
Е. ГОФМАН – ПРЕДСТАВНИК ГРОТЕСКНОЇ ТЕЧІЇ РОМАНТИЗМУ.
ВИКРИВАЛЬНИЙ ЗМІСТ ПОВІСТІ «КРИХІТКА ЦАХЕС»

Мета: зацікавити студентів особистістю Гофмана; окреслити особ-
ливості його творчої еволюції, новаторський характер прози;
розвивати навички сприйняття інформації на слух, визначення
головного, висловлення власної думки; виховувати прагнення до
пізнання, до активної позиції в житті, оптимістичного світо-
бачення.

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

Ніяка блискуча доля не приховає природної ницості.
Федр

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.

Наполеонівські війни спричинили реакцію в Німеччині. Для збереже» ня
основ феодального устрою створюється Священний Союз Німецької нації ш чолі
із Пруссією, суворий режим якого, протримався від 1815 до 1830 рр. Опонентом
Священного Союзу став Ернст Теодор Амадей Гофман. Як мислителі Гофман
виступає спадкоємцем енської школи. Вимоги, які там було висунуте до
ідеального художника – універсальність мистецтва, концепція романтичної
іронії, синтез мистецтв, – реалізував Гофман, із життям та творчістю якого ми
розпочинаємо ознайомлюватися.

Зверніть увагу на епіграф заняття. Це висловлювання стосується імені
дійсне великої людини, адже саме такою людиною був відомий письменник та
музи кант Е.Т.А. Гофман. Як ви розумієте це висловлювання?

Саме художніми творами Гофман здобув собі світову славу. Більшість його
оповідань та повістей і навіть один роман мають казкові сюжети, у них

нарівні із людьми діють феї, чаклуни, добрі й лихі духи, тварини. Ці казкові
істоти живуть у Гофманових творах не лише за своїми власними законами, але
часто й за законами людськими, а вони, звісно, бувають несправедливі й
підступні, служать не добру, а злу. Письменник дотепно висміює і такі закони, і
тих, хто їх запроваджував.

1819 року з’явилася новела «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер», де
під жанром казки прихована гостра соціальна сатира. Тут для того, щоб добро
перемогло, мусять утрутитися добрі чарівники. У славетній казці про малого



Цахеса нам продемонстровано соціальний механізм закону відчуження –
привласнення певних заслуг тими, кому вони не належать.

Що ви очікуєте від прочитання книги?
3.2 Повідомлення студента про життєвий і творчий шлях.

Сучасники згадували Ернста Теодора Амадєя Гофмана таким: «...У ньому
була зовнішня різкість: різкі рухи, гострі, високо підняті плечі, високо і прямо
посаджена голова, неслухняне волосся, ходив підстрибом»; «...Він говорив дуже
швидко і раптом замовкав»; «...Він був не такий, як усі, наче зітканий із
суперечностей: м’який, лагідний погляд – й іронічна посмішка, добрий, гумор –
і зла іронія»; «...Друзів у нього було мало, більшість не розуміла дивака і не
любила його».

Хто він, цей шалений чоловік, єдиний з письменників такого роду у
світовій літературі, з піднятими бровами, із загнутим донизу тонким носом, з
волоссям, яке назавжди стало дибки? Є свідчення, що, пишучи, він настільки
боявся того, що зображував, що просив дружину сидіти з ним поруч. Що ж
такого він писав, щоб відчувати страх перед зображуваним?
3.3 Аналіз повісті «Крихітка Цахес».

Світ Гофмана – це особливий художній світ, створений могутньою
фантазією автора. Майже завжди у центрі його уваги перебувало протистояння
двох світів – романтичного і буденного, ілюзорного і реального. За визначенням
письменника, «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» – це «казка про
реальне», у якій він подав власне філософське бачення сенсу життя людини.
повісті-казці дія розгорнулася у казковій країні – князівстві Керепес. Серед
героїв були маги, феї, які впливали на життя звичайних людей (фея Рожабель-
верде подарувала Цахесові три магічні волосини, щоб захистити малу потвору).
Гофман вдався також до чарівних речей і чарівних перетворень, змальовуючи
головні події у творі. Автор використав прийом двоплановості дії для
зображення реальних проблем Німеччини («мікрокнязівства», німецькі імена
більшості героїв, типова німецька їжа тощо).

Словникова робота.
Філістер– самовдоволена, обмежена людина з міщанським світоглядом і

святенницькою поведінкою; міщанин, обиватель.
Індивідуальна робота.

– Знайдіть та випишіть у зошити приклади реального та фантастичного у
творі. Поясніть свої записи.
Теорія літератури.

– Що таке алегорія? (Алегорія – інакомовлення, у якому конкретний образ є
формою розкриття абстрактного уявлення, судження, поняття.) Як її
використовує Гофман?

