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Зміст

Тема уроку: «Срібна доба» російської поезії, її модерністські та
авангардистські течії.
Мета уроку: дати студентам уяву про особливості розвитку
російської поезії на рубежі ХІХ-ХХ ст., познайомити їх з
основними рисами символізму, акмеїзму та футуризму; виробляти
уміння і навички тезисного конспектування; виховувати у
студентів інтерес до «Срібної доби» російської поезії.
Тип уроку: лекція
Хід уроку
1.Оргмомент
11. Вивчення нового матеріалу
Вступне слово викладача
Межа ХІХ-ХХ ст. стала особливим етапом у розвитку
російської словесності. Він увійшов до історії російської культури
як „Срібна доба” (назва була обрана за аналогією із „золотою
добою”, яку ототожнювали з ХІХ ст., здебільшого – з
пушкінською епохою).
Це був час, коли дерево культури збагачувало своїми щедрими
плодами не лише національну, а й світову духовну скарбницю.
Свій „ренесанс” переживала російська релігійно-філософська
думка: праці В. Соловйова, М. Булгакова, М. Бердяєва, Л.Шестова,
Г.Федотова, С.Франка, П. Флоренського та інших мислителів
вивели її на світовий рівень. Широке міжнародне визнання
здобули російський театр (К. Станіславський, В.Мейєрхольд, В.
Коміссаржевська та ін.) і російський балет (А.Павлова,
В.Ніжинський). Нові зірки світового масштабу зійшли і на
музичному небосхилі (О. Скрябін, С.Рахманінов). Небаченим
розмаїттям нових напрямів, течій та шкіл вибухнуло образотворче
мистецтво (В. Сєров, В.Васнецов, М.Врубель, М.Ларіонов,
К.Малевич, В.Кандінський та ін.).
Дух всебічного оновлення панував і в російській ліриці. Як і в
західній поезії, вирішальну роль у її розквіті відіграли
нереалістичні тенденції. Найвизначнішими з-поміж них були
символізм, акмеїзм і футуризм.
Хронологічно першим серед них був символізм, який, звісно,
перегукувався з європейським, однак на російському грунті набув
яскравого самобутнього характеру.

Символізм (від франц. symbolisme; грец. symbolon – знак,
ознака) – художній напрям у літературі та мистецтві кінця ХІХ –
початку ХХ ст. Виник у Франції, швидко поширився в інших
країнах – Англії, Німеччині, Австрії, Бельгії, Норвегії, Україні,
Росії. Основу символістського художнього мислення утворює
сприймання речей матеріального світу як „знаків” вічних ідей.
Провідні художні принципи символізму – це виявлення
„відповідностей” та аналогій між різноманітними явищами
предметно-чуттєвого й духовного світів (на підставі уявлення про
містичну єдність усього сущого), розкриття прихованої
багатозначної сутності речей в їхній буденній присутності.
Головним художнім інструментом символістів є символ. „У
символах, - писав російський символіст В.Іванов, - була знайдена
всесвітня правда. Вона розкрилась, немов забута мова втраченого
богоосягнення. Символ ожив і заговорив про неособисте, про
первісні
таємниці”.
У Росії символістський напрям почав формуватися у 90-і роки XIX
ст. Вже тоді у ньому були наявні дві важливі тенденції.
Перша, містична, була теоретично обґрунтована у знаменитій
доповіді
Д. Мережковського «Про причини занепаду та про нові течії у
сучасній російській літературі». На розвиток цієї гілки
російського символізму неабиякий вплив справили релігійнофілософські ідеї В. Соловйова.
Друга тенденція була представлена передусім творчістю В.
Брюсова, що розглядав символізм як сучасний засіб самовираження
мистецького «я», а відтак наголошував на індивідуалізмі та
естетизмі. Зазначені тенденції суперничали одна з одною упродовж
усього існування символістської літератури у Росії.
У своєму розвитку російський символізм пройшов два етапи.
Перший, що припав на 90-і роки XIX ст., був пов'язаний з
іменами В. Брюсова, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, Д. Мережковського, 3. Гіппіус та ін. На початку XX ст. у літературу
прийшло нове покоління символістів. Найяскравішими його
представниками були Андрій Бєлий (Б. Бугайов), О. Блок, С.
Соловйов та ін.
Російських символістів різних поколінь об'єднували настрої
заперечення матеріалістичної філософії та естетики, недовіри до

