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ТЕМА: Галина Пагутяк. Новели "Ранок без вечора", "Потрапити в сад", "Душа метелика". 

 

1.Аналіз новели "Ранок без вечора" 

Ранок без вечора 

Сонце пробивається крізь зелені штори, будить дівчинку. Літо. Щиро, від усієї душі кукурікає півень. 

Чорніють від ягід кущі смородини, падає стигла малина, вишні аж бризкають соком. 

Качата стовпилися біля миски з кукурудзяною кашею. Мала п'є молоко, а бабуся загадує роботу: 

нарвати кропу, перебрати, почистити цибулю, принести дров. 

У хаті холодно й темно, й дівчинка думає, як би швидше втекти з неї. Бабуся свариться, що онука йде 

нечесана, говорить, що дівчата з такою шалапутною й гратися не захочуть. Мала відповідає, що це вона 

з ними бавитися не хоче, й вискакує з хати. 

На небі — одна тільки хмарка. Дощу, скоріш за все, не буде. У сестрину торбину дівчинка кладе хліб 

для качат, шматок собі зі смальцем та зеленою цибулею. Натягає на голову капелюха. Добре було б ще 

й каченят посадити в кошик та перенести через дорогу, бо там раз за разом машини. 

Найкраще, коли каченята бовкнуть у воду, замахають лапками, закрутять хвостиками. Коли захочуть, 

самі можуть вибратися на берег. 

Дівчинка ставить ноги у воду. По мосту їдуть машини, неподалік бульдозер риє яму. Сонце піднялося 

високо. Стара баба Орина пасе свою корову. Коли що, можна б їй і допомогти. Дівчинка береться 

шукати в прозорій воді гарні камінці. У неї їх уже ціла коробка вдома. Качата вилізли на берег, а мала 

попросилася в них піти погуляти берегом. Йшла берегом, обминаючи засохлі будяки, зривала звіробій.  

Сонце почало припікати. Дівчинка пішла купатися, і течія зносила її на мілке. Вода гралася з нею, 

вилазити не хотілося. Сиділа, поки не змерзла. Проковтнула, як голодне звіря, свій обід, надробила 

каченятам їхні півхліба, не втерпіла, щоб і собі не відламати шматочок. Треба сидіти, поки баба Орина 

знову не прижене корову з обіду. 

      Потім приїде мама з роботи й привезе малій її улюблене морозиво, А тоді вони з мамою будуть 

обривати смородину і перетирати її з цукром, далі повечеряють і всією родиною дивитимуться 

телевізор. І так аж до смерті. Вона сама не знала, як спало на думку їй це слово, і злякалася.  

Озирнулася — ніде нікого. Слово ніяк від неї не відчеплювалося. Хоч би хтось прийшов та заговорив до 

неї! 

Бабця казала, що в таку пору з річки піднімаються утопленики. Мовби на власні очі бачила, як дитина 

йшла поверх води й кликала маму. 

Мала залізла в кущі, відвернулась від річки, затулила вушка і застигла німою грудочкою, ніби загублене 

мамою пташеня. 

За її спиною поверх води йшли діти, жінки й чоловіки. То був їхній час, їхнє свято: сліпучого полудня 

пройти, наче по суші, тією річкою, що забрала їхні тіла під час повені. 

Дівчинка відчула, що вони вже пройшли. Серце її застукало рівніше, а мостом проїхала машина. 

 

Коментар.  У новелі змальовані почуття дитини, яка раптом відкрила для себе страшне й незбагненне 

слово. До цього вона жила, допомагала бабусі й мамі, мала свої нехитрі розваги й радощі. Думала, що 

так буде вічно, що завжди буде ранок, а вечір ніколи не настане. Це відкриття злякало дівчинку, 

змусило пригадати страшні історії, які бабуся розповідала про утоплеників і тільки рух машини по 

мосту прогнав страшні видіння. Кажуть, що діти щасливі, поки думають, що вони безсмертні. Нікому 

ще не вдалося відмінити одвічні закони природи, тому треба, мабуть, цінувати кожну хвилину, вміти 

радіти життю - найвищій цінності, яка є в людини. Звичні, буденні епізоди перемежовуються у творі з 

відточеною, прихованою грою уяви, фантазії, як модерністичне розгортання наскрізної метафори. 

