
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 грецьк. ???? – 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 (ряд)….

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»


	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.
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