
Ф. ТЮТЧЕВ, А. ФЕТ – ПРЕДСТАВНИКИ «ЧИСТОГО
МИСТЕЦТВА». ХУДОЖНЯ ДОВЕРШЕНІСТЬ ТВОРІВ.

Мета: зацікавити студентів особистістю Ф. Тютчева, Ф. Фета; окреслити
особливості 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.

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.

У російській літературі XIX століття значного поширення набули
естетичні концепції «чистого мистецтва» або «мистецтва для мистецтва».
Тенденція розвитку «чистого мистецтва» в Росії пояснюється намаганням його
захисників протистояти популярності революційно-демократичного руху та
«утилітарним» підходам до розуміння природи мистецтва. Особливо ці тенденції
були поширеними у творчості послідовників романтизму, а саме: А. Григор’єва,
А. Майнова, Я. Полонського, А. Фета, Ф. Тютчева та ін. Ці поети у своїх творах
намагалися уникати соціальних та політичних питань, виявляли особливий
інтерес до художньої форми.

Особливості поезії «чистого мистецтва».
1) Поезія натяків, здогадок і замовчувань.
2) Вірші не мають сюжету: ліричні мініатюри передають не думки і почуття,

а «летючий» настрій поета.
3) Мистецтво не повинно бути пов’язане з життям.
4) Поетові не слід втручатися у справи тлінного світу.
5) Це поезія для обраних.

Основні теми поезії «чистого мистецтва».
1) Кохання (лірику вирізняє багатство відтінків: ніжність і душевна теплота).
2) Природа (образність, нетрадиційність порівнянь, епітетів; олюднення

природи, знаходження відгомону своїм настроям і почуттям).
3) Мистецтво (співучість і музикальність).

Особливості пейзажної лірики.
1) Прагнення до фіксування змін у природі.
2) Точність і чіткість пейзажу.



3.2 Повідомлення студента про життєвий і творчий шлях Ф. Тютчева.
Особливості поетичного світу Ф.І. Тютчева.

1) Буття сприймає як катастрофу.
2) Поет-філософ, поет-психолог.
3) Останній російський романтик.
4) Природа — живий, одухотворений, багатоликий світ.
5) Людина часто самотня і безсила у порівнянні з могутністю природи.
6) Для віршів характерна багата метафоричність.
7) У жанровому плані — тяжіння до філософської мініатюри, до поетичної

фрагментарності.
3.3 Аналіз поезії Ф. Тютчева «Silentium».

Виразне читання вірша «Silentium».
Бесіда.

1. Якою є тема вірша? У чому полягає особливість її втілення? (У вірші ніби
схрестилися два мотиви: традиційна для літератури тем, а поета й поезії і
тема кохання.)

2. Яку проблему вирішує автор у своєму вірші? (Це проблема, що турбувала
ще поетів-романтиків: чи все підвладне мовному оформленню і виражен-
ню, чи, може, є речі, які залишаються невисловленими?)

3. Чи можна судити про ставлення автора до свого ліричного героя?
4. Яке значення має звертання до природи? (Автор використовує прийом

психологічного паралелізму. Людина і природа живуть за однаковими
законами. Як не можуть зрозуміти зорі того, чому вони мають блищати і
згасати у височині, так і людина не може і не повинна намагатися
зрозуміти, чому почуття раптово виникають і так само раптово зникають:
«Нехай в безодні глибини / І сходять, і зайдуть вони, / Мов зорі ясні уночі:
/ Любуйся ними і мовчи».)

5. Яка строфа, на вашу думку, є провідною у структурі вірша? (Чільне місце
у структурі вірша посідає друга строфа, зокрема рядок, який в оригіналі
звучить як афоризм: «Мысль изречённая есть ложь».)

6. Яким у поезії постає світ людської душі? (Світ людської душі – живий і
опредмечений, він існує ніби поза людиною («любуйся ними» – тобто
своїми чуттями – «і мовчи»).)

3.4 Аналіз поезії Ф. Тютчева «Іще горить в душі бажання...».
План аналізу ліричного твору.

1. Творча історія вірша.
2. Тема й ідея.
3. Композиція і внутрішній сюжет.
4. Ліричний герой і система образів.
5. Жанрова специфіка.
6. Емоційне забарвлення.
7. Які думки і почуття викликає твір?
8. Основні особливості поетичної мови (фонетика, лексика, морфологія,

синтаксис).
9. Особливості ритміки, розміру, рими.



