
Тема уроку №25. ПЧ. №2  Оскар Уайльд «Портрет Доріана  Грея» 

Сприйняття навчального матеріалу.

- Англійський письменник кінця ХІХ- поч. ХХ ст. Оскар Уайльд у своєму 

інтелектуальному романі «Портрет  Доріана Грея» порушує досить складні 

філософсько – естетичні й моральні проблеми, замислюючись на 

співвідношенням і роллю краси та моралі в житті особистості. Сьогодні на 

уроці і ми торкнемося цих проблем.

- Король життя, принц парадоксів, він захотів скуштувати плід з кожного 

дерева у світовому саду. Уайльд намагався протистояти всьому офіціозному, 

все буденне його дратувало, все огидне – відштовхувало. Єдине, що рятувало

від сірої буденності – Мистецтво, яке було для нього храмом Краси, де 

завжди багато радості і де можна забутися від жахів світу. Давайте 

пригадаємо основні відомості з його біографії.

1. Тест за біографією Оскара Уайльда

1. В якому місті народився О. Уайльд?

А Парижі;

Б Лондоні;

В Дубліні;

Г Манчестері.

2. Його батько був:

А юристом;

Б лікарем;

В буржуа;



Г судновласником.

3. Псевдонім «Сперанца», який мала мати Уайльда означає:

А надія;

Б віра;

В любов;

Г мудрість.

4.В якому університеті навчався Оскар?

А Гарварді;

Б Ліверпулі;

В Трініті;

Г Оксфорді. 

5. За який твір О. Уайльд одержав першу нагороду?

А поема «Равенна»;

Б казку «Гранатовий будиночок»;

В роман «Портрет Доріана Грея»;

Г казку «Зоряний хлопчик».

6.У роки навчання захоплювався культурою:

А античності;

Б Середньовіччя;



В Відродження;

Г романтизму.

7. Став редактором журналу:

А «Світ політики»;

Б «Світ жінки»;

В «Ранок»;

Г «Дзвін».

8. У якому році було опубліковано роман «Портрет Доріана Грея»?

А 1879;

Б 1889;

В 1890;

Г 1891.

9. Упродовж якого часу було написано роман «Портрет…»?

А місяця;

Б тижня;

В трьох років;

Г трьох тижнів.

10. Ім’я художника, який намалював портрет Доріана:

А Боб;



Б Безіл;

В Білл;

Г Вейн.

11. Хто з письменників позитивно оцінив його журналістську діяльність?

А Е. По;

Б В. Гюго;

В Б. Шоу;

Г Ш. Бодлер.

12. Уайльд був представником:

А англійського романтизму;

Б англійського реалізму;

В англійського символізму; 

Г англійського раннього модернізму.

Учні здійснюють взаємоперевірку робіт.

Складання «сюжетного ланцюжка» твору  

1. Приїзд Грея, «чистого» й невинного.

2. Зустріч з Безілом.

3. Вплив лорда Генрі на душу Грея, спокуси.

4. Малювання портрета.



5. Зустріч із Сибілою Вейн, знайомство, холодність у відносинах.

6.Здійснення бажання Грея – життя в насолоді.

7. Самогубство Себіл Вейн.

8. Відображення змін на портреті.

9.Убивство Безіла.

10. Шлях насолоди, розпусти й деградації, вплив на інших людей.

11. Самогубство Алана Кембела.

12. Знищення портрета і смерть – убивство власної совісті, душі.

Вчитель: Подумайте і дайте відповідь:

- Хто мав вплив на життя юнака?

 2.Словникова робота

Гедоніст – людина, яка живе,намагаючись отримати якомога більше 

насолоди від життя.

Естет – людина,яка звертає особливо увагу на естетичні явища, будує 

життя за принципами прекрасного. 

 Лорд Генрі – гедоніст

Англійський аристократ,самий справжній салонний апостол насолоди і 

розкошів.  З перших сторінок роману одержує перемогу за душу та красу 

юнака. «Прекрасне у житті – це насолода почуттів, треба лише дати вияв 

кожному почуттю, втілити кожну мрію». «Єдиний спосіб позбутися 

спокуси – піддатися їй» (улюблений парадокс письменника). Лорд – 

тонкий психолог і дуже добре знається на людях. Він відразу полонить їх.



Так стається  і з Доріаном. Він говорить: «Краса – це одна з великих істин

світу, як сонячне світло, як весняна пора, як відбиття у водах тої срібної 

шкарлупи, що ми звемо місяцем. Краса – це поза всякими сумнівами. (…)

Час – ревнивий, він зазіхає на ваші троянди і лілеї. Ваше лице стане 

жовтавим, щоки позападають, очі потьмяніють. Ви будете неймовірно 

страждати… О! Розкошуйте часом, доки юні! ». Для нього Доріан стає 

красивою іграшкою.

Безіл Голуорд -  художник - естет

Художник – втілення ідеї служити мистецтву. Він творить красу. У Безіла

гаряче, чуйне серце і добра,щира душа, яку він вкладає в кожний свій 

твір. Портрет  Доріана – найкраще його творіння. Він спочатку не хоче 

нікому його показувати, не хоче відкривати власну душу. Він обожнює 

Доріана, стає йому другом. Він намагається застерегти його від такого 

способу життя, який потребує насолод різного роду за будь – яку ціну. 

Він не міг передбачити, як трагічно закінчиться його візит до того, хто 

надихнув його на створення найкращого полотна. Художник страждає від

того, що відчуває страшенний розрив між ідеальним змістом, який він 

вклав у своє творіння, і життям, що розбиває його мрії, не дає йому змоги 

бути щасливим.

Доріан і Сибіл Вейн

Кохання до Сибіл він відчував доти, поки бачив у ній літературну 

героїню: Джульєтту, Офелію, Розалінду, Беатріче, Корнелію. А дівчина 

палко покохала молодого красеня. Вона не могла пережити того, що Грей

грубо відштовхнув її і випила отруту. Під впливом лорда Генрі він 

позбавляється переживань: «Якби я прочитав це у книжці, я ридав би! А 

от тепер, коли це сталося у житті, і сталося зі мною воно виглядає занадто

дивовижним, щоб проливати сльози». Це був перший вияв жорстокості, 



що започаткував зміни на портреті. Він втрачає душевний спокій. 

Подвійне життя, яке він веде, страх, що хто - небудь побачить портрет і 

розгадає його таємницю заганяє його в глухий кут, штовхає на нові 

злочини проти своєї совісті.

Символіка, пов’язана з портретом

 Саме портрет стає символом людської душі, що стала занадто 

потворною. Через зміни на портреті автор змальовує моральну 

деградацію головного героя. Портрет стає символом гріхопадіння не 

тільки головного героя. Автор імпресіоністичними засобами створює 

узагальнений символ – портрет людського гріха.

Дискусія за романом О. Уайльда

- Чи можна вважати аморальною книгою роман «Портрет Доріана Грея»?

- У романі є згадка  про «отруйну книгу», що негативно вплинула на 

головного героя твору і підштовхнула його до аморальних вчинків, до 

виправдання  людських пороків. Тож, можливо, цей твір також є такою 

книгою, як стверджували  сучасники письменника.

 Домашне завдання.  

Продовжити речення: Образ Доріана Грея змусив мене замислитись над…



Тема уроку  №26.  «  Шарль  Бодлер  (1821  –  1867).   Життя і  творчість.
Збірка «Квіти зла». Традиційність і  своєрідність вирішення проблеми
«поет і натовп» у вірші «Альбатрос ».

Сприйняття навчального матеріалу.

     Як відомо, наприкінці XIX століття письменники активно шукали шляхи
оновлення  літератури.  Реалізм  і  натуралізм,  що  тоді  існували,  уже  не
задовольняли потреби митців,  котрі намагалися здійснити прорив від сірої
буденності у світ, де панує гармонія і краса. Письменники мріяли про твори,
які відображували б не конкретні предмети і життя людей, а духовне буття,
власну думку,  що має  особливі  закони.  Ці  прагнення  знайшли втілення  в
теорії й практиці однієї з літературних течій модернізму – символізмі, який
виник і найяскравіше розвинувся у французькій поезії, справивши великий
вплив на всю світову літературу. Разом із символізмом у літературі того часу
існували реалізм, модернізм, натуралізм, імпресіонізм, неоромантизм.

Робота зі словником літературознавчих термінів. 

  Реалізм (лат.  rеаlіs – речовий, дійсний) – літературно-мистецький напрям,
який  полягає  у  всебічному  відображенні  взаємин  людини  і  середовища,
впливу соціально-історичних обставин на формування особистості.

Модернізм (фр.  modern  –  сучасний,  найновіший)  –  загальна  назва  нових
літературно-мистецьких  течій  нереалістичного  спрямування  кінця  XIX  –
початку XX ст., що виникли як заперечення традиційних форм та естетики
минулого.

Неоромантизм (від грець – молодий, новий і фр. romantisme) – умовна назва
естетичних тенденцій,  що виникли в літературі  на межі XIX-XX ст.  Течія
раннього  модернізму.  На  естетику  неоромантизму  здійснили  вплив
філософські  концепції  А.  Шопенгауера  та  Ф.  Ніцше,  наукові  відкриття  З.
Фрейда, взаємодія з реалістичними тенденціями.

    Як  і  попередники,  представники  романтизму  XX ст.  –  неоромантики
заперечували  прозу  “обивательського”  життя.  Вони  оспівували  мужність,
подвиг, романтику пригод, часто обираючи тлом для своїх сюжетів екзотичні
країни.  Характерний  неоромантичний  герой  –  непересічна  сильна
особистість,  нерідко  наділена  рисами  “надлюдини”,  вигнанець,  що
протистоїть суспільній більшості, шукач романтики та пригод.

    Сюжетові  неоромантичного  твору  притаманні  напруженість,  елементи
небезпеки, боротьби, таємничі або надприродні події.



    Неоромантичні  ознаки  простежуються  у  таких  авторів:  Д.  Конрад,  Р.
Кіплінг,  Р.  Л.  Стівенсон,  А.  Конан  Дойл,  Е.  Л.  Войнич,  Г.  Ібсен,  Джек
Лондон, Максим Горький, Ю. Яновський, О. Кобилянська, Леся Україна, О.
Олесь, М. Вороний, М. Хвильовий.

    Натуралізм  (фр.  nаturalisme,  лат.  nаturа  –  природа)  –  літературно-
мистецький напрям, що виник у Франції в 70-ті роки XIX ст. і у 80-90-ті роки
охопив літературу Західної Європи та США. Визначається об’єктивістським,
фотографічним  зображенням  дійсності,  трактуванням  причинної
зумовленості людського характеру біологічними, спадковими чинниками та
соціально-матеріальним  середовищем.  Представниками  натуралізму  є  Е.
Золя, брати Ж. та Е. Гонкури, певною мірою Гі де Мопассан, Г. Гауптман, Г.
Ібсен та ін. У малярстві риси натуралізму можна знайти в картинах Е. Мане,
К. Моне, Г. Курбе тощо.

    Програму  натуралізму  виклав  Е.  Золя  в  книгах  “Експериментальний
роман” (1880) та “Романісти-натуралісти” (1881).

    Натуралістична художня система спиралася на позитивістську філософію
О. Конта й методи біологічних наук.

    Натуралісти намагалися зробити мистецтво саме таким,  як  наука.  Їхні
твори  стали  “клінічним”  документом,  історією  спадкової  хвороби,
протоколом  судової  експертизи.  Соціальна  роль  людини  трактувалася
натуралістами як жорстоко детермінована (робітники, пралі, солдати, лікарі
були середньоарифметичними величинами і завжди мали бути жертвами й
бунтівниками).  Натуралізм  закладався  на  спробі  довести  умовність
мистецтва,  прагненні  перетворити  художній  твір  на  точну  копію  факту.
Важливе  значення  митці  цього  напряму  надавали  опису.  У  статті  “Про
роман” (1888) Е. Золя проблемам опису присвятив цілий розділ.

    Складність  натуралізму  полягала  в  тому,  що  він,  з  одного  боку,
демократизував мистецтво, розширював його тематику, показуючи все нові
площини життя, а з іншого – дещо втрачав в естетичному плані, бракувало
йому й широких узагальнень.

    В Україні натуралізм не знайшов істотного поширення, хоча й мав деякий
вплив на художні шукання І. Франка, котрий у своїх літературно-критичних
працях досліджував систему натуралізму (“Влада землі в сучасному романі”
(1891), “Еміль Золя та його життя і  писання” (1898) тощо). Леся Українка
вказувала,  що  за  правдою  факту  натуралісти  не  бачили  художньої
узагальненої правди і перебували під гіпнозом факту, їх поетика – “шукати
фактичної правди і на ній все будувати”.)



    Імпресіонізм (фр. іmрression – враження) – течія раннього модернізму, яка
відзначається  ушляхетненим,  витонченим  відтворенням  особистісних
вражень і спостережень, мінливих відчуттів і переживань.)

 Особливості символізму та його основні ознаки.

     Як літературна течія символізм сформувався у французькій поезії 70-80-х
років XIX століття і розвивався аж до початку XX ст.

   Символізм (гр.  sуmbolon – знак, символ, ознака) – одна з течій раннього
модернізму,  в  якій  замість  художнього  образу,  котрий  відтворює  певне
явище,  застосовується  художній  символ,  що  є  знаком  мінливого  “життя
душі” і пошуку “вічної Істини”.

    Термін запропонував французький поет Ж. Мореас у статті “Символізм”
(1886).  Домінуючою ознакою нової тенденції  він вважав вияв “прихованої
близькості до первісних ідей”, підкреслюючи, що мистецтво прагне втілити
ідею в чуттєву форму, перетворити первинні емоції на лінії, кольорові плями,
звуки, яким надається символічного значення.

    Символісти вважали, що сутність світу не можна пізнати за допомогою
раціоналістичних  засобів,  бо  вона  доступна  лише  інтуїції  і  розкривається
тільки на ірраціональній основі – через натяк, осяяння.

Ознаки символізму:

– поет – божество, творець загадкового світу символів та алегорій;

– пріоритет творчої інтуїції, що розглядалася як містичне прозріння;

– протиставлення реальності світу духовному, вічних ідей та символів;

– прагнення наблизитися до непізнаної таїни, Вічності, Сенсу всього сущого;

–  у  центрі  твору  –  художній  символ  (знак  прихованих  процесів,  що
відбуваються в людській душі, відображення нелегких пошуків Істини);

– Краса – це Істина і форма Бога;

– сугестивність письма (натяки, навіювання смислів);

– складний метафоризм;

– метамова;

– музикальність;



– абстрактність образів;

– вишуканість, шляхетність лірики;

– намагання висловити невимовне.

   Ідеї  французьких  символістів  позначилися  на  творчості  українських
письменників:  М.  Вороного,  Олександра  Олеся,  Д.  Загула,  Б.  Лепкого,  П.
Тичини та ін.

     Французькі символісти здійснили важливий крок у розвитку мистецтва,
відкриваючи шлях до модернізму. Їх поезія відзначається високим змістом і
довершеністю естетичної форми.

            Життєвий та творчий шлях Ш. Бодлера.

     Шарль-П’єр Бодлер народився 9 квітня 1821 року в Парижі. Його батько,
Франсуа Бодлер, походив із селян, але в епоху Наполеона став сенатором.
Коли  народився  син  йому  було  62  роки,  а  дружині,  Кароліні,  всього  27.
Франсуа  Бодлер  був  художником,  і  з  раннього  дитинства  прищеплював
синові любов до мистецтва, разом вони відвідували музеї та галереї. Батько
знайомив Шарля-П’єра зі своїми друзями-художниками. Та коли хлопчикові
було шість років, тато помер. Через рік мати вийшла заміж за генерала Жака
Опіка.  Стосунки  з  вітчимом  у  Шарля  не  склалися.  Заміжжя  матері
спричинило  тяжку  психічну  травму,  пов’язану  скоріше  не  з  раннім
сирітством, а зі “зрадою” матері (саме так Шарль сприймав цей її вчинок).
Тому в період отроцтва юнак шокував батьків своєю поведінкою.

    Утім думка про вітчима як про жорстоку людину була хибною. Він дійсно
мав  хист  до  військової  кар’єри,  адміністративної  діяльності,  був  Великим
командором ордену Почесного легіону.  Та разом з  тим Опік розумівся на
мистецтві і пізніше Шарль Бодлер у своїх листах неодноразово ділився з ним
своїми творчими планами,  називаючи “татусем”.  Хоча в дитинстві  хлопця
дуже дратувало те, що Опік обмежував його бунтівну вдачу,  намагаючись
побороти схильність пасерба до непродуманих вчинків. Це ображало Шарля,
але в дійсності для такої поведінки вітчима були підстави.

