
ТЕМА:  Гійом Аполлінер - творець нової ери у світовій культурі та  євро-

пейського авангарду.  Збірка “Алкоголі”. Сюрреалізм як засіб художнього 

самовираження.  

 

1. життєвий і творчий шлях Гійома Аполлінера 

      Гійом Аполлінер (1880—1918) (справжнє ім'я Ґійом Альбер Володимир Олександр 

Аполлінарій Костровицький) як особистість і явище світової культури вкрай 

незвичайний. Напівполяк і напівіталієць, він став великим поетом Франції. 

      Народився він 1880 року в Римі. Його мати була дочкою польського емігранта і мала 

родовий маєток у Білорусії під Новогрудкою, по сусідству з Міцкевичами. До 9 років 

Аполлінер жив у Італії; потім його відправили вчитися в Монако. Він часто був у 

Каннах та Ніцці, де мав друзів і пережив свою першу закоханість. 1899 року 

Костровицькі переїхали до Парижа, де Аполлінер прожив більшу частину свого життя, 

хоч його статус як громадянина Франції тривалий час був невизначеним, що дуже його 

засмучувало. 

       У Парижі Аполлінер нерідко бідував, жив на випадкові заробітки. Нарешті 

влаштувався приватним учителем. Почав писати й друкуватися під різними 

псевдонімами. Перша поетична збірка мала назву «Бестіарій» («Звіринець»). У 

підзаголовку стояло: «Кортеж Орфея», тобто почет диких звірів, що покірно йшли за 

співцем. 

     Своє мистецтво Аполлінер теж уважав своєрідним орфізмом, що впливав на 

духовний стан світу, допомагаючи приборкати «звірів сучасності» — війну, розбрат, 

насильство. Поняття «орфізм» Аполлінер уперше використав у книзі «Художники-

кубісти» (1913). Прагнучипідкреслити «перетворювальний» характер поезії, він уживав 

цей термін і пізнішестосовно своєї творчості. У 31 рік письменника заарештовують, 

несправедливо звинувативши у викраденні з Лувра знаменитої «Джоконди» Леонардо 

да Вінчі. Вінперебував у в’язниці всього тиждень, але пам’ятав цю неприємність усе 

життя. 

У 1900-х роках Аполлінер захопився кубізмом, товаришував з художником Пабло 

Пікассо. Для кубізму характерні розкладання предметів і форм на геометричні фігури, 

вільна комбінація їх відповідно до задуму митця, а також симультанеїзм (франц. 

одночасний) — зображення в одній площині різноманітних об’єктів, віддалених, не 

пов’язаних між собою образів, мотивів, вражень. 

    Але Ґ. Аполлінер не обмежувався рамками кубізму чи будь-якої іншої течії. Його 

поетичне новаторство було значно ширшим і надзвичайно багатогранним. Поет 

дивовижно вмів поєднувати фантастику та сатиру, героїку й інтимність, трагічне, 

комічне і ліричне. Аполлінер називав своє мистецтво «новим реалізмом», 

«надреалізмом», «сюрреалізмом». Він поєднував у творчості сміливі новації з давніми 

традиціями, лірику з прозою, історію з міфом. Нерідко відмовлявся від пунктуації, щоб 

посилити динаміку вірша, звертався до верлібру та монтажу як способу поєднання 

різноманітних елементів із метою відобразити розмаїття життя. 

      1913 року вийшла друком збірка Ґ. Аполлінера «Алкоголі. Вірші 1898–1913 рр.», що 

увібрала в себе все найкраще, створене письменником за 15 років. Але сучасники не 

сприйняли її, надто новаторською вона була за змістом і формою («Алкоголі» — «життя 

палюче, як спирт»). 

     Коли почалася Перша світова війна, Аполлінер добровільно записався в армію. 

Служив спочатку в артилерії, потім у піхоті, був поранений у голову осколком снаряда. 

Поет не припиняв творчості. У його ліриці з’являються антивоєнні мотиви, 

занепокоєння через занепад віри, гуманістичних цінностей. Це знаходить відображення 



в збірці «Каліграми. Вірші Миру і Війни» (1918). Каліграми-вірші написані так, що їхні 

рядки утворюють певний малюнок. 

Ослаблений після тяжкого поранення, Аполлінер захворів на іспанку й помер 1918 року. 

Лише наступні покоління належно оцінили творчій доробок поета. 

 

2. Аналіз поезії «Міст Мірабо» 

Під мостом Мірабо струмує Сена 

Так і любов 

Біжить у тебе в мене 

Журба і втіха крутнява шалена 

 

Хай б'є годинник ніч настає 

Минають дні а я ще є 

 

Рука в руці постіймо очі в очі 

Під мостом рук 

Вода тече хлюпоче 

Од вічних поглядів спочити хоче 

 

Хай б'є годинник ніч настає 

Минають дні а я ще є 

 

Любов сплива як та вода бігуча 

Любов сплива 

Життя хода тягуча 

Надія невгамовна жагуча 

 

Хай б'є годинник ніч настає 

Минають дні а я ще є 

 

Минають дні години і хвилини 

Мине любов 

І знову не прилине 

Під мостом Мірабо хай Сена плине 

 

Хай б'є годинник ніч настає 

Минають дні а я ще є

    Поезія «Міст Мірабо» присвячена Марі Лорансен, з якою поет познайомився 

1907 року. Їй було двадцять два роки, йому — двадцять сім. Марі — 

художниця, писала й вірші. Їхні стосунки тривали п’ять років, і, за словами 

митця, «можливо, були найважливішими» для нього. Але закоханим не 

судилося бути разом. У вірші відтворений не лише сум розлуки, а й роздуми 

поета про саме життя, про плин часу. До речі, у Марі теж був вірш, 

присвячений розлуці з Ґ. Аполлінером. 