раціонально-логічного пізнання світу, осмислення мистецтва як
найвищої цінності й розуміння митця як творця власного
художнього світу та пророка, що сприяє майбутньому
«перетворенню Всесвіту» (В. Іванов). Серед різних видів мистецтв
пальму першості російські символісти, слідом за французькими,
віддавали музиці (як інтуїтивному, далекому від раціональних
засад виду творчості, що проникає у «таїну буття»). А тому й
прагнули наблизити до неї поезію, яка мала, за їхніми
уявленнями, впливати на свідомість читача не так своїм змістом,
як своєю «магічністю» (В. Брюсов) - тобто здатністю навіювати
певні емоційні стани.
Для багатьох символістів був характерний пошук містичного синтезу життя та творчості. Як зазначав у своїх мемуарах російський поет
В. Ходасевич, символізм у Росії намагався вийти за межі літературного
напряму й перетворитися на особливий «життєтворчий метод».
Початок 10-х років XX ст. позначився кризою символізму. Одним
із численних її симптомів було те, що ряд молодих поетів, які
розпочинали свою творчість у символістському річищі,
відмежувались від нього і 1911 р. організували своє об'єднання
—
«Цех поетів». Головним завданням цього об’єднання
було вдосконалення поетичної майстерності. Слід зазначити,
що сама назва – «Цех поетів» - була полемічною щодо
провідних ідей російського символізму. На противагу
символістським уявленням про зв'язок мистецтва з містичними
сферами, представники нової течії розглядали поезію як
ремесло (хоча й священне). І в поетів вони бачили не творця,
що, змагаючись з Богом, породжує власний художній світ, а
майстра, котрий уславлює у своєму мистецтві Бога та створену
ним земну дійсність. Крім того, слово «цех» відсилало до
європейського середньовіччя, що позначилося бурхливим
розвитком ремісництва; ця орієнтація на минуле знову ж таки
суперечила спрямованості
символістів на майбутнє – на
близькі світові катастрофи, що, на їхню думку, мали
передувати «просвітленню лику земного».
Всередині «Цеху поетів» виникла і назва нової течії –
акмеїзм.
Акмеїзм (від. грец. аcme – найвищий ступінь чогось,
вершина, розквіт) – модерністська течія в російській поезії 10-

20-х років ХХ ст. лідерами акмеїзму були М.Гумільов та С.
Городецький; з цією течією деякий час була повязана творчість
А.Ахматової, О. Мандельштама, Г Нарбута, М. Зенкевича,
М.Кузміна, Б.Садовського та ін.
Поставши проти зосередженості символістів на «незбагненній»
містичній сфері, акмеїсти проголосили необхідність повороту
поезії до реальності, до предметно-чуттєвого, поцейбічного, до
самоцінних матеріальних речей. Зокрема, С.Городецький
закликав полюбити «цей світ, звучний, барвистий, щомає
форми, вагу і час», і стверджував, що саме у лоні акмеїзму
земний світ після всіх «неприйнять» був беззастережно
прийнятий «у всій сукупності краси та потворства».
Творча програма акмеїстів значною мірою грунтувалася на
запереченні засадничих принципів символістської естетики.
Туманно- абстрактному світосприйняттю символістів акмеїсти
протиставили «мужньо твердий і ясний погляд на життя».
Владі невизначеного, багатозначного символу – пріоритет
графічно чіткої образності та поетичного слова у його прямому
й точному значенні. Проголошеному символістами пріоритету
музики – «зразковість» образотворчого мистецтва (живопису,
скульптури, архітектури).Зосередженості символістів на царині
«вічності» - історизм, який виявлявся і в майстерному
відтворенні картин різних епох, і у відкритості акмеїстів
сучасній добі, і в увазі, що приділялася в їхній творчості темі
історії, і в наявності у їхніх поезіях широкого культурного
пласта (різноманітних культурних асоціацій, перегуків з
культурними
епохами
минулого,
історико-культурних,
релігійних, літературних ремінісценцій тощо).
Вражаючим багатством культурного пласта вирізняється,
наприклад, лірика Осипа Мандельштама (1891-1938) – поета,
що його творчість була дотична до естетичних шукань західних
неокласиків і, зокрема, Р.М.Рільке. Джерелом різноманітних
культурних паралелей та асоціацій у його поезіях були
античність та російська традиція ХVІІІ-ХІХ ст. Як і інші поети
– акмеїсти, О.Мандельштам (творчість якого, проте, від самого
початку сягала за межі цієї течії) виходить із цінності земних
речей. Показово «акмеїстичною» була назва його першої збірки
– «Камінь» (1913). Вона сприймалася як емблема міцності,

