
Сприй ма ю чи ми с тецьке яви ще як за про шен ня до
діало гу, ми за лу чаємо ся до ко мунікації, що, за виз на -
чен ням А. Зо ло тухіної [4], має всі оз на ки інтер -
суб’єктності, ад же взаємний зв'язок ху дож ньо го тво ру
і чи та ча не мож ли вий по за на ла ш то ваністю зро зуміти,
відчу ти ак тив ний, твор чий, мо раль но%етич ний по -
тенціал Іншо го. Осо бистісний роз ви ток лю ди ни вчені
та кож пов'язу ють із ви яв лен ням умінь взаємодіяти —
сприй ма ти по зицію співбесідни ка, інтер п ре ту ва ти
смисл вихідно го повідом лен ня, кри тич но оціню ва ти
власні дум ки та вста нов лю ва ти зво рот ний зв'язок — "У
виз нанні лю ди ни як "інтер суб'єктно го" ут во рен ня,
мож ли во... за да но зо ну йо го най ближ чо го роз вит ку,

що за без пе чує вихід на нові ру бежі на уко во го ос воєння
суб'єктив ної ре аль ності лю ди ни" [5; 44—45]. 

За до по мо гою ху дожніх об разів (сим волів, де та -
лей, пе ре жи вань то що) ав тор за лу чає чи та ча по до ла ти
ча со%про сто ро ву відстань, прой ня ти ся бо ля ми і ра до -
ща ми своїх ге роїв, ви я ви ти співчут тя, за хоп лен ня, за -
ми лу ван ня. Ос но ву ж тек с то вої та інтер п ре таційної
діяль ності учнів О. Любіче ва та Н. Оль хо вик вба ча ють у
подвійно му по шу ку "за повітних ключів", що
здійснюється під час аналізу ав торсько го повідом лен -
ня та фор му лю ван ня влас ної дум ки з при во ду про чи та -
но го. "По шу ки цих "ключів" ме то ди с ти пов'язу ють з
"му ка ми твор чості" [6].
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Виз на ю чи співпе ре жи ван ня "не обхідною пер вин -
ною клітин кою по вноцінно го ак ту взаємодії з ху дожнім
тво ром", Н. Берхін звер тає ува гу на йо го фіктивність
(емоції спря мо вані на про дукт уя ви іншої осо би с тості),
ке ро ваність (пло щи на об го во рен ня сто сується за галь -
но людських, національ но зна чу щих цінно с тей) та спря -
мо ваність на внутрішнє "Я" ре ципієнта (па ра лель но
аналізуємо інтимні, осо бистісно зна чущі емоції й смис -
ли) [1]. От же, сприй ма ю чи ху дожній текст як ба га то -
вимірний діалог, ре ципієнт ви яв ляє влас не
емоційно%ціннісне став лен ня як до тек с ту, що ви с ту пає
ак тив ним співроз мов ни ком (тоб то до ав то ра, до ство -
ре них си лою йо го уя ви ху дожніх об разів), так і до
внутрішньо го "Я"%осо би с тості. Взаємодія різно с пря мо -
ва них емоцій зба га чує ду хов ну сфе ру чи та ча, до дає йо -
му відчут тя емоційної роз ряд ки, очи щен ня, ка тар си су.

Інтер суб’єктну взаємодію як емоційно%ціннісний
діалог суб'єктів, що ґрун тується на ек зи с тенціаль -
но%діалогічних за са дах і яко му вла с тиві виз нан ня
особистісної унікаль ності Іншо го, пер ма нентність (не
пе ре ри вається по закінчен ні інте ракції), ба га то а с -
пектність (тор кається різних сфер інте ресів), ба га то -
век торність (має різні ко ре ляційні скла дові) і смис -
ло%творчість (етич на, ес те тич на, національ но%ціннісна)
вва жаємо ре алізо ва ною, як що ре ципієнт:

— розмірко ву ю чи над ав торським сло вом, відчує і
зро зуміє твор чу осо бистість у ви яв ленні нею мов но го,
куль тур но го, соціаль но го "Я", ціннісних і ет но куль тур -
них орієнтирів; 

— піддав ши аналізу власні дум ки й життєві
цінності, бу де зда тен на ла ш ту ва ти се бе на са мо роз ви -
ток і са мов до с ко на лен ня;

— за знав ши "мук твор чості", змо же сфор му лю ва ти
влас не повідом лен ня, яке б місти ло інтер п ре тацію
смис лу ав торсько го за ду му.

