодинокi твори i фрагменти, пи-
санi в листах до рiдних i друзiв. Вiдтак Стефаник ак-
тивно взявся за громадську роботу, яка виснажувала
його морально й фiзично. Часу на лiтературу майже
не лишалося. Родина, робота, громадськi справи – та-
ким було його життя на початку столiття.)

� Що змусило письменника знову взятися за
перо? 

(Подiї Першої свiтової вiйни стали тематичною
основою новелiстики другого перiоду творчостi Ва-
силя Стефаника. Смерть Івана Франка, який був
мистецьким взiрцем i близьким другом письменника,
– страшна втрата, яку могла втамувати лише
цiлоденна лiтературна праця в iм’я пам’ятi про цю
славетну людину. Саме Франковi, про якого колись
писав, що його «може єдиного з українських великих
письменникiв найбiльше любив», присвятив пiсля
довгих рокiв мовчання новелу «Марiя».)

Опрацювання нового матерiалу.
Мультимедiйна презентацiя. Подивiться пре-

зентацiю про iсторичну основу новели «Марiя»
«Над його селами й мiстами, полями й горами
пройшла, як смерч, все знищуючи на своєму шляху,
вiйна». Законспектуйте цей матерiал, запишiть на
полях свої запитання для бесiди за змiстом новели.

М е т о д и ч н а  р е м а р к а. У супроводi свiтлин iз зоб-
раженням подiй i учасникiв Першої свiтової вiйни на екра-
нi подано текст, який звучить з голосу вчителя, про iсто-
ричну основу новели «Марiя».

Перша свiтова вiйна почалася 1 серпня 1914 року.
Україна була в епiцентрi боротьби: в Галичинi, Буковинi,
Прикарпаттi розгорнулися бойовi дiї. Наша держава на
той час була об’єктом територiальних зазiхань з боку вою-
ючих iмперiй – Росiйської та Австро-Угорської. Українцi
опинилися по рiзнi боки барикад (залежно вiд росiйсько-
го чи австро-угорського пiдданства). У пiдросiйськiй
Українi соцiал-демократичнi органiзацiї закликали не
пiдтримувати вiйни, а вимагати автономiї. Це створило
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В Божої Матерi
Г Ісуса Христа

7.Серце жiнки козаки розтопили 
А пiснею
Б розповiддю про її синiв
В скупою чоловiчою сльозою
Г поводженням з образом 

8.Символом єднання всiєї України стала в но-
велi 

А материнська туга
Б Шевченкова могила
В визвольна вiйна
Г рiдна хата

9. Описуючи Марiю («була жвава така, що i
звiзду ймила би на кiнчик серпа»), автор використав 

А гiперболу
Б метафору
В порiвняння
Г перифразу

10.З-помiж iмен Марiїних синiв не було iменi 
А Андрiй
Б Михайло
В Іван
Г Дмитро

11. Марiя пригостила козакiв
А хлiбом
Б салом
В молоком
Г кашею

12. Гостi в Марiїнiй хатi поводилися 
А зухвало
Б нахабно
В обережно
Г чемно

Бесiда за змiстом новели.
Якою автор змальовує Марiїну хату? 
Чому Марiя чекає на «гостей» надворi?
Про що згадує жiнка? 
Який свiй учинок i досi матерi соромно згаду-

вати?
Як зустрiчає козакiв господиня?
Чому жiнка врештi повiрила прибульцям?
Аналiз сюжету твору.
?��Чи можна назвати сюжет новели класичним? 
(Нi, бо тут традицiйнi елементи, як-от: експо-

зицiя – Марiя на призьбi; зав’язка – прихiд козакiв,
розвиток дiї – розмова з «гостями», кульмiнацiя –
виступ сивого козака i розв’язка – козацька пiсня, –
переплетенi з позасюжетними вкрапленнями: реф-
лексiйними звертаннями до минулого головної героїнi
та iнших персонажiв, лiричним вiдступом-описом
внутрiшнього стану Марiї пiд час слухання пiснi,
змалюванням жахливих картин вiйни.)

