
ТЕМА. Міфи північноамериканських індіанців та їхнє втілення в поемі 

«Пісня про Гайавату» Генрі Лонгфелло. Образ Гайявати 

Завдання: 

- визначити особливості розвитку ліричного сюжету твору; 

- з’ясувати особливості жанру;   

- характеризувати образ Гайявати;  

- визначити елементи фольклору й міфів у поемі. 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК 

Американські індіанці – корінне населення Америки. Уважається, що 

перші люди почали поселятися в Америці приблизно 11 тис. р. до н. е. Ці 

люди перетнули Берингову протоку, розійшлися з далекої Півночі і 

розселилися по всій території Північного та Південного Американського 

континенту. Вони відомі нам як американські індіанці, корінні американці чи 

корінне населення Америки, що розвинули різноманітну культуру і стиль 

життя. 

Мореплавець Христофор 

Колумб назвав їх індіанцями, 

оскільки вважав, що відкритий 

ним континент – Індія. 

Американські індіанці – 

переважно невисокі на зріст, 

фізично розвинені, смагляві, 

чорноволосі та темноокі люди 

– не були на той час єдиним 

народом: жили окремими 

племенами, розмовляли 

різними мовами, мали різні 

традиції та вірування, особливі 

військові союзи для захисту 

інтересів племені. Індіанці, діти природи, прекрасні мисливці та вояки, у ті 

часи були далекі від сучасного розуміння цивілізації в житті та побуті. 

Міф про появу Люльки згоди. Великий Дух Гітчі – Маніто зібрав 

разом усі індіанські племена, став на вершині Червоних Скель, взяв від 

бескида шматок каменю, 

зробив величезну люльку і 

закурив її. Дим котився над 

людьми. Гітчі – Маніто 

спрямував його на північ, на 

південь, на схід і на захід і 

говорив людям, щоб вони 

зробили з цього красивого 

каменю люльки згоди і 

ніколи більше не піднімали 

томагавк чи ніж одне на 



одного. 

Поема – великий твір (як правило, віршований), у якому зображено 

значні події та яскраві характери персонажів. 

Тема:  розповідь про Владику Світу, який закликає запалити Люльку 

Згоди, щоб усі народи жили в мирі, як брати. 

Ідея: «Ваша сила тільки в згоді, а безсилля — в ворожнечі!» 

Образ Гайавати 

Генрі Лонгфелло не змальовує свого  героя за звичною для читача 

схемою: зовнішність, учинки, характер. Як відомо, суто міфологічний герой 

не має конкретних зовнішніх рис. Поет створює образ Гайавати, зображуючи 

його діяння, змальовуючи його стосунки з природою, з людьми і 

надлюдськими створіннями, розповідає про дивовижне народження (батьком 

Гайавати був Західний вітер Меджеківіс, матір’ю – місячна донька Венона)  

та величне життя героя в ім'я щастя свого народу, котрий прагне йти шляхом 

добра й правди. 

 
 В інтерпретації Г.Лонгфелло історія Гайавати стає поетичною 

легендою, чарівною казкою, у котрій фантастичний вимисел переплітається з 

народною мудрістю. Герой поеми – особа незвичайна: автор наділив його 

чудесною силою, гострим розумом і відвагою. Усі свої сили він віддає на 

благо свого народу – у цьому й полягає образ суто народного героя. Гайавата 

навчає індіанців необхідним речам у їхньому житті: майстерності полювання 

і землеробства, він винаходить писемність, відкриває таємниці лікарського 

мистецтва, вивчає таємниці природи, розуміє голоси звірів і птахів, уміє 

слухати шум вітру, дзюрчання річки. Під час посту завжди молився про 

щастя і благо всіх народів. Він доклав чимало зусиль, щоб укласти «вічний 

мир» між народами, припинивши братовбивчі війни, які до того весь час 

точилися між різними індіанськими племенами. 

В образі Гайавати поет утілив волелюбність індіанців, їхню відвагу і 

мужність, людяність і любов до світу. У пам'яті та в міфах 



північноамериканських народів Гайавата залишився народним героєм і 

пророком.  

Перегляньте експрес урок «Зарубіжна література 6 клас Генрі 

Лонгфелло «Пісня про Гайявату» https://www.youtube.com/watch?v=F5xX1SK

L_Ts&fbclid=IwAR21ydL8E7Tj8yA6dUEMyCvWJR7JJhFPdNLnZcl9yGFUIJNt

yZeMwUpr0U  (Автор  Алла Сливка). 

Прослухайте аудіокнигу «Г.Лонгфелло. «Люлька миру» Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=l4GqxCt9MBo (Автор Юлия Велич

ко)  

 

ПРАКТИЧНИЙ  БЛОК 

1.     Літературознавча мозаїка. Визначте тему, ідею твору. Який твір 

називають поемою.  