У ліриці нас зав жди при ваб лює щирість і ек с пресія
вис лов лю ва них по чуттів, пра гнен ня ав то ра поділи ти ся
чи мось со кро вен ним, бу ти по чу тим і зро зумілим, ад же
емоції, що спов ню ють йо го, вик ли кані са мим жит тям —
мінли вим і за гад ко вим, жор сто ким і не пе ред ба чу ва -
ним. Як за пев няє А. Єсін, пси хо логізм лірич них творів
ек с пре сив ний — "ліри ка ос воює внутрішній світ лю ди -
ни в особ ли во му ра курсі: во на звер тається най частіше
до сфе ри пе ре жи ван ня... і роз кри ває її, як пра ви ло,
ста тич но, про те глиб ше і яс кравіше, ніж це ро бить ся в
епосі" [3; 213—214].

У даній статті зо се ре ди мо ся на особ ли во с тях
інтер суб’єктної взаємодії під час вив чен ня елегійно го
жа н ру та жа н ру ме ди тації, роз г ля нув ши їх на при кладі
по езій Во ло ди ми ра Підпа ло го "Ти ха елегія" та
Івана Мал ко ви ча "Му зи ка, що пішла" (8 клас).

1. За виз на чен ням О. Га ли ча, В. На зар ця та Є. Ва -
сильєва, елегія — вірш, спов не ний жур би, смут ку й ме -
лан холії. У ньо му оспіву ють ся суспільні іде а ли, інтимні
по чут тя, зву чить ав торське по ба жан ня за мис ли ти ся над
життєви ми не га раз да ми й про тиріччя ми [2; 293—294].
Знай ом ство учнів із но вим для них жа н ром по тре бує
відповідної емоційно%мо ти ваційної ус та нов ки на сприй -
нят тя, яку за без пе чу ва ти ме мо, за про по ну вав ши уч ням
для об го во рен ня, на при клад, та ку ме та фо рич ну історію: 

"У да лекій каз ковій країні жив со ло вей ко. Цілий
день він оспіву вав мудрість і до б ро ту не бес но го во ло -
да ря Сон ця, во лю, теп ло і за ти шок рідно го краю. Від
йо го ве се ло го, життєрадісно го співу розквіта ли чарівні
квіти, ви п роміню ю чи лю бов і життєдай ну енергію всьо -
му жи во му на землі.

По чув ши про ди во виж но го пта ха, прим хли ва прин -
це са на ка за ла спійма ти йо го.

У да лекій каз ковій країні су му вав у не волі со ло вей -
ко. Йо го туж ливі пісні бу ли спов не ни ми роз думів про
мінливість зем но го жит тя, про егоїстичність і жор -
стокість лю дей".

За пи тан ня: Чо му со ло вей ко за су му вав? Що спо -
ну кає нас за мис ли ти ся про мінливість зем но го жит тя,
про ва ди лю дей і прикрі по мил ки, які во ни роб лять? Чи
мож на вва жа ти, що тільки му зи ка здат на пе ре да ти що -
най менші по ру хи душі?

Після об го во рен ня ме та фо ри про по нуємо шко ля -
рам про слу ха ти по езію Во ло ди ми ра Підпа ло го "Ти -
ха елегія" і пе ре да ти особ ли вості сво го сприй нят тя
тек с ту (у зруч ний для кож но го спосіб — сло вес но,
графічно, за до по мо гою об разів або ко ль орів) [8].

З'ясу вав ши те му і го ло вну проб ле му тво ру, зо се -
ре ди мо ся на особ ли во с тях її вирішен ня ав то ром.
Пере дусім звернімо ся до виз на чен ня й тлу ма чен ня
клю чо вих слів, що до по ма га ють роз кри ти зміст ав -
торсько го за ду му. За зви чай до їх чис ла учні за ра хо ву -
ють такі: хтось, рідна мо ва, на род мій, Ук раїна. На яв -
ною стає опо зиція — з од но го бо ку, хтось не зна ний і
не ви ди мий, з іншо го — усе те, чим до ро жить лірич ний
ге рой, — йо го Батьківщи на. 

