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Тема: Поль Верлен «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня». Естетичні погляди 

поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній 

пісні». Сугестивність, музикальність, живописність лірики 

Мета уроку — формувати компетентності: предметні (знання про життя та 

творчість поета- символіста П. Верлена, зацікавленість ними; навички аналізу ліричного 

твору; потяг до прекрасного; любов до поезії; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: 

пізнавальну активність, критичне мислення; комунікативну: навички спілкування в 

колективі й толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння 

визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі 

інтереси; світогляд). 

Матеріали до уроку: Вірш П. Верлена «Поетичне мистецтво» став поетичним 

маніфестом символізму (написаний 1874 р., надрукований 1882-го). «Найперше — музика у 

слові»,— такою є провідна 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 містить три розділи: «Забуті арієти», «Бельгійські пейзажі» й «Акварелі». 

Поміж дев’яти «Забутих арієт» (арієта — невелика арія, проста за викладом і пісенним 

характером мелодія) найвідомішою є поезія «так тихо серце плаче» (переклад М. Т. 

Рильського). 

— Новаторство Верлена — у наданні поетичному слову небаченої раніше 

музикальності та сугестивності, у збагаченні ритміки вірша. Верлен був одним із перших, 

хто звернувся до «вільного вірша» (vers libre). Нова поетика Верлена зумовлена геть новим 

типом поетичного мислення. Головне для нього — єдність враження від вірша. Поет 

передає тонкі відтінки і глибокі суперечності душевних поривів Природа і людина в нього 

є одним цілим, однією душею, однією піснею, а ось якою вона буде — вирішувати людині: 

такими є кредо Поля Верлена та його нове слово в поезії. 



Поетичною майстерністю Верлена захоплювалися І. Я. Франко та Леся Українка. Його 

вірші українською мовою в різний час перекладали І. Я. Франко, П. А. Грабовський, М. К. 

Вороний, М. К. Зеров, М. Т. Рильський, М. І. Терещенко, М. О. Лукаш, Г. П. Кочур тощо. 

Питання для контролю: 

· Що таке модернізм? Схарактеризуйте його загальні ознаки. 

· Які течії належали до модернізму? 

· Схарактеризуйте символізм. 

Для всіх: вивчити напам’ять поезію П. Верлена (за власним вибором учня); 

уміти характеризувати його творчість, аналізувати його вірші; занотувати основні 

ознаки поезії митця. 

Записуємо відео та надсилаємо на електронну адресу, або організовано 

виходимо в zoom. 

Усі виконані завдання надсилаємо за адресою електронної пошти 

y.levchuk2976@gmail.com 

 

 

 

 

 


