
Тема. Олесь Гончар. Новела «Модри Камень». 

 

План  

      1. Життєвий і творчий шлях Олеся Гончара. 

      2. Новела «Модри Камень» – романтична ідея кохання, 

         що перемагає смерть. 

      3. Сюжет, композиція, образи твору. 

 

Завдання для студентів 
 

1. Ознайомтеся із життям і творчістю О. Гончара (підручник с. 178-179) 

2. Прочитайте новелу «Модри Камень» (повний текст).  

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3112 

3. Письмово проаналізуйте новелу (тема, ідея, проблематика, образи твору). 

4. Дайте відповіді на запитання (письмово). 

1. Чому така назва твору? Вкажіть жанр твору «Модри Камень» 

2. Коли відбуваються події у творі?  

3. Зі скількох розділів складається твір?  

4. З якою метою солдат-розвідник постукав у вікно хатини?  

5. Хто жив у хатині? Чому мати злякалася радіо?  

6. Чим мати пригостила розвідників ?  

7. Kого з персонажів описано в уривку «Ти йдеш попереду, закутана шаллю, легко 

перестрибуючи з брили на брилу,… розповідаєш, як краще добратися до млинів»?  

8. Про кого йдеться у фрагменті: «Від скирти сіна відділяється (він), білий, мов 

привид. Замерз, лається і пита: «Що там?»  

9. Що побачив на подвір’ї коханої оповідач, коли повернувся після війни у Модри 

Камень?  

10. Що знайшли поліцаї при обшуку у хаті?  

11. Вони подумали, що тут були …  

12. Який епізод твору є кульмінаційним? 
 

 «Мозковий штурм». 

 Чи можливе кохання під час війни? 

 Чому оповідач не зміг забути своєї Терези? 

 Чому героєві так важливо «досказати все недосказане тоді, взимку»? 

 Як ви вважаєте, чому кохання перемогло смерть?  

 Яка з проблем твору здалась вам найбільш актуальною для нашого часу? 

 

Домашнє завдання:  
 

1. Скласти асоціативне гроно до образів бійця й Терези. 

2. Підготувати невелике усне повідомлення про одну з порушених проблем у 

новелі. 

 

Електронний підручник: http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-

ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf 

 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3112
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf


Опорний конспект 
 

1. Життєвий і творчий шлях О. Гончара. 

Олександр (Олесь) Гончар народився 3 квітня 1918 року в слободі Суха (тепер 

Кобеляцького району) Полтавської області в сім'ї робітників Терапія Сидоровича і 

Тетяни Гаврилівни Гончарів; батько перед війною працював у приміському колгоспі 

(де й загинув від німецької авіабомби), мати — на заводі металевих виробів. 

Протягом 1933-1937 років О. Гончар навчався в Харківському технікумі 

журналістики ім. М. Островського; по закінченні недовго працював учителем, потім — 

в обласній молодіжній газеті. 

З 1937 року почав друкувати (переважно оповідання) в «Літературній газеті». 

Вступив на філологічний факультет Харківського університету. 

У 1938-1941 роках створені новели «Іван Мостовий», «Черешні цвітуть», «Орля», 

повість «Стокозове поле». 

У 1941 році з третього курсу Харківського університету в лавах студентського 

батальйону О. Гончар добровольцем пішов на фронт, був двічі поранений. 

Гончар писав також поезії (видані 1985 року окремою книгою “Фронтові поезії”). 

Нагороджений орденами «Слави» і «Червоної Зірки», трьома медалями «За відвагу», 

медаллю «За оборону Києва». 

У 1945 році О. Гончар демобілізувався з армії, оселився у старшої сестри в 

Дніпропетровську. Закінчив Дніпропетровський університет у 1946-му, працював 

асистентом кафедри української літератури цього університету, переїхав до Києва, 

вступив до аспірантури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, почав 

професійну літературну діяльність, надрукував романтичне оповідання «Модри 

Камень» в журналі «Україна». 

Протягом 1946-1947 років О. Гончар написав романи «Альпи», «Голубий Дунай», 

«Злата Прага», які склали трилогію «Прапороносці», уперше опубліковану в журналі 

«Вітчизна». 

У 1959-1971 роках О. Гончар є головою правління Спілки письменників України, у 

1959-1986-му — секретар правління Спілки письменників, депутат Верховної Ради. 