     Бодлер крізь усе життя проніс світле почуття до матері. Він завжди писав
їй  ніжні  листи,  особливо  після  смерті  Опіка,  піклувався  про  її  здоров’я,
ділився  з  нею  творчими  планами,  шкодував,  що  не  може  допомогти
матеріально. Бодлера називали “проклятим” поетом, але він говорив, що не
хоче бути проклятим своєю матір’ю.

    Коли Шарлю виповнилося  11 років,  родина перебралася  до  Ліона,  де
хлопчик  почав  відвідувати  пансіон.  Там  трапилася  пригода,  що  змінила



життя Шарля. Одного разу до нього потрапила записка, що компрометувала
його  товариша.  На  вимогу  викладача  віддати  записку  Шарль  порвав  її  і
проковтнув. Коли його покликали до директора, він відмовився переказати
зміст записки і заявив, що віддає перевагу будь-якій карі перед зрадництвом.
За цей вчинок Шарля виключили з пансіону, і  йому довелося навчатися в
іншому закладі – колежі Людовіка Великого. Шарль закінчив його у 1840
році,  одержав  ступінь  бакалавра  і  нарешті  відчув  себе  вільним.  Юнак
відмовився продовжувати навчання і вирішив стати поетом.

      У травні 1841 року батьки, намагалися відвернути Шарля від поганого
впливу богемного кола, відправили його на о. Маврикій в Індійському океані,
що юнак сприйняв як покарання. На острові Шарль мав працювати вчителем,
але через рік він повернувся до Франції.

    1848 року Бодлер брав участь у революції, яку сприйняв із захопленням,
став до лав учасників барикадних боїв. У щоденнику “Моє оголене серце” він
так згадує про себе 27-річного:  “Моє сп’яніння від 1848 року. Якою була
природа  цього  сп’яніння?  Жага  помсти.  Природне  задоволення  від
руйнування. Літературне сп’яніння; спогади про прочитане”.

     У творчій біографії важливе місце посідає творчість кінця 40-х років –
першої  половини  50-х  років.  Бодлер  експериментує  в  прозі  (новела
“Фанфарло” (1847)), драматургії (п’єса “П’яниця” (1854)), пише нотатки про
художні виставки, перекладає твори Е. По, присвячує йому два літературно-
біографічних  нариси  (“Едгар  По,  його  життя  і  творчість”  (1852)  і  “Нові
нотатки про Едгара По” (1857)). Та все ж таки літературну долю Ш. Бодлера
визначила його єдина поетична збірка “Квіти зла”.

     Після революції  1848 року поет пережив глибоку духовну кризу.  Він
переосмислює ці події, намагається осягнути все, що сталося, з філософської
точки зору, змінюються погляди митця на світ. Якщо раніше він вважав, що
світ – це збалансованість добра і зла, то тепер, на його думку, зло виявляється
всесильним. Поет інакше побачив і людину. Бодлер стверджує, що людина
має  два  прагнення:  одне  спрямоване  до  Бога  (духовність,  прагнення  до
внутрішнього  вдосконалення),  друге  –  до  Сатани  (тваринні  інстинкти,
насолода від власного падіння).

    Увесь біль поета за духовний стан сучасного йому суспільства вилився у
збірці “Квіти зла” (1857). Після її виходу Бодлер написав небагато: “Салон
1859 року” (1859), “Штучний рай” (1860), друге видання “Квітів зла” (1861),
до якого ввійшли 35 нових віршів і 50 віршів у прозі (1857-1867), які було
надруковано окремим томом під назвою “Паризький сплін” (1869).

    На початку 1862 року Ш. Бодлер тяжко захворів. Його мучив головний
біль, жар, безсоння, але він не здавався. У квітні 1864-го поет від’їжджає до



Брюсселя, де читає лекції й домовляється про видання своїх творів. Однак
лекції  не  приносять  ні  успіху,  ні  грошей,  до  того  ж  не  вдається  укласти
контракт з  видавцем. Поет працює над щоденником “Моє оголене серце”,
який  мріє  опублікувати  окремою  книгою,  але  робота  не  приносить
задоволення.

      4 лютого 1866 року під час відправи у церкві Сен-Лу в Наморі Бодлер
втратив свідомість. Це було початком тривалої і тяжкої хвороби. 31 серпня
1867  року  Ш.  Бодлер  помер.  Його  поховано  в  Парижі  на  цвинтарі
Монпарнас.

Інформація для допитливих.

     Сучасники розповідали, що Бальзак і Бодлер випадково наскочили один
на одного під час прогулянки, і це комічне зіткнення, що викликало в обох
сміх,  послужило  приводом  до  знайомства.  Півгодини  по  тому  вони  вже
прогулювалися по набережній Сени й розмовляли про все,  що спадало на
думку.

   До  речі,  Бальзак  був  одним з  улюблених  письменників  і  літературних
учителів Бодлера.

                Естетичні погляди Ш. Бодлера

        У  своїй  творчості  Ш.  Бодлер  розробляв  принципи  нового
модерністського  мистецтва.  Він  наголошував,  що  роль  Краси  у  світі  є
надзвичайною. На його думку, мистецтво стає Прекрасним лише тоді, коли
виражає почуття, пристрасті, мрію кожного. Прекрасним у мистецтві може
бути  будь-яка  річ,  будь-яке  переживання,  але  таїну  Прекрасного  ніхто  й
ніколи так і не осягне. Таємниця співчуття – це теж ознаки краси. Бодлер
завжди наголошував на тому, що досконале не може бути завершеним. Це
означає, що справжній витвір мистецтва має знайти своє продовження в душі
читача, викликати в нього певні переживання, почуття, змусити зазирнути в
самого себе.

        Головним для ліричного героя поета стали вже не конфлікти з дійсністю,
а  його  внутрішні  протиріччя.  Окрім  того,  він  силою уяви  здатен  творити
новий світ власних бажань, марень і почуттів. Цей світ безмежний у власних
проявах і до кінця не пізнаний.

         Історія створення і структура збірки “Квіти зла”.

    Книга,  що  містить  лише  двісті  сторінок  невеликого  формату,  стала
перлиною світової лірики.



      Задум збірки визрів у 1846 році. Тоді цей твір мав називатися “Лімби”, що
означає “верхні кола пекла”. Звичайно, виникають асоціації з Данте та його
твором  “Божественна  комедія”.  Пеклом  здавалося  поетові  сучасне  життя,
пекельні муки відчували як ліричний герой твору, так і сам автор. Але таку
назву  вже  мала  книга  Теодора  Верона.  Письменник  Іполит  Бабу  підказав
іншу –  “Les  Fleurs  du  Mal”  (“Квіти  зла”).  Ця  назва  сподобалася  Бодлеру,
окрім того слово “lе Маl” має ще й інше значення – біль. Саме так називалася
нова збірка поета, що з’явилася 1 червня 1855 року і містила лише 18 віршів.

      Назва  твору виявилася  напрочуд влучною і  виразною, відбивала всі
суперечності, які переживав поет.

      Книга має посвяту, вступ і складається із шести циклів: “Сплін та ідеал”,
“Паризькі  картини”,  “Вино”,  “Квіти  зла”,  “Бунт”  і  “Смерть”.  Усі  вони
об’єднані за проблемно-тематичним принципом.

     Вірші у збірці мають здебільшого двопланову структуру, але на першому
плані – предмети,  емпіричні  явища,  конкретні деталі,  а  за  ними ховається
ідея,  абстракція,  що  перетворює  предметно-емпіричні  образи  на  символи.
Символіка поета звернена до “реальної свідомості”,  спрямована глибоко й
експресивно виразити суперечливе духовне буття особистості.

    Сучасники  не  сприйняли  книгу  Ш.  Бодлера,  звинуватили  його  в
аморальності, а проти автора було висунуте судове обвинувачення в “образі
суспільної моралі”. Навіть його мати не зрозуміла книги сина і приєдналася
до думки критиків. Суд над поетом відбувся 20 серпня 1857 року.

     Зазначимо, що в той же час судили й іншого письменника – Г. Флобера,
автора роману “Пані Боварі”. Але у Флобера був блискучий адвокат і митця
виправдали. А Ш. Бодлерові присудили сплатити штраф у сумі 300 франків.
Видавець його збірки теж мав сплатити штраф – 100 франків. Окрім того, суд
вимагав виключення зі збірки шести віршів, увесь тираж заарештували.

   Бодлер  був  у  розпачі  і  переживав  тяжку  депресію.  Він  написав
зворушливого листа імператриці з проханням зменшити штраф. Імператриця
відгукнулася на сповідь поета, і штраф зменшили до 50 франків.

   Напередодні  Різдва  1857  року  Ш.  Бодлер  писав:  “Я  кілька  місяців
перебуваю  в  полоні  жахливої  апатії,  що  порушила  все.  Самотність  без
підтримки й без роботи – жахлива річ…”.

    Пройшов певний час, доки Бодлер почав писати.

«Альбатрос»

Переклад Дмитра Павличка



Буває, моряки піймають альбатроса,

Як заманеться їм розваги та забав.

І дивиться на них король блакиті скоса –

Він їхній корабель здалека проводжав.

Ходити по дошках природа не навчила –

Він присоромлений, хода його смішна.

Волочаться за ним великі білі крила,

Як весла по боках розбитого човна.

Незграба немічний ступає клишоного;

Прекрасний в небесах, а тут – як інвалід!..

Той ляльку в дзьоб дає, а той сміється з нього,

Каліку вдаючи, іде за птахом вслід!

Поет, як альбатрос – володар гроз і грому,

Глузує з блискавиць, жадає висоти,

Та, вигнаний з небес, на падолі земному

Крилатий велетень не має змоги йти.

Аналіз вірша.

–  Якими  зображені  матроси?  (У  перекладі  Д.  Павличка  це  люди,  які
розважаються  на  палубі  корабля  і  задля  розваг  “піймали  альбатроса”.  У
перекладі  М.  Терещенка  про  них  написано  так:  “Щоб  їм  розважитись,
веселий гурт матросів. безпечно ловить птиць, величних альбатросів”. Вони



жорстоко розважаються: “Той – люльку в дзьоб дає, а той сміється з нього, /
Каліку  вдаючи,  іде  за  птахом  вслід”.  Тобто,  матроси  змальовані  як  юрба
веселих, жорстоких гуляк.)

– А яким зображено альбатроса в небі та на палубі? (У Д. Павличка альбатрос
– “король блакиті”, у нього “великі білі крила”, “прекрасний в небесах”. У М.
Терещенка  –  “величні  альбатроси”,  “ясних висот владику”.  Але на  палубі
птах змінюється. У Д. Павличка – “він присоромлений, хода його смішна. /
Волочаться за ним великі білі крила, / Як весла по боках розбитого човна”,
“Прекрасний в небесах, а тут – як інвалід!”.)

– Який прийом використовує автор при зображенні матросів та альбатроса?
(Прийом  контрасту.  Але  протиставлення  тут  набагато  глибше.  У  вірші
протиставляються два світи: романтичний і реальний, приземлений.)

– Хто з героїв який зі світів уособлює? (Матроси – реальний, земний, ниций,
морально недосконалий. Альбатрос – світ волі, високих ідеалів, мистецтва.)

–  До  кого  уподібнюється  альбатрос?  Чому?  (Альбатрос  уподібнюється
поетові, котрий також протиставляється натовпу, що його не визнає.)

–  Який  художній  прийом  використовує  автор  при  змалюванні  образу
альбатроса? (Алегорію.)

– У чому полягає особливість композиції? (Композиція вірша побудована на
опозиціях,  що допомагають показати два несумісні першоджерела: земне і
небесне, вільний простір неба і замкнений корабля, високе і нице, альбатрос і
матроси, поет і натовп.)

–  Подумайте,  завдяки  чому  досягається  композиційна  єдність  вірша?
(Композиційна  єдність  досягається  за  допомогою  центрального  образу  –
альбатроса.)

– Які образи вірша є символічними? Дайте їх тлумачення. (Образ альбатроса
(символ  поета),  політ  альбатроса  (символ  нестримного  польоту  фантазії
митця), неба (символ творчої волі митця), “висота” і “блакить” символізують
піднесені прагнення митця.)

– Які кольори використовує автор? (Блакить, білий, темні, похмурі.)

– Визначте  тему вірша. (Тема вірша – місце поета та його призначення в
суспільстві.  У  вірші  розкривається  трагедія  митця  в  духовно  ницому
суспільстві.)

– Яким, на думку автора, має бути поет? (Поет як альбатрос – володар гроз та
грому, / Глузує з блискавиць, жадає висоти, / Та, вигнаний з небес, на падолі



земному / Крилатий велетень не має змоги йти”. Поет прагне до високого, він
завжди залишається вільним у світі своєї уяви, але натовп його не розуміє.)

Творче завдання.

– Порівняйте переклади Д. Павличка і М. Терещенка.

(У вірші, Д. Павличком, альбатроса не можна вважати переможеним. І навіть,
знаючи  про  драматичну  долю  поета,  перекладач  услід  за  Ш.  Бодлером
проголошує  перемогу  духовного  першоджерела  над  земним.  У  вірші,
перекладеному  М.  Терещенком,  заслуговує  на  увагу  образ  “несамовитої”
юрби  матросів,  які  є  уособленням  натовпу,  що  протиставляється  творчій
особистості. У цьому перекладі яскраво розкривається саме конфлікт митця
зі  світом.  Обмеженість  земного  світу  підкреслюється  і  словом  “тюрма”.
Перекладач  теж  утверджує  силу  генія  митця,  здатність  наповнювати
дійсність світлом високих ідей.)

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити  на пам’ять вірш Ш. Бодлера “Альбатрос”.

Тема  уроку  №27. «Теоретичні  засади  й  художні  відкриття  поезії
французького  символізму.  Взаємодія  символізму  й  імпресіонізму  в
ліриці.  Поль  Верлен  (1844  –  1896).  «Поетичне  мистецтво»,  «Осіння
пісня».

Сприйняття навчального матеріалу.

Сприйняття музикальної стихії як першооснови життя й мистецтва — один із
провідних  принципів  символізму.  Поезія  символізму  не  висловлювалася
логічною мовою понять, вона виникала з “духу музики”, передаючи ліричний
настрій  за  допомогою  звуків.  Звідси  —  мелодійний  характер  лірики
символістів.  Слово для них — передусім музика,  а  не зміст.  Талановитий
французький  поет-символіст  Поль  Верлен  належав  до  тих  поетів,  які
сприймають  світ  завдяки  звукам.  Із  цим пов’язаний  девіз  митця  (звертає
увагу на епіграф до уроку).  Музикальність поезії  Верлена — це не просто
звукопис:  це  музикальна  стихія.  Звук  у  його  віршах  передає  не  тільки
відчуття  й переживання автора,  а  також явища зовнішнього світу.  Саме з
музикою поезії Поля Верлена ми сьогодні познайомимося. 

Поль Верлен



  Умовно історія символізму починається з виходу друком 1857 р. “Квітів
зла”  Шарля  Бодлера.  Наступним кроком  у  розвитку  цього  напряму стали
“Сатурнічні  поезії”  Поля  Верлена,  оприлюднені  1866  р.  За  твердженням
астрологів, Сатурн — сумна й похмура планета. Верлен був переконаний, що
він народжений саме під знаком цієї планети, тому не має щастя у житті.
Твори Бодлера значно вплинули на молодого Верлена, сповнивши його серце
похмурими та трагічними мелодіями, розвіявши юнацькі ілюзії й романтичні
мрії.  як  наслідок  —  написання  віршів  із  дивовижною  вишуканістю  й
вигадливістю  поетичної  форми,  милозвучністю  та  глибиною  почуттів
ліричного  героя.  через  музику  автор  спробував  передати  весь  діапазон
вражень  і  емоцій.  Вірші  Верлена  одразу  привернули  увагу  читачів.  А
написаний 1874 р. вірш “Поетичне мистецтво” поет уважав програмовим для
себе.

ПОЕТИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Найперше - музика у слові!
Бери ж із розмірів такий,
Що плине, млистий і легкий,
А не тяжить, немов закови.

Не клопочись добором слів,
Які б в рядку без вад бриніли,
Бо наймиліший спів - сп'янілий:
Він невиразне й точне сплів,

В нім - любий погляд з-під вуалю,
В нім - золоте тремтіння дня
Й зірок осіння метушня
На небі, скутому печаллю.

Люби відтінок і півтон,
Не барву - барви нам ворожі:
Відтінок лиш єднати може
Сурму і флейту, мрію й сон.