3.5 Пояснення викладача.
Афанасій Афанасійович Фет – один із найяскравіших представників

напряму «чистого мистецтва» в російській поезії XIX століття.
Літературним дебютом Фета була збірка віршів «Ліричний пантеон», яка

побачила світ 1840 року. Книга привернула увагу критики, але не зажила
популярності. Вона містила балади та антологічні вірші (близькі за темою й
манерою до античних).

Десять років (1867-1877) Фет не писав віршів – захопився філософією
А. Шопенгауера.

Важливою сторінкою творчого життя поета є перекладацька діяльність,
у яку він поринув у 70-80-х роках. Він переклав «Фауста» Й.В. Ґете, твори
Горація, «Сатура» Ювенала, «Вірші» Катулла, «Енеїду» Верґілія та ін.
Перекладацьку діяльність Фета високо оцінили в суспільстві: його було обрано
членом-кореспондентом Російської Академії наук.

Найважливішою подією останніх років життя Фета став вихід друком
чотирьох збірок й оригінальних віршів «Вечірні вогні» (1883-1891). Збірки
містили твори, написані після 1863 року. Поезії цього періоду перейняті
філософським світосприйняттям, пронизані мотивами кохання, увиразненні
пейзажними замальовками. Для цих віршів характерне поєднання трагічного і
світлого («Смерть», «О.Л. Кій» (Олександрі Львівні Кревській), «Муза», «Сяяла
ніч...» та ін.)
3.6 Повідомлення студента про життєвий і творчий шлях А. Фета.
3.7 Аналіз поезії А. Фета «Я прийшов до тебе, мила...».

1. Якою є тема твору? (Тема кохання переплітається з темою природи.
Окрім того, у вірші відчутно ще один мотив — поетичної творчості.)

2. Якою змальовано природу? (Природа оживає, буяє життям і красою.)
3. Що можна сказати про настрій вірша? (Настрій радісний, відчувається

жага до життя, краси, кохання.)
4. Яким у цьому вірші постає автор? (Автор нагадує імпровізатора, котрий

створює вірш на одному диханні.)
5. Які художні засоби використовує поет? (Епітети: «живуща сила», «спів

пташиний» та ін.; метафори: «живуща сила / В листі променем, заграла»,
«нове життя буяє»; анафора: «І у лісі <...> / І лунає спів пташиний, І нове
життя буяє»,  «Що до тебе з тим же палом..,  <...> / Що душа пройнята
шалом.., Що на мене повіває...»)

3.8 Аналіз поезії А. Фета «Шепіт, ніжний звук зітхання...».
1 Якій темі присвячено цього вірша? (Темі кохання)
2 У чому полягає особливість поезії? (Вона схожа на прекрасний етюд,

що передає красу природи і глибокі почуття. Вірш від початку до
кінця перейнято рухом, незважаючи на те, що в ньому немає
жодного дієслова: із 36 слів, що утворюють вірш, 26 — іменники.)

3 Яку роль, на вашу думку, відіграють незакінчені синтаксичні
конструкції? (У вірші багато незакінчених речень, за допомогою
яких передано почуття ліричного героя, його переживання,
знервованість, таємничість і особливу піднесеність душі.)



4 Порівняйте вірш А.А. Фета «Шепіт, ніжний звук зітхання...» мовою
оригіналу з перекладом М. Рильського.

5 Які поетичні рядки, на вашу думку, найкраще передав
М.Т. Рильський?

6 Що символізує кінцева метафора? (Зоря – це і початок нового дня, і
для закоханих – початок нових стосунків.)

7 Знайдіть епітети, визначте їхню роль у вірші.

Шепіт... Ніжний звук зітхання... Шёпот, робкое дыханье.
Солов’їний спів... Трели соловья,
Срібна гра і колихання Серебро и колыханье
Сонних ручаїв. Сонного ручья.
Ночі блиск... Тремтіння тіней... Свет ночной, ночные тени,
Тіні без кінця... Тени без конца,
Ненастанні, дивні зміни Ряд волшебных изменений
Милого лиця... Милого лица,
У хмаринках — пурпур рози. В дымных тучках пурпур розы,
Відблиск янтаря... Отблеск янтаря,
І цілунків пал, і сльози, И лобзания, и слёзы,
I зоря, зоря! И заря, заря!..

