
Ф. ДОСТОЄВСЬКИЙ
 – ОДНА З ВЕРШИН РОСІЙСЬКОЇ І ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

РОМАН «ЗЛОЧИН І КАРА».
СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ОБРАЗУ РАСКОЛЬНИКОВА

Мета: ознайомити студентів з основними фактами життєвого шляху
письменника, специфікою його літературної спадщини, розкрити
особливості філософських та етичних поглядів Достоєвського,
історію створення роману «Злочин і кара», з’ясувати в ході бесіди
проблеми, порушені у творі, розкрити поняття поліфонізм твору;
розвивати навички аналізу художнього тексту

Тип заняття: комбіноване.
Обладнання: портрет, текст твору.

Все серце моє з кров ’ю вкладається
у цей роман.

Ф. Достоєвський

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
1.1 Організаційний момент.
1.2 Оголошення теми і мети заняття.
2 АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Перевірка виконання домашнього завдання.
3 СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
3.1 Вступне слово викладача.

Особистість Достоєвського-письменника надзвичайна. Його творчий
здобуток і на сьогоднішній день хвилює читачів усього світу. Він у своїх творах
«открывал все вопросы» тогочасної дійсності, але не тільки з позиції
письменника-реаліста, а й письменника-мислителя. Ствердження Достоєвського
про те, що «краса врятує світ», про необхідність «творити добро», «переробити
світ і почати треба з себе» (дивись епіграфи) і на сьогодні є актуальними.

Особистість і суспільство, теорія «надлюдини», значення християнської
моралі для оздоровлення суспільства — це ті питання, які нам теж потрібно
вирішувати. Біль за людину, за знедолених і скривджених — на жаль, теж
актуальні. Доля дитини в суспільстві — також одна з тем, що хвилюють і нас з
вами. Тому, вивчаючи творчість і життєвий шлях Ф. Достоєвського, ми будемо
намагатися знайти відповіді на питання сьогодення.
3.2 Повідомлення студента про життєвий і творчий шлях.

Дитячі та юнацькі роки.
Народився 20 жовтня 1821 року у Москві, в родині лікаря. Батько працював

у лікарні для бідних. У флігелі лікарні й жила родина, поруч були будинок для
кинутих дітей, кладовище для самовбивць, божевільня, безліч пивничок. Усе це
не могло не вражати хлопчика.



Навчався спочатку в приватних пансіонах, а потім, з 1838 року, за бажанням
батька вступив до Петербурзького військово-інженерного училища, яке і
закінчив 1843 року, отримавши звання військового інженера.

Початок творчості.
Лише рік Достоєвський прослужив за фахом, а потім подав у відставку й

вирішив присвятити своє життя літературі.
Початок творчості — і відразу літературний шедевр, роман в листах «Бідні

люди», в якому автор ділиться своїми враженнями від дитинства та років
навчання. Так у його творчості з’являється тема «маленької людини», яка буде
провідною й надалі. У центрі твору — фігура Макара Дєвушкіна, знедоленої й
пригніченої людини, наділеної високими моральними якостями.

Потім виходить ряд повістей: «Двійник» (1846), «Хазяйка» (1847),
«Двійник» (1846), «Білі ночі» (1848).

У гуртку Петрашевського.
М. Петрашевський — один із прихильників суспільних змін заснував так

звані «п’ятниці Петрашевського»; пізніше це зібрання стало одним із реакційних
гуртків Росії. Петрашевці захоплювались соціалістичними поглядами В.
Бєлінського, ідеями французьких соціалістів-утопістів. За читання на одному із
засідань листа Бєлінського до Гоголя члени гуртка були заарештовані (квітень
1849 року). Військовий суд засудив Достоєвського, як і деяких інших гуртківців,
до розстрілу. І уже перед самою стратою було зачитано новий вирок: вісім років
каторги в Омському острозі (1850-1854), а потім військова служба рядовим у Се-
мипалатинську (1854-1856), з 1856 року служив офіцером); «...був похований
живим і закритим у труні», за словами письменника.

Саме в острозі (особливо в умовах заборони читати та писати) Достоєвський
читає єдину дозволену книгу «Євангеліє», завдяки чому зміцнюється його віра в
Бога, він переосмислює життєві цінності.

У цей же період (коли з’явилася можливість) він пише «Дядечків сон»,
«Село Степанчикове та його жителі». Одружується з Марією Ісаєвою.

Переїзд до Петербурга.
Після повернення письменник поринає у літературне життя. Пише твори,

разом з братом видає журнали «Время», «Эпоха». 1861 р. публікує роман
«Зневажені і скривджені». Створює мемуарну книгу про своє перебування на
каторзі «Записки із мертвого дому».

1862, 1863 р. — поїздки за кордон, з’являються думки про особливий шлях
розвитку Росії; переживає смерть дружини. Пише роман «Гравець».

