
Тема. М. Коцюбинський. Новела «Intermezzo» 

 

План  

1. Загальний огляд  життя і творчості письменника; гуманізм 

світогляду. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і 

реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. 

Коцюбинського для української літератури 

2. Новела «Intermezzo»: психологічна новела з жанровими ознаками 

«поезії у прозі»; автобіографічна основа; проблема відновлення душевної 

рівноваги як умови повноцінного життя, творчого процесу; психологічно 

переконливе розкриття внутрішнього стану людини з витонченою душевною 

організацією; символічність образів та дій; художні особливості 

імпресіонізму 

1. Загальний огляд  життя і творчості письменника; гуманізм 

світогляду. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких 

орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства 

М. Коцюбинського для української літератури 

Дитячі та юнацькі роки 
Михайло Михайлович Коцюбинський народився 17 

вересня 1864 у Вінниці. Батько його працював дрібним службовцем. Від 

природи людина неспокійна, він не терпів утисків начальства, тому часто 

змінював роботу. Мати, Гликерія Максимівна Абаз, походила з 

аристократичних родів – польського (по материній лінії) і молдавського (по 

батьковій). Вона дуже любила сина, вкладала в нього всю душу. 

У родині Коцюбинських за чиновницькою традицією панувала 

російська мова. І як же були здивовані батьки, коли, занедужавши на 

запалення легенів, під час марення Михайлик заговорив по-українськи. Після 

одужання хлопчику розповіли про цю дивину і він загорівся цікавістю до 

українського слова. 

Мабуть, не від добра Коцюбинські залишили Вінницю і переїхали у 

село, згодом – у містечко Бар. Тут Михайла віддали до початкової школи 

(1875-1876рр.), де він проявив себе старанним учнем. 

Продовжує навчання у Шаргородському духовному училищі (1876-

1880рр.). І хоча в цей період освітньою реформою в школі було скасовано 

«волосодраніє» і «вуходраніє», проте задоволення від навчання учні не 

діставали: від них вимагалося зазубрювання текстів підручників. В училищі 

сталася подія, про яку письменник згадував з деяким гумором. 12-літнім 

підлітком він закохався у 16-річну дівчину, а щоби привернути її увагу, 

вирішив стати «великою людиною» і накинувся на книжки. 

Твори Т.Шевченка та Марка Вовчка справили на нього таке сильне 

враження, що він і сам захотів стати письменником. Почав складати пісні на 

зразок народних, а потім взявся за написання повісті. 
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1881р. — родина Коцюбинських повернулася у Вінницю. Михайло мав 

намір вступити до Кам’янець-Подільського університету, але через тяжке 

матеріальне становище сім'ї юнакові не вдалося продовжити освіту. Мати 

осліпла, батько остаточно втратив роботу. Після його смерті 

(1886р.) відповідальність за родину (мати, два брати та дві сестри) повністю 

лягла на плечі Михайла. У 1886-1889 він заробляв приватними уроками і 

продовжував самоосвіту. У ці роки майбутній письменник захоплюється 

народницьким рухом, пропагує революційні ідеї. Відтоді він на обліку 

жандармського управління. На квартирі Коцюбинських зроблено кілька 

обшуків. 

Навчання: 

- 

початкова школа 

в місті 

Барі (1875-

1876рр.); 

- 

Шаргородське 

духовне 

училище 

(1876-1880рр.); 

- самоосвіта. 

 

 

 Перші твори. Вчителювання. 
Коцюбинський ще за життя здобув широке визнання: твори його 

перекладалися російською, польською, чеською, німецькою, шведською та 

іншими мовами, про нього багато писали європейські дослідники і 

журналісти. І.Франко відзначав, що М.Коцюбинський «міг би стати окрасою 

будь-якої літератури». 

Але літературна кар’єра Коцюбинського почалася з повного провалу. 

У 1884р. він написав оповідання «Андрій Соловейко, або Вченіє світ, а 

невченіє тьма». Оповідання прочитав критик Нейман. Він виніс суворий 

вирок і порадив Коцюбинському більше не писати, аби «не калічити святу 

нашу мову». Вражений невдалим дебютом, Коцюбинський кілька років не 

наважується показувати комусь свої твори. 
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Важливим у його житті 

став 1890р. Львівський дитячий 

журнал «Дзвінок» опублікував його 

вірш «Наша хатка». 

У той час на Наддніпрянській 

Україні не було газет і журналів 

українською мовою. Письменники 

друкували свої твори за кордоном, 

зокрема у Галичині (входила до 

складу Австро-Угорщини). Щоб 

налагодити особисті контакти з 

редакторами журналів «Зоря», 

«Дзвінок», Коцюбинський їде у 

червні 1890р. до Львова і Кракова. 

Знайомиться з І.Франком. Так 

почалось постійне співробітництво 

письменника із західноукраїнськими 

виданнями. 