– Що таке сатира? (Сатира – різновид смішного, комічного; особливий
спосіб художнього відображення дійсності, який полягає в осудливому
осміяні негативного – суспільних явищ, людських вад тощо.) Чим вона
відрізняється від гумору?

– У чому виявляється сатирична спрямованість казки-новели? (Сатиричні
спрямованість твору полягає передусім у змалюванні звичаїв, що панують



у князівстві, зображенні порядків у політиці та системі освіти,
чинопочитанні та самозасліпленості філістерів тощо.)

– Що таке гротеск? (Гротеск – вид художньої образності, для якого
характерними є фантастична основа, тяжіння до особливих, незвичайних,
ексцентричних, спотворених форм, поєднання в одному предметі або
явищі несумісних, контрастних якостей (комічного з трагічним, реального
з фантастичним тощо), що веде до абсурду; заперечення усталених
художніх і літературних форм.) Знайдіть елементи гротеску на
сторінках твору.

– Що таке іронія? (Іронія – негативне оцінювання предмета чи явища через
його висміювання.) Чи присутня іронія в казці-новелі?
Бесіда зі студентами.

1 Як ви вважаєте, з якою метою автор поєднав у творі реальне та фантастичне?
(Фантастика служила письменникові засобом розуміння умовностей
життя. У творах Гофмана, який відкрив подвійність людської натури,
нерідко відбувається роздвоєння особистості персонажа. Суперечності
матеріалізуються у творчій свідомості в образах двійників.)

2 Кого із героїв можна назвати головним? Назвіть основні риси його характеру,
Якою є його постать: фантастичною чи реальною? (У новелі головний герой –
студент Балтазар. Автор наділив свого героя даром прозорливості. Він –
поет, але бачить людей, що поряд, такими, якими вони є насправді.
Чаклунство не змусило Балтазара визнати потворного мерзотника і
кар’єриста гідною слави особою. У постаті Балтазара немає нічого
фантастичного, його життя є реальним, таким є і він сам.)

3 Чим відрізняються філістери від мрійників?
4 Хто, на ваш погляд, утілює ознаки авторського ідеалу?
5 Як вплинув фольклор на творчість Гофмана? Яке значення має образ-символ

золотих волосин?
6 Хто піддається чарам, а хто – ні? Чому?
7 Чи можемо ми назвати Балтазара романтичним героєм? Чому? (Балтазар

тому і є романтичним героєм, що вступає в поєдинок зі злодієм,
перевертнем, який краде все, що потрапляє на. очі. Знаючи, що Балтазар
закоханий у Кандіду, Цахес відбирає у нього кохану. Тоді студент розшукує
чародія Альпануса, і той розкриває таємницю Цахеса. Балтазар, за законами
казки, одружується з коханою та отримує подарунок від Альпануса –
помешкання та засоби до життя..)

8 Знайдіть і зачитайте епізод, який містить опис уведення освіти;
прокоментуйте його.

9 Чого автор досягає, використовуючи у творі іронію та гротеск? (Автор із
сумом констатує нездоланну владу реальності, яка поглинає романтичні
мрії.)

10 Наскільки гуманним був подарунок феї Рожі Гожої?
11 Чи лише волосини затьмарили розум обивателям суспільства? Поясніть

думку.
12 Чи міг би Балтазар перемогти Цахеса без допомоги чаклуна? Поясніть думку.



13 Чому наречена Балтазара Кандіда також не бачила справжньої сутності
Цахеса?

14 Чи заслуговує Цахес на співчуття? Поясніть думку.
15 Знайдіть характерні риси романтизму в повісті-казці. (Основний конфлікт

твору (протистояння митця Балтазара та філістера Цахеса) як утілення
неприйняття романтиками буденності реального життя і звеличення
«життя духу». Переплетення реальності та нестримної фантазії.
Контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного у творі
як конкретне втілення антитези: з одного боку – недосяжного романтич-
ного ідеалу, з другого – ницої буденної реальності.)

Складання колективної характеристики філістерів та мрійників.
Герої Гофмана поділяються на дві категорії: на щасливих обивателів,

задоволених собою та своїм існуванням, які слухняно грають свої безглузді ролі,
і на мрійників, ентузіастів, людей «не від світу цього». Життя зазвичай вселяє в
них жах, тому вони втікають у свій внутрішній світ, але й там не знаходять спо-
кою. На які категорії поділяються герої цього твору? Складіть таблицю героїв.

За наведеними уривками казки-новели Гофмана визначте сатиричні
засоби.
1) «...в Керепесі студенти найчастіше відвідували лекції Моша Терпіна...