Це про ти с то ян ня уви раз нюється діалогічною фор -
мою тво ру. Ко ли мо ва йде про до рогі йо му з ди тин ства
ріки й озе ра, сте пи й лу ки, рідний на род, лірич ний ге -
рой відмов чується, аби не про ро ни ти ви пад ко ве сло -
во. Ко ли ж йо го відвер то за пи ту ють про лю бов до
Батьківщи ни, рідної мо ви, він, об ра же ний са мим за пи -
тан ням, від бо лю й люті кри чить: "Кладіть от ут у до мо -
ви ну жи вим!.. Од на ковісінько". От же, у центрі лірич ної
по езії діалог як ди с кусія різних життєвих цінно с тей і
ціннісних ус та но вок. Одні з них на ле жать лірич но му ге -
рою, по лум'яно му патріоту своєї країни.

От же, на ступ ний етап ро бо ти пе ред ба чає скла дан -
ня за розрізне ни ми ху дожніми де та ля ми уза галь не но -
го об ра зу рідної землі. Батьківщи на по ета ба га та річка -
ми, річеч ка ми й потічка ми, на тихі во ди яких па да ють
ясні зорі, вик ли ка ю чи за ми лу ван ня й схви ль о ваність.
Це край яб лу не вих садів, степів і озер, працьо ви тих і
та ла но ви тих лю дей. Тут йо го ге рой пізнав ща с тя ко хан -
ня, по чув, як рідною мо вою дру жи на співає ко ли с ко ву
си ну. Хіба мож на не лю би ти цю зем лю? Це за пи тан ня
ав тор ад ре сує своїм чи та чам. 

Зу пи ни мо ся на аналізі об ра зу лірич но го ге роя, ад -
же він є носієм пе ре жи ван ня, ви с ту пає дру гим "Я" мит -
ця ("ав тор ак ту алізує в лірич но му ге рої ча с точ ку са мо -
го се бе, типізує й уза галь нює ліричні пе ре жи ван ня" [3;
215]). Лірич ний ге рой "Ти хої елегії" не пер со налізо ва -
ний, але цілком відда ний своєму на ро ду та країні. Хіба
мож на сумніва ти ся в щи рості йо го по чуттів? Для ньо го,
як і для са мо го по ета, Батьківщи на — свя те, а то му
сумніви інших, ко гось, сприй ма ють ся як докір і об ра за.
Хто во ни, ці хтось? З'ясуй мо це за до по мо гою низ ки
за пи тань:

— Яким по стає цей (або ці) хтось? Яким є ав -
торське став лен ня до ньо го (них)? Спро буй те сло вес -
но візу алізу ва ти об раз не зри мо го співбесідни ка лірич -
но го ге роя.

— Який діалог ве де текст із біог рафічним кон тек с -
том (пе ри петіями жит тя мит ця)? (До за пи тан ня до -
даємо пе релік сайтів, що до по мо жуть знай ти ціка ву
інфор мацію про жит тя В. Підпа ло го — www.poet-
r y c l u b . c o m . u a / m e t rs . p h p ? i d = 5 8 & t y p e = b i o g r ;
www.dt.ua/3000/3760/53412).

По шук відповідей на ці за пи тан ня по тре бує вчи -
тельських ко мен тарів про ста но ви ще митців в умо вах
то талітар ної дер жа ви, звер нен ня до спо гадів друзів.
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"Тодішня вла да ста ви ла Підпа ло му в про ви ну, що "за
час ро бо ти у ви дав ництві "Ра дянський пись мен ник"
ре ко мен ду вав до ви дав ни чо го пла ну не прий нятні для
на шої іде о логії вірші І. Ка лин ця, В. Го ло бо родь ка,
В. Сту са… Го ту вав до дру ку книж ку Ліни Ко с тен ко "Кня -
жа го ра", зня ту потім із ви роб ниц тва у верстці за
серйозні ідейні ва ди..." (До повідна за пи с ка ЦК Ком -
партії Ук раїни, 18 груд ня 1973 р.). Тут же тодішній
завіду ю чий відділом куль ту ри до повідав вер хов но му:
"...у публікаціях на да вав пе ре ва гу інтимній та пей -
зажній ліриці, елегійним опи сам при ро ди. В гро ма -
дянській ліриці — "національ ним бо лям" ("не про буд но
спить уся країна, роз тринь кав ши і сла ву і біду"), істо -
рич ним "крив дам"... Йо го "Ти ха елегія" — це своєрідна
сповідь пе ред Ук раїною", — зга дує дру жи на по ета Ніла
Підпа ла. [7]

Знай ом ство з біог рафічним кон тек с том до по ма гає
уч ням зро зуміти, який смисл вкла дав по ет у сло ва
"хтось" та "ви пад ко ве сло во", прой ня ти ся бо ля ми й
сумніва ми, що не по коїли лірич но го ге роя, руй ну ва ли
життєву гар монію та спокій са мо го мит ця. 