1891р. – продовжує навчатися 

самостійно, складає екстерном іспит 

на народного вчителя, працює 

репетитором. 

Вінниця, 1890р. Надії одержати місце в школі у «неблагонадійного» не 

було, тому їде в село Лопатинці ( на Вінниччині), де поєднує роботу 

домашнього вчителя з поглибленим вивченням життя села, народної мови, 

культури, розпочинає серйозну літературну працю. За цей час з-під його пера 

виходять оповідання «Харитя», «Ялинка», «П’ятизлотник», повість «На 

віру», віршована казка «Завидющий брат» та ряд статей. Ці твори засвідчили 

появу надзвичайного таланту. 

Праця домашнього вчителя не давала надійного заробітку для 

отримання чималої сім’ї. Через знайомих Коцюбинський дістав місце у 

філоксерній комісії. У червні 1892р. виїздить до Молдови. 

 

 

 

Робота в Бессарабії та в Криму. 
 

1892-1896рр. – це окрема сторінка в біографії 

митця. Він працює у складі спеціальної комісії, 

створеної урядом для боротьби з філоксерою – 

брунатно-зеленою тлею, яка знищувала цілі 

плантації виноградників. Коцюбинський отримує 40 

карбованців на місяць і артільне харчування. 

Праця філоксерна – сезонна. Зиму і ранню 

весну письменник віддавав літературі. 



1893р. – пише оповідання «Ціпов’яз», «Маленький грішник», 

«Помстився». 

1894р. – казку «Хо». 

1895р. – «На крилах пісні», «Для загального добра». 

У кінці 1894 - на початку 1895р. Коцюбинський у пошуках іншої 

служби побував в Одесі, Києві, а також у Чернігові, де познайомився з 

місцевими літераторами, з учасниками революційних гуртків, громадських 

організацій, активною учасницею яких була і його майбутня дружина Віра 

Устимівна Дейша. 

У травні 1895р. Коцюбинського переводять на протифілоксерну роботу 

в Крим (район між Ялтою та Сімеїзом). По закінченні сезону він знову шукає 

роботу. Ці пошуки забирають весь час. Письменник не раз скаржився в 

листах, що літературна праця «не йде». 

Проте знайомство з життям молдовського і кримсько-татарського 

народів дало багатий матеріал для його нових творів. Це «Пе-

коптьор»(1896р.), «Посол від чорного царя»(1897р.), «Відьма»(1898р.), «В 

путах шайтана»(1899р.), «На камені»(1902р.), «У грішний світ»(1904р.), «Під 

мінаретами»(1904р.). 

 
 

Чернігів. Громадська діяльність. 
 

У січні 1896р. Коцюбинський одружився з Вірою Дейшею. 

У листопаді 1897р. їде до Житомира на роботу в редакції газети 

«Волинь». 

1898р. – переїхав у Чернігів. Як «політично неблагонадійному», 

Коцюбинському довго не давали роботи, потім таки дали посаду у міському 

статистичному бюро. З неабиякими труднощами письменникові вдалося 



придбати будинок, який став затишним гніздом для великої родини – 

дружини, чотирьох дітей (Юрій, Оксана, Ірина, Роман), немічної матері. 

Коцюбинський організовує у себе «понеділки», а потім «суботи» для 

чернігівської інтелігенції і творчої молоді. Їх відвідували художники, 

музиканти, письменники, зокрема Б.Грінченко, М.Вороний, В.Самійленко. 

Для П.Тичини, В.Еллана-Блакитного та інших вони стали справжньою 

літературною школою. 

У 1898 – 1901рр. Коцюбинський пише різноманітні за своєю 

літературною тематикою оповідання. Життя помалу налагоджувалося. 

Письменник наполегливо шукає нових шляхів у своїй творчості. Етюдом 

«Цвіт яблуні»(1902р.) митець засвідчив остаточний перехід від реалізму до 

модернізму, зокрема до імпресіоністичного стилю. Тепер його цікавлять 

«психологічні теми». Про нього заговорили критики різних таборів: одні 

докоряли за відхід від традицій, інші підносили за новаторство. 

У 1903р. Коцюбинський узяв участь у відкритті пам’ятника 

І.Котляревському в Полтаві, виголосив палку промову. Цього ж року пише 

першу частину повісті «Fata morgana». 

За станом здоров’я Коцюбинський у квітні 1905р. виїхав на медичну 

консультацію до Берліна. Виявилось, недуга викликана розладом нервової 

системи. Лікарі радили активний відпочинок. Письменник їде в подорож по 

Західній Європі. 

Їдучи до Берліна, М.Коцюбинський зупинявся у Львові й майже два 

тижні гостював у І.Франка та В.Гнатюка. Мандрували в гори, ходили ловити 

рибу, фотографувались. 