Винищуй дотепи гризькі ті,
Той ум жорстокий, ниций сміх,
Часник із кухонь тих брудних -
Від нього плач в очах блакиті.

Хребет риториці скрути
Та ще як слід приборкай рими:
Коли не стежити за ними,
Далеко можуть завести.



Хто риму вигадав зрадливу?
Дикун чи то глухий хлопчак
Скував за шаг цей скарб, що так
Під терпугом бряжчить фальшиво?

Так музики ж всякчас і знов!
Щоб вірш твій завше був крилатий,
Щоб душу поривав - шукати
Нову блакить, нову любов,

Щоб мчав, де далеч непохмура,
Де чари діє вітерець,
Де пахне м'ята і чебрець...
А решта все - література.

Перекладач: Г.Кочур

 Аналіз тексту поетичного твору (робота В групах)

 Поезію, яка перед вами, називають твором-маніфестом.

 Чим  зумовлена  саме  така  характеристика  й  у  чому,  за  Верленом,
полягає принцип музикальності в поезії?

Перекажіть своїми словами “рекомендації” П. Верлена щодо:

а) обрання розміру;

б) добору слів;

в) використання тонів і відтінків.

(П. Верлен уважав, що розмір потрібно обирати такий, “що плине”, він також 
має бути “млистим і легким, / А не тяжіть, немов закони”. Розмір не має 
сковувати поетичної фрази. Його завдання — вивільняти енергію вислову, 
сприяти вираженню мінливого, неясного, нечіткого, невловимого. 

Такі самі вимоги висуває митець до добирання слів. На відміну від вимог 
класичної поетики, слова слід добирати не за принципом правильності, а у 
такий спосіб, щоб вони “в рядку без вад бриніли”, тобто захоплювали читача 
безпосереднім враженням, навіть якщо не зовсім зрозумілим. 
Найдосконалішими у віршах, на думку автора, є напівтони й відтінки: “Люби 
відтінок і півтон, / Не барву — барви нам ворожі: / Відтінок лиш єднати 
може / Сурму і флейту, мрію й сон”)



Як ставиться П. Верлен до:

а) дотепів;

б) риторики;

в) рими?

Чим вони не задовольняють поета?

 Що він протиставляє цим традиційнимлітературним прийомам?

(У вірші “Поетичне мистецтво” поет особливо гостро критикує риму. Хоча
сам автор на практиці не уникав римування, проте вважав, що рими — це
щось  загрозливе  й  небезпечне  для  сутності  поезії:  “Коли  не  стежити  за
ними, / Далеко можуть завести”. На думку автора, рима не має заважати
невимушеному вираженню емоцій. Першого винахідника рими він називає
“дикуном” і  “глухим хлопчаком”, а звучання переобтяженого римами вірша
порівнює із бряжчанням терпуга. Автор також не є прихильником риторики й
дотепів, порівнюючи їх із “часником із кухонь тих брудних”, оскільки вони
нівечать поезію)

Яке з двох мистецтв, що протиставлені в поезії, єживим, а яке — 
мертвим? Доведіть своє твердження цитатами з тексту.

Спробуйте пояснити внутрішню логіку думки П. Верлена.

(Поет відмовляється визнавати “стару” поезію, оскільки вважає її мертвою: у
ній  невиразне,  ледь  помітне  душевне  тремтіння  принесено  у  жертву
зовнішній бездоганності;  через  це вона часто має вигляд досконалого,  але
бездушного  витвору  митця.  З  іншого  боку,  “нову”  поезію  він  підносить,
оголошуючи,  що вона є специфічним поглядом на світ — “поглядом з-під
вуаллю” або враженням сп’янілої людини. Утративши здатність бачити чітко,
око привчається розрізняти напівтони й відтінки. Таке нове, запаморочливе
світобачення  є  єдино  можливим і  справжнім,  адже тільки  відтінок  здатен
з’єднати реальність і сон, змалювати Всесвіт у містичній цілісності)

Поясніть, у чому, за Верленом, полягає принципмузикальності в поезії 

П. Верлена.

(На думку Верлена, музикальна стихія — це новий тип поетичного мислення,
нова поетика, зовсім інший принцип взаємодії звуку, смислу та слова. Поет
має бути здатним сприймати таємницю буття не стільки розумом, скільки
усіма  почуттями,  усіма  інстинктами одразу. Верленівська  музикальність —
це новий спосіб спілкування поета зі своєю аудиторією: загадками, натяками,



недомовленістю.  Автор  намагається  налаштувати  читача  на  сприйняття
таємничого, просить умикати на повну потужність свою уяву, усі почуття,
без  останку  віддаючись  музикальній  стихії.  На  противагу  логічно-
раціоналістичним  принципам  поезії  минулого,  Верлен  проголосив
необхідність створення іншого стилю в мистецтві — легкого, мелодійного й
чуттєвого.)

Висновок.  Поль  Верлен  виступив  проти  раціоналізму  в  поезії,  проти
штучності,  риторики,  вимагав  від  поета  справжнього  мистецтва,  чистого
подиху  почуттів,  тремтливого  передавання  вражень,  закликав  наблизити
поезію до музики. Мелодику вірша він протиставив його смисловій чіткості,
уважаючи  лірику  мистецтвом  натяків  і  напівтонів.  Слово  для  нього  —
насамперед музика, а не зміст

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити на пам'ять  “Осінню пісню” П. Верлена.

ОСІННЯ ПІСНЯ

Неголосні
Млосні пісні
Струн осінніх
Серце тобі
Топлять в журбі,
В голосіннях.

Блідну, коли
Чую з імли -
Б'є годинник:
Линуть думки
В давні роки
Мрій дитинних.

Вийду надвір -
Вихровий вир
В полі млистім
Крутить, жене,
Носить мене
З жовклим листям.

Перекладач: Г.Кочур



Тема уроку №28. Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Моя 
циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму
й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя 
циганерія ».

 Сприйняття навчального матеріалу .

    Артюр Рембо вважається одним із найвідоміших і найскладніших поетів 
Франції . Справжній бунтівник , « ясновидець » , який не хотів і не 
витримував жодних пут , не дотримувався жодних законів , норм суспільства 
« Я той , хто страждав , і хто збунтувався »,- писав А.Рембо . Цивілізацію він 
оголосив втіленням буржуазності . Мотиви свободи ,прагнення до волі 
звучать у його віршах. Але це також одна з найтрагічніших постатей в поезії .
Поль Верлен , захоплюючись « стрімким польотом його поетичної фантазії , 
що ширяє в різних , подекуди суперечливих , сферах людського духу » , 
назвав поета « ангелом і демоном ».Всесвітня слава прийшла до поета вже 
після смерті . Ім’я його – символ світового поетичного авангарду .

 Ознайомлення із життєвим і творчим шляхом поета ( прочитати по 
підручнику с.177-178 ).

Робота в зошиті .

А. Рембо - французький поет межі 19-20 ст., один із найяскравіших 
представників символізму . Його поезія належить до найпарадоксальніших 
явищ літературного життя . Рембо називають « метеором європейської поезії 
» , оскільки прожив лише 37 років , а його творчість тривала лише 4-5 
років .Після неймовірного злету покинув літературну діяльність і ніколи до 
неї не повертався .

 Робота з опорно-логічною схемою до творчості А.Рембо .

1) Перший період до 1871 року . Під впливом творчості В.Гюго , Ш.Бодлера 
він викриває нікчемність дворянства ( «Засідатель») , лицемірство служителів
церкви (« Покарання Тартюфа ») , Другу імперію (« Шаленство кесаря »), під 
впливом революційних ідей пише « Вільний гімн Парижу », «Руки Жанни-
Марі ».

2) Другий період : 1871-1872 рр.  Трагічне звучання поезії   «П’яний корабель
», , символістський сонет « Голосівки ».

3) Третій період : 1872-1873 рр. Народження вірша в прозі « Осяяння » , 
зневіра в житті – написана єдина збірка поезій « Сезон у пеклі » (1873).

7. Опрацювати статтю підручника « Літературна прогулянка . Чому А Рембо 
залишив поезію молодим ?» ( с.178 ).



Робота в зошиті .

Риси поезії А.Рембо :

-дух бунтарства : не протестує проти соціальної несправедливості , але 
спрямований проти світобудови вцілому;

-сатирично викриває потворну буденність ;

-закликає до духовної свободи ;

- настанова на творення нової поетичної мови , яка буде « мовою душі до 
душі , вбере в себе все : запахи, звуки , кольори … поєднає думку з думкою і 
приведе їх в рух »;

- кольоропис , поетичні новації .

Читання й аналіз поезії « Голосівки » ( с.178-180 ).

Робота в зошиті . Записати поняття теорії літератури .

Сонет – ліричний вірш , що складається із 14 рядків , які утворюють два 
катрени ( чотиривірші ) і два терцети ( тривірші ) ( італійський ) , або три 
катрени і один двовірш ( англійський ) .

Вірш А.Рембо « Голосівки » сприймається символістами як своєрідний 
поетичний маніфест . Сонет побудований як низка асоціацій ліричного героя.
Це асоціації , що народжені враженнями від напруженого духовного життя 
зовнішнього світу .Автор намагається відновити відповідності між кольором 
і звуком , низьким і піднесеним , потворним і прекрасним .

- Завдання . Випишіть , які кольорові та предметні аналогії до кожного звука 
використав автор .

 Читання й аналіз поезії « Моя циганерія » ( с.180 ).

Записати у зошит . У вірші « Моя циганерія » яскраво виявляється характер 
ліричного героя А.Рембо – мандрівника ,який подорожує дорогами Всесвіту 
в пошуках незнайомого . І супроводжує героя на його нелегких шляхах 
Муза . Вона - його хрест , відрада , покликання й сенс буття . У вірші 
протиставляється буденне , земне існування високому поетичному 
натхненню .

 Знайти в Інтернеті і прочитати вірш « П’яний корабель » .

Цей вірш Рембо написав у 15 років . Назва твору символічна . Корабель – 
символ ліричного героя, який мандрує у світі й у власній уяві . Реальний світ 
– трагедія для нього . «Сп’яніння » надає можливість відійти від реалій життя
і зануритись у розмаїття фантазій , пробуджує нові творчі сили. Море – 
символ примхливої долі , змінних почуттів .



-Вірш « П ‘яний корабель » вважається шедевром світової лірики . Чи згодні 
ви з таким визначенням ?

А.Рембо шукав нові форми поезії . Його бунтарський дух проявлявся і в його 
творчості . Слова у поета перетворюються у символи загадкових видінь . 
Рембо ставить собі завдання : « Говорити про незрозуміле незрозуміло » і 
пробує поєднати лірику з живописом , малюнок з ритмом вірша.Поет став 
родоначальником популярної в 20 ст. ритмічної прози ( збірка « Осяяння » ). 
Його поезія – це явище непересічне не лише у французькій , а й у світовій 
поезії .

Українською мовою твори А.Рембо переклали Г.Кочур , М.Лукаш , 
М.Терещенко , Ю.Клен , В.Стус , Д.Павличко та інші .

Домашнє завдання .

Опрацювати конспект , підготувати виразне читання і аналіз віршів А.Рембо .

Тема уроку  №29.   Письмове  аналітичне  дослідження  поезій  Шарля
Бодлера,  Поля  Верлена,  Артюра  Рембо  (за  вибором учнів).Аналітичне
дослідження віршів Поля Верлена та Артюра Рембо

Сприйняття навчального матеріалу.

 Порівняняйте   твори, висловіть своєї думки з аргументацією “моє відчуття”,
потім “моє розуміння”; аналізування поезії.

- Яке враження справила на вас поезія?

- З чим асоціюється у поета осінь? Чому?

¦-Який настрій переданий в “Осінній пісні”?

¦-Визначте кольори, звуки осені й душевні стани ліричного героя.

Осіння пісня

Переклад Г. Кочура Переклад М. Рильського Переклад М. Терещенка

Неголосні Ячать хлипкі Скорбне ридання

Млосні пісні Хрипкі скрипки Скрипок до рання,



Струн осінніх Листопада. Пісня осіння –

Серце тобі Їх тужний хлип Серце вражає,

Топлять в журбі, У серця глиб Втомно гойдає

В голосіннях. Просто пада. Мов голосіння.

Блідну, коли Від їх плачу Весь я холону,

Б’є годинник: Я весь тремчу Стигну від дзвону,

Линуть думки І ридаю, Блідну з одчаю.

В давні роки Як дні ясні, Згадки ж юрбою

Мрій дитинних. Немов у сні, Мчать наді мною –

Вийду надвір – Пригадаю: Тяжко ридаю.

Вихровий вир Кудись іду Вийду я з хати

В полі млистім У даль бліду Вітер проклятий

Крутить, жене, З гір у долину, Серце оспале

Носить мене Мов жовклий лист Кидає, крає,

З жовклим листям Під вітру свист – Наче змітає

В безвість лину Листя опале



 Проміжні підсумки

 Осінь для поета – не тільки сумна пора року, завмирання, засинання природи,
але й  символ людської  зрілості,  переддень старості,  коли втіхою і  розрадою
стають спогади. Годинник, що дзвонить, символізує невпинний біг часу.

П. Верлен змальовує у вірші не просто осінній пейзаж, а передає свій настрій,
почуття, відчуття, створюючи “пейзаж душі”, тобто внутрішній стан ліричного
героя у певний момент життя.

 Виразне  читання  віршів  П.  Верлена  “Сентиментальна  прогулянка”  та
“Сентиментальна розмова”

СЕНТИМЕНТАЛЬНА ПРОГУЛЯНКА

Захід дотлівав. Багряніли хмари,

Вітер колихав білі ненюфари,

Квіти колихав між очеретів,

Над сумним ставком стиха шарудів.

Я бродив один із жалем кривавим,

Між похилих верб понад сонним ставом,

Де густий туман уставав з низів,

Де, мов великан, привид чийсь сизів,

Де ридав відчай в тужних криках сойки,

Де пливли сичів жалісливі зойки.

Між похилих верб, де бродив один

Я з своїм жалем, не лічив годин…

І упала ніч, і погасли хмари,

Мла оповила білі ненюфари,

Тільки над ставком, між очеретів,



Вітерець сумний стиха шарудів.

Переклад М. Лукаша

СЕНТИМЕНТАЛЬНА РОЗМОВА

В старім саду серед нічної мли

Дві постаті непевнії пройшли.

В них зір погас, уста у них змарніли

І ледве чутно голоси бриніли.

В старім саду, в зимову ніч сумну

Два привиди будили давнину.

Ти згадуєш, як ми колись любились?

Навіщо нам ті згадки знадобились?

Чи бачиш ти й тепер мене вві сні?

Чи рвешся серцем ти до мене? – Ні.

Як ми колись удвох жили щасливо,

Зливаючи серця й вуста! – Можливо.

Де синь небес, де сяєво надій?

Надії ті пощезли в тьмі густій.

Отак ішли вони у ніч зимову,

І тільки місяць чув чудну розмову.

Переклад М. Лукаша

 Самостійне аналізування поезій, визначення  в них рис імпресіонізму та
символізму

Риси імпресіонізму Риси символізму



Культ  враження”,  відчуття;  художній
образ  будується  на  недомовках  і
натяках (чому “жаль кривавий”, “ридав
відчай”  та  ін.);  фрагментарність,
етюдність;  музичність,  ліризм,
метафоричність (“упала ніч”, “погасли
хмари”, “вітерець сумний”

Образи-символи  (зима,  тьма,  ніч  –
символи небуття);

“відповідність”  та  аналогії  між
явищами  предметно-чуттєвого  та
духовного  світів  на  основі  містичної
єдності всього сущого (“привид чийсь
сизів”, “два привиди будили давнину”)

 Виразне читання вірша А. Рембо “Моя циганерія”

МОЯ ЦИГАНЕРІЯ

Руками по кишенях обмацуючи діри

І ліктями світивши, я фертиком ішов,

Бо з неба сяла Муза! Її я ленник вірний,

Ото собі розкішну вигадував любов!

Штани нінащо стерті? Та по коліно море!

Адже котигорошку лиш рими в голові.

Як зозулясті кури, сокочуть в небі зорі,

А під Чумацьким Возом – банкети дарові.

Розсівшись при дорозі, ті гомони лелію,

Роса на мене впала, а я собі хмелію,

Бо вересневий вечір – немов вино густе.

І все капарю вірші, згорнувшись у калачик.

Мов струни ліри – тіні (їх купаю, як м’ячик).

Штиблети каші просять? Овва, і це пусте!



Переклад В. Стуса

 Обмін враженнями від прочитаного

- Як ви зрозуміли зміст вірша? Який його настрій?

- Як змальовані у творі картини природи?