Далі за про по нуємо вось ми клас ни кам по яс ни ти
відсутність у тексті "Ти хої елегії" гуч но го й па фос но го
сло ва "патріот изм". По шу ки відповіді по тре бу ва ти муть
ре ф лек сив ної оцінки влас но го став лен ня учнів до
рідної землі, ма лої і ве ли кої Батьківщи ни. Рушійною
си лою та ко го са мо а налізу в да но му разі стає чи тацьке
співпе ре жи ван ня лірич но му ге рою, вболіван ня за до лю
країни, її твор чої інтелігенції. Ревізія влас них
патріо%тич них інтенцій (ре ф лексія), під час якої
внутрішнє "Я" поз бав ляється всьо го дріб'яз ко во го й
не суттєво го, сти му лює на ро джен ня но во го, чи с то го й
світло го по чут тя, здат но го виз на ча ти по ведінку лю ди -
ни. Онов ле не розмірко ву ван ня ми чи та ча та спро ек то -
ва не на особ ли вості ре алізації твор чо го за ду му,
співпе ре жи ван ня зба га чує первісне сприй нят тя ми с -
тецько го яви ща, при во дить до емоційно го вивільнен ня
— ка тар си су. Як за зна чає Н. Берхін, "очи щен ня" (ка -
тар сис) зна хо дить своє ви ра жен ня в то му, що співпе -
ре жи ван ня ху дож ньо му об ра зу вно сить до життєвої
інтим ної емоції ті вла с ти вості, які во но має, а са ме:
довільність, кон т ро ль о ваність, ке ро ваність". [1].

У про цесі об го во рен ня учні до хо дять ро зуміння,
що істинні патріот ичні по чут тя ви яв ля ють ся у спра вах,
у на по лег ливій ро боті на бла го країни, а не в гуч них
сло вах. Са ме то му В. Підпа лий дає своїй по езії не па -
фос ну на зву, а лірич ну, що відби ває сутність йо го осо -
би с то го ро зуміння патріот из му — "Ти ха елегія". 

Ди дак тич на спря мо ваність на ступ но го ви ду ро бо -
ти, зав дан ня%транс фор ме ра, по ля гає в на данні до по -
мо ги уч ням глиб ше зро зуміти особ ли вості елегійно го
жа н ру. За про по нуємо шко ля рам на одній сторінці
учнівсько го зо ши та (до три ман ня виз на че но го об ся гу є
обов'яз ко вим!) пе ре ка за ти зміст по езії, на ма га ю чись
яко мо га точніше й повніше відтво ри ти при хо ва ний і не -
при хо ва ний зміст. 

Уже перші спро би пе ре ко ну ють вось ми клас ників,
що лірич ний твір у не ве ликій по етичній формі відтво -
рює гли би ну емоційно%по чуттєво го світу осо би с тості.
Вар то за зна чи ти, що іноді се ред пе ре казів зустріча -
ють ся такі, що на га ду ють лірич ний опис. Для при кла ду
на ве де мо ро бо ту, ви ко на ну уч нем ек с пе ри мен таль но -
го кла су Сергієм П.: 

"Ланд шафт Ук раїни ба га тий озе ра ми, річка ми й
не ве лич ки ми річеч ка ми, що про ни зу ють її чор но зе ми зі
схо ду на захід, з півдня на північ. Без краї ук раїнські
сте пи, оспівані в ле ген дах і ду мах, — ко ли с ка воєнної
мо гут ності ко зацької дер жа ви. Це край яб лу не вих

садів, степів і озер, працьо ви тих і та ла но ви тих лю дей
без меж но до ро гий лірич но му ге рою — тут виріс він
сам, ро с те йо го син, яко му дру жи на рідною мо вою
співає ко ли с ко вих, тут йо го Батьківщи на, яку ми не ви -
би раємо і лю би мо вже за те, що во на є.