Переклад М. Рильського

4 ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
4.1 Запитання до студентів.
4.2 Підсумки і висновки заняття.
4.3 Оцінювання.
5 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

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

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



П. ВЕРЛЕН. А. РЕМБО.
СВІТ МУЗИКИ ТА ЖИВОПИСУ В ПОЕЗІЯХ МИТЦІВ

Мета: зацікавити студентів особистістю Верлена та Рембо; окреслити
особливості 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
світобачення.

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

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.

«Найбільш оригінальний, грішний, містичний. Найбільш натхненний і
справжній серед сучасних поетів», – так висловлювався Анатоль Франс про Поля
Верлена. Пристрасний і неврівноважений, чутливий і надзвичайно емоційний,
богемний митець і скандальний в’язень – таким був визнаний майстер
імпресіонізму, зачинатель символізму у французькій поезії – Поль Верлен, якого
1891 року визнали «Королем поетів»... Про нього і йтиметься сьогодні на занятті.
3.2 Повідомлення студента про життєвий і творчий шлях П. Верлена.
3.3 Аналіз поезії П. Верлена «Поетичне мистецтво».

Бесіда.
1 Яку найпершу вимогу висуває автор до поетичного слова?
2 Як ставиться автор до чітких, ясних барв, що пропонує?
3 Що говорить поет про порушення проблем сьогодення, наскільки вони, на

його думку, сумісні з поезією?
4 Як автор ставиться до прийомів риторики, рим, із чим їх порівнює? Знайдіть

це у тексті.
5 Якого змісту, на вашу думку, надає поет слову «література»?
6 Випишіть із вірша поняття, що протиставляються, прокоментуйте їх.

Слово викладача.
Вірш П. Верлена «Поетичне мистецтво» став поетичним маніфестом

символізму. Написаний 1874 року, а надрукований 1882-го. «Найперше – музика
у слові», – такою є головна теза поета. Поняття музикальності він трактує досить
широко. Це подолання в поезії всього, що заважає ліричному самовираженню:
законів логіки, звичайних форм віршування, точності змісту. Поет, за Верленом,
– медіум, яким керує інтуїція, а не логіка.



Того ж року (1874), крім «Поетичного мистецтва», вийшла збірка
П. Верлена «Романси без слів», що структурно містить три розділи: «Забуті
арієти», «Бельгійські пейзажі» та «Акварелі».

Серед дев’яти «забутих арієт» (арієта – невелика арія, проста за викладом
і пісенним характером мелодія) найвідомішою є поезія «Так тихо серце плаче»
(переклад М. Рильського).
3.4 Аналіз поезії П. Верлена «Так тихо серце плаче».

Бесіда.
1 Який настрій навіює ця поезія?
2 Про що цей вірш: – про природу чи стан людської душі?
3 Які принципи автора, проголошені в «поетичному мистецтві», відбилися у

творі?
Слово викладача.
За удаваною простотою вірша простежується велика майстерність автора,

його новаторство, відкриття «поезії душі». Верлен використовує все багатство
фонетики французької мови, що викликає труднощі у перекладачів. Поет широко
використовує алітерацію (повторення тих самим приголосних), асонанс
(повторення однакових голосних), гру однокорінних слів, тавтологічні рими-
повтори. Складна система римування поєднується з простим розмовним
синтаксисом: речення короткі, часто неповні, це вигуки та скарги:
«О хлюпотіння зливи / По крівлях, по землі!», «З відчаю хоч кричи! / Печалюсь
без причин» (тут і далі переклад М. Лукаша). Гнучкості реченням додає і такий
прийом, як перенесення рядка: «Любов й зненавиди / Нема, а дітись ніде!»

У вірші всього шістнадцять рядків, а розкривають поезію цілої душі.
Інтерактивна вправа «Заповніть прогалини».
Вставте пропущені слова у висловлювання Максима Горького про

П. Верлена та прокоментуйте його: «У його завше меланхолійних віршах, що ...
глибокою тугою, достотно ... волання відчаю, біль чутливої та ніжної душі, яка
несамовито бажає світла, бажає чистоти, Шукає Бога – та не знаходить: хоче ...
людей – та не в змозі».

Слова для довідки: а) стають, бачиться, знати; б) тріпочуть, знаходилося,
замовчувати; в) хвилюють, літало, покинути; г) бринять, чулося, любити.
3.5 Повідомлення студента про життєвий і творчий шлях А. Рембо.