1866 р. — роман «Злочин і кара».
1868 р. — роман «Ідіот».
1871-1872 рр. — роман «Біси». Всі ці твори ніби акти однієї трагедії, де

відбувається крах рецептів порятунку людства, яке невимовно страждає.
1873-1880 рр. — останній роман «Брати Карамазови», який можна назвати

своєрідним підсумком творчості.
У «Щоденнику письменника» за 1880 рік було надруковано виступ

Достоєвського з приводу відкриття пам’ятника Пушкіну у Москві, який став його
останнім творчим здобутком.



28 січня 1881 року письменник помер.
3.3 Робота над змістом роману.

Слово викладача.
«Злочин і кара» – один із найбільш складних творів в історії світової

літератури. Письменник працював над ним у тяжкі часи 60-х років, коли Росія
вступила у перехідну епоху. Відчувався спад демократичного руху, реакційні
сили пішли в наступ. «Куди йти? Чого шукати? Яких триматися  істин?» – ці
питання поставив у своїх творах письменник М. Салтиков-Щедрін. – «Старі
ідеали виявилися оманливими, а нових – немає. Ніхто ні у що не вірить, а між
тим суспільство продовжує жити і живе завдяки тим принципам, в які воно не
вірить». І саме у цей час Достоєвський завершив роботу над твором, який не
тільки відтворив суперечливе сучасне, а й пророче вказував на загрозливе
майбутнє.

Історія створення роману.
В одному із листів братові з Твері Достоєвський писав: «У грудні почну

роман... чи не пригадуєш, я тобі говорив про одну оповідь - роман, який я хотів
писати після всіх, кажучи, що це самому треба пережити. На днях я точно
вирішив писати його негайно... Все серце моє з кров’ю покладається в цьому
романі. Я задумав його в каторзі, лежачі на нарах, в нелегку хвилину життя і
саморозпаду. Сповідь остаточно утвердить моє ім’я».

Отже, спочатку була задумана «исповедь» Раскольникова. Вперше на
каторзі Достоєвський зіткнувся з «сильними особистостями». Ось що він пише
про одного з каторжан: «Видно було, що ця людина… зневажає усілякі муки та
покарання і не боїться нічого на світі. В ньому ми бачили одну нескінченну
енергію, спрагу до діяльності, спрагу помсти, спрагу досягнути… мети».

Шість років знадобилося письменнику для того, щоб задумане визріло,
віднайшло своє втілення в романі. Але саме за цей час автором розкривається
тема «маленької людини», героя-індивідуаліста в таких творах, як «Зневажені і
скривджені», «Записки із мертвого дому» тощо.

1865 року через брак грошей Достоєвський звертається до О. Раєвського
(«Вітчизняні листівки») з романом «П’яненькі!», в якому розкривається не тільки
проблема пияцтва, а й пов’язані з нею проблеми сімей, виховання дітей. Але
письменнику було відмовлено. Достоєвський підписує новий договір з
видавництвом Сперовського і влітку 1865 року виїздить за кордон.

Але приїзд у Венбаден через п’ять днів після гри в рулетку призводить до
того, що в маленькій кімнаті, без грошей, без їжі і без світла, у «дійсному відчаї»,
«запалений якоюсь внутрішньою лихоманкою», письменник почав створювати
всесвітній шедевр «Злочин і кара».

Після повернення до Петербурга автор пише весь твір спочатку — і весь
спалює.

Весь 1866 рік Достоєвський знову працював над романом, який і був
надрукований.

Отже, можна говорити про три редакції роману:
— оповідання;
— просторова;



— кінцева, «новий» план.
Бесіда зі студентами.

1) Згадаймо портрет Раскольнікова. («...Він був напрочуд гарний з себе, з пре-
красними темними очима, темнорусявий, стрункий, на зріст вище серед-
нього». Був дуже погано вдягнений.)

2) Доведіть, що спочатку Раскольніков був скромною, інтелігентною люди-
ною, гарним студентом, здатним співчувати чужому горю. (Сон про
знущання з коня, віддав гроші сім’ї Мармеладових, допомагав хворому
товаришеві і його батькові, переживав за долю матері й сестри.)

3) З якою метою герой задумав учинити злочин, вбити стару лихварку?
а) Щоб розбагатіти, допомогти сестрі й матері;
б) щоб помститися багатіям за скривджених ними;
в) щоб перевірити свою теорію «надлюдини»;
г) щоб очистити місто від «скверни».

Примітка. Кожну відповідь — правильну і неправильну — обґрунтувати.
4) ІЦо принесла Раскольнікову його «спроба»? (Відчай і страждання).
5) Чи міг би злочин не відбутися? (Міг би, адже герой випадково дізнався про

те, що сестри лихварки не буде ввечері; він випадково почув розмову в трак-
тирі про Альону Іванівну; з іншого боку, одержима ідеєю людина все одно
прагне її втілити.).

6) Чи були люди, які думали так само, як Раскольніков? Наведіть цитати з
тексту. (Студент і офіцер у трактирі).