важкості, матеріальності відтвореного в поезії світу і водночас
– як емблема архітектури.
Душею акмеїстичного руху був Микола Гумільов (18861921). Зробивши перші поетичні кроки на теренах символізму,
він досить швидко усвідомив вичерпність цього літературного
напряму.
Культу Вічної Жіночності, що панував у ліриці російських
символістів, Гумільов протиставив «поезію мужності». При
цьому поетизація «сильної особистості», на грунті якої
виникали художні образи різноманітних «надлюдей» (владик,
лицарів, капітанів), урівноважувалася у його віршах відкриттям
іншої іпостаті чоловічої вдачі, якій були притаманні культурна
рафінованість, почуття самотності, душевний надлад. Утім,
обом цим іпостасям чоловічого «я» властивий потяг до
романтики та героїки. Цей потяг не був поетичною вигадкою.
Саме жага подвигу та романтичних пригод спонукала поета
здійснювати небезпечні подорожі до екзотичних країн і
виявляти надзвичайну хоробрість на фронтах Першої світової
війни (за що він був двічі нагороджений Георгіївським
хрестом). Героїчним був і фінал цього буремного життя – за
сфабрикованим звинуваченням М.Гумільов був розстріляний
більшовиками 1921 р.
Якщо акмеїсти у своїй творчості спиралися на минуле та
культуру, то російські футуристи, навпаки, оголосили цим
цінностям зухвалу війну. Виступивши, як і акмеїсти, на
початку 1910-х років і так само засвідчивши своєю появою
кризи російського символізму, вони висунули програму Нового
Мистецтва оновленого майбутнього (деякі з них називали себе
«будетлянами» - тобто тими, хто буде).
У Росії футуристський рух (який, до речі, не був
«запозиченнням» з італійської культури) набув широкого
розмаху. І це не дивно, адже саме він найсучаснішою
художньою мовою увиразнював утопічні настрої, що
поширилися в російському суспільстві напередодні революції
1917 р.
У російському футуризмі співіснували декілька груп, що
постійно ворогували між собою, вели літературні баталії.
«Футуризм у Росії складався з чотирьох угруповань: "Гілея", або