?��Яку роль у сюжетi твору вiдiграє поданий ури-
вок? Виразно прочитайте його, передаючи вiдпо-
вiдний настрiй.

Тiкало все, що жило. Ще недавно нiкому дорiг не ста-
вало. Дiти несли за ними добуток, однi одних стручували
в провали, ночами ревiли корови, блеяли вiвцi, конi роз-
бивали людей i самих себе.

За цими здурiлими людьми горiв свiт, немов на те,
щоби їм до пекла дорогу показувати. Всi скакали в рiку,
що несла на собi багряну заграву i подобала на мстивий
меч, який простягся здовж землi. Дороги дуднiли й

урядовi сприятливi умови для виступу проти нацiональ-
но-демократичних сил. Царизм також планував, захо-
пивши Галичину, остаточно придушити український рух.
Бiльшiсть галичан пiдтримала Австро-Угорщину у про-
тистояннi з царською Росiєю. 

«Ненаситнiсть царської iмперiї загрожує... нашому
нацiональному життю... яке знайшло охорону в консти-
туцiйному ладi австрiйської держави», – говорилося в
Манiфестi Головної Української Ради у Львовi вiд 3 серпня
1914 року. «Український сiчовий союз» сформував легiон
Українських сiчових стрiльцiв, а на його основi – регуляр-
ний полк iз добровольцiв, який брав активну участь в обо-
ронi вiд царських вiйськ. Молодi галичани сподiвалися, що
воюватимуть за iнтереси поневоленого царською iмперiєю
українського народу... Вони не вважали себе нi класовими,
анi державними формуваннями. Насправдi ж їх використо-
вували iмперськi сили. Як i українську надднiпрянську мо-
лодь, їх було кинуто на братовбивчу вiйну.

Вiйна виснажує сили українського народу: занепадає
виробництво, убожiють люди, масово гине молоде по-
колiння. Попри це лишаються незнищенними в часопро-
сторi тi цiнностi, якi єднають українцiв у нацiю. Якi саме,
дiзнаємося, проаналiзувавши змiст новели «Марiя».

Аналiз змiсту твору.
Т е с т о в i  з а в д а н н я 

М е т о д и ч н а  р е м а р к а. За допомогою наведених
запитань учитель швидко перевiрить готовнiсть класу до
роботи з текстом новели, з’ясує, наскiльки уважно шко-
лярi прочитали i чи глибоко осмислили твiр. Кожен
учень дiстає картку з тестовими завданнями, самостiйно
опрацьовує її, потiм мiняється картками iз сусiдом по
партi i, слухаючи правильнi вiдповiдi, якi називає вчи-
тель, перевiряє роботу однокласника. 

1.Часопростiр, у який подумки переноситься
Марiя, сидячи коло хати

А майбутнє України
Б кращi далекi землi
В минуле родини
Г власне дитинство

2.Коли не пустила меншого сина зi старшими на
вiйну

А радiла, що хоч один коло матерi лишився
Б шкодувала, що двоє старших теж не зосталися
В втiшалася тим, що коло неї є ще й доньки
Г розкаялася й побiгла наздоганяти старших, щоб

узяли брата з собою 
3. Громадянська позицiя i поведiнка синiв ви-

кликали в Марiї
А спiвчуття
Б повагу й гордiсть
В обурення
Г спротив

4. На Сибiр за те, «що царя називав катом», за-
брано

А старшого сина 
Б середнього сина
В молодшого сина 
Г чоловiка

5. Марiя зустрiла козакiв-«завойовникiв» 
А вороже
Б привiтно
В жартуючи
Г байдуже 

6.Вiд непроханих гостей Марiя захищала образ
А Шевченка
Б святого Миколая
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скрипiли, їх мова була страшна i той зойк, що родився зi
скаженої лютостi, як жерло себе залiзо i камiнь. Здавало-
ся, що земля скаржиться на тi свої рани.