Скільки молодих геніїв вирвала з літератури смерть! Лише по 37 років
відвела доля таким неперевершеним майстрам літературного слова, як Джордж
Байрон, Олександр Пушкін. Та, порівняно з Байроном і Пушкіним, можна
говорити про творчий феномен, за влучним визначенням Верлена, цього «ангела
і демона» одночасно, бо лише три роки свого життя (з 17 до 20 років) Рембо
віддав мистецтву. Він був надзвичайно обдарованим поетом, свавільним і
агресивним, людиною здібною, але неврівноваженою; все його життя – це
шалена авантюра яку творчості, так і в особистому житті (демонстрування
портретів А. Рембо).

І період (до 1871 р.) – вплив авторитетів, захоплення ідеями Комуни. Поезія,
на думку поета, має стати пророчицею і ясновидицею, а поет –
Прометеем.



ІІ період (поч. 1871-го – поч. 1872 р.) – поезія набуває трагічного звучання.
У цей період з’являється вірш «П’яний корабель» та сонет
«Голосівки».

III період (1872 – 1873) – народження незвичайної форми віршів. Розрив з
П. Верленом, самотність.

Слово викладача.
Артюр Рембо за своє коротке життя здійснив революцію в поезії.

Бунтівник за натурою, він рішуче відмовляється від усіх форм цивілізації –
релігії, моралі, держави, оголосивши їх утіленням буржуазності. Він прагне
радикального оновлення не тільки поетичної, а й звичайної людської свідомості.
Як і Верлен, Рембо намагається створити принципово нову універсальну мову,
за допомогою якої сподівається вивільнити людський дух. Однак наріжним
каменем цього світовідчуття є яснобачення – рішуча і послідовна перебудова
свідомості, звільнення її від традиційної логіки, від тягаря повсякденності. Рембо
приніс у поезію нову, несподівану образність, надзвичайно сміливі метафори і
словосполучення, одним із перших у сучасній французькій поезії почав писати
верлібром.
3.6 Аналіз поезії А. Рембо «Моя циганерія», «Голосівки».

Картка № І
1) Прочитайте вірш «Моя циганерія».
2) Чому поезія має таку назву?
3) На які особливості краєвиду звертає увагу ліричний герой? Який настрій

вони створюють?
4) З ким ліричний герой порівнює Природу? Яку роль вона відіграє у духовних

пошуках?
5) Які асоціації виникли у вас під час аналізу цього твору?

Картка № 2
1) Прочитайте сонет.«Голосівки».
2) Чому, на вашу думку, саме з кольорами асоціюються у поета голосні звуки?
3) Які асоціації навели б ви?
4) Чому «Голосівки» називають панорамою Всесвіту?
5) Створіть каталог літер, які є символічними для групи, особисто

для кожного студента.
Бесіда.
1 Назвіть особливості ранніх поезій Рембо.
2 Якими є основні мотиви зрілих поезій Рембо?
3 Схарактеризуйте ліричного героя цих поезій.
4 У чому полягає новаторство Рембо-символіста?

4 ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
4.1 Запитання до студентів.

1 Що зумовило духовний переворот в умонастроях людей наприкінці XIX –
на початку XX століття?

2 Чиї ідеї цього часу були найбільш поширеними? У чому їхня суть?
3 Назвіть характерні ознаки декадансу.
4 Що таке модернізм? Схарактеризуйте його загальні ознаки.



5 Які течії належали до модернізму?
6 Що таке символізм?
7 Чим відрізняються символізм Бодлера і Верлена?
8 Що таке імпресіонізм?
9 Назвіть відомі вам збірки творів Верлена.
10 Якими є головні мотиви його поезії?
11 Розкрийте особливості верленівської поетики.
12 Назвіть конкретні приклади використання символів у поезіях Верлена.

4.2 Підсумки і висновки заняття.
Загадка поезії Рембо й досі не розгадана. Таємничим є не тільки його відхід

від мистецтва, а й те, що за короткий період творчості він став цілою епохою в
літературі. Деякі сучасні дослідники вважають, що поет дійшов у своїх
експериментах зі словом до крайньої межі, зазирнувши за яку, побачив лише
порожнечу. Він намагався писати, але вже не міг віднайти сенс поетичної
творчості. Можливо, саме ви в майбутньому і розгадаєте загадку творчості,
життя Артюра Рембо.
4.3 Оцінювання.
5 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати теоретичний матеріал підручника щодо теми.
2) Скласти хронологічну таблицю життєвого й творчого шляху В. Вітмена.
3) Вивчити напам’ять вірш «О, капітане!».