кубофутуристи, - В. Хлебников, Д. і М. Бурлюки, В. Маяковський,
В. Каменський, О.Гуро, О. Кручених, Б. Лівшиць; "Асоціація
егофутуристів" - І. Северянин, I. Ігнатьєв, К. Олімпов, В. Гнедов;
"Мезонт поезії" - В. Шершневич, Р. Івнєв, С. Третьяков, Б.
Лавреньов; "Центрифуга" - С. Бобров, Б. Пастернак, М. Асєєв,
Божидар.
Обличчя
російського
футуризму
визначали
поетикубофутуристи -найбільш радикальна й продуктивна трупа»
(Галич О., Назарецъ В Васильєв Є. Теорія літератури. - К., 2001. С. 411).
Головною передумовою створення Нового Мистецтва була
відмова від старого світу та його культурної спадщини (пригадаймо
слова з провокаційного виступу футуристів: «Минуле затісне.
Академія та Пушкін незрозуміліші за ієрогліфи. Скинути Пушкіна,
Достоєвського, Толстого і т. п. з пароплава сучасності»). Така відмова
перетворювалася на войовничий бунт проти реальності у мистецтві
будь-яке звернення до неї сприймалося футуристами як сліпе і
рабське копіювання існуючого. Мистецтво, кроголошували вони,
розпочинаеється не з відображення, а з «викривлення дійсності» (Д.
Бурлюк). Представник спорідненої течії у живопису К. Малевич
зазначав: «Речі зникли, немов дим... і мистецтво прямує до самоцілі
творчості, до панування над формами натури». 3 такого трактування
мистецтва виростало й розуміння митця як «самотворця» та
«винахідника».
Разом зі старим світом і старою культурою поети-футуристи
відкидали і стару поетичну мову з її традиційними художніми
засобами, усталеним синтаксисом, правописом та пунктуацією. У
пошуках нової мови вони вдавалися до «словотворчості та
словоновацій» без обмежень, розробки нових типів рим та ритму,
створення оригінальних зразків візуальної поезії та фігурних
віршів.
Невичерпні можливості подібних експериментів
продемонструвала лірика Велимира Хлебникова (1885-1922;
справжнє ім'я поета - Віктор), якого видатний літературознавець
Ю. Тинянов називав «Лобачевським слова». Прагнучи охопити час
у єдності минулого, теперішнього та майбутнього (у такий спосіб,
щоб пересуватися у часі так само вільно, як у просторі), Хлебников
спробував винайти відповідну оновлену мову шляхом сполучення її
найдавніших пластів із власними новоствореними конструкціями.

Дослідник 3. Паперний так пояснював технологію
хлебниковської «словотворчості»: «Для того щоб конструювати
нові слова, міркував він, треба було розкласти старі на мікрочастки,
з яких можна було б "будувати" неологізми... Хлебников бере
звичайне слово, виділяє в ньому мінімальну смислову одиницю. Не
просто корінь, відповідно до морфології, а "корінь кореня", тобто
прихований "епіцентр" слова, в якому, на його думку, міститься
сутність. Зазвичай це перший звук або група перших звуків слова.
Далі він додає до цієї' вихідної смислової частини інші закінчення.
Іншими словами, Хлебников не просто вигадував слова, а скоріше
трансформував їх».
Боротьба футуристів за Нове Мистецтво нерідко набувала
агрессивно-епатажних форм. Досить згадати красномовну назву
футуристської збірки, що містила їхній програмний маніфест «Ляпас громадському смакові» (1913). Скандальними витівками
(такими, наприклад, як підвішений до стелі рояль або церемонне
чаювання
на
сцені
перед
роздратованою
публікою)
супроводжувалися і виступи футуристів. Ця скандальність
великою мірою сприяла зростанню популярності футуристського
руху у Росії.
Самобутнім явищем російської лірики початку XX ст. була так
звана
«новоселянська поезія». У її річищі розпочалася творчість таких
талановитих майстрів слова, як М. Клюєв, С. Єсенін, С.
Кличков, П. Орєшин та ін. Характерними ознаками цієї течії
були поетизація се-лянської Росії, її моральних цінностей та
побуту, розкриття глибинних зв'язків між світом природи та
усною народною творчістю. Однак, черпаючи з джерел народної
духовності та культури, «новоселянські поети» водночас
спиралися і на художні відкриття російського модернізму. У
цьому плані прихід одного з найталановитіших представників
цієї групи С. Єсеніна до імажинізму видається подією по-своєму
символічною. Літературний маніфест російських імажиністів,
підписаний, окрім С. Єсеніна, поетами Р. Івнєвим,
А. Марієнгофом, В. Шершневичем та художниками Б. Ердманом і
Г. Якуловим, з'явився 1919 р. У ньому проголошувався
пріоритет художнього образу. «Вірш, - пояснював теоретик
імажинізму В. Шершневич, - не організм, а натовп образів, з нього