На революційні події 1905-1907рр. письменник відгукнувся активною 

громадсько-культурною діяльністю: очолив товариство «Просвіта», члени 

якого організували бібліотеку, вели курси для неписьменних, проводили 

вечорниці, музичні вечори, виставки місцевих художників, лекції. Весь час за 

«Просвітою» пильнувало жандармське управління. У творах цього часу 

(новели «Сміх», «Він іде», «Persona grata», «Intermezzo», повість 

«Fata morgana») розкрито трагічні події революції, 

М.Коцюбинський, І.Франко, передано стан людської душі в 

В.Гнатюк. Львів. 1905р. екстремальних умовах. 

Останні роки життя. 
 



У середині 1909р. Коцюбинський виїздить на лікування за кордон. 

Його мучать астма й сухоти. На острові Капрі (Італія) Михайло Михайлович 

познайомився з Максимом Горьким, жив на віллі видатного російського 

письменника, мав з ним майже щоденні зустрічі, розмови на літературно-

мистецькі теми. 

 

М.Горький і М.Коцюбинський на морській прогулянці. Капрі. 1910р. 

 

Коцюбинський ще двічі відвідував Капрі (у 1910р. і в листопаді 1911-

 березні 1912р.) Повертаючись влітку 1910р. з Італії, він заїхав у карпатське 

село Криворівню, зупинився в ньому на два тижні, вивчаючи побут, звичаї, 

мову, фольклор гуцулів. Цей край видався йому якимсь казковим куточком, 

де все захоплювало у чарівний полон. Задумавши написати твір про 

карпатських горян, Коцюбинський студіює 5 томів фольклорно-

етнографічного дослідження Володимира Шухевича «Гуцульщина», зібрані 

Володимиром Гнатюком «Народні оповідання про опришків», перечитує 

твори Юрія Федьковича. Влітку 1911р. письменник вдруге відвідує 

Гуцульщину, піднімається вгору до пастухів, вивчає життя селян. Ці 

спостереження і враження було покладено в основу повісті «Тіні забутих 

предків»(1911р.) 

У 1911р. «Товариство прихильників української науки і штуки» 

призначило Коцюбинському довічну стипендію в розмірі 2000 карбованців 

на рік, щоб він міг звільнитись зі служби і зосередитися на літературній 

праці. 



Влітку 1912р. Михайло Михайлович з сином Юрком знову відвідує 

Гуцульщину, маючи намір зібрати матеріал для другого твору з життя горян, 

та хвороба порушила плани. 

Повернувся з Карпат зовсім немічним. Кілька місяців (жовтень 1912 – 

січень 1913р.) письменник лікується в університетській клініці професора 

Василя Образцова в Києві, та медицина була безсилою. 

Не стало великого Сонцепоклонника 25 квітня 1913р. Поховано його в 

Чернігові на Болдиній горі, в гаю Троїцького монастиря, улюбленому місці 

відпочинку за життя. 

 
 

Вшанування пам’яті 
 Вінницький літературно-меморіальний музей. 

 Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник. 

 2011р. – відроджено музей у Сімеїзі. 

 1981р. у Вінниці засновано обласну літ. премію 

ім.Коцюбинського. 

1992р. – їй надали статус всеукраїнської. 

 Його ім’ям названо кінотеатр, пед. університет у Вінниці, вулиці, 

школи, гімназії, встановлено пам’ятники, на березі Південного Бугу є 

«камінь Коцюбинського» з цитатами письменника, на околиці села Зваринці 

(поблизу Вінниці) є «джерело Коцюбинського». 

2. Новела «Intermezzo»: психологічна новела з жанровими 

ознаками «поезії у прозі»; автобіографічна основа; проблема 

відновлення душевної рівноваги як умови повноцінного життя, творчого 

процесу; психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану 

людини з витонченою душевною організацією; символічність образів та 

дій; художні особливості імпресіонізму 



У житті кожної людини трапляються такі моменти, коли стає якось не 

по собі, коли у душу непомітно закрадається неспокій, який руйнує 

звичайний ритм життя, заважає працювати, підриває здоров’я. Що ж робити 

у таких випадках? Кожен із нас має свій «рецепт» боротьби з депресивним 

станом. На ці запитання також дає відповідь і М. Коцюбинський у новелі 

"Іntermezzo". 

Ліричний герой твору "Іntermezzо" – це не хто інший, як 

"сонцепоклонник " М. Коцюбинський, який дуже трепетно, з особливою 

любов’ю ставився до сонця, природи, адже вони додавали снаги його 

хворобливому з дитинства організмові, а виснаженій душі - натхнення для 

творчості. 

У «Чернігівських сонетах» М. Рильського читаємо про М 

Коцюбинського: «Життя і кров, а не сюжет і тему він залишив на білих 

сторінках…» З цими рядками важко не погодитися, прочитавши твір 

"Іntermezzо".  

Епіграфом заняття є повчальні слова Романа Іваничука: 

"Кожен із нас потрапляє під колесо долі хоч раз у житті, вся річ у тому, 

щоб підвестись і продовжувати жити так, ніби нічого не трапилося". 