А як стрiнулися над рiкою, то гармати виважували зе-
млю з її передвiчної постелi.

Хати пiдлiтали вгору, як горючi пивки, люди, закопанi в
землю, скам’янiли й не могли пiдвести руки, щоби перехре-
стити дiти, червона рiка збивала шум з кровi, i вiн, як вiнок,
кружляв коло голов трупiв, якi тихенько сунули за водою. 

?��Який момент у творi можна назвати кульмi-
нацiйним? Свою думку об*рунтуйте. 

(Кульмiнацiєю твору є виступ старого козака, який
пiсля чергових звинувачень Марiї у злочинних намiрах
не витримав i скинув з себе одежу, демонструючи, що
не має сорочки, що з великого скарбу в нього є лише ху-
стка, яку мати поклала, щоб побратими накрили очi,
коли прийде смертний час. Вiдтак Марiя зрозумiла, що
її «гостi» – це тi самi українцi, яких так поважали її си-
ни, що й вони вболiвають за долю України, тiльки
невiдомо чому опинилися у ворожому таборi. І на
пiдтвердження цього усвiдомлення залунала пiсня.)

?��Для чого автор уводить у текст епiзод iз Шев-
ченковою могилою? 

(Це не просто спогади односельчанки, а насампе-
ред ще один доказ на користь єдностi українського
народу з обох бокiв Днiпра, а також виразний штрих
до створення образу старшого Марiїного сина.)

Дослiдження автобiографiчних мотивiв.
П р о б л е м н е  з а п и т а н н я. Чи є в новелi

«Марiя» автобiографiчнi мотиви? 
М е т о д и ч н а  р е м а р к а. Учнi спробують вiд-

повiсти на це запитання одразу. Коли вони не впораються
самотужки, учитель запропонує послухати подану iнфор-
мацiю й виконати кiлька наступних завдань, аби переко-
нати учнiв, що твiр вписано в автобiографiчний контекст. 

С л о в о  в ч и т е л я. Прототипами багатьох но-
вел Василя Стефаника були реальнi селяни. Не ста-
новить виняток i Марiя, котра, як згадував письмен-
ник у статтi «Пiд вражiнням вистави “Землi”»,
«...донедавна жила тут, близько коло мене. Умерла в
бiльшiм завзяттю, нiж по програнiй вiйнi, а сини її
розлiзлися десь по свiтi. Вона до смертi, ця Марiя,
панувала над оточенням». 

Однак у цьому разi, крiм традицiйного прототи-
пу, на характер образу вплинула матiр письменни-
ка. Як видно з його листiв, саме вона була для нього
головною людиною в життi, яка розумiла й пiдтри-
мувала його. Син часто вiдвiдував хвору матусю, а
вона, узявши синову руку, казала до нього: «Дiти,
дiти, кiлько вас маю, а так, як бих вас не мала! Ти
десь свiтами отуда блукаєш, не знаю, чи би то за мої,
чи за татовi грiхи». Як це нагадує Марiїнi слова:
«Дiти мої, сини мої, де вашi кiстки бiлi? Я пiду по-
збираю їх i принесу на плечах додому». 

Активна громадська дiяльнiсть i радикальнi
полiтичнi погляди Стефаника завжди були в родинi
письменника предметом батькових докорiв i мате-
риної гордостi. «Тато робить менi гiрки докори, що,
каже, через твоє радикальство та арешти матiр заго-
ниш у грiб. Розумiєся, тут виходить на свiт i злоба
батькова на мене за то, що я не ходив слiдами розби-

шаки-дуки, а слiдами коханої матiнки. Вона не може
говорити, але зором ласкавим заперечує слова тата». 