 

2. Аналіз новели "Душа метелика" 

       Надвечір треба розмовляти тихо, щоб не збудити дощ, бо тоді він ітиме цілу ніч і нікому не дасть 

заснути. Не треба сердитися й на вітер, бо він може вдарити в обличчя й побити шибки.  

Коли запалимо світло, біймося за комах, бо вони тільки народилися й можуть сплутати сонце з лампою. 

А їхнє самоспалення викличе у нас страх перед смертю.  

    Відкривається щілина між світами. Яким би не було привабливим життя після життя, людині важко 

уявити, що вона стає абсолютно нікому не потрібною. Нічне життя істот починається з небуття, 

просковзнути в оту щілину й почати жити знову. Але хто знає, чи добре там буде, чи не сваритимуть 

нас там за ганебні вчинки?  

     Один за одним, так. і не встигнувши пізнати, відходять в інший світ метелики...  
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У навколишньому скільки завгодно таких аналогій, які вчать жити і вмирати, бути потрібними або ні. 

Вони кличуть нас бачити в розрізненому — ціле, в цілісному — розрізнене, у собі — інших. А навіщо?  

     Коли почнеш замислюватися над цим, одразу тебе охоплюють людські проблеми. Серед людей жити 

важко, вони весь час нагадують про існування часу, який змушує людей думати, що обов'язково треба 

розбитися об стіну до крові, щоб потрапити в сад. Проте знайти у собі спокій, злагоду краще, ніж 

страждати, підкоритись законам космосу легше, ніж законам суспільним.  

   Дитинство, розквіт, старість — це не дім часу, а стан душі, ніби гра. Дитина бавиться в дорослу, 

приміряючи, що краще до лиця: інфантильність чи відповідальність. Згодом дорослі навчають її 

автоматизму. Саме через це ми шукаємо хоч крихітку знання. Як добре все-таки не бути людиною, бо 

це найбільш неприродна істота.  

 

Коментар 
      У новелі письменниці подається філософсько-узагальнююча картина людського життя — 

скороминущого, ніжного, яке легко може розбитися, загинути, як метелик, що летить на світло лампи й 

згорає. Тому треба намагатися жити в гармонії з природою, бути відповідальним за свої вчинки та дії. 

Сучасний світ досить жорстокий, і людина часто ціною неймовірних зусиль прагне досягти сумнівної за 

своєю цінністю мети, отримати матеріальні блага, будь-що, забуваючи про цінності духовні. Г. Пагутяк 

у своїй прозі підносить життя в усіх його проявах — чи то життя людини, чи то життя комахи — як 

найвищу цінність. Її творам притаманні спокійні роздуми про смерть як інший вимір існування. 

 

3. Аналіз новели "Потрапити в сад" 

             На вокзалах, як правило, сади не ростуть. А на цьому — був. Тільки горобці могли вільно 

перелітати через огорожу й сідати на гілки з червоними яблучками. Та ще хіба що поети на крилах 

фантазії.  

Грицькові уявлялося, що однієї теплої ночі він вилізе з останньої електрички і, йдучи до вокзалу, 

побачить відчинені двері, увійде в сад, ляже в сплутану траву, притулиться до матінки-землі й спитає, у 

кого ж він вдався такий нещасний та волоцюга.  

Міліція всієї залізниці знала Грицька й не чіпала, бо не мав чоловік ні хати, ні жінки, лише гармошку та 

чорну хворобу ще з війни. Лікарня — єдиний його притулок. А ще сестра Нуська, але не сидиться йому 

в неї. Не може він зі своєю хворобою в чотирьох стінах. А мандрівників у світі й без хвороби вистачає, 

от, наприклад, Григорій Сковорода. Не кожному тісно між стінами, не кожному...  

Грицько шаснув до електрички, в перший вагон, дренькнув гармошкою. Люди бачили мізерного 

чоловічка в зеленому капелюсі й широких штанях. Грицько, дарма що волочився, дбав, щоб завжди все 

було чисто. Заграв "На сопках Маньчжурії", потім "Прощання слов'янки", і цього було досить, щоб у 

наставлений капелюх посилалися копійки. Чоловік кожному, навіть дитині, казав: "Цілую руку". 

Проходив ще два вагони, потім сідав, і ніяка сила не примусила 6 його заграти ще.  