Історія написання новели " Іntermezzo ". 

Новела була написана у 1908 році. 

 - На які події був багатим цей рік? Які почуття, думки наповнювали 

душу письменника? Що наштовхнуло Коцюбинського до написання новели 

“Іntermezzo”? 

Спробуймо відповісти на ці питання. 

На 1908 рік припадає багато подій, приємних і не дуже приємних 

для письменника.  

У Чернігові М.Коцюбинський очолював "Просвіту". Діяльність 

цього товариства занепокоїла губернатора і жандармів, що спричинило 

ряд обшуків у квартирі письменника і звинувачення в революційній 

пропаганді. Наслідком цього стало виключення М.Коцюбинського зі 

складу "Просвіти", що відгукнулося болем у серці митця. 

Готуючись до заняття, я натрапила на оповідання київського 

письменника, нашого сучасника, Юрія Кузнєцова, з такою ж самою назвою, 

що і у Коцюбинського. У ньому він, опираючись на листи, спогади 

сучасників письменника, розказує про вершину внутрішньої трагедії в 

житті Коцюбинського, яка припадає на 1908 рік. 

“Так, викликали в магістрат. Механічно склав усе і пішов. 

Начальник-товстун ледь відірвав важке тіло від крісла, щоб 

привітатись. 

- Читав, читав ваші новели... артистичні речі. 

Театр... Він зроду жодної газети не відкрив, не те що книжки. Так і 

кортіло запитати, чи знає хоч букви. 

-  Невже мої скромні спроби заслужили на вашу увагу? 



- Не кажіть. Наша установа має пишатись, що в ній працює такий 

відомий літератор. Пишіть ваші прекрасні новели, а політики не чіпайте – 

то не ваша стихія... 

Завіса відкривалася. Виявляється, перші оплески – то лише маскарад, 

і під плащем принца – звичайнісінький екзекутор. 

- Друже, ваша "Просвіта" – товариство, діяльність якого виходить 

за межі роботи подібних інституцій. Мені було б шкода, якби через це ми 

змушені були відмовитись від ваших послуг.” 

На жаль, М.Коцюбинський не міг повністю присвятити себе 

улюбленому заняттю – літературі. Підступні хвороби давали про себе 

знати. Очевидці згадували, що він танув, як свічка. Необхідність 

витрачати кошти на ліки, на оздоровчі поїздки дратувала 

Коцюбинського. А тут ще й арешт сестри Ольги... 

1908 рік – час реакції – жорстоких розправ російського 

самодержавства з бунтівниками. Тюрми переповнились правдошукачами, 

військово-польові суди чинили розправи, а то й самосуди: стріляли, 

вішали, били. 

У листі до М.Чернявського Коцюбинський писав: "Ви не можете 

уявити собі, що я пережив, бачачи те все на власні очі, і який це мало вплив 

на мої хворі нерви. Мені тепер ще гірше, ніж було: не можу ані спати, ані 

їсти. Ледве пишу до вас ". 

“Якийсь місяць, як він повернувся з відпустки, а від здоров`я не 

лишилося і сліду. Знову ниють ноги, в голові паморочиться. Спочатку арешт 

Ольги, тоді ця неприємність із листом від Беатріче... геть доконали. 

Він глянув на чистий аркуш паперу, і вперше за ці роки у глибині душі 

ворухнувся хробак сумніву. Ворухнувся майже нечутно, а проте було 

моторошно. Немов заглянув у безодню, в небуття. Невже виписався?” 

Можливо, найдраматичнішим моментом цього періоду була 

внутрішня трагедія письменника, спричинена коханням до Олександри 

Аплаксіної. Беатріче... Так називав її Коцюбинський. Сімейні стосунки з 

дружиною, Вірою Дейшею, були дуже натягнутими. Лише діти не давали 

Коцюбинському розірвати шлюб. Закоханим залишалося лише 

листуватись. 

Його листи до коханої, видані у 1938 році, – це чималий том, роман у 

листах. 

О. Аплаксіна пережила Коцюбинського на кілька десятків років, але 

так і залишилася до кінця життя самотньою. 

"Увійшла дружина – спокійна, впевнена. 

  - Так далі тривати не може. Я не збираюсь ні про що просити, але 

ти мусиш сказати, як нам жити далі? 

Тільки тепер він помітив у її руці лист. Одразу впізнав почерк 

Беатріче. Пекучий сором і жаль охопили його. Вона щось говорила про 

дітей, про перші роки кохання, при цьому залишалась незворушною: ні 

сльозинки, ні докорів – сухий бухгалтерський підсумок їхнього життя. Він 

слухав і не слухав. Відчував лиш, як повільно провалюється у безодню. І сказав: 



- Вибач, якщо все це можна вибачити. Я не залишу сім’ї, коли навіть 

доведеться переступити через себе. 

Вона вийшла. Він озирнувся довкола, в цілому всесвіті не було 

нікого. Нікого і нічого, тільки пекучий нестерпний біль. 