- Наведіть приклади художніх засобів (метафор, риторичних питань, епітетів та
ін.)

 Словникова робота

Циганерія в перекладі означає “богема”, людина богеми; фертом іти – хвацько,
бадьоро, безжурно; ленник – васал, підданий; купати – штурхати ногою.

 Проміжні підсумки

У вірші  “Моя циганерія”  А.  Рембо змалював  поетичний спосіб  свого життя.
Сміливий і безвідповідальний юнак, геній і “фертик”, якому “по коліно море”, з
дірками в кишенях (тобто без грошей), а в голові “лиш рими”, мандрує без мети.
Голод і холод його не бентежать, у нього є найвище для поета щастя – хмеліти
від “вересневого вечора” і “капарити вірші, згорнувшись у калачик”. Небо для
нього – як господарство у доброго селянина, бо “як зозулясті кури, сокочуть в
небі зорі”. Його найбільша любов – Муза, якої він і раб, і володар.

 Поєднайте  наведені  цитати  із  творів  П.  Верлена  та  А.  Рембо із  художніми
засобами, яким відповідають цитати.

Цитати Художні засоби

Любий (погляд); наймиліший (спів) Риторичні питання

Мов великан; мов бродяга той; як малим кисличний
сік

Метафори

Бо з неба сяла Муза! Овва, і це пусте! Символи, натяки



Ти згадуєш, як ми колись любились? Штани нінащо
стерті?

Порівняння

По коліно море, каші просять Епітети

Цілунок  на  очах  морів;  захід  дотлівав;  упала  ніч;
ридав відчай

Фразеологізми

Струни осінні; б’є годинник, вихоровий вир
Риторичні  окличні
речення

Порівняйте особливості стилів П. Верлена та А. Рембо, знайдіть “точки дотику”.

П. Верлен А. Рембо

–  Перетворення  реалій  ландшафту,
природних  явищ  та  пір  року  на
символи,  що  позначають  певні  стани
людської душі (“пейзажі душі”);

–  наявність  образів  осені,  що
символізують  в’янення,  згасання
життя;  вітру  (символ  фатуму,  який
жене  беззахисну  людину),  сутінків
(знак  непевності  людського  буття)  та
ін.;

–  майстерне  зображення  відтінків  та
напівтонів відчуттів, переживань;

–  переважання  настроїв  суму,  журби,
туги, відчаю;

–  м’який  ліризм,  музичність,
сугестивність поетичної мови;

–  Дух  бунтарства  проти
недосконалості світобудови;

–  сатиричне  викриття  потворної
буденності;  антивоєнні  та
антиклерикальні мотиви;

–  тема  духовної  свободи,  чарівного
перетворення  світу
поетом-“ясновидцем”;

–  створення  одухотворених  картин
природи;

– творення нової  поетичної  мови,  яка
буде “мовою душі до душі…”;

–  метафори  побудовані  на
несподіваних поєднаннях “застиглого і
миттєвого”, матеріально-предметного і



–  образи  багатозначні;  створюється
атмосфера хисткості та непевності

невловимо-примарного,  побутових
деталей і нюансів відчуттів;

–  оперування  яскравими  символами,
кольорописом,  словотворчими
новаціями

 Домашнє завдання

Продовжить речення:

– Найбільше мені запам’яталася думка (рядки)…

Тема уроку: Контрольний твір.

Теми для творів
1. Істинні й хибні мотиви злочину Раскольникова (за романом Ф. 

Достоєвського «Злочин і кара»).

2. Суперечливість теорії «крові по совісті» та образу Родіона Раскольникова з
роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

3. «Злочин і кара» Ф. Достоєвського як поліфонічний роман ідей.

4. Специфіка образу Петербурга у романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

5. Світоглядно-естетичні позиції Ф. Достоєвського, їхнє новаторське 
втілення в його творчості.

План до твору «Суперечливість теорії «крові по совісті» та образу 
Родіона Раскольникова з роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара»»



І. Вступ. Духовні шукання російського суспільства в 60-х роках XIX 
століття.
1. Основна частина.
2. Шлях Родіона Раскольникова від убивства до почуття « безкінечної 

любові»:

а) обставини життя головного героя;

б) шлях удосконалення світу в розумінні Раскольникова; теорія 
«надлюдини»;

в) покарання героя за вбивство від людей і від самого себе.

г) Воскресіння «загиблої душі» головного героя роману, прихід до 
християнської моралі.

Домашнє завдання:

Тема уроку № 24: Розвиток зв’язного мовлення. Урок-диспут за романом
ф. Достоєвського “Злочин і кара”

Сприйняття навчального матеріалу:

Романи Ф. Достоєвського мають одну цікаву особливість: коли перегорнута
остання  сторінка,  у  читача  залишається  багато  питань,  що  продовжують
хвилювати душу. На сьогоднішньому уроці ми разом спробуємо вирішити
деякі з них.

2. Словникова робота.

Диспут  (лат.  disputare  –  розмірковувати, сперечатися)  –  прилюдне
обговорення наукових, літературних тем тощо.

 Ознайомлення з правилами проведення дискусії.

Орієнтовні правила дискусії

1) Вступаючи в дискусію, необхідно виявити предмет суперечки.

2) У суперечці слід виявляти толерантність і поважати думку інших.

3) Необхідно грамотно і чітко ставити питання.

4) Треба формулювати основні докази.



4. Повідомлення питань, що висуваються для дискусії.

– Чи можна здійснити зло в ім’я добра? (Виходячи зі змісту роману, ідея зла
в ім’я добра потерпає крах.)

– Раскольніков: злодій чи страждальник?

– Тема падіння і духовного відродження в романі “Злочин і кара”.

– У чому, на вашу думку, полягає трагедія Раскольнікова?

–  Твір  “Злочин  і  кара”  називають  романом-трагедією.  У  чому  полягає
особливість  зображення  трагедії  в  романі?  (Вся  трагедія  в  душі  героя,  і
завжди це боротьба, муки та страждання, через які очищається душа.)

Творчі завдання (письмово).

– Уявіть себе спочатку в ролі “прокурора”, а потім “адвоката” Раскольнікова.
Спробуйте знайти обвинувачення для нього і матеріали для захисту.

–  Подумайте,  чи  має  Раскольніков  право  на  захист.  (З  точки  зору  Ф.
Достоєвського,  кожна  людина  має  право  на  жалість.  Згадайте  слова
Мармеладова:  “Милостивый государь,  милостивый государь,  ведь надобно
же,  чтоб  у  всякого  человека  было  хоть  одно  такое  место,  где  бы  его
пожалели!”)

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати твір О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»

ТЕМА УРОКУ №19 Ф. Стендаль. Роман «Червоне і чорне». Неординарна
особистість у боротьбі за існування (образ Жульєна Сореля)

Сприйняття навчального матеріалу. 

1. Завдання учням.



— Подумайте,  кого з  героїв  стосуються слова,  що служать темою уроку?
(Звичайно, Жульєна Сореля.)

2. Проблемна ситуація.

— Чи згодні ви зі словами автора? Виразіть власну думку із цього приводу.

3. Робота з текстом.

— Знайдіть у тексті роману портрет героя.

5. Бесіда

— Що вам відомо про життя Жульєна Сореля у Вер’єрі.

—  Чому  Жульєну  було  важко  серед  своїх  родичів?  (Він  був  розумним,
освіченим, багато читав. Його просто не розуміли.)

— Що було причиною успіхів Жульєна? (Його феноменальна пам’ять. Щоб
завоювати  серце  місцевого  кюре  абата  Шелана,  він  вивчив  напам’ять
латиною весь Новий Заповіт.)

— Які книжки були улюбленими для юнака? («Сповідь» Руссо і «Меморіал
Святої Єлени» — про життя Наполеона у вигнанні.)

— Хто був кумиром Жульєна? (Наполеон.)

—  З  яким  символічним  образом  пов’язана  в  романі  думка  про  долю
Наполеона? (З образом яструба. Цей хижий птах здається Жульєну втіленням
сили й самотності. Щоб вирватися з клітки, перемогти своїх ворогів і досягти
успіху, слід стати самотнім і сильним, як хижак.)

— Про що мріяв герой? (Про військову службу. Йому хотілося вирватися з
Вер’єра. Запрошення в дім пана де Реналя було рятівним для Жульєна.)

— Подумайте,  яку  роль  відіграє  сцена  в  церкві,  куди  приходить  Жульєн
перед  тим  як  іти  в  будинок  мера.  (У  церкві  було  темно  і  пусто.  Через
затягнуті  червоною  матерією  вікна,  сонячні  промені  набувають  тут
особливого  червоного  відтінку.  На  лаві  він  побачив  клаптик  паперу  про
страту  якогось  Женреля.  Героя  вражає ця  зловісна  прикмета  (адже навіть
прізвища схожі!). Коли він виходить із церкви, йому здається, що на підлозі
біля кропильниці розлита кров. Насправді, це була розбризкана свята вода, в



якій  відбилися  червоні  промені  сонця.  Як  показує  розвиток  сюжету,  ця
прикмета виявилася віщою.)

— Чому Жульєн змушений був покинути дім пана де Реналя? (Мер одержав
анонімного листа, з якого дізнався про стосунки гувернера з пані де Реналь.)

— Що вам відомо про життя Жульєна Сореля у Безансонській семінарії.

— Із  чого починається вступ Жульєна в Париж? (З поїздки у Мальмезон,
який був резиденцією Наполеона, в той час, коли він очолював республіку.
Отже, Сорель має мобілізувати всі сили, щоб зробити кар’єру. Адже перед
ним відкриваються блискучі обрії.)

— Як почувається герой у вищому товаристві? (Він досяг того, про що мріяв
усе  життя.  Але  страждає  від  нудьги  й  самотності.  Жульєн  пізнає  закони
вищого світу, здобуває освіту: до його послуг велика бібліотека маркіза де
Ла-Моля.)

— На вашу думку, яку роль відіграла зустріч Жульєна з графом Альтамірою?
(Граф Альтаміра  — політичний вигнанець,  засуджений  на  батьківщині  як
карбонарій.  У  них  багато  спільного.  Обидва  свободолюбиві,  їх  обох
ненавидять у вищому світі (одного як кровожерливого якобінця, іншого — як
простолюдина),  обидва  зневажають  сильних світу  цього.  З  образом  графа
Альтаміри  в  роман  входить  тема  карбонаріїв,  майбутньої  революції,  що
більш повно знайде своє відображення в інших творах Стендаля.)

— Відомо, що в житті Жульєна було дві жінки. Як ви думаєте, чи кохав він
їх? (Жульєн вважав справою честі завоювати пані де Реналь, яка належала до
ворожого йому табору вер’єрських провінційних дворян. Його перемога над
нею  —  це  щастя  від  подолання  свого  страху  і  нерішучості,  свідчення
мужності, утвердження віри у власні сили. Він відчував себе Наполеоном і
виробляв  стратегію  плану  зваблення  пані  де  Реналь.  Любовний  зв’язок  з
Матільдою  де  Ла-Моль  є  для  Жульєна  тріумфом  його  честолюбства,
своєрідною помстою всьому класові аристократів, які так зневажали юнака.)

— Чи змінювалося ставлення Жульєна до коханих жінок упродовж роману?
(Так.  У  кінці  роману  Жульєна  дратує  екзальтоване  кохання  Матільди,  в
якому він вбачає лише бажання позувати. У в’язниці він зрозумів, що кохав
тільки пані де Реналь. Звістка про те, що вона жива, дала йому сили. Саме її
він просить виховати його майбутнього сина. Але пані де Реналь померла
через  три  дні  після  страти  Жульєна.  Матільда  поховала  голову  свого
коханого  на  тому  пагорбі,  де  юнак  любив  мріяти.  Вона  здійснила  обряд
поховання саме так, як це зробила Маргарита Наваррська зі своїм коханцем
Боніфацієм де Ла-Молем.



— Як ви думаєте,  чи здійснилися  мрії  Жульєна?  (Так.  Він,  простолюдин,
потрапив  у  вище  товариство,  мав  одружитися  з  Матильдою  де  Ла-Моль,
одержав чин гусарського лейтенанта на ім’я кавалера Жульєна Сореля де Ла-
Верне.)

— Знайдіть  у  тексті  думку героя  із  цього приводу?  Зачитайте  її.  («Отже,
роман мій завершений, і я завдячую цим тільки самому собі.»)

—  Як  він  поводив  себе?  («Жульєн  сп’янів  від  честолюбства,  але  не  від
чванливості.»)

— Що різко змінило його долю? (Лист від пані де Реналь,  написаний під
впливом  її  духівника.  У  листі  Жульєн  характеризувався  як  «бідний  і
жадібний юнак, що прагнув вибитися в люди, вдаючись із цією метою до
найвитонченішого лицемірства» й зваблюючи жінок.)

—  Що  зробив  Жульєн?  (Він  помчав  до  Вер’єра,  купив  пістолет  і  двічі
вистрілив у пані де Реналь, яка молилася в церкві.)

Психологічне спостереження за героєм.

— Прослідкуйте за почуттями героя в цей страшний момент і після нього.
(Жульєнові було важко стріляти в жінку, яку колись він так палко кохав. Але
образа на неї перемогла. Та він весь час відчував провину перед нею і був
дуже радий звістці про те, що жінка жива.)

      Образ Жульєна Сореля поданий Стендалем у розвитку, в зіткненні героя
із соціальними умовами життя, в яких він, утверджуючи власну особистість,
прокладав собі шлях з тими людьми, у руках котрих була влада, в боротьбі із
самим собою. В центрі уваги письменника — діалектика духовних порухів
Жульєна,  суперечливість  і  неоднозначність  його  поведінки,  складність
психологічних  колізій,  що  випливали  із  цієї  внутрішньої  боротьби,  де  у
двобою стикалися розум і серце, благородство і розсудливість гравця, який
вирішив задля досягнення мети поставити на карту все, вдаючись навіть до
компромісу із власним сумлінням.

Жульєн — честолюбець. Але це не просто риса його характеру. Відомо, що
значення французького слова «честолюбець» широке: з одного боку — це
риса  характеру,  а  з  іншого  —  і  бажання  слави,  і  прагнення,  і
цілеспрямованість.  Честолюбство  Жульєна Сореля  — стимул і  рушій усіх
його вчинків.



      Юнак розумний, освічений, відчайдушний, мужній, цілеспрямований.
Гордий  індивідуалізм  Жульєна,  його  самобутня  натура,  загострена
чутливість і почуття власної гідності є формою опору ворожому суспільству.
Він,  як і  його кумир Наполеон, розробляє стратегії  подолання все нових і
нових  вершин,  прагнучи  довести  самому  собі,  що  він  не  є  нікчемою.
Стендаль  розкриває  світ  думок  і  переживань  Жульєна  Сореля,  роблячи
читача свідком його внутрішніх монологів, сповнених надії, болю, сумнівів,
любові,  ненависті,  та  над  усе  нестримного  бажання  досягти  мети.  Герой
постає у всій сукупності й суперечливості своїх чеснот і вад. Пафос роману й
полягає  у перипетіях трагічного  єдиноборства  Жульєна із  самим собою, у
протиріччі  між  високим  (натура  Жульєна)  і  ницим  (його  тактикою,
продиктованою суспільними відносинами).

       Останні сторінки життя Жульєна — це ідейна і художня кульмінація
роману. З великою реалістичною силою автор розкриває душевні й моральні
переживання героя, який на порозі смерті, підсумовуючи своє життя, робить
остаточний вибір.  Жульєн скинув маску — і ось він віч-на-віч із власним
сумлінням і  перед лицем суддів такий, як є насправді.  У реальному світлі
постає  перед  ним  усе  те,  заради  чого  він,  силкуючи  себе,  намагався
видертися вгору.

       Заключним акордом лунає  промова  Жульєна на  суді.  Це  сміливий
обвинувальний  акт  проти  суспільства,  заснованого  на  фальші  й  брехні.
Довгий внутрішній монолог героя за ґратами є ніби продовженням виступу
на суді.  Врешті-решт Жульєн доходить філософського висновку:  правди в
суспільстві не існує. Він розчарувався в усьому, навіть у релігії. Єдине, що
тримає його,— це кохання до пані де Реналь. Усі моральні й фізичні сили
героя спрямовані на те, щоб не втратити сили духу, бути гідним, коли піде на
страту. І в цей страшний день він почуває себе сильним і мужнім.

       Але  Жульєн Сорель  не  революціонер,  такий,  як  наприклад  П’єтро
Міссіріллі, герой новели «Ваніна Ваніні». Для нього найголовнішим є «слава
для себе», а не свобода для всіх. Жульєн зміг пристосуватися до суспільних
відносин, які скалічили його натуру.