           Грати його навчив тато, як повернувся з війни додому без ноги. Грицько вже тоді мав чорну 

хворобу [епілепсію] від переляку. Німець жартома вистрілив йому над вухом, хотів злякати. Після війни 

стали ходити з батьком по базарах. Тато грав на гармошці, а хлопець збирав гроші в пілотку. Мама не 

знесла такої ганьби й померла, а старий замерз п'яний, повертаючись із міста.  

Гриць пробував описати цю жалісливу історію на папері, але не дав йому Бог таланту, як Сковороді. 

Тільки коли грав, перед очима ставав його тато-каліка, що не мав щастя змалку й до останку.  

Грицько зліз з електрички й пішов до буфету за пивом з копченою рибою — його найулюбленішою 

їдою. Голови й шкірки забирав із собою — для котів чи собак.  

            Одного разу, весело тупцяючи по перону, зустрів Стьопу. Дав йому жменю дрібних монет, а той 

сказав, що Микольця дуже слабкий і просить Грицька зайти до нього. Пішли разом. Стьопі хотілося 

похмелитися. Грицько тільки пошкріб потилицю. Що з чоловіком зробили? Золоті ж руки мав...  

Вулицю незабаром мали зносити, тому ніхто не дбав про порядок. Микольця жив у малесенькій хатці, 

лагодив людям черевики.  

Грицько зайшов до хати. На нього війнуло теплом — добре таки змерз, мабуть.  

Микольця зрадів товаришеві. Хоч і слабий був (серце прихопило), але в хаті чисто, натоплено. Глянув 

на Грицькові черевики, сказав, що давно вже їх треба лагодити. Грицько сказав, що Миколі слід до 

лікарні, а той відмахнувся — краще хай заграє, ото й буде його лікування. Грицько заграв, а Микольця 

схлипнув і сказав, що добре йому з ним, хай залишається — віддасть хату й собаку. Грицько ж весело 

сказав, що його візьмуть до будинку престарілих, от тільки поки ще не вийшли. Або ожениться.  

      Микольця сказав, що немає кращого, як своя хата. І попросив, щоб не кидав собаку Боска, бо 
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заберуть його на буцегарню.  

Грицько, відчуваючи напад хвороби, хотів піти, але Микола сказав, щоб лишався, він йому допоможе. І 

попросив почитати "Кобзаря" — "Перебендю".  

Вночі був вітер із дощем. Грицько довго не спав, слухаючи, як дихають Микольця і Боско.  

  Стіни аж двигтіли. Грицько подумав, чи не завалить їх. Але старі хати стоять міцно. Тоді Грицько 

подумав про сад. Мабуть, вітер усі яблука позриває. От тільки 6 гілля не поламав. Та за муром не так 

дме. 

 

Коментар. Неприкрита й неприкрашена правда життя. Як часто ми відвертаємося від жебраків, 

інвалідів, безпритульних, зневажаємо їх. Можливо, хтось і заслуговує такого ставлення. А якщо це 

жертви непереможних обставин? Нещасний Грицько, невезучий, та у нього є свої поняття про честь, 

гордість, товариську взаємодопомогу, тяга до філософських роздумів про життя. Такий же і Микольцьо. 

Зворушливе їхнє ставлення один до одного, до собаки, до духовних цінностей. Письменниця закликає 

завжди пам'ятати, що ми - люди, берегти й шанувати в людині її внутрішній потенціал. 

 

Висновок 

Для творів Галини Пагутяк характерний фантастичний, філософський стиль письма. В її творах важко 

відмежувати фантазію і реальність. Письменниця звертається до "видуманого світу", до містики, шукає 

спасіння людської душі в жорстокому, часто несправедливому світі, закликає нас берегти духовні 

цінності. Попри всі життєві негаразди і прикрощі залишатися завжди Людиною.  

 

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ: 

 Які враження та думки викликало у вас оповідання «Потрапити в сад»? класі.  

  Схарактеризуйте героїв твору. Які вчинки та риси характеру Грицька викликають у вас повагу, а 

які ви не сприймаєте? Чому? 

 Які асоціації викликає особисто у вас образ саду?  

 Що означає назва оповідання? Розкрийте її підтекст. 

 Які загальнолюдські цінності знайшли утвердження у творчості пмсьменниці?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