Хіба вмерти? Ні дружина, ні Беатріче від цього не постраждають. 

Що він може їм дати, крім горя? Ковтнути отруту і ввійти у царство 

спокою. Але не міг ворухнутись. Тіло немов розбив параліч. Це - межа, 

зрозумів він. Там, за нею, - божевілля." 

Отже, які причини душевного неспокою М.Коцюбинського ми 

можемо виділити?     

 Украй виснажений М.Коцюбинський звертається до друзів із 

проханням прийняти його на літній відпочинок. На цю просьбу відгукнувся 

меценат, великий землевласник Є.Чикаленко, який радо запропонував 

письменнику свій дім у селі Кононівка. Там М. Коцюбинський провів 

декілька тижнів. Тому й новела "Іntermezzо" присвячена Кононівським 

полям. 
 

Утомлений душею М.Коцюбинський черпає сили з криниці 

Кононівської природи. Пізніше він пише Євгену Чикаленку: "Коли потребую 

спокою, починаю думати про Кононівку, як мені було там добре, просто і 

спокійно. Трошки, далеко не повно, зачеплена Кононівка у моїй дрібничці 

"Інтермецо". 

Проблемне питання. Відхід головного героя від суспільства – це 

зрада народних інтересів чи перепочинок втомленої душі митця на лоні 

природи? 

 Зачитуючи уривки з твору, складаємо партитуру настрою ліричного 

героя. 

Біль – втома – відраза – сумніви – байдужість – напруга – страх – 

кульмінація – спокій – порив до вічного – впевненість – гармонія в душі – 

співчуття – готовність до співпереживання чужого горя. 

Робимо висновок, що «Природа – це цілюще джерело. Недаремно 

твір присвячений Кононівським полям. Адже саме на цих нивах герой,  

влаштувавши собі невеличке інтермецо, знайшов спокій, поборовши 

депресію».  

Піраміда твору  

1-й рядок – ім`я героя твору; 

2-й рядок – два слова, що описують героя; 

3-й рядок – три слова, що описують місце подій; 

4-й рядок – чотири слова, що описують проблему твору; 

5-й рядок – п`ять слів, що розкривають послідовність розгортання сюжетної 

лінії головного героя; 

6 – й рядок – шість слів, що описують розв`язання сюжету. 

 

Піраміда твору "Іntermezzо"  

(аналіз душевного стану героя) 



1. Ліричний герой. 

2. Втомлений, дивний. 

3. Кононівські поля початок ХХ ст. 

4. Душевні переживання ліричного героя.  

5. Утома – депресія – стрес – інтермецо – зцілення. 

6. Гармонія – чистота – спокій – рівновага – відновлення сил – 

зцілення. 

Система дійових осіб. 
Складну боротьбу, яка відбувається у душі ліричного героя, 

допомагають зрозуміти  образи твору. 

У цій новелі М.Коцюбинський створив ряд незвичайних дійових 

осіб, які допомагали йому знайти спокій у душі, адже ліричний герой твору 

– це, очевидно, сам письменник. Давайте згадаємо дійових осіб твору та 

згрупуємо їх  умовно на дві групи.  

Дійові особи. Моя утома. Ниви у червні. Сонце. Три білих 

вівчарки. (Оверко - «селянин»; Пава — «дворянин», Трепов — «міністр 

внутрішніх спрів») Зозуля. Жайворонки. Залізна рука міста. Людське горе. 

Але ці дійові особи — це засіб художньої умовності, застосований для того 

щоб дати читачеві ключ до розуміння складної образної мови природи та 

символічного змісту інших образів. 

Символічні образи. Моя утома — зневіра, надломленість, депресія, 

розчарування. Ниви у червні (ниви в червні тільки починають набирати 

сили) — символізують життєву енергію, а її так не вистачає головному 

герою. Сонце — символ вічності, космічної енергії, сили. Три білих вівчарки: 

самозакохана Пава — дворянство, Трепов — жандармерія (кличкою стало 

прізвище міністра внутрішніх справ), «дурний Оверко» — принижене і темне 

селянство, якому досить дати трошки волі і воно вже не кинеться ні на кого. 

Зозуля (народний образ) — символ, що втілює надію і життя (образ часу). 

Жайворонки — символ творчого піднесення. Залізна рука города — потяг і 

саме місто, що вторгається в життя особистості. Людське горе — становище 

народу. Образ ночі — символ краси, одухотвореної Богом. Образ білих 

мішків — образ повішених людей.  

Коцюбинський ніколи не писав драматичних творів. І раптом у 

підзаголовку  до "Іntermezzо" читаємо «Дійові особи». Ці дві групи неначе 

вступають у конфлікт, але насправді вони не стикаються, як образи – 

персонажі. Це швидше як  конфлікт у музичному творі – мінорної та 

мажорної тем. Звідси  надзвичайний симфонізм твору.   Чому ж усе таки 

дійові особи, якщо самої природи ми не бачимо, а бачимо лише враження від 

неї. Перед нами  - душа ліричного героя, і саме в ній  жайворонок  грає  на  

голосній арфі полів. Усе, що відбувається у творі, - це переживання ліричного 

героя, який блукає в полях.  