—  Чи  згодні  ви  з  фразою  автора:  «Все  його  життя  було  тільки  довгим
готуванням до нещасть...»? Висловіть власні міркування із цього приводу.

— Поясніть назву роману.

       Назва роману Ф. Стендаля «Червоне і чорне» символічна. Але єдиного
тлумачення її в дослідників творчості письменника немає.



     Червоне — це нездійсненні мрії Жульєна про військові подвиги, вогонь
його  енергії,  горда  душа  героя.  Чорне  —  морок  Реставрації,  єзуїти,
лицемірство, яке юнак хотів зробити своїм другим «я» і яке скалічило його
життя.

    Це кров і смерть, кохання і безнадія, сміливість волелюбних поривань і
гнітюча влада церкви, червоні відблиски революції,  що минула, та заграва
нової, що палає на горизонті, і чорна реакція, котра торжествує перемогу в
епоху Реставрації.  Це чорна сутана Жульєна-семінариста, під якою б’ється
полум’яне серце.

Екранізація роману

         Роман Ф. Стендаля «Червоне і чорне» неодноразово привертав увагу
кінематографістів.  Відомі  такі  екранізації  твору:  «Червоне  і  чорне»  (1954,
режисер К. Отан-Лара), франко-італійська телеекранізація «Червоне і чорне»
(1961, режисер П. Кардинале), «Червоне і чорне» (1976, російський режисер
С.  Герасимов),  французький  телефільм  «Червоне  і  чорне»  (1997,  режисер
Жан-Даніель  Віраж),  франко-італійський  фільм  «Червоне  і  чорне»  (1998,
режисер Верхейг).

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  Дібрати матеріал для характеристики жіночих образів роману.

Тема уроку №20: Ф. Стендаль. Роман «Червоне і чорне».  Жіночі образи
роману 

Сприйняття навчального матеріалу. 



     Жіночі  образи роману — пані  де Реналь та Матільда де Ла-Моль —
відіграють  важливу  роль  як  у  розвиткові  подій,  так  і  в  розкритті  образу
головного  героя.  Автор  проводить  Жульєна  Сореля  через  випробовування
коханням.  Саме  це  почуття  допомагає  розкривати  нові  грані  характеру
головного героя.

      У своєму трактаті «Про кохання» Стендаль написав таку фразу: «Кохати
— це означає відчувати насолоду, коли ти бачиш, сприймаєш дотиком, усіма
органами чуття і якомога ближче істоту, котру ти кохаєш і котра кохає тебе».
Яким було кохання Жульєна Сореля?

 Робота з текстом.

— Знайдіть у тексті описи портретів пані де Реналь і Матільди де Ла-Моль.

—  Що  вам  відомо  про  кожну  із  цих  жінок  (становище  в  суспільстві,
виховання, коло інтересів).

— Як ставилися до обох героїнь у тому колі, до якого вони належали?

— Як вони сприймали Жульєна Сореля?

— Схарактеризуйте жіночі образи роману.

      Дружина мера Вер’єра, мати двох дітей, старша за Жульєна. Вона багата
спадкоємиця  своєї  тітки,  виховувалася  в  монастирі  Сакре-Кер,  була
освіченою  красунею-провінціалкою.  Весь  нерозтрачений  запал  своєї
молодості,  розуму, почуттів пані де Реналь віддала вихованню своїх дітей.
Брала участь у благодійних акціях, що їх організовував її чоловік, милувалась
навколишнім краєвидом, пила чай із варенням на веранді з подругою. Але до
зустрічі із Жульєном вона не знала кохання. І ось в її домі з’являється нова
людина  —  гувернер  її  дітей,  досить-таки  миловидний  юнак.  Бажання
допомогти Жульєнові матеріально, придбати книжки, які він хотів би мати,
тривалі  прогулянки  в  саду  стали  тлом,  на  якому  зародилось  та  визріло
кохання пані й гувернера. Палка, жагуча пристрасть охопила обох. З ризиком
для честі жінка зустрічається із Жульєном у своїй спальні, краде для нього
хліб після вечері,  затягує  драбину,  по якій він піднімається до її  кімнати.
Забуто всі  умовності  світу.  Панує тільки кохання — з її  боку.  Бо Жульєн
«закохався» в неї лише з корисливості. Справжнє прийде потім.

     Своє почуття пані де Реналь сприймає як гріховне (особливо її злякала
хвороба сина), але й відмовитися від почуття вона не може.

       Ця глибоко віруюча жінка, майже фанатично віддана Богові, під тиском
свого  духівника  здійснила  вчинок,  який  зашкодив  Жульєнові.  Але  те,  що



вона пробачила Сорелю, прийшла до в’язниці, заплямувавши свою честь і не
боячись цього, є найкращим свідченням справжнього кохання.

       Образ Матільди де Ла-Моль — один з найяскравіших образів Стендаля.
Вона  є  повною протилежністю пані  де  Реналь.  Горда  і  холодна  красуня-
аристократка,  екстравагантна,  дотепна,  глузлива,  розумна,  освічена  (читає
Вольтера,  Руссо,  цікавиться  історією  Франції),  Матільда  вища  за  своє
оточення. Вона зневажливо ставилась до молодиків, з якими була знайома.
Дівчина  жила  в  очікуванні,  що  з’явиться  герой,  схожий  на  улюбленця  її
ідеалу — Маргарити Наваррської. Сіра, буденна, зовсім не героїчна сучасна
дійсність не викликає в Матільди інтересу, вона живе минулим, що постає в
її уяві, оповите романтикою сильних почуттів. Ця горда аристократка звертає
увагу на Жульєна тому, що почуває в ньому незвичайну натуру із сильною
волею. І все те,  що вона очікувала, на що сподівалась,  Матільда знайшла-
таки  в  Жульєнові.  Але  кохання  цих  молодих  людей  більше  схоже  на
змагання,  бо  вони  постійно  мучили  одне  одного.  Причина  того  — хворе
честолюбство Сореля.

    Матільда досить часто буває безжальною у своїх судженнях про людей,
вона  ображає  плебея  Жульєна  Сореля,  змушуючи  того  вигадувати
хитромудрі способи, щоб підкорити її. Однак вона хоча й розсудливо та все
ж таки прагне кохання.

     Матільда розуміла, що, одружившись із Жульєном, вона потрапить у те
суспільство,  до  якого  ставиться  з  презирством.  До  того  ж  —  Сорель  не
любить  її  по-справжньому,  бо  душею  він  з  панею  де  Реналь.  Хоча  й
усвідомлює це за досить трагічних обставин.

—  Розкажіть,  як  поводять  себе  героїні  під  час  перебування  Жульєна  у
в’язниці. (Пані де Реналь навідується до Сореля кожного дня, вмовляє його
подати апеляцію, болісно переживає відмову Сореля зробити це. Тільки тут,
у  в’язниці,  вони обоє зрозуміли,  що їхня любов стала  для  них найвищим
щастям  і  найбільшим  лихом.  Матільда  теж  відвідує  Жульєна,  але  ці
відвідування дратують його.)

— Як героїні пережили страту Жульєна? (Пані де Реналь померла третього
дня після страти Жульєна. А Матільда, як і Маргарита Наваррська, поховала
голову свого коханого в печері, яку Жульєн вибрав для себе сам.)

— У трактаті «Про кохання» Стендаль написав: «Кохання — це дивовижна
квітка,  але  слід  мати  відвагу,  щоб  підійти  і  зірвати  її  на  краю  жахливої
прірви».  Як  ви  думаєте,  чи  доречна  ця  фраза  відносно  почуттів  Жульєна



Сореля?  (Можливо.  Жульєн  прагне  кохання,  але  весь  час  він  — на  краю
прірви, хоча й завжди уникає падіння вниз.

         Слід зазначити, що філософія кохання, викладена Стендалем у трактаті
«Про кохання», на сторінках роману збагачується новим соціальним змістом.
Автор  упродовж  усього  сюжету  спостерігає  кристалізацію  почуттів,  що
здійснюється в стосунках Жульєн — пані де Реналь, Жульєн — Матільда де
Ла-Моль. Кожного разу головний герой діє згідно зі заздалегідь накресленим
планом, і кожного разу життя вносить корективи в його здійсненя, чинячи
перешкоди.

      Новаторство творчості Стендаля полягає в новаторському характерові
його художнього методу. Письменник точно, глибоко й пристрасно зобразив
внутрішній світ героїв. Зазначимо, що це виявляється і в стилі — стислому й
динамічному.  Стендаль  обумовлює  емоційну  насиченість  образів  і
навальність дій, уникаючи довгих описів і багатослів’я. Нібито спокійний тон
оповіді таїть у собі секрет напруженого динамізму стилю митця.

      Відомий російський письменник І. Бабель одного разу сказав: «Ніяке
залізо  не  може  пронизати  людське  серце  таким  крижаним  холодом,  як
крапка,  поставлена  вчасно».  Творчий  метод  Стендаля  має  саме  таку
особливість. Згадаймо сцену страти Жульєна: «Все відбулося дуже просто,
благопристойно,  і  з  його боку без будь-якої  афектації».  Так усього одним
реченням письменник підбиває підсумок складному й напруженому життю
головного героя, викликаючи в читача сплеск глибокого переживання.

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

      Написати твір на тему: «Роль жіночих образів у долі Жульєна Сореля та 
втіленні авторського задуму в романі  Стендаля «Червоне і чорне».

Тема уроку №21: «Ф. М. Достоєвський. Життєвий і творчий шлях
письменника. філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх

втілення в художніх творах. Роман «Злочин і кара» як утілення нового,



поліфонічного типу художнього мислення. філософські, соціальні,
психологічні й морально-етичні ідеї твору»

Сприйняття навчального матеріалу.

Коментар учителя.

Ф.  М.  Достоєвський  — оригінальний  мислитель-гуманіст,  творчість  якого
пройнята почуттям любові до людини і невимовного болю за неї.  У своїх
творах  він  зумів  передати  глибину  людських  страждань,  переживань,
майстерно використовуючи мистецтво психологічного аналізу.

Як зазначив дослідник С. Бєлов у своїй монографії про Достоєвського, все
XX століття пройшло під знаком усезростаючої слави письменника. В історії
світової літератури важко знайти приклад, коли вплив письменника, котрий
помер, не слабшає, а, навпаки, з кожним роком все більше і більше зростає.
Англійський  поет  У.  Оден  так  сказав  про  письменника:  «Побудувати
людське суспільство так, як про нього розповідав Достоєвський, неможливо.
Але  суспільство,  яке  забуде  все  те,  про  що  він  розповідав,  недостойне
називатися людським». Інтерес до творчості  Ф. Достоєвського не зникає й
нині.

Ф. Достоєвський — щирий і гуманний письменник. Він навчав шукати іскру
добра в кожній людині, прагнув виховати особистість, розгадати її таємницю.
Вісімнадцятирічний юнак Федір  Достоєвський 1839 року в  листі  до  брата
написав слова, що є найкращим вираженням сенсу його творчості. (Учитель
виразно зачитує епіграф уроку.)

Ф.  Достоєвський  належить  до  тих  письменників,  біографія  яких  тісно
пов’язана  з  творчістю,  котрі  змогли  розкрити  себе  на  сторінках  своїх
художніх творів.

 

Життєвий та творчий шлях Ф. М. Достоєвського

     Достоєвський походять зі старовинного дворянського роду, представники
якого із XVI століття згадуються в різних документах південно-західної Русі.
1506 року їм була подарована грамота на село Достоєво у Пінському повіті,
після  чого  ці  служиві  люди  почали  прозиватися  за  назвою  села
Достоєвськими.  У  XVIII  столітті  вони  не  прийняли  католицтва,  а
переселилися в Україну, де поступово рід згасав та втрачав свою знатність.
Дід  майбутнього  письменника  служив  протоієреєм  в  містечку  Брацлав



Подільської  губернії.  Його  молодший  син  Михайло  порушив  сімейну
традицію і став лікарем.

       Народився Федір Михайлович Достоєвський 11 листопада 1821 року в
Москві.  Його батько служив лікарем у Маріїнській лікарні  для бідних,  на
території якої й минули дитячі роки майбутнього письменника. Мати, Марія
Федорівна, донька купця, енергійна жінка, котра дуже кохала свого чоловіка і
була доброю і ніжною до дітей (їх у сім’ї народилося семеро — чотири брати
і  три  сестри).  Мати  зналася  на  поезії,  захоплювалася  музикою  й
прищеплювала своїм дітям любов до мистецтва.

     Родина була скромно забезпечена всім необхідним і ніколи не дозволяла
собі  нічого  зайвого.  Увечері  батько  любив  читати  вголос  Карамзіна,
Жуковського, Пушкіна. І якщо Федір у 16 років переживав смерть Пушкіна
як  велике  російське  горе,  то  цьому  він  зобов’язаний  перш  за  все  своєму
батькові,  котрий прищепив дітям любов до літератури. Окрім того,  батьки
рано  почали  навчати  дітей,  цим  займалися  мати  й  диякон.  З  1834  року
Федора з братом Михайлом, який був і його найкращим другом, віддали до
приватного пансіону. Федір багато читав, серед найулюбленіших авторів —
Пушкін, Жуковський, Гоголь, Лермонтов, Шиллер, В. Скотт.  Батьки знали
про літературні захоплення синів і  всіляко підтримували це. Їх віддали до
Університетського благородного пансіону, що був сходинкою для вступу до
університету.

     1837 рік видався для молодого Федора дуже важким: 29 січня (10 лютого)
1837 року не  стало Пушкіна,  а  27  лютого померла від  туберкульозу  його
любляча матуся. Втрата дружини зламала Михайла Андрійовича, а йому слід
було піднімати дітей.

       Реалізувати  свої  гуманітарні  нахили — вступити  до  Московського
університету  —  брати  Достоєвські  не  могли.  Злидні  примусили  набути
практичні професії.  Батько вирішив віддати синів до Головного військово-
інженерного  училища  в  Петербурзі.  Із  цією  метою  написав  прохання  до
імператора  (цей  заклад  був  під  управлінням  великого  князя  Михайла)
прийняти обох синів «через багаточисленне сімейство моє і злиденний стан».
Імператор дозволив прийняти обох, але його обіцянка не була виконаною. В
січні 1838 року прийняли лише Федора, та ще й змусили батька заплатити
гроші.  Федір  напише татові:  «Ми,  які  б’ємося  з  останнього  рубля,  маємо
платити, тоді як інші, діти багатих батьків, прийняті безкоштовно». З батьком
Федір  більше  не  побачиться:  той  трагічно  загине  у  1839  році.  Михайло
вступив на службу до Санкт-Петербузької інженерної команди, але через три
місяці був відправлений до Ревеля. Брати розлучилися.

         Для майбутнього письменника починається новий, самостійний етап
петербурзького  життя.  У  18  років  він  вперше  опинився  наодинці  із



жорстокою  дійсністю.  Самотній  і  мрійливий  Федір  страждав  від  різкого
контрасту  між  щасливим  дитинством  й  умовами  життя  в  училищі,  що
пригнічували його. Він часто нудьгував на заняттях і пожвавлювався лише на
лекціях з російської літератури та історії архітектури. Навчання було важким
і напруженим. Наприклад, у першій половині 1841 року Достоєвський мав
скласти: 7 січня — фортифікацію, 8 — історію, 9 — французьку мову, 11 —
аналітику,  13 — геодезію,  14 — закон Божий і  нарисну геометрію,  15 —
фізику, 17 — архітектуру, 18 — ситуацію і російську словесність.

   Юнак мав повне право сказати братові про навчання в училищі: «З нас
жили тягнуть, любий мій!» Але при такому навантаженні Федір не тільки був
серед  кращих  вихованців  училища,  а  ще  й  міг  прочитати  всі  книги,  що
задавалися («увесь Гофман російський і німецький», «майже весь Бальзак»,
Ґете, Ж. Санд, Гюґо, «вивчив усього Шиллера» та інших).

     У 1843 році Федір закінчив училище. В червні того ж року до Петербурга
приїздить  кумир  Достоєвського  Бальзак.  Натхненний  його  приїздом,
Достоєвський переклав роман відомого француза «Євгенія Гранде». А через
рік, 19 жовтня 1844-го, Федір Достоєвський подав у відставку. «За моє життя
не хвилюйся,— писав Федір братові,— шматок хліба я скоро знайду. Я буду
працювати. Тепер я вільний». Як і його великий учитель Бальзак, він вирішив
стати професійним літератором.