без пошкодження може бути вилучений один образ або вставлено
ще десять... » Значну увагу імажиністи приділяли єдності та
підпорядкованості образів основному стилю вірша.
Отже, картина поетичного життя в Росії першої чверті XX ст.
вражає своєю строкатістю. У розмаїтий хор яскравих ліриків, так чи
так пов'язаних з певними літературними течіями та школами,
вливалися голоси поетів, що перебували поза будьякими
угрупованнями. Один із них належав Марині Цвєтаєвій (18921941) - поетесі надзвичайної обдарованості
Рішення повернутися на батьківщину після багаторічних
поневірянь в еміграції було фатальним для самої поетеси та її
родини. Невдовзі теля проїзду до радянської Росії (1939) був
заарештований і розстріляний її чоловік Сергій Ефрон, на десятки
років була заслана до таборів її донька Аріадна, а згодом на фронті
Великої Вітчизняної війни загинув і син Георгій. Однак ще до того,
як син потрапив до лав Радянської армії, М. Цвєтаєва, не
витримавши страшних ударів долі, наклала на себе руки.
Модерністська лірика М. Цвєтаєвої вирізняється сповідальним
пафосом і романтичним розмахом почуттів, що розкривають трагічні
надломи «безмірної» жіночої душі, яка б'ється у лабетах «світу мір».
Прагнучи виявити потаємну сутність буття у художньому слові,
наділеному магічною силою, поетеса вдається до самобутньої
міфотворчості та оригінальних мовних експериментів.
Трагічно склалося життя митців, що прийшли в російську літературу
«Срібної доби». Трагічною була доля самої російсько культури: її
дивовижний злет був перерваний жовтневим переворотом, що призвів
до встановлення тоталитаризму в країні. 3 встановленням
більшовицької влади культурна політика у державі була спрямована
на руйнацію духовної спадщини царської Росії та знищення творчої
інтелігенції. Відтоді над країною почала опускатися «залізна завіса»,
що більш як на 2/3 століття відокремила російську культуру від
світового культурного розвитку. За умов штучної ізоляції та постійних
ідеологічних переслідувань література невідворотно вироджувалася в
офіційне «соціалітстичне» псевдомистецтво.
Чимало митців, що з будь-яких причин поставили свій талант
на службу новій владі, згодом тяжко заплатили за співпрацю з
нею. Символічним узагальненням їхньої спокути є особиста
трагедія В. Маяковського: щиро переконаний у святій правоті