Найперше він зажив великої слави тоді, коли йому після багатьох фізичних
дослідів пощастило довести, що темрява настає здебільшого через брак
світла». (Іронія)

2) «Рада мала обміркувати, як найкраще приладнати стрічку Зелено-плямистого
тигра міністрові Цинноберу. Щоб на таке важливе питання раді вистачило
сили, усім її членам наказано вісім днів перед засіданням нічого не думати».
(Гіпербола, пародія)

3) «Він жер як не в себе жайворонків, пив малагу і гданську впереміш, рохкав,
бурмотів крізь зуби й через те, що ледве кінчиком носа витикався над столом,
дуже вимахував ручками й ніжками». (Гротеск)

«Ідеться зовсім не про глузування та жорстокість, а про те, чи можна
карлика якихось три лікті на зріст і таки геть подібного до редьки назвати
струнким юнаком». (Іронія)
4 ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
4.1 Запитання до студентів.

Літературний диктант:
1) Ім’я карлика-потвори. (Цахес)
2) Друг і однодумець Балтазара. (Фабіан)
3) Ім’я князя, який запровадив «освіту». (Пафнутій)
4) Кохана Балтазара. (Кандіда)
5) Ім’я феї, яка зробила «подарунок» малюку. (Рожа)
6) Ім’я поета-мрійника, що викрив малюка. (Балтазар)
7) Назва князівства, у якому відбувалися описані події. (Керепес)
8) Ім’я мага, який розкрив таємницю малюка. (Проспер)
9) Прізвисько малюїса-потвори. (Циннобер)



4.2 Підсумки і висновки заняття.
Від чого залежить успіх людини у житті? Від примх долі чи від самої

людини? Чи кожен, народжений людиною, має право так називатися? Відповіді
на ці питання ми можемо знайти на сторінках казки Е.Т.А. Гофмана «Крихітка
Цахес...». Цахес народився потворою: «Голова в нього глибоко запала між
плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов
ліщинові, палички, ноги, тож весь він був схожий на роздвоєну редьку». Таким
побачила його вперше добра фея Рожабельверде й одразу ж захотіла допомогти
йому. Вона наділила Цахеса даром – трьома

вогняно-блискучими волосинами. Віднині все те добре, що роблять інші
люди, приписуватимуть Цахесу – Цинноберу.

Для всіх, хто перебуває поруч із Цахесом, він демонструє красу,
вихованість, розум., працелюбність та інші чудові якості, «крадучи» їх в
оточення. Насправді у професора Моша Терпіна Бальтазар читає чудовий сонет,
який він написав для коханої Кандіди. Та оплески дістаються потворі, а Кандіда
навіть винагороджує його поцілунком. Заїжджий скрипаль-віртуоз Сбіока грає
скрипковий концерт, співачка виконує арію, але шалений успіх має Циннобер.
Талановитий юнак Пульхер блискуче складає кандидатський іспит, але вищий
титул і жадану посаду отримує знову-таки Цахес.

Перед очима читача відбувається фантастичний злет Цахеса від студента
до міністра. Його нагороджують орденом Зелено-плямистого тигра з двадцятьма
діамантовими ґудзиками. Він оселяєтеся у розкішному особняку і стає нарече-
ним найвродливішої дівчини князівства – Кандіди.

Здавалося б, що так буде завжди. Та фея Рожабельверде переконалася, що
вона наділила чарівним даром негідну людину. Бо Цахес, незважаючи на
блискучі зовнішні успіхи, залишається грубим, примхливим, злостивим. Він
лише користується чарівною допомогою феї, сам же не докладає жодних зусиль
на шляху до успіху. У його душі так і не прокинулись людські почуття. Фея з
глибоким розчаруванням говорить: «Я помилилася, гадаючи, що зовнішній
прекрасний хист, яким я тебе обдарувала, пройме благотворним променем твою
душу і збудить внутрішній голос, що скаже тобі: ти не той, за кого тебе і
вважають, тож намагайся дорівнятися до людини, на чиїх крилах ти, безкрила
каліко, підносишся».

Цахес дістав заслужене покарання. Бальтазар вирвав у нього з голови
вогняно-блискучі волосинки – і чари розвіялись. На прикладі злету та падіння
Цахеса автор доводить нам, що без напруженої духовної праці ніхто не зможе
дорівнятися до людини. Жодні сприятливі умови, нічия допомога, навіть чарівні
сили, не забезпечать успіху без зусиль власне людини.
4.3 Оцінювання.
5 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати теоретичний матеріал підручника щодо теми.
2) Скласти хронологічну таблицю життєвого й творчого шляху Ф. Тютчева,

А. Фета.
3) Ознайомитися з поезією митців (за хрестоматією).