      1846 року з’явилася перша повість Ф. Достоєвського «Бідні люди», що
була схвально сприйнята М. Некрасовим і В. Бєлінським, яким імпонувало
зображення в ній соціальної трагедії «маленької людини». Повість принесла
авторові популярність, усі заговорили про появу в літературі нового Гоголя.
Відбулося  знайомство  молодого  письменника  з  І.  Тургенєвим та  багатьма
знаними  на  той  час  митцями  й  критиками.  Але  наступні  його  твори:
психологічна  повість  «Двійник»  (1846),  фантастична  — «Хазяйка»  (1847),
лірична — «Білі ночі» (1848), драматична — «Неточка Незванова» (1849) —
були  холодно  зустрінуті.  Критика  не  сприйняла  новаторства  Ф.
Достоєвського, його прагнення проникнути в таємниці людського характеру.
Письменник  болісно  переживав  негативні  відгуки,  віддалився  від  І.
Тургенєва та М. Некрасова.

      1846 року Ф. Достоєвський познайомився із соціалістом-утопістом М. В.
Буташевичем-Петрашевським,  почав  відвідувати  його  зібрання.  Саме тому
разом з ними 30 квітня 1849 року його арештували. На суді Достоєвському
було  пред’явлено  звинувачення  в  розповсюдженні  забороненого  листа  В.
Бєлінського до М. Гоголя і винесено вирок до страти. 22 грудня 1849 року
письменник  разом  з  іншими  петрашевцями  перебував  у  Петербурзі  на
Семенівському плацу в очікуванні смертної кари, але за  кілька хвилин до
страти  її  відмінили  за  високим  розпорядженням.  Ці  десять  хвилин  в
очікуванні  смертної  кари  ввійшли  у  творчість  письменника  як  символ



людських страждань і, зокрема, знайшли відображення в романі «Ідіот». На
Достоєвського чекали чотири роки каторги в Омську, а потім — солдатчина в
Семипалатинську.

     На думку дослідників творчості письменника, ешафот став поворотним
моментом  у  духовній  біографії  письменника.  За  словами  самого  митця,
починається  «переродження  в  нову  форму».  Дорогою  на  каторгу,  в
Тобольську,  дружини  декабристів  М.  А.  Муравйова,  П.  Є.  Анненкова  з
доньками  О.  І.  Іванової  та  Н.  Д.  Фонвізіної  добилися  побачення  з
письменником і подарували йому Євангеліє — єдину книгу, яку дозволялося
читати каторжанам. Достоєвський стає віруючою людиною, і після каторги
та заслання релігійна тема буде в його творчості центральною. На каторзі він
палко покохав Марію Дмитрівну Ісаєву, яка пізніше стала його дружиною.
Цей шлюб тривав сім років, але не приніс письменникові щастя.

      У грудні 1859-го Достоєвський повертається до Петербурга, в якому він
не був рівно десять років. Там його зустрічають як мученика, проте визнання
та  славу  потрібно  було  ще  завойовувати.  Федір  Михайлович  виступає  на
літературних вечорах. На одному з них 21 листопада 1860 року в залі Пасажу
він знайомиться з Т. Шевченком.

            У цей період були опубліковані повісті «Дядечків сон» (1859), «Село
Степанчиково і його мешканці» (1859), а також перший роман «Зневажені та
скривджені»  (1861),  «Записки  з  Мертвого  дому»  (1861-1862),  в  яких
відобразилося пережите на каторзі. Разом із братом Михайлом Достоєвський
організовує і видає журнали «Время» (1861-1863) та «Эпоха» (1864-1865), в
яких  друкуються  твори  митця  та  інших  відомих  письменників  того  часу.
Суспільно-філософський напрям журнальної діяльності братів Достоєвських
— «ґрунтівництво». Шлях до Золотого Віку, Гармонії, Кришталевого Палацу
стверджувався  в  моральному  зближенні  з  «ґрунтом»,  зі  споконвічним
світосприйняттям народу, його християнськими ідеалами, «вселюдяністю».

       Упродовж 1862-1863 років письменник здійснює закордонні мандрівки
(Париж, Баден-Баден).  Його цікавить європейське життя,  люди,  їх  побут і
звичаї. Світ побачили «Зимові нотатки про літні враження» (1863), «Записки
з підпілля» (1864), які набагато випередили проблематику та образну систему
наступних романів.

     Роботу  письменника  ускладнювали  тяжкі  удари  долі,  що  була
немилосердною до нього. 14 квітня 1864 року Марія Дмитрівна померла від
сухот. Федір Михайлович ще багато років опікувався своїм пасинком Павлом
Ісаєвим (сином Марії Дмитрівни від першого шлюбу). У липні того ж року
раптово помер Михайло Михайлович Достоєвський — духовно найближчий
письменнику  з  усієї  великої  родини,  що  неодноразово  допомагав  йому
матеріально  й  морально,  єдиний  серед  усіх  братів  і  сестер  Достоєвських,



який боготворив свого геніального брата.  Федір Михайлович узяв на  себе
зобов’язання  піклуватися  про  вдову  та  дітей  небіжчика.  Достоєвський
працює з відчайдушною енергією, що допомагає йому заглушити душевний
біль.  Та  раптом  новий  удар:  помирає  співробітник  журналу,  однодумець
письменника,  прекрасний  російський  критик  і  поет  Аполлон  Григор’єв.
Незважаючи на всі намагання Достоєвського, рівень журналу «Эпоха» різко
падає і в червні 1865 року його доводиться закрити.

      Та письменник продовжує роботу. Він реалізує свій давній задум —
створює роман «Злочин і кара», який із січня 1866 року починає друкуватися
в журналі «Русский вестник» і приносить авторові світову славу. В період
роботи  над  романом  Достоєвський  запрошує  стенографістку  —  молоду
дівчину Анну Григорівну Сніткіну, якій судилося стати останнім коханням
Достоєвського,  його  дружиною,  другом,  помічником.  Коли  Федір
Михайлович просив її руки, вона відповіла йому: «Я вас кохаю і буду кохати
все життя!» І вона дотримала слово. У листі до своєї подруги С. О. Кашиної
Анна Григорівна писала: «...Що за дивовижна, прекрасна, сердечна, добра,
нескінченно  добра  людина!  Його  мало  хто  знає.  Він  завжди  похмурий,
роздратований, але якби хто знав, скільки під цим приховується тепла, добра
і людяності. Чим більше його знаєш, тим сильніше прив’язуєшся до нього. Я
знаю, що і він мене пристрасно кохає, і це робить мене такою щасливою, що
я іноді думаю, що я не варта такого щастя...»

       Але  матеріальна  скрута  та  кредитори  заважали  подружжю
насолоджуватися сімейним щастям. Вони змушені були поїхати до Європи,
де перебували з 1867 по 1871 роки. Відвідали Берлін, Дрезден, Баден-Баден,
Базель,  Женеву,  Вену,  Мілан,  Флоренцію,  Венецію,  Трієст,  Прагу.  В  цей
період Достоєвський працює над романами «Ідіот» та «Біси». За кордоном у
подружжя народилися доньки Софія, яка незабаром померла, і Любов.

       8 червня 1871 року Достоєвський із сім’єю повертається до Петербурга, а
через вісім днів у них народжується син Федір. Кредитори знову не дають
спокійно  жити,  вимагаючи  погашення  боргів  брата  Михайла  і  самого
письменника. Анна Григорівна бере до своїх рук усі фінансові справи родини
і терпляче воює з кредиторами.

        1873 року Ф. М. Достоєвський починає працювати над «Щоденником
письменника», який з 1876-го друкується в журналі «Гражданин» і того ж
року виходить як самостійне видання. Його художня форма унікальна. Поряд
із  публіцистичним,  літературно-критичним  матеріалом  тут  містяться
«сюжети» із життя сучасної дійсності, а також художні твори, «щоденникова
проза»: «Бобок», «Сон смішної людини», «Хлопчик у Христа на ялинці» та
інші.  1875  року  виходить  роман  «Підліток»,  в  якому  відображені  головні
філософські, соціальні, моральні пошуки письменника.



        До автора славетних романів нарешті приходить загальне визнання, як у
Росії,  так  і  на  Заході.  Але  здоров’я  погіршується  (у  письменника  була
епілепсія),  даються  взнаки  каторга  і  тяжкі  роки  боротьби  за  життя  та
творчість. Його улюбленим місцем відпочинку та роботи було містечко під
Великим Новгородом Стара Руса, де родина наймала дачу. Саме тут у 1879-
1880  роках  Достоєвський  працював  над  романом  «Брати  Карамазови»  —
своїм останнім твором,  який залишився незакінченим.  7 травня 1880 року
Достоєвський  востаннє  приїздить  до  Старої  Руси.  Він  залишає  гамірний
Петербург,  щоб саме тут  обміркувати  й  написати  знамениту промову про
Пушкіна, свій літературний заповіт.

       У червні 1880 року в Москві  було відкрито пам’ятник О. Пушкіну.
Промова Достоєвського зробила це відкриття видатною подією в історії не
тільки  російської,  а  й  світової  літератури.  Промова  про  Пушкіна  — плід
сорокарічних  роздумів  письменника  щодо  творчості  великого  російського
поета.  Виступ  Достоєвського  зустріли  грандіозними  оваціями,  з  натовпу
чулися  вигуки:  «Пророк,  пророк!»  Письменники  І.  Тургенєв,  І.  Аксаков
підійшли до Федора Михайловича, тиснули його руку зі словами: «Ви геній,
ви  більше  ніж  геній!»  Достоєвського  увінчали  лавровим  вінком,  який  він
вночі, перемагаючи сильний біль (митець дуже погано себе почував), відвіз і
поклав  до  пам’ятника  Пушкіну.  Промова  про  Пушкіна  стала  лебединою
піснею  письменника,  останнім  променем  його  пізньої  слави:  жити  йому
залишилося менше семи місяців.

       Майже весь січень 1881 року Достоєвський почував себе непогано і
продовжував працювати над романом «Брати Карамазови», навіть збирався
зіграти в домашньому спектаклі у С. А. Толстої роль схимника в «Смерті
Івана Грозного».  Але в ніч  з  25  на 26 січня письменникові  стало погано:
горлом  пішла  кров.  Достоєвський  відчував,  що  помре.  У  день  смерті  він
покликав  дружину,  сказав,  щоб  запалила  свічку  й  подала  Євангеліє.  Він
відкрив Євангеліє, але читати уже не міг, попрощався з дітьми, заповідав їм
«любити матір, любити чесність, працю, любити бідних і допомагати їм». 28
січня  1881  року  о  8  годині  38  хвилин  Федір  Михайлович  Достоєвський
помер. Похорони письменника перетворилися на історичну подію: тридцять
тисяч людей проводжали його труну, яку несли письменники Д. Григорович,
В. Соловйов і петрашевці О. Плещеєв, О. Пальм. 72 делегації несли вінки, 15
хорів  брали  участь  у  процесії.  Так  старі  й  нові  друзі  Достоєвського
благословили в останню путь найбільш пристрасного мрійника про братство
і рівність людей.

Історія створення роману Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара»



Витоки роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» сягають часів перебування
письменника на каторзі. 9 жовтня 1859 року він із Твері писав братові: «У
грудні я почну роман. Не пам’ятаєш, я тобі говорив про одну сповідь-роман,
який я хотів  писати після всіх,  розуміючи,  що ще самому слід  пережити.
Днями я вирішив писати його негайно. Усе серце моє з кров’ю буде вкладено
в цей роман». Спочатку «Злочин і кара» задумувався письменником у формі
сповіді Раскольнікова.

Але  минуло  ще шість  років.  Упродовж цього  часу  були  написані  романи
«Зневажені  та  скривджені»,  «Записки  із  Мертвого  дому»,  «Записки  із
підпілля».  Головні  мотиви  цих  творів  —  тема  бунту  і  тема  героя-
індивідуаліста — потім синтезувалися в романі «Злочин і кара».

8  червня  1865  року  Ф.  Достоєвський  попросив  грошей  у  видавця  О.
Краєвського  і  запропонував  йому  для  журналу  «Отечественньїе  записки»
свою  нову  працю  —  роман  «П’яненькі».  Але  видавець  відмовив
письменникові, мотивуючи це відсутністю грошей у редакції.

Перебуваючи  за  кордоном,  Ф.  Достоєвський  полишив  «П’яненьких»  і
вирішив  написати  повість,  задум  якої  став  зерном  майбутнього  роману
«Злочин і кара».

     У  вересні  1865  року  Достоєвський  вирішив  запропонувати  повість
журналу «Русский вестник». У листі до видавця М. Каткова автор детально
виклав план свого твору і визначив його головну ідею: «Це — психологічний
звіт одного злочину». Але в процесі роботи повість поступово переростає у
великий  роман,  і  Достоєвський  вирішує  пожертвувати  всім  написаним  і
почати  заново.  В  середині  грудня  1865  року  перша  частина  роману  була
написана,  опублікована  в  січні  1866  року  в  журналі  «Русский  вестник».
Робота над твором тривала протягом усього 1866 року.

     Роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара» неодноразово екранізувався.
Відомі такі роботи різного періоду: 1935 рік — П. Шеналь (Франція), 1956
рік — Ж. Лампен (Франція), 1969 рік — Л. Куліджанов (Росія), 1983 рік — А.
Каурисмяки (Фінляндія), 2007 рік — телесеріал Д. Свєтозарова (Росія).

    Відомо,  що  під  час  роботи  над  романом  Ф.  Достоєвський  створював
графічні  нариси  обличчя  Раскольнікова,  Соні,  Дуні,  Лизавети,  Порфирія
Петровича.

   Роман ілюстрували багато відомих художників, серед них П. Боклевський,
М. Добужинський, Д. Шмарінов, І. Глазунов, Е. Неізвєстний.

     Ф. М. Достоєвський у своїх творах поєднував силу геніального психолога,
інтелектуальну  глибину  мислителя  і  пристрасність  публіциста.  Він  —
творець  психологічного  роману,  в  якому  розвиток  сюжету  зумовлений



зіткненням ідей, світогляду персонажів. Тому твори письменника називають
ще й філософськими.

     Основа  реалістичних  творів  Ф.  Достоєвського  —  світ  людських
страждань,  трагедія  приниженої  й  скривдженої  особистості.  Геніально
володіючи  мистецтвом  психологічного  аналізу,  письменник  показав,  як
приниження людської гідності руйнує душу, роздвоює свідомість, внаслідок
чого в особистості, з одного боку, виникає відчуття нікчемності, а з іншого
— потреба протесту.

   Робота зі словником літературознавчих термінів.

       Роман (фр. roman — романський) — епічний жанровий різновид, місткий
за обсягом, складний за будовою, прозовий (рідше віршований) епічний твір,
у  якому  широко  охоплені  життєві  події,  глибоко  розкривається  історія
формування характерів багатьох персонажів.

     Психологічний роман — різновид роману, в якому відтворено внутрішні
переживання особистості, духовну еволюцію, пошуки й суперечності героя,
які зумовили його вчинки та поведінку.

       Головним об’єктом дослідження у психологічному романі є людина з її
неповторним  внутрішнім  світом.  Сформулювався  в  XIX  столітті  («Герой
нашого часу» М. Лермонтова,  «Пані Боварі» Г. Флобера,  «Злочин і кара»,
«Брати  Карамазови»  Ф.  Достоєвського  та  ін.).  У  психологічному  романі
письменники  досліджують  вплив  соціальних  обставин  на  психологію
людини,  взаємозв’язок індивідуального та загального.  В епоху модернізму
суспільне не має визначального характеру, на першому плані — особистість,
яка творить свій особливий світ.

      Філософський роман — великий епічний твір, в якому безпосередньо
викладається світоглядна або етична позиція автора.

      Як  окремий  жанр  сформувався  в  епоху  Просвітництва  (Вольтер
«Простак»,  «Кандід,  або  Оптиміст»,  Д.  Дідро  «Жак-фаталіст  та  його
господар»), виник через необхідність популяризації філософії раціоналізму,
сатиричного зображення суспільних норм, законів і політичних подій.

Творче завдання.

— Доведіть, що роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара» є психологічним і
філософським.  (У  романі  відтворено  таємниці  людського  духу,  історію
злочину  і  покарання  Раскольнікова,  його  каяття  і  початку  духовного



переродження.  Окрім  того,  у  творі  розвінчується  ідея  «надлюдини»,
поширена тоді в суспільстві.)

    Бесіда.

— Хто є головним героєм роману? (Родіон Раскольніков.)

— У чому, на вашу думку, полягає особливість роману? (Автор у композиції
свого твору зберігає багато рис ліричної оповіді — щоденник, сповідь. Адже
майже  всі  події  роману  подаються  через  сприйняття  їх  головним  героєм,
котрий присутній,  за  деяким винятком,  в  усіх  сценах  твору.  Крім того,  в
романі  багато  мемуарних  епізодів:  сповіді  Мармеладова,  Свидригайлова,
лист  Пульхерії  Олександрівни  та  ін.  Але  всі  ці  епізоди  так  чи  інакше
пов’язані з історією Раскольнікова.)