революції, він привів свою музу на будівництво «нового
суспільства», а з часом, розчарований і в тому, що було збудоване
у країні, і в тому, що виходило з-під його знекровленого агітками
пера, вчинив самогубство.
Звісно, не всі майстри слова були згодні настроїти свої ліри на
офіційний мажорний лад. Такі поети та письменники, як,
скажімо, А. Ахматова, Б. Пастернак, О. Мандельштам, М.
Булгаков та ін., відмовилися обслуговувати панівний режим своїм
мистецтвом. Зберігаючи вірність своїм світоглядним, моральним і
мистецьким принципам, понад усе цінуючи духовну та творчу
свободу, вони по суті прирекли себе на «внутрішню еміграцію». Це
означало, що, мешкаючи в Росії, вони почувалися тут духовними
вигнанцями і були затавровані як підозрілі, а то й відверто ворожі
владі «елементи». Позбавлені можливості публікувати свої твори,
такі автори роками писали «у шухляду», оприлюднюючи лише
переклади чи літературні переробки чужих текстів. Багатьох
митців було закатовано у в'язницях та таборах радянської Росії.
3 огляду на це, дещо благополучшними видаються біографії
діячів культури та мистецтва, які виїхали з країни у перші
пореволюційні роки. Серед літераторів, які опинилися за
кордоном, були, зокрема, I. Бунін, О. Купрін, Д. Мережковський,
3. Гіппітус, А. Аверченко, К. Бальмонт, С. Замятін, М. Цвєтаєва
та ін. Однак, вирвавшись із країни, що стікала кров'ю під
більшовицькою п'ятою, вони здебільшого пройшли через
поневіряння та розчарування емігрантського життя, пізнавши
гіркий смак культурної ізоляції, холодність чужих краєвидів,
біль туги за батьківщиною. Деякі з них, зокрема О. Купрін та М.
Цвєтаєва, не витримавши розлуки з вітчизною, повернулися до
радянської Росії, але повернулися задля того, щоб тут померти...
Так задихалася у лабетах «століття-вовкодава» (О. Мандельштам) російська культура «Срібної доби». Однак, попри
утиски з боку тоталітарного режиму, традиції цієї культури
збереглися і - почасти за часів «відлиги», а повною мірою за часів
падіння Радянської імперії - повернулися до сотень тисяч людей,
насильно відірваних від духовних набутків, якими творча
інтелігенція на початку XX ст. збагатила скарбницю батьківщини.
Саме ці набутки, а не численні відзначені державними преміями
«досягнення» офіційних радянських майстрів пера вистояли у

плит часу XX ст.: із покоління в покоління вони передавалися як
справжні, непроминущі цінності російської культури.
ЗАПИТАННЯ
ТА
ЗАВДАННЯ
ДЛЯ
РОЗГОРНУТОЇ
ВІДПОВІДІ
Чому період розвитку російської культури на межі ХІХХХст. називається «Срібною добою»?
Назвіть провідні напрями та течії у російській поезії на початку
XX ст. Які з них вам відомі з історії західної літератури?
Схарактеризуйте основні тенденції у російському символізмі та
етапи його розвитку. Розкрийте найсуттєвіші особливості естетики
російських символістів.
Схарактеризуйте естетичні засади акмеїзму. Що саме
заперечували представники цієї течії у літературній практики
символістів.
Розкрийте головні ідеї російського футуризму. Порівняйте їх з
творчою програмою італійських футуристів.
Як ви гадаєте, чому футуристський рух набув у Росії широкого
розмаху?
Як склалася доля російської культури після жовтня 1917р.?
Домашнє завдання: Знати по конспекту.

Тема: Олександр Блок – найвидатніший поет російського
символізму. Лірика поета.
Мета: розширити знання студентів про особливості символізму як
літературної течії, виявити його характерні ознаки у ранній
творчості О.Блока; ввести студентів в світ поезії О.Блока,
познайомити їх з біографією поета; виробляти уміння і навички

тезисного конспектування, виховувати у студентів інтерес до
особистості поета та його лірики.
Обладнання: портрет О.Блока, альбом фотографій поета, поезії
О. Блока.
Тип уроку: лекція з елементами бесіди.
Хід уроку
„Є поети, чия творчість входить у наші серця, як неоціненний дар, з
яким ми ніколи не розлучаємося. Серед них - Олександр Блок"...
М.Рильський
„ Жити варто тільки так,
щоб виявляти безмірні вимоги
до життя: все або нічого ”.
О.Блок
І. Оргхвилина
ІІ. Вивчення нового матеріалу
Вступне слово викладача
О. Блок – одна з найяскравіших зірок на небосхилі поезії
„ Срібної доби ”. Для багатьох своїх сучасників – майстрів слова,
критиків, величезної аудиторії читачів – він був культовою
постаттю. У ньому бачили обраного долею спадкоємця російської
лірики ХІХ ст. і відкривача шляхів поезії століття ХХ, лицаря
Прекрасної Дами і митця, зачарованого „ музикою революції ”,
уособлення поезії та медіума, який відтворив у своїх художніх
картинах „ нетутешній ” світ.
Його поезія відзначила мету, що підводила підсумок „ Золотої
доби ” російської літератури і водночас знаменувала початок
нової, модерністської ери російської поезії.
Блок володів особливим талантом відчувати рух історії, музику
великих соціальних конфліктів, що викликали тривогу в душі
поета і зумовили драматизм всієї його лірики. Та він цікавий нам
не тільки як виразник певної епохи, але і як художник, що
залишив нащадкам нетлінні естетичні цінності.
Епоха першої російської революції, що несла „ нечувані переміни
”,
„ небачені заколоти ”, спричинила трагізм

