
Тема: Габріель Гарсіа Маркес. Оповідання «Стариган з крилами».  

Опорний конспект  

Життя і творчість Ґ.Ґ. Маркеса. Характерні особливості  художнього світу автора. 

     Гарсіа Маркес - це один з найвідоміших письменників сучасності,  найяскравіший 

представник літератури "магічного реалізму".  

    6.03.1928 р.-  народився в провінційному селищі Аракатака (Колумбія)в родині  

телеграфіста. До восьми років виховувався у домі діда. Тут він мав змогу  прилучитися 

до скарбів фольклорної традиції. Навчався в єзуїтській школі та національному коледжі. 

1947 р.- вступив на юридичний факультет  Національного університету в Боготі.  

     1948 р. – через початок “віоленсії” університет було закрито. Гарсія Маркес переїхав 

до Картахена –де-лас- Індіас, де продовжив навчання в університеті , зав'язав 

знайомства в літературному середовищі, розпочав репортерську діяльність.  

     1952 р.- надрукував нарис “Ла-Сьєрпе”, присвячений народним повір'ям і легендам.  

1954 р.- повернувся до Боготи, продовжив журналістську роботу в газеті  “Ель 

Еспектадор”. Створив низку нарисів і репортажів про колумбійське  життя; зблизився з 

представниками комуністичного руху.  

     1961 р.- повернувся до Латинської Америки. Кінець 50-80-х років пише свої 

найкращі  твори: повість “Полковнику ніхто не пише” (1958 р.), роман “Сто років  

самотності” (1967 р.), збірка “Дивовижна й сумна історія….”(1962 р.),  романи “Осінь 

патріарха” (1975 р.) і “Кохання під час холери” (1985 р.) та  інші. У Мексиці у віці 87 

років помер славетний колумбійський письменник,  лауреат Нобелівської премії з 

літератури Габріель Гарсіа Маркес.  

 

Особливістю творів Маркеса – є поєднання реалістичного і фантастичного, комічного 

і серйозного. Тому манеру письма Маркеса називають «магічним реалізмом». 

            «Магічний реалізм» – це і художній метод, і самобутня художня модель 

латиноамериканського світосприйняття, де видима дійсність розкривається через 

міфологічну свідомість, гротеск, фантастику, містику, що подані як буденно-побутові 

явища. 

 Термін ввів А. Карпентьєр, який поряд з Г. Маркесом, Х. Кортасаром, М. 

Астуріасом був одним із найяскравіших представників даної течії. 

 

Характерні риси "магічного реалізму": 

 «Фантастична» дійсність.  

 Широке змалювання національних традицій. 

 Переплетення чарівного та побутового. 

 Сучасність та історія. 

 Міфологізм. 

 Пародія та іронія. 

 Зв'язок із народним буттям. 

 Національне світобачення. 
 

 

 

 



Художній світ Маркеса характеризують: 

-  прагнення відтворити “моделі” національного буття,національної історії, 

національного мислення;  

- поєднання соціального й буттєвого аспектів, майстерна передача їхнього місцевого 

колориту;  

- міфопоетична забарвленість картин повсякдення й побуту;  

- тема розладу людських взаємин у світі;  

 - змалювання дивного, незвичайного, абсурдного, надприродного,  усяких метаморфоз;  

-   створення фантастичної дійсності, в якій зруйновані межі між  

реальним та надреальним, об'єктивним і суб'єктивним.  
 

Робота над аналізом твору 

Тема оповідання: зображення моральної деградації людства, бездуховності на 

прикладі історії зустрічі  людей з чудесним, яке вони нездатні були зрозуміти. 

Ідея твору: заклик Маркеса впустити у своє життя чудо, навчитися дивуватися і 

дивувати, розбудивши в серцях і душах любов, доброту, людяність, співчуття - те, що є 

духовним скарбом.  

Проблематика: 

 Зміщення шкали моральних цінностей у людей. Людство старіє від гріхів  

 Проблема самотності;  

 Проблема цінностей життя;  

 Проблема відповідальності та людяності;  

 Проблема любовідо ближнього; 

 Проблема співіснування людини і “ чуда ”;  

 Проблема вибору життєвих цінностей;  

 Проблема моральної деградації суспільства. 

 

2. Аналіз образної системи  

 

Герої твору  Їхні чесноти, якості  Ставлення до янгола  Що символізують  

герої твору  

Пелайо  Віра  Добре  Втілення  

прагматизму  
Елісенда  Сподівання  Співчутливе  

Хлопчик  Байдужість  Безжалісне  Жорстокість 

 суспільства  

Отець Гонзага,  

решта жителів 

селища  

Самоповага, 

корисливісь  

Зацікавлене 

добродійне, корисливе  

Знехтувану віру  

 

 



 

3. Образи символи у творі 

 Образи  Значення образів  

1  «Розумна сусідка»  Утілення самовпевненої сірості, яка прагне бути в центрі всіх подій  

2  Пелайо  Обмеженість  

3  Отець Гонзага  Немилосердний священик без віри  

4  Папа Римський  Облудність церкви  

5  Елісенда  Добра, але прагматична людина  

6  Дівчина-паук  Завуальоване шахрайство  

7  Хлопчик  Символ деградації суспільства 

8  Калюжа, у яку впав 

ангел  

Уособлення  життєвого бруду, життя без милосердя і доброти  

9  Клітка, курник, дім з 

гратами  

Обмеженість жалюгідного існування, людська в’язни ця  

10  Старий ангел  Утілення людської совісті, істини, беззахисного добра  

11  Селище  Алегорія людського суспільства  

12  Хвороба дитини  Символ неблагополуччя людства, яке хворіє на зло  

13  Хвороба ангела  Символ знехтування віри  

14  Дощ  Символ необхідності духовного очищення Землі  

15  Відновлені крила  Символ духовного злету людини  

16  Політ ангела  Утвердження незгасності справжніх духовних цінностей, які не 

можна знищити  

VІ. Домашнє завдання.  

1. Законспектувати матеріал лекції до зошита.  

2. Письмово дати відповідь на проблемне запитання : «Що, на вашу думку, знищує 

людей?Чому людина перестає вірити в дива? забуває про свої крила?» 

3. Виписати фразеологізми зі словом "крило" (дати пояснення). 

 