Матiр любив понад усе. Коли прийшов час по-
мирати, звернувся до рiдних iз такими словами:
«То, небожєта, менi вже треба йти до моєї мами». 
�Прочитайте поданi фрагменти описiв Стефа-

никової матерi, узятi з його листiв до В.Морачевсь-
кого. Знайдiть у новелi портрет Марiї. Що спiльно-
го в цих жiнок? Якi художнi деталi використав ав-
тор, зображуючи їх? 

Признатися, то мене разило не раз обличє матери.
Здавалося менi, що воно прикрите вельонкою i iз-за неї
тяжко було доглянути душу люцку. Тепер вельонка тяж-
кої працi i натуги спала, i обриси стали чистi. Так i па-
шить iз них любов’ю!

Здається менi, мабуть, в горячцi, що лiпшi частини ме-
не то дотикають худорлявих єї рук, то чують мозолi єї зга-
рованих пальцiв, то слухають страдальний голос єї тихої
муки… Вона всмiхається, але лице єї гет споважнiє, як
iскри перекинуться в очi страшнi, блискучi…
�Особливу роль у становленнi Стефаника як

митця i українця вiдiграв Шевченко. За свiдчення-
ми дослiдникiв, на той час у Львовi було всього
п’ять «Кобзарiв», а в Коломиї єдиний – у Стефани-
ка. У вереснi 1903 року пiд час поїздки Україною
новелiст вiдвiдав Шевченкову могилу в Каневi.
З неї вiн «поклонився всiй Українi». 

Як цей образ-символ автор використав у новелi
«Марiя»? Звернiть увагу на те, що саме старший
Марiїн син звернувся до односельцiв iз промовою з
вершини символiчної шевченкiвської могили. 

Аналiз образної системи твору. 
?��Хто головнi персонажi твору? 
(Марiя, її сини, козаки.)
?��Якими постають українцi ворогуючих таборiв?

Чого бiльше в них – вiдмiнного чи подiбного? 
(Спочатку нам здається, що нападники, яких че-

кає пiд хатою Марiя – це абсолютно негативнi пер-
сонажi, однак коли вони звертаються до жiнки дуже
чемно, з повагою поводяться в її хатi й вiддають ос-
таннi хустки, щоб пов’язати портрет Кобзаря, ми,
як i Марiя, бачимо, що це тi самi українцi, яких пова-
жали Марiїнi сини. Українцi, що опинилися з iншого
боку барикад. У них немає слiв для виправдання бра-
товбивства, але вiра в них та, що i в Марiїних синiв, i
пiсень вони тих самих спiвають. І згадує жiнка, що
найменший син її в одному з ними таборi був, поки на
Сибiр етапом не повели за крамолу. І чує мати сер-
цем, що всi вони – її сини, i не вороги вони один одно-
му, а така вже гiрка доля у нашого народу, що «ми
самi один одного рiжем». Незважаючи на те, селянки
не визнають козакiв своїми: “Це ж не наше вiйсько.
Вони такi, як у книжках писано здавна або мальова-
но на образах, як вони ще нашi були”. А тепер вони
московськi, однак вiдчувають духовну спорiдненiсть
iз ними: «Вашi пiснi такi самi, як Марiїних синiв…».)

?��Чи можна вважати Марiїних синiв типовими
представниками тогочасної прогресивної молодої iн-
телiгенцiї? Мiркування проiлюструйте цитатами з
новели. 