2. Розгадайте кросворд. Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/genri-

longfello-pisna-pro-gajavatu-roboci-kartki-15031.html?fbclid=IwAR0B6JU28WT-

sD5pLNphanON3QFMp8AJZXCBZMi9SmGPI7Fz4nHiHIdUUUQ (Автор 

Наталія Гиренко). Перевірити відповіді за цим же покликанням 

 
3. Розгадайте філворд. Режим доступу: https://cutt.ly/ftUK77y  (Автор 

Наталія Гиренко) 

https://www.youtube.com/watch?v=F5xX1SKL_Ts&fbclid=IwAR21ydL8E7Tj8yA6dUEMyCvWJR7JJhFPdNLnZcl9yGFUIJNtyZeMwUpr0U
https://www.youtube.com/watch?v=F5xX1SKL_Ts&fbclid=IwAR21ydL8E7Tj8yA6dUEMyCvWJR7JJhFPdNLnZcl9yGFUIJNtyZeMwUpr0U
https://www.youtube.com/watch?v=F5xX1SKL_Ts&fbclid=IwAR21ydL8E7Tj8yA6dUEMyCvWJR7JJhFPdNLnZcl9yGFUIJNtyZeMwUpr0U
https://www.youtube.com/watch?v=l4GqxCt9MBo
https://vseosvita.ua/library/genri-longfello-pisna-pro-gajavatu-roboci-kartki-15031.html?fbclid=IwAR0B6JU28WT-sD5pLNphanON3QFMp8AJZXCBZMi9SmGPI7Fz4nHiHIdUUUQ
https://vseosvita.ua/library/genri-longfello-pisna-pro-gajavatu-roboci-kartki-15031.html?fbclid=IwAR0B6JU28WT-sD5pLNphanON3QFMp8AJZXCBZMi9SmGPI7Fz4nHiHIdUUUQ
https://vseosvita.ua/library/genri-longfello-pisna-pro-gajavatu-roboci-kartki-15031.html?fbclid=IwAR0B6JU28WT-sD5pLNphanON3QFMp8AJZXCBZMi9SmGPI7Fz4nHiHIdUUUQ
https://cutt.ly/ftUK77y


 
або  

Схарактеризуйте Гайявату за допомогою хмарки слів Режим 

доступу https://literakava.blogspot.com/2020/  (Автор Тетяна Гіджеліцька) 

 

 
Розшифруйте анаграму Режим доступу: https://cutt.ly/FtULeB9 (Автор 

Наталія Гиренко) 

https://literakava.blogspot.com/2020/
https://www.blogger.com/profile/09915890356374967164
https://cutt.ly/FtULeB9


 
 

БЛОК КОНТРОЛЮ 

1. Питання для самоконтролю 

- Що спонукало Владику Життя звернутися до індіанських племен? Із 

якою метою зібрано народи на раду? 

- Як він виготовив Люльку Згоди? 

-  Який фатальний заповіт засвоїли індіанські племена від предків? Як 

ставиться до нього Великий Дух? 

- Який новий заповіт дає людям Гітчі – Маніто? 

- Поясніть, як ви розумієте вислів «запалити люльку миру (згоди)»? 

- Які ще вислови, що символізують мир, злагоду, ви знаєте? 

2. Виконайте тестування 

1. Хто автор «Пісні про Гайавату»? 

А. Г.В.Лонгфелло;  

Б. Ж.Верн; 

 В. Р.Бернс. 

2. У якому році вийшла в світ «Пісня про Гайавату»? 

А. 1825;  

Б. 1855;  

В. 1835. 

3. «Пісня про Гайавату» ˗ це обробка 

А. грецьких легенд; 

Б. індіанських легенд; 

В. індійських легенд. 

4. Головним героєм «Пісні про Гайавату» є: 

А. Гайавата;  

Б. Брахма;  

В. Геракл. 

5. Гайавата - це 

А. історична особа; 



Б. міфічний герой; 

В. індійський бог. 

6. Що таке вігвам? 

А. корито;  

Б. кімната;  

В. житло індіанців. 

7. До якого племені належав Гайавата? 

А. оджибвеїв;  

Б. дакотів;  

В. майя. 

8. Нокоміс - це 

А. дівчина;  

Б. річка;  

В. зірка. 

9. Нокоміс народила 

А. Венону;  

Б. Мускоде;  

В. Меджеківіс. 

10. Меджеківіс - це 

А. юнак;  

Б. західний вітер;  

В. дощ. 

11. Хто батьки Гайавати? 

А. Нокоміс і Меджеківіс; 

Б. Мускуде і Венона; 

В. Меджеківіс і Венона. 

12. Пірога в індіанців - це 

А. шматок пирога;  

Б. пліт;  

В. човен. 

 

 

(Розробник: творча група вчителів зарубіжної літератури м. Суми) 
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