—  На  вашу  думку,  історія  якого  героя  є  основною?  (Звичайно,  Родіона
Раскольнікова.)

— Чиї ще історії є в романі? (Мармеладова, матері та сестри Раскольнікова,
Лужина, Свидригайлова, Разумихіна. Всі ці історії є частиною долі головного
героя.)

 Коментар учителя.

      Зазначимо, що образ Раскольнікова є не тільки композиційним, але й
духовним  центром  роману.  Всі  тематичні  лінії  нерозривно  пов’язані  з
ідеологічною схемою роману. Трагедія відбувається в душі Раскольнікова, й
усі  персонажі  твору  разом  з  ним  намагаються  розгадати  таємницю  цієї
трагедії.  Дослідник  М.  Бахтін  у  своїй  монографії  «Проблеми  поетики
Достоєвського»  писав:  «Кожен  персонаж  входить  у  його  [Раскольнікова]
мову не як характер чи тип, ... а як символ якогось життєвого рішення тих
самих ідеологічних питань, що тривожать його».

Письменник як досвідчений провідник веде читача крізь лабіринти совісті
Раскольнікова  і  приводить  героя  до  розуміння  свого  злочину,  а  також до
каяття.

  Творче завдання.

— Спробуйте визначити особливості сюжету та композиції роману.

 Коментар учителя.



      Роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара» має свої особливості. Сюжет
твору  пов’язаний з  рухом свідомості  героя  від  злочину до  покарання,  від
бунту  до  упокоєння.  Як  зазначається  в  епілозі,  це  може  скласти  «нову
історію, історію поступового оновлення людини».

      Сюжету підпорядкована і  композиція твору. В романі головним є не
фізичне,  а  моральне  покарання.  У  фіналі  шостого  розділу  та  епілозі
здійснилося  правосуддя.  Як  бачимо,  композиція  роману  присвячена
розвінчанню теорії героя.

     Окрім  того,  композиція  твору  побудована  на  прямих та  підсвідомих
діалогах  героя  роману  з  його  антиподами  —  Разумихіним,  Порфирієм
Петровичем,  Сонею  Мармеладовою,  а  також  «двійниками»  —  Лужиним,
Лебєзятніковим,  Свидригайловим.  «Діалоги»  персонажів  зумовили
поліфонію роману.

    Робота зі словником літературознавчих термінів.

   Поліфонія (гр. роlyрhоnіа — багатоголосся) — багатозвуччя, засноване на
одночасному гармонійному поєднанні та розвитку рівноправних самостійних
мелодійних ліній.

    Музичний термін «поліфонія» був переосмислений і  запроваджений у
літературознавстві  теоретиком  літератури  М.  Бахтіним,  який  дослідив  цю
тему  в  книзі  «Проблеми  поетики  Достоєвського»  (1929).  Згідно  з  його
концепцією, літературна поліфонія передбачає множинність поглядів на світ
і місце особистості в ньому, розмаїття різних позицій, суперечливість думок і
почуттів,  боротьбу  ідей у  творі.  В  художньому тексті  поліфонія  має  різні
форми виявлення:

—  діалогічна  позиція  автора  стосовно  героя  (автор  немовби  веде  з  ним
постійний діалог);

—  наявність  героя-ідеолога  (у  його  свідомості  постійно  триває  боротьба
ідей);

— зіткнення не характерів, а світоглядних позицій;

— діалогічність думок і переживань героя;

— звучання різних «голосів епохи» тощо.

Поліфонія зумовлює багатозначність твору, його різні інтерпретації.



 Дослідницька робота.

— Наведіть приклади поліфонії в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара».
(Багатоголосся  міста,  звучання  окремих  голосів  на  вулиці,  у  будинку,
переживання головного героя, що виливаються у внутрішні монологи, уявні
діалоги Раскольнікова з іншими героями, велика кількість діалогів тощо.)

Продовження коментаря вчителя.

З  композиційною  структурою  роману  пов’язані  символічні  сни
(Раскольнікова, Свидригайлова), образ міста — Петербурга, природні явища
— спека,  гроза.  Так,  спека  супроводжує  кошмар  злочину  героя,  гроза  —
самогубство  Свидригайлова  та  рішення  Раскольнікова  піти  в  поліцію  з
повинною.  Одна з  функцій символічних явищ — висвітлити хибність  ідеї
«свавілля».

Як  відомо  зі  спогадів  самого  автора,  його  задум  про  «ідейного  вбивцю»
розпадався на дві  частини:  перша — злочин і  його причини, друга — дія
злочину на душу вбивці. Така особливість задуму відобразилася в остаточній
редакції  на  назві  роману — «Злочин  і  кара»  — та  на  особливостях  його
структури: із шести частин твору одна присвячена злочину і п’ять — впливу
цього злочину на душу Раскольнікова.

Бесіда.

— Яким зображений Петербург на початку роману? (Бруд на вулицях, скрізь
пил,  цегла,  спека,  задуха,  вигуки  пияк.  І  хоча  небо  над  Невою  світле,
безхмарне, а вода майже блакитна, у читача складається враження, що місто
тисне на героїв. Над усім височіють лише сяючі бані собору.)

— Які кольори переважають? (Сірі, жовті (цей колір, до речі, у російській
літературі асоціювався з образом Петербурга.)

— Якими зображені  люди? (Злі,  сердиті,  п’яні,  гамірні,  ладні  на  будь-яке
зло.)

— Подумайте, яку роль у творі відіграють вулиці Петербурга. (Дія роману
увесь  час  переноситься  з  приміщення  на  вулицю,  що  створює  своєрідну
динаміку  сюжету.  З  вулицями  пов’язана  доля  майже  всіх  героїв:
привселюдно  кається  Раскольніков,  приносить  себе  в  жертву  Соня,  падає
мертвим Мармеладов, стікає кров’ю Катерина Іванівна.)

 Завдання учням.



— Визначте проблематику роману.

Коментар учителя.

      Роман багатопроблемний.  На думку літературознавця  Л.  Гроссмана,
«Злочин і кара» перш за все «роман великого міста XX століття.  Широко
розгорнутий фон капіталістичної столиці визначає тут характер конфліктів і
драм». У зв’язку з цим у романі виникають соціальні проблеми: зубожіння
міських  «низів»,  панування  ідеологічних  теорій  «надлюдини»,  проблема
«маленької  людини»,  грошей і  капіталу.  Вперше в російській  літературі  в
романі Достоєвського була поставлена проблема проституції — страшного
породження капіталістичного міста. У творі автор детально аналізує типові й
виразні у своїй простоті факти буденного життя Петербурга. На його думку,
саме  жахливе  життя  викликає  найрізноманітніші  фантастичні  ідеї  та
ідеологічні  ілюзії.  Важливе  місце  посідає  також проблема  психологічного
стану людини в різних життєвих ситуаціях.

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити конспект лекції; читати роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара»; 
дібрати цитати до образу Раскольнікова



Тема уроку №22: «Система образів роману ф. Достоєвського «злочин і
кара». Значення і символіка його назви»

Сприйняття навчального матеріалу.

 Слово вчителя.

    Відомий літературний критик XIX ст. М. Добролюбов у статті «Затуркані
люди» писав: «У творах Ф. Достоєвського ми знаходимо одну спільну рису,
більш-менш помітну в усьому, що він писав. Це біль про людину, яка визнає
себе не в силі чи навіть не в змозі бути людиною, справжньою, самостійною
людиною самою по собі».

   Тема «зневажених та скривджених» є однією з головних і в романі «Злочин
і кара». Твір Ф. Достоєвського — це книга про життя обездолених, це біль
письменника за зневажену честь «маленьких людей», життя яких протікає в
тісних комірчинах або навіть на вулиці.  Серед них — злидарі  на вулицях
Петербурга, жінка, яка кидається в канал, п’ятнадцятирічна п’яна дівчинка,
котра  викликає  у  Раскольнікова  сумні  думки  про  її  страшне  майбутнє:
«Бедная девочка! Очнется, поплачет, потом мать узнает... Сначала прибьет, а
потом высечет, больно и с позором, пожалуй, и сгонит... А не сгонит, так все-
таки пронюхают Дарьи Францевны, и начнет шмыгать моя девочка туда да
сюда... Ну а там... больница... вино... кабаки... и еще больница... года через
два-три — калека, итого житья ее девятнадцать али восемнадцать лет от роду
всего-с».  Найстрашніше,  що  таких  дівчаток  тисячі.  І  гнів  відчувається  в
словах Родіона, коли він говорить, що існуюче життя виправдовує подібне
свідоме приниження людини: «Это, говорят, так и следует. Такой процент,
говорят, должен уходить каждый год...» У цей відсоток і потрапили такі герої
роману, як Мармеладов, Катерина Іванівна, Соня, Дуня Раскольнікова.

 Бесіда.

— Розкажіть, що стало відомо про життя Семена Мармеладова з його сповіді
Раскольнікову.

— Знайдіть опис портрета Мармеладова. (Частина I, розділ II.)

— Які  почуття  викликає  розповідь  людини,  що колись була чиновником?
(Кожна  сторінка  розповіді  Мармеладова  —  це  відчайдушний  крик  про
допомогу людини, що викреслена із життя.)

— На вашу думку, чи розуміє Мармеладов своє становище? (Так, тому і п’є,
намагаючись залити горе. Окрім того, йому болить і те становище, в якому
опинилася його родина.)



— Які фрази героя найбільше вражають читача? («Ведь надобно же, чтобы
каждому  человеку  хоть  куда-нибудь  можно  было  пойти»;  «Милостивый
государь,  милостивый государь,  ведь надобно же, чтоб у всякого человека
было хоть одно такое место, где бы его пожалели!». Мармеладов — людина,
якій нікуди йти. У цих словах героя — біль знедоленого серця, відчай від
самотності людини в цьому великому, жорстокому світі.)

— Знайдіть опис комірчини Мармеладових.

— Що ви можете сказати про Мармеладова як людину? (Незважаючи на те,
що  він  неухильно  деградує,  Мармеладов  зберіг  кращі  людські  якості,
здатність сильно відчувати: він любить дітей, Катерину Іванівну, переживає
за  них.  За  словами  відомого  російського  критика  Д.  Писарева,  «йому  не
зрадила природна делікатність і чуйність глибоко ніжного характеру».)

— Що сталося з Мармеладовим? (Він потрапив під колеса коляски.)

—  Що  можна  вважати  останнім  душевним  порухом  Мармеладова?  (Він
просить Катерину Іванівну та Соню пробачити його.

— Розкажіть про Катерину Іванівну, дітей Мармеладова. Чи можна сказати,
що очікує їх у майбутньому? (Катерина Іванівна помирає від сухот. На дітей
чекали злидні, але їх врятував Свидригайлов.

— Які  риси  вдачі  приваблюють  в  образі  Катерини  Іванівни?  (Вона  горда
жінка, сильна, незламна, запальна, має власну гідність, надзвичайно добра.
Катерина Іванівна бореться за життя своїх дітей.)

— Як ви думаєте, чому вона вийшла заміж за Мармеладова? (Їй теж не було
куди йти. Вона змушена була «плача, рыдая и руки ломая, выйти замуж за
невзрачного чиновника, вдовца с четырнадцатилетней дочерью Соней», який,
у свою чергу, одружується з нею з почуття жалю і милосердя.)

—  Що  ускладнювало  життя  героїні?  (Невиліковна  хвороба.  Катерина
Іванівна була хвора на сухоти.)

— Чому вона влаштувала такі пишні поминки за небіжчиком? (Вона завжди
прагнула відчути себе справжньою людиною.)

— Як помираюча  жінка  намагається  врятувати  своїх  дітей?  (Вона  йде  до
генерала просити милостиню, але той обідає і не приймає бідної жінки.)

—  Згадайте,  з  якими  словами  вона  помирає.  («...уездили  клячу»,
«надорвалась».)



— Подумайте, з яким епізодом твору перегукуються ці слова. (Зі страшним
сном Раскольнікова, у якому він побачив замучену, забиту до смерті коняку.
Взагалі образ «забитої шкапи» є досить поширеним у російській літературі
XIX  століття  і  трапляється  у  вірші  М.  Некрасова,  казці  М.  Салтикова-
Щедріна.)

— На вашу думку, яке символічне значення цього образу? (Образ забитої
шкапи — символ  змучених  тяжким життям людей.  Тому образ  Катерини
Іванівни  теж  трагічний:  вона  є  втіленням  безмірного  людського  горя.  Це
один із найтрагічніших персонажів світової літератури.)

 Робота з текстом.

— Знайдіть опис портрета Соні Мармеладової. (Частина I, розділ II.)

—  Подумайте,  який  прийом  для  зображення  героїні  використовує  автор.
(Прийом контрасту. Ф. Достоєвський любив контрастно відтіняти трагічне,
ставлячи його поруч із ницим, смішним, буденним. Саме тому Соня вперше
з’являється у вульгарному костюмі повії на похоронах батька. Цей жахливий
костюм підкреслює трагізм її образу.

— У чому  трагізм  становища  Соні?  (Їй  також немає  куди  йти.  Адже,  за
словами Мармеладова, «много ли может бедная, но честная девица честным
трудом  заработать».  Вона  загнана  у  глухий  кут,  з  якого  два  виходи:  або
самогубство, або проституція.)

— Чому Соня змушена йти торгувати собою? (Тому що так вона рятує всю
родину: хвору Катерину Іванівну, її маленьких дітей.)

—  Чи  розуміє  Соня  аморальність  свого  вчинку?  (Так.  Вона  розуміє,  що
порушує моральність, але усвідомлює й те, що не переступити цю межу —
означає приректи на смерть дітей.)

— У чому, на вашу думку, полягає символічність образу Соні? (Вона стає
символом вічної жертовності  в ім’я когось, любові до людей, добра. Саме
тому до неї «не пристає» ницість і бруд життя.)

—  Подумайте,  які  риси  характеру  Соні  можна  назвати  найголовнішими.
(Відчуття своєї приниженості, смиренність, доброта, здатність прощати, віра
в Бога. Навіть живучи у бруді, вона змогла зберегти чистоту душі.)

— Як автор підкреслює принижене становище Соні? (Велику роль відіграють
деталі:  «Соня села,  чуть  не дрожа от  страху,  и робко взглянула на  обеих
дам»,  «Соня опять  села  и  опять  робко,  потерянно,  поскорей взглянула  на
обеих дам и вдруг потупилась», «Но, взглянув пристальнее, он вдруг увидал,



что это приниженное существо до того уже принижено, что ему вдруг стало
жалко» (частина III, розділ V).)

 Коментар учителя.

Відомо, що деякі літературознавці вважають: ідея роману Ф. Достоєвського
«Злочин  і  кара»  розкривається  в  боротьбі  Соні  та  Раскольнікова,  котрі
являють собою вічне «змішання добра і зла». Виходячи із цієї теорії, Соня —
чисте добро, Раскольніков — чисте зло.  Дійсно, вони різні.  Соня вірить у
Бога,  покладає  надію  на  диво.  Раскольніков  —  із  цинічним  скепсисом
заперечує віру. Соня зосередилася на своїх близьких, Раскольніков — на ідеї.

Та  разом  з  тим  у  них  багато  й  спільного.  Вони  обоє  злочинці,  оскільки
загубили життя. Але різниця в тому, що Раскольніков загубив чуже (навіть
два  життя:  старої  лихварки  і  невинної  Лизавети),  а  Соня  —  своє.
Раскольніков  здійснив  злочин  в  ім’я  ідеї,  Соня  —  в  ім’я  спасіння  дітей,
хворої Катерини Іванівни. Та разом із тим Раскольніков відчуває, що в них
одна мета, і йти їм однією дорогою, адже вони «переступили себе».

Зазначимо, що Соня Мармеладова є носієм моральної ідеї, поглядів самого
автора. Ф. Достоєвський вважав, що особистість, яка жертвує собою заради
спасіння  інших,  високо  піднімається  в  моральному  плані.  Людина,  що
пережила  страждання,  не  зможе  чинити  зла  іншим.  Так  у  роман  входить
проблема добра і внутрішньої гармонії, до якої особистість має прийти через
страждання.  Страждання  здатні  очистити  людину.  Саме  тому  у  творі
з’являються  біблійні  мотиви  (легенда  про  воскресіння  Лазаря).  Автор  —
гуманіст  у  ставленні  до  своїх  героїв,  тому  й  надає  їм  можливість
виправитися,  очиститися,  відродитися.  А  біблійні  мотиви  служать
ілюстрацією  до  його  роздумів  про  трагічне  життя  світу.  В  цьому
відобразилися  погляди  самого  письменника,  який вважав  Біблію «Книгою
всього людства», що дає відповіді на всі питання.