Літературознавча робота. 
Насамперед з`ясуємо значення слова "інтермецо" (робота зі 

словником іншомовних термінів). 



Інтермецо (з лат. проміжний, той, що розміщений посередині) – це 

музичний термін, який позначає невелику інструментальну п`єску, яку 

виконували в антракті (перерві) між діями драматичного чи оперного 

твору. 

"Іпtermezzo" - твір унікальний в українській літературі. 

     М.Коцюбинський у 

листі до М. Старицького 

писав: "За сто літ 

існування новійша 

література наша... 

живилась переважно 

селом... Селянин, 

обставини його життя, 

його нескладна психологія 

– це все, над чим 

працювала фантазія 

українського 

письменника... Наш 

інтелігентний читач має 

право сподіватись від 

рідної літератури малюнку різних сторін життя, а не одної якоїсь верстви 

суспільства.." 

І він пише такий твір – це " Іпtermezzo ". Його не так легко зрозуміти, 

адже немає чітко окресленої сюжетної лінії, відсутні діалоги, всі події, що 

відбуваються, проходять ніби через душу героя і ним оцінюються. Тому стиль 

М.Коцюбинського досліджувало чимало літературознавців. 

"Іntermezzo" поєднує в собі ознаки і ліричної симфонії, і поеми в 

прозі, і ліричної драми в прозі, тому що М. Коцюбинський на початку твору 

подає список дійових осіб, і соціально-психологічної політичної новели, і 

пейзажної новели.  

Спробуємо і ми визначити жанр цього твору. Але для початку 

згадаємо,  який же твір називається новелою?  

Дійсно, більшість літературознавців сходяться на думці, що 

"Іntermezzo " за жанром – новела. Адже новела – це короткий твір 

переважно про якусь одну незвичайну подію, що стала поворотною в долі 

персонажа. Саме так побудовано і твір " Іntermezzo ".  

Написана ця новела в імпресіоністичній манері. Слово "імпресіонізм" 

походить від французького "іmpression" – враження. 

 «Бачити, відчувати, виражати - у  цьому все мистецтво» 

     У 1863 році в імператорському салоні у Франції проходила чергова 

виставка художників. 

     Імператор вирішив зібрати в окремому залі всі твори, які були 

відкинуті журі. Юрба кинулась туди, щоб досхочу посміятися, але більшість 

із тих, хто прийшов посміятися, з подивом зрозуміли, що ці картини – нове 

мистецьке  явище, новий напрям у живописі. Назву він отримав у 1867 році 



за картиною Клода Моне «Враження. Захід сонця». Враження – французькою 

impression. 

   З тих пір імпресіоністами почали називати усіх, хто писав у подібній 

манері: Клоді Моне, Огюста Ренуара, Вінсента Ван – Гога, Едгара Дега, 

Едуарда Мане   тощо. 

     Малярські ідеї імпресіонізму можна  сформулювати таким чином: у 

природі жодна фарба не існує відокремлено. Колір предметів – чиста ілюзія, 

як і їх форма. Єдине джерело фарб – сонце, яке своїм світлом огортає 

предмети, щоразу по – іншому їх забарвлюючи. 

     Усі наші  зорові враження поєднання кольорів спектру. Сім основних 

у різному поєднання утворюють безліч відтінків. 

     Немає локального тону: листя не зелене, стовбур дерева не коричневий. 

Вони змінюються залежно від часу дня, тому повітря і світло – єдиний 

реальний сюжет картини, вони творять усе, що ми бачимо. 

   Отже, імпресіонізм — це, власне, мистецтво передачі безпосередніх 

вражень. Митець-імпресіоніст прагне відтворити дійсність за допомогою 

яскравих спалахів - образів, які надають побаченому особливого емоційного 

забарвлення. Проте кожному з видів мистецтва властиві свої засоби творення. 

Пропоную Вам хвилинку відпочинку. 

Уявіть себе художником імпресіоністом.   Для початку пограймо у гру 

«Асоціації».   У які кольори  Ви розфарбували б такі  іменники. 

Небо –  

Сонце – 

Трава –  

Ниви –  

Тривога –  

Любов –  

Радість –  

Щастя –  

Вічність -  

     Під впливом малярства імпресіонізм поширився і на літературу. 

Основоположниками літературного імпресіонізму вважаються брати Гонкури, 

французькі прозаїки. В українській літературі імпресіоністичне письмо 

властиве творам В.Стефаника, Ольги Кобилянської. Михайло 

Коцюбинський свої новели писав також у імпресіоністичній манері. 