Об раз ли ви ми вва жає лірич ний ге рой за пи тан ня
ко гось про відданість Ук раїні, лю бов до рідної мо ви,
на ро ду. За ра ди рідної землі він ла ден по жер т ву ва ти
най до рож чим — своїм жит тям".

Підсум ко вим ви дом ро бо ти під час тек с ту аль но го
досліджен ня "Ти хої елегії" обе ре мо скла дан ня син -
квей ну (ал го ритмізо ва но го не ри мо ва но го вірша), що
швид ко та ефек тив но на дасть мож ливість оз най о ми -
ти ся з вис нов ка ми, яких дійшли чи тачі, із їх унікаль ним
сприй нят тям го ло вної дум ки тво ру. Ось який виг ляд
мо же ма ти син квейн із пер шим сло вом патріот:

— Патріот.
— Відда ний, не га лас ли вий.
— Пра цює, ша нує, за хи щає.
— "Во ни в мені навіки!" (В. Підпа лий).
— Істин ний патріот изм не по тре бує гуч них про мов!
От же, схе му діалогічної взаємодії під час вив чен ня

елегіїно го жа н ру мож на схе ма тич но пред ста ви ти так:
ЧИТАЧ ТЕКСТ АВТОР

ре ф лексія лірич ний ге рой ав то ко мунікація
(те ма, ідея, жа н рові 
особ ли вості тво ру)

ІНШІ ЧИТАЧІ БІОГРАФІЧНИЙ КОНТЕКСТ

2. Жанр лірич ної ме ди тації до волі склад ний для ро -
зуміння вось ми клас ни ка ми, про те вва жаємо, що йо го
вклю чен ня до про гра ми за галь но освітньої шко ли є
цілком ви п рав да ним. Спов нені філо софсько го змісту,
вірші%ме ди тації відтво рю ють гли бинні роз ду ми мит ця
про життєві цінності, людське бут тя та творчість. Ме ди -
та тив ний ха рак тер вла с ти вий ба га ть ом по езіям Лесі Ук -
раїнки, В. Со сю ри, А. Ма лиш ка. На при кладі вірша Іва на
Мал ко ви ча "Му зи ка, що пішла" проілю с т руємо пе ре -
ва ги інтер суб’єктно го вив чен ня жа н ру ме ди тації.

Підго тов ку до сприй нят тя по езії здійснюємо за до -
по мо гою ме та фо рич ної історії%за гад ки: "Дав но це бу -
ло… Ви со ко в го рах жив скри паль. Усе жит тя ви ко ну вав
він ме лодії, ство рені інши ми. Пе рей ма ю чись чу жи ми
ра до ща ми, пе ре мо га ми й страж дан ня ми, ніко ли не за -
мис лю ва в ся він над влас ною життєвою історією як му -
зи кою своєї душі. Уто мив шись очіку ва ти від ньо го щи -
рої сповіді про лю бов до ми с тец тва, роз лю че на
скрип ка за пи та ла: "Нев же твоя об да ро ваність поз бав -
ле на натхнен ня? Нев же до ля не по да ру ва ла тобі ща с тя
радіти з то го, що маєш?" 

Зав дан ня: Якою, на ва шу дум ку, мог ла бу ти
відповідь скри па ля?

Вис лу хав ши дум ки учнів, про по нуємо обмірку ва ти
відповіді на такі за пи тан ня:

— Чи мо же бу ти творчість поз бав ле ною натхнен ня? 
— Чи зав жди ак тор має бу ти ре жи се ром і про дю се -

ром?
— Як ви ро зумієте вислів "му зи ка душі"?
Шу ка ю чи відповідь у влас но му "Я" осо би с тості,