(Аналiзуючи бiографiчнi елементи в новелi, ми вже
згадували про те, що Марiїн старший син має дещо
спiльне з самим автором. Життєвий вибiр хлопцiв зу-
мовила освiта, яку вони здобули завдяки материнiй
наполегливостi й турботi: «Пiшли до школи. Ходила
за ними по всiх мiстах, носила на плечах колачi й бiлi
сорочки…» Разом з освiтнiм рiвнем зростала й нацiо-
нальна свiдомiсть юнакiв. Вони розумiли, яку велику
просвiтницьку роботу слiд вести помiж односельцiв,
аби проторувати гiдне життя кожному на власнiй
землi. У Стефаниковi часи це було непоодиноким яви-
щем: «На вакацiї з’їздилися товаришi її синiв з усiх
усюдiв, хата начеб ширшала, двором ставала. Спiва-
ли, розмовляли, читали книжки, ласкавi до простого
народу, i нарiд до них прилип, коло них цвiв: збирався їх
розумом добувати мужицьке право, що пани з давен-
давна закопали в палатах. Ішли лавою з хоругвами над
собою, i пани їм проступалися». Коли почалася вiйна,
жоден не розмiрковував нi хвилини: вiддали своє жит-
тя за рiдний край усi як один. Отже, в образах Марiї-
них синiв автор змалював типових молодих україн-
ських iнтелiгентiв, до яких вiн i сам належав.)
�Розкрийте символiчнiсть i психологiзм образу

Марiї, вiдповiдаючи на поданi запитання.
М е т о д и ч н а  р е м а р к а. Оскiльки образ є наскрiз-

ним у творi й багатогранним за своїм прихованим змiстом,
доречно буде провести окрему бесiду, присвячену Марiї, де
розкрити не тiльки образ, а й дослiдити художнi прийоми,
за допомогою яких автор змалював свою героїню. 

?��Коли ми бачимо Марiю вперше? Що особли-
вого в її портретi помiчаємо? 

(Читач зустрiчається з Марiєю в той день, коли
вона, сховавши доньок у льоху, на призьбi власної ха-
ти-пустки чекає на «свiжих козакiв». Вражає погляд
жiнки, її «великi, нещаснi очi, якi шукали на днi душi
скарбiв цiлого життя». Єдиним штрихом натякнув-
ши на багатий досвiд i душевну глибину, автор дає
читачевi зрозумiти, що перед ним непересiчна осо-
бистiсть, доля якої потребує пильної уваги.)

?��Якою була молода Марiя? Чим радiла, за що пе-
реживала? Чи була доля прихильною до неї? 

(Здорова, мiцна й витривала, вона народила своєму
чоловiковi трьох таких же дужих тiлом i духом синiв.
Була безмежно щаслива працею i дiтьми. Нiчого не бо-
ялася, ладна була задля дiтей добути й зiрку з неба.
Вона не просто годила дiтям – жила їхнiм життям.)

?��Чи змiнювалася мати пiд впливом своїх синiв? 
(Вона зростала разом з ними духовно. Тiльки раз

виявила свою слабкiсть як мати, що понад усе лю-
бить своїх дiтей: «Виймила з рукава нiж i сказала:
найменший, Дмитро, най лишиться, а нi, то закопає
зараз у себе нiж». Однак дуже скоро жiнка зрозумiла
свою помилку i виправила її: «Бiжiм, синку, за ними,
аби-м їх здогонила, най менi, дурнiй мужичцi, про-
стять. Я не знала добре, я не винна, що моя голова
здурiла, як тота Україна забирає менi дiти…») 

?��Як Марiя зустрiчає непроханих гостей? 
(Смiливо говорить з ними, виказуючи у вiчi за-

гарбникам своє ставлення до них: «…йдiть грiйтеси в

студенiй хатi… А мене можете отут бити нагайка-
ми, а на коханку, як видите, я вже стара».)

?��Перечитайте епiзод, у якому Марiя слухає ко-
зацьку пiсню (вiд слiв «Марiя отворила широко очi
на козакiв…» до «…пiсня стає у Бога коло порога i за-
носить скаргу…»). Про що вона думає в цей час? Про-
коментуйте слова: «Пiсня випростовувала її душу». 