Підтвердженням цього є новела " Іntermezzo ". Адже ознаками імпресіонізму 

є заглиблення у внутрішній світ людини, відтворення зоровими і слуховими 

образами, художніми деталями найтонших змін у настрої героя. Все це ми 

знаходимо в новелі " Іntermezzo ". У творі Коцюбинський показує, як під 

впливом сонця, нив у червні, зозулиного "ку-ку", співу жайворонка змінюється 

внутрішній стан героя. 

Твір наповнений звуками, шумом, галасом і … тишею. 

(Звукові ефекти) 

Галас – це клацання «залізної руки»  міста, поїзд, який не їде, а 

летить, мчить уперед, торохтить, уривки розмов пасажирів. На противагу 



цьому – тиша, поля, простір. Тиша – це початок Іпtermezzo, якого прагнув 

ліричний герой. Саме ефект контрасту і є ознакою імпресіонізму 

М.Коцюбинського. На закінчення хочеться зачитати слова  В.Шевчука: 

"Ніхто ніколи ні до М.Коцюбинського, ні після нього не створював 

пластикою слова такого виключного враження..." 

Ми завершили роботу над текстом новели "Intermezzo", з’ясували її 

жанр, стиль,  проаналізували образи твору,  а тепер пропоную закріпити свої 

знання за допомогою методу «6 капелюхів мислення». 

 

 

Білий капелюх 

   Якщо у вас білий капелюх, ви маєте  викласти відомі вам факти, 

зосереджуючись на головних, не даючи суб’єктивних оцінок, дати загальну 

інформацію про образ. 

 Світовідчуття (життєва мета) образу. 

 Неповторність образу, відмінність від інших образів. 

 Отже, спробуймо викласти відомі вам факти про твір " Іntermezzo ". 

Жовтий капелюх 

    Жовтий капелюх спонукає знайти достоїнства й переваги в 

розглядуваному явищі чи образі, виділити лише позитивне й аргументувати 

його  

  Жовтий капелюх: логічний позитив.  

  Позитивні риси образу. 

- Що позитивного є в цьому творі? 

Чорний капелюх 

Чорний капелюх збирає весь негатив, недоліки, пояснює й аналізує їх 

причини. 

Негативні риси образу. 

-  Що негативне ви могли б виділити, читаючи твір, уявіть себе 

справжніми критиками. 

Червоний капелюх 

   Червоний капелюх є збирачем ваших емоцій (смуток, радість, образа, 

інтерес, роздратування, агресія, здивування), дає поштовх до інтуїції. 

   Червоний капелюх - почуття та інтуїція. Висловлюємо ставлення до 

образу за допомогою інтерактивної вправи «Мікрофон»: 

 Образ … мені нагадує … 

 До образу … я ставлюсь … , бо … 



 Я вражений (а) … 

 Образ … мені близький тим … 

 Незважаючи на те, що письменник приділяє більше уваги 

негативним рисам образу …, він викликає почуття … 

 Я вважаю, що в наш час … був би … тому, що … 

 Дуже хотілось би … 

Зелений капелюх 

   Зелений капелюх спрямовує до роздумів «Що можна було б зробити 

інакше, чому і як саме?», «Як можна було б застосувати певний факт у новій 

ситуації?». 

    Зелений капелюх - креативність. Виробляємо креативні поради. 

 Життєва мета та реалії життя: поради образу. 

- Які поради ми могли б дати  ліричному герою твору? 

Синій капелюх 

     Синій капелюх – узагальнюючий, організація мислення: чого досягли 

і що робити далі?    Учень формулює питання, стежить за часом, узагальнює 

досягнуте, формулює висновки і ставить нову мету. Вислухайте всіх і 

підведіть до підсумку. 

o Життєва мета та реалії життя: поради образа 

сучаснику. 

Зробіть висновок після вивчення твору. 

 

Ми завершили роботу над текстом новели "Intermezzo", з’ясували її 

жанр, стиль. А тепер ще раз звернемося до епіграфа. 

- Скажіть, чи збагатився ваш життєвий досвід упродовж заняття щодо 

розуміння цього вислову. 

(Дійсно, ми мали змогу пересвідчитись у правдивості цих слів. 

Ліричний герой новели потрапив під колесо долі, але зумів підвестись і, 

переживши тяжку душевну кризу, здатен знову повернутися до активного 

життя, служити інтересам народу. 

Що принесло йому заспокоєння? Без сумніву, кононівські поля. Вони 

стали тією ланкою у ланцюгу життя, яку письменник влучно назвав 

"інтермецо", перервою.) 

Михайло Коцюбинський писав: "У хвилини розчарувань мене раз у раз 

рятувала моя незвичайна любов до природи." 

Дійсно, лише у природі є гармонія, якої постійно шукає людина. 

Депресію, на думку Коцюбинського, можна подолати - для цього потрібно 

йти в природу, це останній шанс для тих, хто втратив віру в життя. 