учні пра гнуть та кож по чу ти її і від учи те ля (це де що на -
га дує розв'язу ван ня кро с вор да), але ж істи на у кож ної
лю ди ни своя, і виз на чається во на ком плек сом осо -
бистісних яко с тей. Та ким чи ном, на дав ши ба жа ю чим
мож ливість вис ло ви ти ся, по чи наємо чи та ти по езію
"Му зи ка, що пішла" — ви раз но, повільно, ба жа но у су -
п ро воді інстру мен таль ної ком по зиції.
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Після хви лин ної ре ф лексії за про по нуємо вось ми -
клас ни кам про ко мен ту ва ти дум ки й по чут тя, навіяні
тво ром. За своїм емоційним скла дом "Му зи ка, що
пішла" інтим на й довірли ва, спов не на філо софських
роз думів про ща с тя, друж бу, життєві не га раз ди то що.
Ува га чи тачів кон цен т рується на внутрішньо му стані
лірич но го ге роя — він по чу вається збен те же ним, роз -
губ ле ним і навіть зра дже ним. По езія прой ня та йо го
суб'єктив ною оцінкою подій, пов'яза них із вте чею му -
зи ки, — влас ною за кло по таністю, бай дужістю рідних і
близь ких, не ба жан ням му зи ки відчу ва ти се бе зай вою,
не потрібною. Тек с ту аль но це по яс нюється на явністю
ри то рич них за пи тань ("Ох, сми че, теж ди вивсь ку ди
ти?", "Чом, скрип ко, відвер ну лась пріч?"), оригіна -
льних епітетів і ме та фор ("зваб на ніч", "роз хри с тані
сліди", "вітер за ви ва" то що), відсутністю будь%яких ко -
ль орів ("си ви на"). Ком по зиційно пси хо логізм по езії
підси люється по вто рю ваністю за пи тан ня "Як му зи ку
пу с ти ла бо су в та ку не пев ну, зваб ну ніч?" та сло во с по -
лу чень "бо са му зи ка", "зваб на, не пев на ніч". 

Далі зо се ре ди мо ува гу вось ми клас ників на виз на -
ченні те ми тво ру та клю чо вих слів, що за без пе чу ють
пев ну емоційну ди наміку і вик ли ка ють цікаві й не -
сподівані асоціації. За зви чай шко лярі на зи ва ють
"скрип ку", "му зи ку", "ніч", "сми чок", "вітер", "сліди".
Комусь із учнів му зи ка на га дує втра че не ко хан ня, ко -
мусь — натхнен ня, улюб ле ну ро бо ту, тоді як ніч — спов -
не не не сподіва нок жит тя; скрип ка і сми чок — давніх
друзів, які іноді бу ва ють не уваж ни ми й бай ду жи ми. Чис -
ленність і різно манітність асоціацій виз на ча ють діапа -
зон тлу ма чень ав торсько го за ду му, сти му лю ють діалог з
мит цем і ство ре ним си лою йо го уя ви ху дожнім тек с том. 

Про аналізуємо по етичні об ра зи (ок ремі лек сичні
оди ниці), що по глиб лю ють і кон кре ти зу ють клю чові. На -
при клад, му зи ку зо б ра же но бо сою, ла с ка вою та гнуч -
кою, ад же во на "пле ла ся в ко си", звер та ла на се бе ува -
гу, пра гну чи бу ти поміче ною й по чу тою. Во на там, де
натхнен ня, де співає ду ша. Сми чок ви дається не мо ло -
дим і не уваж ним ("си ви на спа дає з пліч"), ніч — спов не -
ною не пе ред ба чу ва них си ту ацій, злетів і падінь. Хто ж
опіку ва ти меть ся довірли вою та без ко рис ли вою му зи -
кою? А рап том во на про па де? Ці за пи тан ня не да ють
спо кою лірич но му ге рою, і він ви ру шає на її по шу ки.

З'ясуй мо, як зба га чується до дат ко вим зна чен ням
на ве де них асоціацій аналізо ва ний вірш. За пи тан ня,
ад ре со ва не уч ням, од ра зу зна хо дить відгук у виг ляді
низ ки інтер п ре тацій — про по зицій де ши ф ру ван ня ав -
торсько го за ду му.

На особ ли ву ува гу за слу го вує та кож об раз лірич -
но го ге роя. Яким йо го зо б ра же но? Де пер со налізо ва -
ним, за кло по та ним і, ча сом, не уваж ним, про те щи рим,
чуй ним, сміли вим і здат ним до аван тюр. Відправ ля ю -
чись у путь, він не ля кається труд нощів, йо го ду ша
відкри та но вим вра жен ням і при го дам ("Хай тільки
вітер за ви ває в моїх роз хри с та них слідах"), він пра гне
вга му ва ти ду шев ний біль і знай ти му зи ку своєї душі. 