світобачення Блока. Зовнішні конфлікти віддзеркалюються у його
чутливій душі. Поет втрачає цілісність у погляді на світ. Туга за
ідеалом витісняється жорстоким життям.

Життя і творчість О.Блока
Олександр Олександрович Блок народився 16 листопада 1880р. в
Петербурзі. За сімейним походженням і спорідненими
зв’язками він належав до відомої у Росії родини старої
російської інтелігенції, яка з покоління в покоління свято

служила науці і літературі. Дід поета, Ф.Н.Бекетов, був
видатним професором - ботаніком, ректором Петербурзького
університету, бабця, мати, дві тітки, двоюрідна бабця –
письменницями і перекладачками. Батько був юристом,
професором Варшавського університету. Вчений-правознавець
– замолоду справляв враження людини з блискучим майбутнім.

Незадовго до народження маленького Саші він отримав кафедру
державного права у Варшавському університеті. На цьому,
однак, його професійна кар’єра зупинилася. Не склалося і
сімейне життя: його деспотичний характер, схильний до вибухів
гніву, ірраціональної жорстокості та сліпих ревнощів, змусив
вразливу молоду дружину разом з дитиною повернутися до її
батьків у Петербург. Ріс і виховувався О. Блок в сім’ї діда, в
обстановці добре упорядкованого петербурзького будинку і в
«затишній глушині» маленької підмосковної садиби Шахматово,
де сім’я незмінно проводила літні місяці. Але головне, що
сформувало особу і характер поета, була атмосфера стародавніх

культурних традицій і переказів бекетівського дому.
Тургенєв, Достоєвський, Салтиков – Щедрін і інші прославлені
представники російської літератури були тут не лише
знаменитими і шанованими письменниками, але й просто
добрими знайомими. Тут ще пам’ятали Гоголя і дружньо
переписувалися з Чеховим. Взагалі література відігравала дуже
велику роль у житті бекетівської сім’ї. У гостинному домі
Бекетових хлопчик був загальним улюбленцем.
Атмосфера
високоосвіченої
дворянської
родини,
„
оранжерейне ” домашнє виховання, тривалі прогулянки з дідом
поблизу підмосковного маєтку Шахматово, спілкування з
рідними, захоплення літературою, створили сприятливі умови
для вільного розвитку поетичної душі Саші.

Тут всі, починаючи з діда-ботаніка, писали і перекладали у
віршах і в прозі. Природно, що і Сашура (так звали Блока в сім’ї)
почав складати мало не з п’яти років. А набагато пізніше він вже
«видавав» рукописний журнал «Вісник», в якому основне місце
належало його віршам і перекладам. Пізніше у роботі над
журналом брали участь мати, бабуся, тітка, кузени й знайомі.
Однак душею цього домашнього видання, його провідним
автором і головним редактором був Саша. Потім, років
шістнадцяти, Блок став писати серйозно, але ще довго не
показував своїх писань нікому, окрім матері. Вона на все життя
залишилася найближчою йому людиною, і він часто повторював:
«Ми з мамою – майже одне і те ж».
Взагалі, як він сам говорив, «життєвих вражень» у нього не
було дуже довго. Сім’я старанно оберігала його від зіткнення з
«грубим життям.
У 1889 році мати Блока повторно вийшла заміж – за
гвардійського офіцера і дев’ятирічний Блок поселився з матір’ю
і вітчимом в Гренадерських казармах, розташованих на околиці
Петербургу, на березі Неви. Тут його оточував своєрідний
пейзаж, що відбився у ранніх його віршах: річка, по якій
пропливали пароплави, баржі і човни, тінистий Ботанічний сад,
частокіл димлячих фабричних труб на іншому березі річки. Тоді
ж Блока віддали в гімназію. Пізніше він розповів, як «перший раз
в житті із затишної і тихої сім’ї» потрапив «в натовп гладко
обстрижених і голосно репетуючих хлопчиків». Сам же Сашко
був дитиною тихою і мовчазною. З гімназійним середовищем він
так і не зрісся до кінця навчання. Літературні зацікавлення
визначили його ставлення до освіти.