Добра порада, особливо для нас, людей ХХІ ст. Ми живемо у вік, 

коли колесо життя набирає все більших обертів: розвиток науки, техніки, 

великий потік інформації. Людській психіці важко вистояти в таких 

умовах. Інколи маленька життєва незгода може стати фатальною. Не 

кожен може знайти себе у цьому бурхливому суєтному житті. Звідси 

алкоголізм, нароманія, суїциди. 



Поради спеціаліста щодо шляхів подолання кризових життєвих 

ситуацій. 

Прийом синхронізації освітніх об’єктів. 

Поради психолога. 

У житті практично всіх людей бувають ситуації, коли вмовити себе, 

що все могло би бути й гірше, не вдається, оскільки здається, що гірше вже 

нікуди. І зовсім не віриться, що ви зможете так само безтурботно сміятися, 

як і раніше. Зможете! Чорна смуга у вашому житті настала не назавжди, але 

якщо ви не знайдете сили допомогти собі, то без втрат не обійдеться. Ви 

ризикуєте озлобитись і розгубити багато цінних якостей. Отже, вибирайте: 

вам може допомогти відомий лікар – час, але ви можете допомогти собі й 

самі. Якщо ви вирішили самостійно боротися за свою душевну рівновагу, вам 

можуть бути корисними наступні правила: 

1. Вірте, що життя вас не залишить. Чорна смуга обов'язково 

закінчиться. 

2. Зрозумійте, що пережити вашу неприємність можете тільки ви, 

тому не перекладайте її на плечі інших. 

3. Знайдіть зразок: людину, яка вистояла в подібній чи ще складнішій 

ситуації. Поміркуйте над тим, як вона справлялася зі своїми проблемами. 

4. Не замикайтеся на своїх проблемах і побільше спілкуйтеся з 

людьми. Будьте відкритими – поряд є багато людей, які теж потребують 

допомоги і підтримки. 

5. Якщо вам здалося, що вас хотіли образити, не робіть поспішних 

висновків. Ви зараз вразливі й можете все неправильно зрозуміти. 

6. Згадайте, що навколо повно справ, які вимагають ваших рук і 

розуму. 

7. Постарайтеся виробити у себе звичку радіти життю. Весь час 

пам'ятайте, що життя – це безперервна низка миттєвостей, які змінюють одна 

одну. Шукайте серед них приємні. Вчіться радіти! Адже в ці кілька секунд ви 

робите себе щасливішими. 

8. Перестаньте хвилюватися з приводу тих неприємностей, які вам 

непідвладні. 

9. Учіться позитивному мисленню. Не допускайте, щоби вами 

оволодівали неприємні думки і негативні емоції. Адже "наше життя – це те, 

чим роблять його наші думки ". Марк Аврелій. 

Прийом зведення вітагенних знань з освітніми. 

Прочитавши новелу М.Коцюбинського та поради психолога, висловіть 

свої думки щодо того, чи може природа зцілити від депресії, розпочинаючи 

розповідь словами (відповідно до власних переконань ): 

 « Вірю…» 

 «У цілому правильно, але…» 

 «Сумніваюся…» 

 «Не вірю…» 

 «Не тільки не вірю, а й уважаю помилковими…» 

 «Заперечуючи ці ідеї, я пропоную свої…» 



Домашнє завдання. 

1. Скласти невеличку новелу «Мить щастя», описавши в ній настрої та 

переживання ліричного героя. 

2. Прочитати повість М. Коцюбинського "Тіні забутих предків", виписуючи 

цитати для характеристики образів. 

3. Дати відповідь на проблемне питання (Відхід головного героя від 

суспільства – це зрада народних інтересів чи перепочинок втомленої душі 

митця на лоні природи?). 

4. Виправити помилки у таблиці 

№ Автор 

твору 

Назва твору Герої 

 

Жанр Тема твору 

1 П.Мирний, 

І.Білик 

«Мойсей» Мотря, 

Карпо, 

Лаврін, 

Мелашка 

Соціально – 

побутова 

повість 

Дворянство 

як міф про 

краще життя 

2 І.Нечуй – 

Левицький 

«Мартин 

Боруля» 

Баба 

Оришка, 

Мотря, 

Грицько 

Чупруненко, 

Галя, Явдоха 

Соціально – 

психологічний 

роман «роман 

із народного 

життя» 

Зображення 

смерті 

«пророка, не 

признаного 

своїм 

народом» 

3 І.Карпенко 

– Карий 

«Хіба 

ревуть воли, 

як ясла 

повні?» 

Ліричний 

герой, 

Єгошуа, 

Єгова, Датан 

Авірон, 

Азазель 

 Філософська 

поема 

Зображення 

життя селян у 

пореформену 

добу 

4 І.Франко «Кайдашева 

сім`я» 

Палажка, 

Степан, 

Марися, 

Гервасій 

Гуляницький, 

Націєвський 

Трагікомедія Зображення 

долі 

правдошукача 

– бунтаря, 

«пропащої 

сили» 

 