 

a.    Про що йдеться у вірші — про річку, про міст через річку, про любов?  

(Про життя, про його плинність, яку неможливо зупинити.  

Про життя і його самотність, яку неможливо подолати.  

Про життя і любов, яку неможливо втримати.  

Про життя і Надію, без якої життя уявити неможливо.) 

 

b.    Що приховується за цими, такими начебто звичними і знайомими 

поняттями?  

(За усім цим приховується Вічність, тому що «тижні і роки не повернуться 

ніколи», «і любов не повернеться», і лише «вода Під мостом Мірабо» «тече... 

завжди».) 

 

c.    Хто ще, крім, «води», є причетним до Вічності?  

(Ліричний герой, який, попри «наближення ночі» і «згасання дня», 

«залишається» —на мосту Мірабо, посеред життя, у центрі Всесвіту!) 

 

d.    Чи таке розуміння місця людини не є перебільшенням?  



(Здається, що ні, адже ані «стомлена ріка», ані «згаслий день» не здатні 

усвідомити те, що спроможна усвідомити людина. А отже, це місце має 

належати людині, тим паче, що ніхто інший, крім неї, не претендує і не може 

претендувати на цю епічну постать посеред моста Мірабо, посеред життя, 

посеред Всесвіту!) 

3. Тема війни і миру у вірші Г. Аполлінера «Зарізана голубка й водограй» 

 

Що може бути страшніше й абсурдніше за війну, коли люди, яких Бог 

обдарував душею й розумом, починають знищувати один одного. А якщо 

людина, яка змушена брати участь у війні, до того ж має душу поета, то їй 

набагато важче жити без кривавого безглуздя, бо її місія - пропустити все через 

себе, осмислити, а чім розповісти всім про пережите. Французький поет Г. 

Алоллінер, який був учасником Першої світової війни, вражения від воєнних 

страхіть втілив у фронтових поезіях, які згодом склали «Каліграми»,« Вірші 

Миру і Війни». Назва збірки відображає експериментаторство поета у самій 

формі твору. Аполлінер вважав каліграми одним із найважливіших своїх 

відкриттів, вбачаючи мій синтез поезії і візуальних мистецтв. Вони є наче 

мальована поезія: текст будується так, що утворює малюнок того предмета, про 

який ідеться. 

    Шедевром каліграм є «Зарізана голубка й водограй», Розташувавши літери 

різного розміру рядками, що розходяться в різних напрямках, поет створив 

образ над струменями фонтана. Цей образ є символом вічного плачу по тих, що 

минули в Першій світовій війні. 

 

Вірш «Зарізана голубка й водограй - це ліричний монолог, сповнений болем 

Вивогою. Поет сумує за дівчатами, які не пізнали щастя: 

О постаті убиті любі, 

О дорогі розквітлі губи, 

Міє Марее 

Єтто Лорі 

Анні і ти Маріє 

Де ви дівчата? 

Я вас питаю? 

 

Питання до дівчат залишається без відповідей - війна все знищує: життя людей, 

нації,надію на материнство, радість кохання. Звучить у поезії і звернення до 

тих, кого війна розкидала по світу, і до тих, кого забрала смерть: 

Душа моя в тремкій напрузі, 

Де ви солдати мої друзі? 

Де ви Даліз Реналь? 

 

Туга поета за своїми друзями набуває космічних масштабів, особисте горе 

розростається до масштабів вселенської катастрофи: 

Печальні ваші імена 

Як у церквах ходи лунам 

Б’ють відгомоном до небес. 



 

Поет, протиставляючи, кладе на терези життя з одного боку смерть, кров, 

насильство, з іншою - людей, водограй, голубку. Що переважить? Скорбота 

через смерть, потік сліз ніколи не скінчаться, як нескінченний потік води в 

фонтані. 

Та біля водограю 

Що плаче й кличе 

Голубка маревіє… 

     Голубка, що є символом миру, життя, а в Біблії - символом Духу Святого, є 

надією на перемогу життя над убивством. Символом неприродності того, що 

відбувається на війні, є закривавлені квіти - «олеандри всі в крові», Проте доки 

сонце, хоча і «ранене», іще живе, є надія на те, що світ ще можна врятувати. 

    Г. Аполлінер сприймав війну ,як апокаліпсис і все ж таки сподівався на ті 

часи, що люди матимуть мудрість відмовитися від війни. Саме тому він говорив 

про свої вірші: «Ні, не треба шукати суму в моїй поезії, а лише саме життя». 
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