(Жiнка багато пережила за свiй нелегкий вiк. Во-
на усвiдомлює важливiсть усiх подiй, що сталися в її
життi. Здатна аналiзувати й мислити масштабно,
вписуючи власний життєвий досвiд у контекст
суспiльно-iсторичних обставин. Її душа, збагачена
цим досвiдом, годинами щастя i трагiчними подiями,
наповнюється скарбами життєвої мудростi, без
якої людське життя позбавлене сенсу.)
�Прокоментуйте подану схему образу, подавши

власнi коментарi до кожного компонента. (Текст,
видiлений курсивом, учнi мають вписати са-
мостiйно.) Котрi з iпостасей, у яких виступає в но-
велi Марiя, можна назвати символiчними? 

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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Була опорою
для чоловiка, однак
iз його боку не ма-
ла жодної пiдтрим-
ки своїм учинкам i
мiркуванням. Вiн,
як i батько самого
Стефаника, не по-
дiляв поглядiв сво-
їх дiтей i не розу-
мiв, чому жiнка
стоїть за них го-
рою: «Твоя голова
їх вiвчила, нехай
тепер i сивiє».

Односельчан-
ки поважають Ма-
рiю, i не тiльки че-
рез синiв. Вони
вiдчувають силу
духу цiєї жiнки,
яка стiльки пере-
жила на своєму
вiку: «В селi нi од-
на мама так не ба-
нує за синами». 

Марiя понад
усе любить своїх
синiв, проте вона
для них не лише
мати, а насамперед
однодумець, який
серцем уболiває i
за їхнє життя, i за
перемогу їхньої
iдеї. 

Дружина Селянка Матiр 

Україна 

Образ України-матерi,
яку роздирають на шматки
братовбивчi вiйни, сим-
волiчно переданий через об-
раз Марiї: «…вона, тая Ук-
раїна, плаче й голосить за
своїми дiтьми; хоче, щоби бу-
ли всi вкупi». Для неї й чужi
сини стають рiдними, коли
вони тi самi свiдомi українцi,
якi воюють за волю рiдної
землi. Вiддає вона козаковi
синову сорочку, демонстру-
ючи єднiсть усього ук-
раїнського народу, що сам
знищує себе, виконуючи чу-
жу волю. 

Богородиця 

Марiя – не випадково об-
ране iм’я. Назвавши свою ге-
роїню саме так, автор пiд-
креслив її зв’язок iз Божою
Матiр’ю, яка вiддала власно-
го сина на смерть заради
спасiння людства. Жiнка
знає, що жертва її синiв не
марна. Тужачи за ними, вона
свiдома тiєї високої мiсiї, яку
вони виконують, тому не
втрачає сили духу, хоча й не
сподiвається дiждати їх жи-
вими: «Дiти мої, сини мої, де
вашi кiстки бiлi? Я пiду по-
збираю їх i принесу на пле-
чах додому! <…> Пiдлiзла
Марiя на грядки, виймила зi
скринi сорочку i подала роз-
дягненому. – Вбирай, це з
мого сина; Бог знає, чи верне,
чи буде її носити». 

МАРІЯ
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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО
?��Чому автор не дає розлогих характеристик ге-

роїнi? Яку роль вiдводить художнiй деталi? Проко-
ментуйте визначення письменником власних пер-
сонажiв як «образiв без рамки». 

(Стислiсть викладу зумовлена, по-перше, жанро-
вими особливостями твору. У новелi немає мiсця роз-
логим портретним описам, внутрiшнiм монологам
чи лiричним вiдступам. Тому письменник кiлькома
влучними штрихами передає всю повноту образу.
Сиве волосся, яке стало таким за одну нiч, великi очi,
що зазирали глибоко в душу, фiзична сила, яка збере-
глася до старостi – ось кiлька деталей, що їх викори-
став автор для змалювання героїнi.) 
� Знайдiть художнi деталi й випишiть вiдповiднi

цитати, якi характеризують внутрiшнiй стан жiнки
на рiзних етапах її життя. 
�Прочитайте характеристику творчої манери

В.Стефаника. Доведiть цю тезу, iлюструючи мiрку-
вання цитатами з новели «Марiя». 