Роман «Людина і зброя»  отримав Державну премію ім. Т. Г. Шевченка. 

У 1961-му вийшла книга нарисів «Японські етюди», у 1963-му — роман у новелах 

«Тронка». 1968-го опубліковано роман «Собор». 

Протягом 1970-1976 років письменник створив такі твори: роман «Циклон» (1970), 

збірник статей «Про наше письменство» (1972), повість «Бригантина» (1973), роман 

«Берег любові» (1976). 

У 1973-му він очолив Український республіканський комітет Захисту миру, став 

членом Всесвітньої Ради Миру. 

У 1978-му О. Гончара обрано академіком АН УРСР.  

1992-го О. Гончару присвоєно почесний ступінь доктора Альбертського 

університету (Канада).  

1993-го Міжнародний біографічний центр у Кембріджі (Англія) визнав О. Гончара 

«Всесвітнім інтелектуалом 1992-1993 років». 

О. Гончар помер 14 липня 1995 року, похований у Києві на Байковому кладовищі. 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Новела «Модри Камень» – романтична ідея кохання, що перемагає смерть. 

Новела складається з п’яти розділів. Найменшим за розміром є перший, 

найбільшим – другий. Новела написана у формі звертання оповідача до Терези. 

У п’ятому розділі містяться елементи п’єси – розмова героїв подана як репліки 

персонажів п’єси: 

Тереза. Де ви так довго були?  

Я. Уже все закiнчилось. Тепер я вже не пiду вiд тебе. 

Твір є глибоко меланхолічним, передає сум оповідача, його тугу за нерозквітлим 

коханням. У новелі можна віднайти елементи потоку свідомості. 

Олесь Гончар оберігав і примножував енергію гуманності, доброти, національної 

честі та гідності. Автор зобразив трагічно обірване війною почуття між солдатом 

та іноземною дівчиною-словачкою. 

Несподіване кохання до красуні Терези прийшло всупереч війні. Не закріпилося 

воно в реальному житті, бо дівчина загинула від рук поліцая. Але кохання продовжує 

жити у пам’яті солдата, в його мріях, у яких він розмовляє з Терезою, як із живою: 

«Померкло, стерлося все. Навіть те, що звуть незабутнім першим коханням. Чому ж 

ця випадкова зустріч, єдиний погляд, єдина ява у великій драмі війни, чому вона не 

меркне і, відчуваю, ніколи не померкне? Ти — як жива. Бо далекі Рудні гори скрізь 

ідуть за мною, ближчають з кожним днем, щодалі ширше розгортаючись у своїй 

трагічній чарівності. Ти виходиш на дерев’яний різьблений ґанок у білій легкій сукні з 

чорною пов’язкою на рукаві і дивишся вниз, за Модри Камень, де колись, пролягала 

наша оборона. Тепер скрізь уже поросла буйна трава». 

Сюжет ніби сам по собі простий, та він вміщує в собі основну думку: сила 

кохання, нездоланна любов сильніше за смерть. Випадкова зустріч у гірській 

словацькій оселі навічно ранила ніжним почуттям серця двох не знайомих раніше 

людей: оповідача, воїна-визволителя і Терезу. 

 

3. Сюжет, композиція, образи твору. 

Жанр: новела. 

Тема: спогади руського (тут у значенні українського) воїна-партизана про зустріч з 

дівчиною Терезою у словацькому містечку Модри Камень («модри» - голубий). 

Ідея: показ цінності простих людських почуттів (доброти, симпатії, довіри, 

закоханості) у надзвичайно складні воєнні часи. 

Проблематика:   війна як руйнівник життя; 

                              подвиг солдатів-партизанів;  

прості людські почуття у воєнний час; 

закоханість як ознака життя в людських серцях; 

любов до рідного дому, рідної землі; 

кохання як вічне почуття. 

Герої: оповідач, його товариш Ілля, дівчина Тереза, мати Терези, словацькі вояки (у 

спогадах матері). 

 

Сюжет та композиція: 

 Експозиція: оповідач зі сховку спостерігає за дівчиною. 

 Зав’язка: прихід партизанів (оповідача і його друга Іллі) у дім Терези і її матері. 

 Розвиток дії: перебування партизанів в словацькому домі, їх відхід. 

 Кульмінація: розповідь матері про те, як забрали Терезу. 

 Розв’язка: спогади-мрії оповідача про кохану. 
 


