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ОСОБИСТІСТЬ І СОЦІУМ: ТРАГЕДІЯ ЖУЛЬЄНА СОРЕЛЯ 

 
Упродовж всього літературного життя Фредерік Стендаль 

здійснював пошук чесного, розумного, талановитого та благородного героя. 
Синтез романтичних та реалістичних тенденцій у творчості митця мав би 
посприяти цьому. Однак, історичні, суспільні й політичні події ХІХ століття 
вимагали від Стендаля порушення притаманної романтикам однолінійності 
зображення персонажа. Внаслідок цього, з’являється Жульєн Сорель – 
суперечлива особистість, наділена домінуючою рисою – честолюбством, 
який у «погоні за щастям» [5, с. 22] втрачає себе, руйнує свою індивідуальність. 

Наукові розвідки літературних критиків неодноразово були 
направлені на спадщину Ф. Стендаля. Ґрунтовний аналіз роману «Червоне 
і чорне» висвітлено у працях Гричаник Н. [1], Г. Давиденко [1], Овруцької І. 
[3], Простяк Л. [4], Ружевич Т. [5], Стрельчук Г. [1], Чайки О. [1] та ін. 
Однак, незважаючи на це, вплив норм і цінностей тогочасного суспільства 
на долю Жульєна потребує детального вивчення, що і визначає 
актуальність наукового дослідження.  

Мета праці – проаналізувати виплив соціуму на формування долі 
літературного героя. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення 
наступних завдань: вивчити найважливіші етапи життя Ж. Сореля; 
з’ясувати причини змін, що відбуваються в душі юнака; розглянути вплив 
суспільства на долю героя. 

Об’єкт дослідження – типовий герой того часу, зображений у романі 
«Червоне і чорне». Предмет дослідження – етапи формування характеру 
Жульєна Сореля. 

Головний герой одного з найпопулярніших романів Ф. Стендаля є 
молодим юнаком, наділеним від природи різними талантами. Це 
непересічна особистість, що захоплюється освітою: любить читати, 
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малювати, слухати музику, і понад усе мріє стати військовим. Але соціум, 
наодинці з яким зустрічається Жульєн, живе за своїми законами: у гонитві 
за грішми та високим соціальним становищем краса і моральні цінності 
стають непотрібними. Лицемірство – «головний засіб влаштування 
у вищому світі» [4, с. 9]. 

Жульєн Сорель, в силу обставин, знаходиться між двома світами: 
не сприйнятий у родині звичайного теслі, де заробляють на проживання 
фізичною працею, він не зумів гідно ввійти у вищий світ, який 
не сприймав його поглядів, його бажань та мрій. Знаходячись посередині 
між реальністю і мріями, герой понад усе хоче залишити Вер’єр, 
де пройшли його дитячі роки, щиро вірячи, що там – за стінами його 
рідного будинку, він буде щасливим. Для цього він готовий на будь-який 
крок: «Жах перед тим, що доведеться їсти з прислугою, не був природним 
для Жюльєна. Щоб вийти в люди, він міг би витримати і далеко тяжчі 
злигодні» [6, с. 18].  

Але саме там, у соціумі, в його душі відбуваються неминучі зміни, 
що приводять до краху особистості. Хлопець відчуває себе чужим: 
«…у глибині душі почував тільки ненависть і відразу до вищих кіл, куди він 
був допущений,– допущений тільки до краєчка стола,– чим, мабуть, 
і пояснювались його ненависть і відраза» [6, с. 28].  

Перша сходинка у деградації душі Жульєна Сореля відбувається 
у будинку де Реналів: гордість, лицемірство, егоїстичність, цинічність 
переважають у його вчинках. Герой залюбки грає і роль звабника. Саме 
зараз Сорель засвоює чимало «корисного» для майбутніх перемог: «Це 
виховання любов’ю… було для нього справжнім щастям. Жульєновим очам 
відкрилося суспільство саме таким, яким воно тоді було» [6, с. 75].  

Використовуючи прийоми книжних героїв-коханців, Жульєн зміг 
звабити одружену жінку. Він переміг, але не очікувано став сам 
закохуватись у пані де Реналь. І єдиним виходом із ситуації, що склалася, 
він вбачає втечу – на навчання до семінарії.  

І тут мрія дитинства – одягнути військову форму – перетворюється 
на план стати священиком, оскільки це єдиний шлях зробити кар’єру. 
На цьому етапі у Жульєна з’являється прагнення до збагачення, він вміло 
користуються інтригами, плітками, брехнею та підлістю. 

Наступна сходинка – будинок де Ла-Моля. Працюючи у маркіза, 
герой досягає певних висот. А зв’язок з донькою майже приводить його 
до такого бажаного вищого суспільства. Однак, Сорель просто використовує 
почуття Матильди заради перспектив: «Я примусив це горде страховисько 
покохати себе. Її батько не може жити без неї, а вона – без мене» [6, с. 344]. 
Перед нами – вже зіпсований суспільством, самозакоханий лицемір. 

Останній етап у житті Жульєна – постріл, скоєний у церкві містечка 
Вер’єр, який і призвів до краху мрії про безтурботне аристократичне життя. 

У в’язниці та суді Сорель переосмислює своє життя. Честолюбство 
вмирає в його серці. Юнак відмовляється від допомоги адвоката і заявляє 
на суді: «Ви бачите перед собою простолюдина, обуреного проти свого 
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низького походження... Ось мій злочин, добродії...» [6, с. 371]. Жульєн 
вперше постає чесним хоча б перед самим собою. 

Хлопець гідно зустрів смерть. Автор демонстративно показує, що 
гине розумна молода людина, яка під впливом суспільних норм і 
цінностей, намагалась реалізуватися у тогочасному суспільстві.  

Отже, простежуючи шлях головного героя, бачимо моральне падіння 
людини, втрату найкращих людських рис та якостей. Обраний Жульєном 
шлях, привів його до злочину, в’язниці, смерті. Трагізм його долі у впливі 
соціуму на формування вибору життєвого шляху. 

Проблема трагічного конфлікту гордої самотньої особистості 
й суспільства, бунту й загибелі, яка є центральною в романі, традиційна 
для романтизму, але вирішена вона Ф. Стендалем в реалістичному ключі 
та реалістичними засобами. 

Подальші наукові дослідження будуть направлені на вивчення 
жіночих образів у творчості Стендаля, зокрема, аналіз реалістичних рис 
у зображенні типових персонажів своєї епохи. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ МАНЕРИ ОЛЕКСАНДРА МУРАШКА 
 
Україна славиться великою кількістю талановитих поетів, музикантів, 

скульпторів, архітекторів, художників, які зробили значний внесок не 
лише в розвиток української культури, а й Європи в цілому. Одним з таких 