—  Чим  Раскольніков  зобов’язаний  Соні?  (Саме  вона  змусила  його  піти
покаятися в поліцію і просити прощення у всіх людей на перехресті вулиць.
Це схоже на церковний обряд сповіді. Адже Раскольніков дійсно щиросердно
зізнався Порфирію Петровичу в усьому скоєному.)

— У родині Мармеладових була зелена хустка. Її носить Катерина Іванівна, а
потім Соня, вирішивши йти за Раскольніковим. Подумайте, яке значення має
ця річ у романі. (Сімейна хустина Мармеладових має символічне значення.
Вона є  втіленням страждань і  спокути.  Соня  одягає  хустину,  коли йде за
Раскольніковим, отже, приймає його страждання.)

— Як Достоєвський показує моральну силу Соні? (Вона змогла відродити
Раскольнікова, її полюбили каторжани.)



— Як Соні  вдалося  простити Раскольнікова?  (Соні  допомогло кохання до
Раскольнікова. Вона намагалася врятувати вбивцю, навернути його на шлях
істини.  «Их  воскресила  любовь,  сердце  одного  заключало  бесконечные
источники жизни для сердца другого».)

—  Як  Соня  впливала  на  Раскольнікова?  Наведіть  приклади  з  тексту.
(Раскольніков  прийняв  «правду»  Соні  Мармеладової,  тим  самим  автор
показує крах теорії героя. «Но он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне
всем  обновившимся  существом  своим,  а  она  —  она  ведь  и  жила  только
одною  его  жизнью!»  На  думку  Ф.  Достоєвського,  тільки  любов  здатна
врятувати світ від зла і ненависті, повернути надію на краще життя.

— Подумайте, чому Раскольніков, прочитавши листа від матері й дізнавшись
про Дуню, подумав: «Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока
мир стоит!»? (Як відомо з листа матері, Дуня виходить заміж за нелюбого
чоловіка заради «бесценного Роди». Тобто вона продає себе, але, на відміну
від Соні, конкретному чоловікові — Лужину.)

Позиції «двійників» головного героя

Слово вчителя.

Неспроможність ідеї Родіона Раскольнікова про те, що можна переступити
через  свою  совість  і  спокутувати  злочин  добрими  справами,  засвідчують
позиції  «двійників»  головного  героя  —  Лужина,  Лебєзятнікова,
Свидригайлова. Ці герої називаються «двійниками» Раскольнікова, тому що в
їхній  свідомості  та  діях  розкриваються  негативні,  розпусні,  антигуманні
сторони теорії головного ге

— Що відомо про Лужина? (Він — буржуазний ділок.)

— Який йог роя.о основний принцип? («Возлюби прежде всего одного себя».
Усі  його вчинки служать особистій  меті.  Це принцип егоїста.  Він  завжди
прагне пригнічувати інших, слабших.)

—  Що  у  них  спільного  з  Раскольніковим?  (Вони  обидва  вважають,  що
поодинокі  благодіяння  не  можуть  врятувати  світ.  Наприклад,  Лужин
переконаний, що Соня рано чи пізно вкраде.)

— Чим страшний Лужин? (Він легко може переступити через людей, навіть
не  задумуючись  над  тим,  бо  зневажає  їх.  Тобто,  Лужин  вважає  себе
«незвичайною»  людиною,  якій  все  дозволено.  Він  втілює  теорію
Раскольнікова в життя.)

— Чи є щось спільного між Раскольніковим і Лебєзятніковим? (Кожний із
них  є  прихильником  певної  ідеї.  Лебєзятніков,  як  відомо,  нігіліст,  тобто



людина, яка все заперечує. Він також виступає проти існуючого порядку. Але
його нігілізм беззмістовний, навіть карикатурний.)

—  Хто,  на  вашу  думку,  найстрашніший  з  усіх  «двійників»?  Чим  саме?
(Кожен із них страшний по-своєму. Але на совісті Свидригайлова дві смерті:
дівчинки,  над якою він  вчинив наругу,  і  дружини.  Можливо,  були й інші
жертви, але про них просто ніхто не знає.)

—  Які  основні  риси  Свидригайлова?  (Він  цинік,  для  його  поведінки
характерним є свобода від моральності.)

— Чим пояснити,  що така  цинічна людина,  як  Свидригайлов,  могла бути
здатною на благородні вчинки? (Він намагається спокутувати свої страшні
вчинки добрими справами.)

— Який благородний вчинок здійснив Свидригайлов? (Перед самогубством
Свидригайлов  забезпечив  сім’ю покійного  Мармеладова,  віддав  спадщину
своєї дружини Дуні Раскольніковій, врятувавши її від шлюбу з Лужиним.)

— Подумайте, чому автор вирішив так вчинити зі Свидригайловим. (Тому
що добро і зло не можуть існувати по один бік життя. Вони несумісні.)

—  Чим  страшні  «двійники»  Раскольнікова?  (Вони  вважають,  що  їм  все
дозволено.  Кожен  із  них  —  це  втілення  в  життя  ідеї  Раскольнікова  про
«надлюдину».)

Слово вчителя.

У книзі Л. С. Виготського «Психологія мистецтва» є таке: «Психологізм —
це  достатньо  повне  і  глибоке  зображення  почуттів,  думок  і  переживань
літературного персонажа за допомогою специфічних літературних засобів».
Як відомо, романи Ф. Достоєвського відзначаються глибоким психологізмом.
Це  стосується  й  «Злочину  і  кари».  На  уроці  ми  повинні  визначити,  за
допомогою яких художніх засобів автор досягає психологізму.

На думку літературознавців (С. Бєлов, А. Бем), у романах Ф. Достоєвського
велику роль відіграють імена та прізвища героїв.

Дослідник  С.  В.  Бєлов  зазначав,  що  в  бібліотеці  письменника  був  такий
календар,  в  якому  подавався  алфавітний  список  усіх  святих  зі  значенням
їхніх імен. У процесі роботи над романом Ф. Достоєвський старанно добирає
своїм  героям  імена  та  прізвища,  що  завжди  мають  глибокий  зміст.  Цей
прийом називається «прізвища, що говорять».

Раскольніков. Дослідник А. М. Бем у книзі «Личные имена у Достоевского»
звертає увагу на подвійне тлумачення цього прізвища. Перше походить від



семантичного тлумачення — рос. «раскол» — роздвоєння. Інше — пов’язане
зі словом «раскольники» (старовіри) — течія, що виникла в середині XVII ст.
у російській церкві як протест проти нововведень патріарха Нікона (1605-
1681), котрі мали на меті змінити деякі церковні звичаї та обряди.

Раскольніков «розколює» землю, яка породила його (значення імені Родіон),
а  якщо взяти  до  уваги  те,  що по  батькові  він  Романович,  виходить  таке:
розкол землі Романових.

Раскольніков  у  Ф.  Достоєвського  сприймається  як  символ  фанатизму,
одержимості певною ідеєю, роздвоєності.

Мармеладов. На думку дослідників, сім’я Мармеладових є тим фокусом, в
якому  переломилися  всі  нещастя  ненормально  влаштованого
експлуататорського суспільства.  Яким «солодким» був цей світ,  зрозуміло
вже  з  гірко-іронічного  прізвища  героя.  Мармеладова  звати  Семеном
Захаровичем.  Як відомо,  ім’я  пророка Захарія  означає  «пам’ять  господня»
(євр.).  Тобто  по  батькові  героя  має  прихований  натяк  на  релігійність
персонажа.

Лебєзятніков.  Утворено  від  російського  слова  «лебезить»  —  плазувати,
падати  ниць.  В  образі  Лебєзятнікова  Достоєвський  хотів  дати  сатиру  на
нігілізм і нігілістів. Він писав: «Нігілізм — це лакейство думки. Нігіліст — це
лакей думки».

Катерина Іванівна. Відомо, що в перекладі з грецької це ім’я означає «завжди
чиста».  Недарма  Соня  говорить  про  неї:  «Она  справедливости  ищет.  Она
чистая».

Соня.  У  перекладі  з  грецької  Софія  означає  «мудрість,  розум,  наука».  У
письменника багато героїнь мають це ім’я,  всі вони покірні,  зі  смиренням
несуть  свій  хрест  і  вірять  у  перемогу  добра.  В  книзі  М.  С.  Альтмана
«Достоевский. По вехам имен» читаємо: «И если «София», вообще, означает
мудрость, то у Достоевского мудрость его Софий — смиренномудрие...».

Пульхерія  Олександрівна  Раскольнікова.  Пульхерія  у  перекладі  з  латини
означає «прекрасна», а «Олександр» — «захисник людей».

Разумихін. У книзі М. С. Альтмана «Достоевский. По вехам имен» є такий
запис:  «Разумихин  вовсе  не  разумный,  а  всего  лишь  рассудительный
человек». Уже саме прізвище вказує на те, що герой належить до середовища
демократичного студентства.

Лизавета  Іванівна.  У  місяцеслові  православного  календаря  записано,  що
Єлизавета в перекладі з єврейської означає «та, що шанує Бога».



Порфирій Петрович. Ім’я Порфирій означає «багряний» (грецьк.) Російський
дослідник Д. М. Брещинський так писав із цього приводу: «Убив ростовщицу
и  ее  сестру,  и  преступив  тем  самым  ветхозаветную  заповедь  «не  убий»,
Раскольников  вступает  в  конфликт  сразу  с  двумя  правдами  —  Божьей  и
человечьей.  Религиозное  начало  представлено  в  романе  Соней
Мармеладовой, правовое начало — Порфирием Петровичем. Соня (София) и
Порфирий — божественная мудрость и очистительньїй огонь — именно так,
мне думается, надо понимать символику этих имен у Достоевского».

Свидригайлов. За свідченням літературознавця Г. Когана, у періодичній пресі
1861 року повідомлялося про якогось Свидригайлова, котрий безчинствував
у  провінції.  Отже,  Свидригайлов  —  це  людина  з  «темним»  минулим,
особистість мерзенна, страшна і нікчемна.

 Бесіда.

— Наведіть приклади кольорів, що переважають у романі. Подумайте, яка
їхня  роль  у  творі.  (Сірі,  темні,  жовті.  Особливо  багато  жовтого:  стіни
кімнатки Раскольнікова, меблі в кімнаті старої лихварки, жовте від пияцтва
обличчя  Мармеладова,  меблі  із  жовтого відполірованого дерева  в  кабінеті
Порфирія Петровича. Цей колір є символом душевної хвороби, що охопила
людей і місто в цілому.)

— Чого, на вашу думку, в романі більше — дії героїв чи аналізу наслідків
їхніх вчинків? (Аналізу наслідків. Як уже зазначалося, злочину присвячена
одна частина роману, а мукам совісті — п’ять. Для письменника важливо, не
те, що герой робить, а те, що думає.)

Робота з текстом. Аналіз описів.

— Які види описів використовує автор? (Портрет, інтер’єр, пейзаж.)

— Знайдіть  описи  портретів  героїв  — Раскольнікова,  Соні,  Мармеладова,
Катерини Іванівни, Дуні та ін.

—  У  чому  полягає  особливість  портретів?  (Автор  спочатку  описує
зовнішність героїв, а потім їхній внутрішній стан.)

— Знайдіть опис інтер’єрів у творі (кімнати Раскольнікова, старої лихварки,
Соні, Мармеладових.)

— Як ці описи пов’язані із життям героїв? (Задушна кімната Раскольнікова
призводить  його  до  зародження  страшної  теорії;  кімната  Соні,  що
складається з багатьох кутів, ледве не призвела її до самогубства; прохідна
кімната Мармеладова приводить Катерину Іванівну до божевілля.)



— Яку роль, на вашу думку, відіграє пейзаж у розвитку сюжету? (Пейзаж
підкреслює  тривожний,  гнітючий  настрій,  що  виникає  з  перших  сторінок
роману.)

—  З  ким  із  героїв  пейзаж  пов’язаний  найбільше?  (З  Раскольніковим,
Свидригайловим.)

—  Наведіть  конкретні  приклади.  (Спека  на  початку  роману,  що  дратує
Раскольнікова; опис погоди перед самогубством Свидригайлова (туман, бруд,
ніч, морок. І на душі героя «холод и сырость».

— Знайдіть у тексті описи снів Раскольнікова та Свидригайлова.

— Подумайте,  яка їхня роль у романі.  (Описи снів використовуються для
психологічного аналізу душевного стану героїв.)

— Проаналізуйте монологи та діалоги Раскольнікова.

—  Чому,  на  вашу  думку,  їх  так  багато  у  творі?  (Вони  розкривають
внутрішній  світ  героя,  складність  натури  Раскольнікова,  служать  засобом
самоаналізу вчинків персонажа).

— Подумайте, чому автор проводить Раскольнікова ще й через випробування
коханням.  (У  цьому  відобразилися  погляди  самого  автора.  На  думку  Ф.
Достоєвського,  лише  кохання  здатне  врятувати  світ  від  ненависті  й  зла,
повернути відібрану надію побачити рай на землі.)

— Поміркуйте, яке символічне значення має назва роману.

 Коментар учителя.

Назва роману складається з двох слів. Злочин — це факт убивства, що взятий
із  життя,  переосмислений  і  вилитий  у  філософську  форму.  Саме  у
філософській ідеї поєднані всі сюжетні лінії, моральні, політичні проблеми, а
також сутність трагедії, в яку втягнуті народ і все людство. Ідея виявилася
хибною. Раскольніков протистоїть світові, не сприймаючи його.

Мотив  знедоленості  присутній  і  в  покаранні.  У  фіналі  герой  протистоїть
світові, але вже злочинному. Впродовж п’яти розділів роману автор описує
страждання  героя  як  найстрашніше  покарання.  Всі  персонажі  твору
проходять  шлях  тяжких  пошуків  правди.  На  думку  автора,  людина,  яка
здійснила  гріх,  здатна  до  духовного  відродження,  коли  увірує  в  Христа.
«Головне — люби інших, як себе»,— у цьому, за Ф. Достоєвським, полягає
основний принцип щастя людей.  Людина приходить до щастя лише через
страждання, горе, віру, любов.



 Заключна бесіда.

—  Окресліть  коло  проблем,  що  порушуються  в  романі.  (У  романі
представлено ті основні соціальні та моральні проблеми, які хвилювали Ф.
Достоєвського впродовж усього життя. Це і вплив різних теорій на людину,
проблеми  «злиденних  і  скривджених»,  «маленької  людини»,  морального
вдосконалення людства.)

—  На  вашу  думку,  що  більше  цікавить  автора:  злочин  чи  кара?  Чому?
(Звичайно,  кара,  якій  присвячено  п’ять  розділів  роману.  Адже  процес
морального покарання і вдосконалення — надто складний шлях.)

—  Що  лежить  в  основі  реалізму  Ф.  Достоєвського?  (Пошук  морального
ідеалу, змісту буття.)

— Які художні прийоми використовує автор для розкриття духовного світу
людини?  (Різні  види  описів  (портрети,  пейзажі,  інтер’єри),  символіку
кольорів,  прийом  «прізвища,  що  говорять»,  зображення  психічного  стану
героїв  за  допомогою пейзажу,  прийом «замовчування»,  описи  снів  героїв,
внутрішні  монологи,  діалоги,  зображення  деталей  (розглядалося  на
попередньому уроці).)

— Подумайте, яку роль у романі відіграють ретельно дібрані імена героїв.
(Імена розкривають або підкреслюють сутність героїв.)

—  Як  ви  думаєте,  чому  такі  складні  в  психологічному  плані  романи  Ф.
Достоєвського є настільки популярними в сучасному світі?

Із  цього приводу доречними можуть стати  слова дослідника О.  Козирева:
«Звертаючись  до  Достоєвського,  наш сучасник  шукає  відповіді  на  болючі
питання, шукає світла для своєї душі, оскільки вічна битва Бога й диявола
продовжується в серцях людей. Саме тому Достоєвський залишається одним
з найбільш популярних письменників світу».

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до уроку-диспуту. 


	ОСІННЯ ПІСНЯ Неголосні Млосні пісні Струн осінніх Серце тобі Топлять в журбі, В голосіннях. Блідну, коли Чую з імли - Б'є годинник:
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В давні роки
Мрій дитинних.

Вийду надвір -
Вихровий вир
В полі млистім
Крутить, жене,
Носить мене
З жовклим листям.
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