Поз бав ле ний усь о го зай во го (слів, син так сич них
кон струкцій, ком по зиційних прий омів то що), по етич -
ний текст є цілісним і гар монійним. Са ме то му по даль -
ший діалог із ним по тре бу ва ти ме ок рес лен ня й по яс -
нен ня об ра них мит цем ху дожніх за собів (епітетів,
ме та фор, уо соб лень, по вторів то що), ад же зав дя ки їм
уви раз нюється го ло вна дум ка тво ру, аб страктні сло -
весні об ра зи на бу ва ють оду хо тво ре ності — здат ності
мріяти, страж да ти, вирішу ва ти свою до лю.

Інтер суб’єктну взаємодію з лірич ним ге роєм (а че -
рез ньо го і з ав то ром) ак тивізує аналіз об ра зу%пе ре жи -
ван ня, що прой має по езію філо софськи ми інтенціями,

на ла ш то вує на розмірко ву ван ня, по шук осо бистісно
важ ли во го смис лу. Які життєві цінності важ ливі для
alter ego ав то ра? Яке зна чен ня на дає він по шу кам
утра че ної му зи ки? Ці за пи тан ня за про по нуємо уч ням
для об го во рен ня під час ро бо ти в гру пах. Вось ми клас -
ників та кож доцільно по знай о ми ти із зізнан ням са мо го
мит ця про втра че ний ним ду шев ний спокій че рез не -
мож ливість при свя ти ти се бе ми с тец тву:

"Я справді ду же щас ли вий у ви борі своєї про фесії.
І всім ба жаю ма ти ро бо ту, яка при но сить на со ло ду і
душі, і, як ка жуть, і тілу…. Єди не, що ме не не по коїть, це
те, що я цілком по гли ну тий ро бо тою і пе ре став пи са ти
вірші... Я ду мав, що ніко ли не пе ре ста ну пи са ти вірші.
Не мож ли во опи са ти той стан, ко ли на ро джується по -
езія. Інко ли я навіть хворів: підви щу ва ла ся тем пе ра ту -
ра, увесь тремтів... Але внутрішньо по чу ва в ся
настільки гар но! Га даю, я не ціну вав цьо го". 

Те ма твор чо го натхнен ня важ ли ва для І. Мал ко ви -
ча. Йо го го лос — то сум ний, то спов не ний оп тимізму,
зву чить схви ль о ва но й упев не но. Од нак для то го щоб
глиб ше зро зуміти мит ця, відчу ти йо го настрій,
доцільно з'ясу ва ти де які біог рафічні фак ти. 

За галь новідо мо, що І. Мал ко вич закінчив скрип ко -
вий клас Іва но%Франківсько го му зич но го учи ли ща та
філо логічний фа куль тет Київсько го дер жав но го універ -
си те ту ім. Та ра са Шев чен ка. На все ук раїнсько му
семінарі мо ло дих ав торів дев'ят над ця тирічно го юна ка
бу ло виз на но най к ра щим по етом (збігається з ча сом
на пи сан ня вірша). До брим сло вом відгук ну ла ся на тво -
ри Іва на Мал ко ви ча і Ліна Ко с тен ко. Са ме во на ак тив но
спри я ла ви хо ду в світ пер шої збірки по ета

Для по глиб лен ня влас но го уяв лен ня про жит тя та
творчість по ета за про по нуємо уч ням по знай о ми ти ся з
та ки ми сай та ми: http://www.dt.ua/3000/3855/42452/;
http://www.ukrlit.vn.ua/biography/malkovich.html;
h t t p : / / v e z h a . o r g / n e w s / 4 6 9 4 . h t m l ;
http://www.simya.com.ua/articles/25/4074/ 

Чо му, щоб поділи ти ся на болілим і гли бо ко осо -
бистісним, ав тор об рав жанр ме ди тації? Ма буть, це
обу мов ле но йо го філо софічністю, ад же за лу ча ю чи чи -
тачів до роз думів, ми тець обмірко вує, що не се в собі
му зи ка душі і як не втра ти ти її на зав жди.

Для уза галь нен ня ре зуль татів інтер суб’єктної
взаємодії за різни ми ко ре ляційни ми скла до ви ми (з
тек с том, йо го ав то ром, лірич ним ге роєм то що) про по -
нуємо шко ля рам підго ту ва ти візу аль но%смис ло ву пре -
зен тацію (індивіду аль ну опор ну схе му) влас но го
сприй нят тя ідей но го за ду му мит ця. 

