
Тема: Творча поетика Поля Верлена 
 

План  

1. Життя і творчість письменника 

2. “Поетичне мистецтво” – віршований маніфест символізму. 

3. Світ природи і духовний стан ліричного героя у верленівських “пейзажах душі” (“Осіння 

пісня”, “Так тихо серце плаче”) 

 

Завдання 1. Опрацювати матеріал підручника (с. 160-162). Скласти хронологічну таблицю 

життя і творчості Поля Верлена. 

 

Дайте відповіді на питання:  

 Як ви розумієте вислів «прoкляті поети». Чи належить Верлен до них? 

 Чому Поля Верлена називають «король поетів»? 

 Визначте провідні теми й мотиви лірики Верлена 

 

Завдання 2. Прочитайте та проаналізуйте поезію «Поетичне мистецтво» (підр. с. 165-167)  

 

Роздивіться картку. За стрілочками пройдіть шлях, закінчіть відповіддю на запитання в 

зошитах. 

 

 



Завдання 3.  Роздивіться картку. Виконайте за нею кілька завдань 

1. Прочитайте інформацію про "Осінню пісню" на картці, а також у підручнику на с. 164.  

2. Перегляньте відео поезію "Осіння пісня", прочитайте переклади віршів на с. 163 

підручника. 

3. Дайте характеристику ліричного героя поезії. 

 

 

Електронний підручник: http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-zarubizhna-

literatura-kovbasenko-2018-stand.pdf 

 

        Домашнє завдання:  

1. Конспект життя і творчість Артюра Рембо 

2. Вивчити напам’ять вірш «Моя циганерія» А.Рембо 

3. *** За творами Верлена напишіть твір на одну з тем: «Про музику лиш треба 

дбати...»;  «Послухайте цю ніжну пісню...» 

 

Примітка. Виконане д/з переслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у VIBER. Не забудьте вказати своє прізвище та ім’я. 

 

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-zarubizhna-literatura-kovbasenko-2018-stand.pdf
http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-zarubizhna-literatura-kovbasenko-2018-stand.pdf
mailto:nataliznachur88@gmail.com


Опорний конспект 

Поетика Поля Верлена 

Основні твори 

Збірки віршів: «Сатурнічні поезії» (1866), «Друзі» (1867), «Вишукані свята» (1869), «Добра 

пісня» (1870),  «Романси без слів» (1874), «Мудрість» (1880), «Колишнє й недавнє» (1884), 

«Любов» (1888),    «Паралельно» (1889), «Посвяти» (1890) 

 

Проза:  «Прокляті поети» (1884), «Мемуари вдівця» (1886), «П'ятнадцять днів у Голландії» 

(1893),    «Спогади» (1895): «Мої в’язниці» й «Мої лікарні» 

 

Визначальні риси поезій П.Верлена 

 перетворення реалій ландшафту, природних явищ та пір року на ємкі символи, котрі 

позначають певні стани людської душі (так звані “пейзажі душі”) або ж універсальні 

начала буття; 
 

 наявність лейтмотивних образів осені (які здебільшого асоціюються з темами 

в’янення та згасання життя); вітру (пов’язаного з ідеєю всемогутнього фатуму, 

котрий жене беззахисну людину); сутінків (знак непевності людського буття тощо); 
 

 зосередженість ліричного героя на плинних переживаннях; майстерне відтворення 

відтінків та напівтонів відчуттів; 
 

 розуміння людини як безсилої істоти, відданої на поталу фатуму; 
 

 домінування настроїв суму, журби, туги, відчаю, ностальгії за неповторним минулим; 
 

 м’який ліризм; утвердження принципу музичності поезії, сугестивність поетичної 

мови; 
 

 надання переваги багатозначним образам; вільне оперування символами; навмисне 

руйнування звичних зв’язків між словами та образами. 

 
Лірика П.Верлена 

Основні ознаки Мотиви  

змалювання "поезії душі", живописність, 

сугестивність, символічність, музичність, 

імпресіоністичність 

розчарування, самотність, печаль, туга 

Новації Поля Верлена у структурі, побудові поезії: алітерація, асонанси 

 

Поезія «Осіння пісня» 
 

У вірші Верлен звернувся до осені, на що прямо вказував заголовок вірша. Проте 

прикмет осені дуже мало в тексті. У Верлена воєдино зливалися осінній пейзаж і пейзаж 

душі. Тому осінь у поезії мала іншу семантику: прощальна пісня (осінь — схил життя, 

близький кінець, за яким небуття). «Осінь» у значенні туга, смуток, холод, самотність, 

невлаштованість. 



Як змінювалися пори року, так само змінювалася людина, її почуття та настрої. Осінь — 

час переосмислення того, що було, й підготовки до чогось нового, незнаного й невідомого. 

Людина, що відчувала свій кінець, на схилі життя жила спогадами. У кожній строфі вірша 

мелодія і настрій змінювалися. Якщо у перших двох частинах тугу переривало заглиблення 

у минуле, то в третій строфі уповільнений ритм прискорив лютий вітер. 

Основний емоційний фон вірша створила мелодія, що линула з кожного рядка твору, — 

повільна й одноманітна, сумна й трохи тривожна. Ця мелодія відобразила стан осінньої 

природи й водночас стан ліричного героя. Осінь змальовується не як пору року, а як 

нудьга, втома, втрата чогось прекрасного, наближення смерті. 

Образи – символи в "Осінній пісні " П.Верлена. 

Осінь – час переосмислення пройденого життя, журба, втома, туга за втраченим 

прекрасним. 

Вітер – голос осені, відкритий простір, щось вороже людині. 

Листя – зів'яле (прожите) людське життя. 

Струни – настрій. 

Дзвін – час як одна із характеристик процесу буття і нагадування людині про минущість 

усього сущого, зокрема її самої. 

Скрипка – душа. 

Осіння пісня – журба, плин часу. 

Основні мотиви: самотність, смуток, безнадія 

Звукові образи: алітерація повтор приголосних-сонорних 

 

«Поетичне мистецтво» (1874 р., надрукований у 1882 р.) 

Вірш «Поетичне мистецтво», написаний у 1874 р. й опублікований через вісім років. 

Уперше надрукований у збірці «Колишнє і недавнє», у розділі «Колишнє» (1882). Його 

присвячено Шарлю Морісу, літературному критику, який спочатку виступав проти 

модерністських явищ у поезії, а потім став їх палким прихильником і великим 

шанувальником творчості Верлена.  

«Поетичне мистецтво» було витлумачене сучасниками як естетична декларація 

поетичного імпресіонізму й символізму і саме так сприймалася наступними поколіннями. 

Сам автор згодом заперечував його програмний характер і заявляв, що «не збирався 

теоретизувати», але програмність цього твору безперечна, хоч і висловлена у вільній 

поетичній формі. Музичність вірша протистоїть визначеності змісту. Верлен радив 

звертатися до незрозумілих образів та віддавати перевагу нюансам, переливам, а не різким 

тонам. І хоча Верлен мав на увазі легку неточність уяви, такий принцип відкривав шлях 

алогізму. Нова поетика Верлена зумовлюється зовсім новим типом поетичного мислення. 

Поет посилює ритміко-інтонаційну єдність вірша, при цьому послаблюючи логічність та 

зв'язність поетичного тексту. Головне для нього — єдність враження від вірша. Такий 

підхід обумовлювався прагненням створити нову універсальну поетичну мову. 
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