7) Що не врахував Раскольніков у своїй теорії «надлюдини»? (Насильство над
власною душею, муки совісті. Бажаючи привести людство й окрему людину
до щастя, Раскольніков запропонував шлях до «світлого майбутнього» через
нещастя, через насильство).

8) Яким може бути символічне значення прізвища головного героя роману?
(Раскольніков — від «раскол», роздвоєння в душі: «раскольнічество,
раскольнік» — відступник від віри).

9) Кому першому Раскольніков зізнається у злочині й чому? (Соні, у неї він
запитує, що робити, як жити далі, хоча перед цим кілька разів поривався йти
в поліцію із зізнанням.)

10) Чи одразу Раскольніков прийшов до каяття? (Ні. навіть після суду й вироку
він вважав, що не має «особливої страшної провини». Тільки поступово,
аналізуючи свої вчинки, розмірковуючи над своїм жахливим сном про
«світову язву-моровицю», він почувається здатним до каяття і відродження,
особливо під впливом благодатної та всепрощенської любові Соні).

11) Чи погоджуєтесь ви з думкою, що покарання Раскольнікова почалося
задовго до злочину?

12) Чи можна докори сумління героя вважати його головним покаранням?
13) Чому після зізнання Соні герой почувався більш нещасним? (Він не

очікував такої любові від Соні).
14) Про яку любов ідеться? (Християнську любов до ближнього).
15) Чи можна Свидригайлова вважати художнім антиподом Раскольнікова?

Чому?



16) Чому Раскольніков ставить поряд (за моральністю) Соню Мармеладову та
свою сестру Дуню?

17) Якими є роль і місце автора в романі «Злочин і кара»?
Аналізування етапів еволюції образу Раскольнікова.
Добра, розумна людина теорія «сильної особистості» задум злочину

здійснення подвійного вбивства докори сумління, рішення під впливом Соні
зізнатися зізнання, каторга роздуми та каяття, прихід до Бога.
4 ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
4.1 Запитання до студентів.

1) Які чинники вплинули на світогляд і письменницьку діяльність Ф.
Достоєвського?

2) Чи можна стверджувати, що Достоєвський — письменник «маленької
людини»?

3) Довести, що Достоєвський — письменник-гуманіст.
4) Чому, на вашу думку, саме звичайні люди стали не тільки героями твору,

а й носіями найкращих людських якостей?
4.2 Підсумки і висновки заняття.

Опираючись на реалії дійсності, Достоєвський висував і висвітлював
проблеми, які мають всесвітнє значення: проблеми боротьби добра і зла в
суспільному житті, у внутрішній природі людей; призначення людини; її
страждання; питання суспільного, духовного зв’язку між людьми та їх розбрату,
справедливого устрою світу тощо.

Роман Достоєвського називають філософським, соціально-психологічним.
Головне в ньому — боротьба ідей, зіткнення різних тенденцій, складні
філософські пошуки як самого автора, так і його героїв.

Роздумуючи над тим, які соціально-історичні причини могли породити
теорію Раскольникова, необхідно поряд із суб’єктивними, хибними поглядами
героя, враховувати й об’єктивні. Бо суспільство, в якому живе герой, дійсно
будується на антилюдяному законі, за якими сильному все дозволено.
Достоєвський як письменник-гуманіст відтворює реалістичні картини жор-
стокого світу зла, насильства, злидарства і стає на захист принижених та всіма
відкинутих людей. Письменник також засуджує гордість, бунтарство, егоїзм
самої людини. Моральна кара героя настільки велика, Що він приходить до
висновку «мені на каторзі буде легше».

Перша частина твору розповідає про підготовку та здійснення вбивства, а
моральна кара — в наступних п’яти частинах. Холодна «арифметика»,
«діалектика» видаються слабкішими за «натуру», яка здатна страждати,
співчувати. Внутрішній стан, муки, страждання Раскольникова автор розкриває
через посмішку, яка «скривлена», «хвороблива», неприродна, та через очі, в яких
було неймовірне страждання і які ніби горіли.

В епілозі автор використовує пейзаж. Якщо його порівняти із зображенням
Петербургу, де визрів і стався злочин Раскольникова, то все, що тіснило душу і
розум героя («низькі стелі», «вузькі стіни» і т. ін.), змінюється широким
простором: «З того боку ледве долинала пісня. Там, в обмитому сонцем
неозорому степу, ледь примітними цятками чорніли кочові юрти. Там була воля



і жили інші люди, зовсім не схожі на тутешніх, там ніби й час спинивсь, наче й
не минув ще вік Авраама, коли він пас свої череди». Цим автор стверджує думку
про прекрасну природу людини, про те, що якщо людина буде жити по совісті,
за християнськими заповідями, то людство зможе оновитися, в ньому не буде
більше «плакати дитя», світ стане радісним.
4.3 Оцінювання.
5 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати теоретичний матеріал підручника щодо теми.
2) Скласти хронологічну таблицю життєвого й творчого шляху О. Вайльда.
3) Прочитати роман «Портрет Доріана Грея».


