
Тема. Романтичність світовідчуття Ю. Яновського. Новаторство художньої 

форми. Модерний сюжет роману «Майстер корабля». 

Знати: 

- історію написання роману «Майстер корабля»; 

- зміст роману «Майстер корабля»; 

- характеристику головних героїв роману; 

- тема, ідея, жанр, сюжет, композиція твору. 

Конспект: 

 

Тема «Майстер корабля»: роздуми митця про сенс земного буття, загадковість і 

велич людської душі, її поривання до гармонії та краси шляхом осягнення і 

минулого, і майбутнього; теми жінки, кохання.  

Ідея «Майстер корабля»: утвердження торжества молодості, енергії, краси, 

щастя і творчості, непереможного життєлюбства; поетизація вільного творчого 

начала в українській людині, пробудженій до нового життя.  

Композиційно-стильові особливості: в основі роману — власний досвід 

роботи письменника на Одеській кіностудії в 1925-1927 рр. та його співпраця з 

В. Кричевським, П. Нечесою, О. Довженком та Ітою Пензо, які згодом стали 

прототипами головних героїв: То-Ма-Кі (Товариш Майстер Кіно) — сам Юрій 

Яновський, Сев — режисер О. Довженко, Професор — художник, знавець 

старовини професор В. Кричевський, Директор — Павло Нечеса (очолював 

кінофабрику), Тайах — відома балерина Іта Пензо, пізніше репресована, 

подобалася Довженкові та Яновському, Богдан — актор Григорій Гричер, 

Місто — портова Одеса, тодішній «Голлівуд на березі Чорного моря». 

Незвичний, новий для української літератури сюжет. Режисер Сев знімає фільм 

про матроса Богдана. Для зйомок будують вітрильник. Але це не бутафорна 

споруда — на ньому плаватимуть учні морехідної школи. Тому майстри дуже 

стараються. Композиція доволі вільна. Незвична форма оповіді — монолог-

сповідь сімдесятилітнього То-Ма-Кі, який згадує свою далеку молодість, 

пов’язану з кіномистецтвом. Читач мандрує разом з героями з майбутнього в 

минуле. Таємничі, часом небезпечні пригоди змінюють одна одну. Дія 

відбувається то в Одесі, то в Італії, Румунії, навіть на острові Ява. 

Мариністичний колорит Міста, що з’явився в українській літературі чи не 

вперше в такому обсязі, змінюється екзотикою чужих країн. Екзотичні також 

імена героїв: Тайах, Сев, То-Ма-Кі та його сини Майк і Генрі. Автор сміливо 

став в опозицію до літературних трафаретів. Усе це не сподобалося тогочасній 



критиці. У романтичному творі є і любовна колізія, і Прекрасна Дама. Тут це 

загадкова танцівниця Тайах, у яку закохані Сев, То-Ма-Кі та Богдан. Це сильні, 

вольові натури, якими і мають бути романтичні герої. Любовна сюжетна лінія у 

творі є втіленням етичного кредо митця, який сповідує культ жіночності, вірної 

дружби, краси людських взаємин. Примітки: У романі утверджується 

романтика вітаїзму, непереможне життєлюбство, яке наснажувало багатьох 

митців 20-х рр. XX ст. Ю. Яновський опоетизував вільне творче начало в 

українській людині, розбудженій до нового життя. (Це символізує будівництво 

вітрильника). Майстер на носі корабля — дерев’яна фігурка із профілем жінки, 

яка веде його вперед, оберігає від рифів. Що повинна взяти із собою в 

подальшу дорогу українська нація? Який багаж духовності, які морально-етичні 

цінності? Що буде оберігати її в майбутньому? Ці проблеми порушено в 

романі. 

 

Домащнє завдання: читати та аналізувати роман. 

Підручник ст.. 92 

 

 

 

 

 