Вiн завжди знає, як за допомогою найпростiших за-
собiв досягти найбiльшого враження… Його новели – як
найкращi народнi пiснi, в яких нема риторики, анi сенти-
ментальностi, а тiльки наочне, голе, просте, не пiдфарбо-
ване життя, часто дуже сумна дiйснiсть, але оздоблена зо-
лотом найправдивiшої поезiї (І.Франко).
�Вибудовуючи власний роздум, скористайтеся

iнформацiєю, поданою на iнтерактивнiй дошцi.
В.Стефаник створив в українськiй лiтературi жанр ре-

алiстично-психологiчної новели, для якої характернi пси-
хологiзм, драматизм зображуваних подiй, глибокий, але
прихований лiризм i лаконiзм, зосередження основної ува-
ги не на описi зовнiшнiх подiй iз життя сiльського люду, а

на вiдтвореннi душевних трагедiй, породжених соцiальни-
ми та iншими причинами. Стислостi творiв письменника
пiдпорядкована й побудова їх. Вiн не вдавався до етно-
графiчних описiв сiльських звичаїв i обрядiв, не подавав
широких пейзажних картин. У його новелах майже немає
iсторiї формування персонажiв. Автор мало говорить вiд
себе, бiльше говорять чи роздумують його персонажi. Тому
велику роль у новелах вiдiграють дiалоги й монологи. Крiм
того, Стефаник не визнавав багатослiв’я. Вiн домагався,
щоб кожне слово було вагомим, образним i вивiреним на
слух, промовляло на повен голос. Концепцiя поетики ху-
дожнього тексту В.Стефаника – максимальне наближення
до реалiй життя через психологiю художнiх типiв.

Пiдсумок уроку.
�Прокоментуйте слова М.Коцюбинської. Як

вони вiдображають iдейний задум проаналiзованої
новели? Чому твiр «Марiя» актуальний для нас?

В наш час – час загальної стандартизацiї i морального
збайдужiння, коли моральну аморфнiсть пiдносять до
рiвня норми людської поведiнки i неминучої умови
людського iснування, люди iнтуїтивно, а то й свiдомо тяг-
нуться до морального очищення, шукають глибинних ду-
ховних джерел, до яких можна припасти, щоб вдовольни-
ти свою духовну спрагу… У колi цих шукань – нове про-
читання християнських духовних цiнностей, намагання
заново вiдродити принципи народної моралi. І тут Сте-
фаникiв досвiд на часi. 

«Незакiнчене речення».
«Будувати себе», за В.Стефаником, означає … .
«Душевна робота» – це … .
Гартують людину лише … .
Домашнє завдання. За мотивами новели В.Сте-

фаника «Марiя» написати твiр-роздум на тему
«У повнотi життєвих випробувань зростає душа». 
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Роман присвячено з’ясуванню художньо-творчої сутностi Василя Стефаника.
Вiдтак у структурi оповiдi поєднуються тектси новелiста з авторським словом. За
жанровими ознаками «У своїм царствi» вiдповiдає визначенню «психологiчний
роман». Твiр побудовано здебiльшого у формах внутрiшнього монологу й потоку
свiдомостi, хоча форми викладу автор постiйно змiнює, комбiнуючи найрiзно-
манiтнiшi сюжетно-композицiйнi й наративнi елементи. Безпосередньо подiєвий
час охоплює початковi етапи творчої кризи письменника. Така екзистенцiйна
ситуацiя дозволяє заглибитись у себе, збагнути свiй внутрiшньо-об’єктивний стан,
зрозумiти витоки кризи, її глибиннi причини й iмпульси, а також ретроспективно
заглибитися у минуле i в складнi перипетiї свого життя.