Візу аль но&смис ло ву пре зен тацію роз г ля даємо як
уна оч нен ня ав торсько го тек с ту, "віддзер ка ле но го" в
уяві й свідо мості ре ципієнта, один із мож ли вих видів
інтер суб'єктної взаємодії за різни ми ко ре ляційни ми
скла до ви ми. Ро бо та з її ство рен ня за лу чає підлітка у
зруч ний для ньо го спосіб (за до по мо гою об разів
(авторських, асоціатив них), комбіну ван ня ко ль орів),
ак тивізу ю чи при родні на хи ли й здібності, пе ре не сти
зо ро вий ряд на папір або ж ек ран моніто ра — візу алізу -
ва ти те, що ста но вить ос но ву віддзер ка ле но го ав -
торсько го тек с ту.

Та кий вид ро бо ти на дасть кож но му чи та чеві мож -
ливість за гли би ти ся в ав торський текст, зро би ти важ -
ливі для се бе вис нов ки.

За про по но вані ме то ди і прий о ми ро бо ти вва жаємо
ефек тив ни ми, ад же во ни до по ма га ють вось ми клас ни -
кам зба га ти ти своє уяв лен ня про особ ли вості лірич них
творів, по ба чи ти в ав торі рівно п рав но го парт не ра й
співбесідни ка, спри я ють роз вит ку влас ної емоційної
сфе ри, ху дожніх смаків і впо до бань.

18 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА



Літе ра ту ра
1. Бер хин Н. Б. Роль со пе ре жи ва ния в вос при ятии и со -

зда нии ху до же с т вен ных про из ве де ний [Елек трон ний ре сурс]
Ре жим до сту пу: voppsy.ru/issues/1988/884/884155.htm от
15.05.2008

2. Га лич О., На за рець В., Ва сильєв Є. Те орія літе ра ту ри :
Підруч ник / За на ук. ред. Олек сан д ра Га ли ча. — Київ : Либідь,
2001. — 488 с.

3. Есин А. Б. Прин ци пы и при емы ана ли за ли те ра тур но го
про из ве де ния: Учеб ное по со бие. — 2%е изд. испр. — М.:
Флин та, На ука, 1999. — 248 с.

4. Зо ло ту хи на А. А. Ком му ни ка тив ная ком пе тент ность
сту ден тов. Прак ти ко%ори ен ти ро ван ный ас пект sapa.sib.ru
/Science/ progr_MNSK.doc от 17.09.2008.

5. Ко ва лев Г. А. Три па ра диг мы в пси хо ло гии — три стра -

те гии пси хо ло ги че с ко го воз дей ствия. Во про сы пси хо ло гии
1987, №3. — С.41—49.

6. Лю би че ва Е. В., Оль хо вик Н. Г. От тек с та к смыс лу и от
смыс ла к тек с ту (Тек с то вая де я тель ность уча щих ся) Учеб ное
по со бие. Под ред. д.п.н., проф. Лю би че вой Е. В. — СПб.:
САГА, Аз бу ка%клас си ка, 2005. — 368 с.— С.6

7. Підпа ла Ніла "Жа га, лю бов і ту га триєдині". До 70%річчя
від дня на ро джен ня Во ло ди ми ра Підпа ло го [Елек трон ний ре -
сурс] dt.ua/3000/3760/53412/ от 15.04.2008

8. Уліщен ко В. В. Ба чу сер цем, спог ля даю, мис лю об ра -
за ми. Ей де тичні прий о ми аналізу ху дож ньо го тек с ту як ключ
до ефек тив ної суб’єкт%суб’єктної взаємодії під час вив чен ня
ук раїнської літе ра ту ри // Ук раїнська мо ва й літе ра ту ра в се -
редніх шко лах, гімназіях, ліце ях і ко легіумах. — 2009. — № 5.
— С. 28—39.

В статье анализируются особенности субъект&субъектного изучения лирики. Автор обращает внимание на проблемы
духовного развития личности, ее внутреннего потенциала в процессе восприятия искусства слова, диалога с автором,
героями его произведений.

Ключевые слова: интерсубъектное взаимодействие, художественно&читательская компетентность, ключевые слова,
визуально&смысловая презентация.

The article highlights the features of subject&to&subject interaction during the studies of lyrics. An author is concentrated on the
problems of the spiritual enriching of personality, opening of it internal potential, vital experience during perception of art of word, dia-
log with an author, heroes of his works.

Keywords: subject&to&subject interaction, dialogue interaction, keywords, vividly semantic presentation.
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