У гімназії Блок не належав до числа кращих учнів, що
старанно засвоювали знання з усіх дисциплін. Його
пріоритетом була література. Мати, дещо засмучена недбалою
підготовкою сина до випускних іспитів, водночас не без
гордості говорила: „ От якби я його спитала про взаємини
Отелло з сенатом, він би мені це відразу ж розповів.
У 1897 році, опинившись з матір’ю за кордоном в німецькому
курортному містечку Бад Наугейме, Блок пережив першу, але
дуже сильну юнацьку закоханість. Вона залишила глибокий слід
в його поезії. Через багато років він знову побував в Бад
Наугеймі і ніби знову пережив своє перше кохання . Цим
спогадам він присвятив цілий цикл віршів «Через дванадцять
років», одну з перлин своєї лірики.
У 1898 році гімназія була закінчена і Блок «досить несвідомо»
поступив на юридичний факультет Петербурзького університету.
Через три роки, переконавшись, що чужий юридичній науці, він
перевівся на історико – філологічний факультет, який закінчив у
1906 році.
Університет, як і гімназія, не залишив помітного сліду в житті
Блока. Духовні інтереси лежали зовсім в іншій площині.
Спочатку він пережив сильне захоплення театром, брав участь в
любительських спектаклях. Гімназистом він захоплено
декламував монологи із шекспірівських трагедій „Гамлет” і
„Отелло”, мріяв про велику сцену. Але в 1901 році театральні

інтереси поступилися місцем інтересам літературним. На той
час Блок написав вже багато віршів. Це – лірика любові і
природи, повна невідомих почуттів,таємничих натяків і
іносказань.
Однак левову частку свого часу він присвячував читанню
художньої та філософської літератури, віршуванню. З 1901р.
письменник захопився ідеалістичною філософією Платона,
романтичною лірикою В.Жуковського, філософсько-містичними
творами В.Соловйова. Саме в цей час відбувалося становлення
О.Блока – поета. Тож не дивно, що Олександр перевівся на
слов’яно - російське відділення філологічного факультету. Від
1903р. поезії Блока з’являються на сторінках престижних
центральних видань – часопису « Новий шлях», альманаху
«Північні квіти». Плоди творчих зусиль митця привернули увагу
корифеїв російського символізму – Д. Мережковського, З. Гіппіус,
В. Брюсова; захоплено спостерігав за його творчістю і Андрій
Бєлий - молоде світило символістської поезії.
Новий етап у духовному житті поета визначили дві внутрішньо
взаємопов’язані події – знайомство з філософсько-релігійною
спадщиною В. Соловйова, що полонила думи російської
інтелігенції на межі X1X -XX ст.., і всепоглинаюче кохання до
Любові Менделєєвої.
Знайомство з Любов'ю Дмитрівною Менделєєвою, дочкою
видатного хіміка Д.Менделєєва, їхні стосунки, романтично і
містично осмисленні, відбилися у понад 800 віршах.
В історії людства є безліч пристрасних, дивовижних, захоплюючих історій. На жаль у більшості відомі вони тепер лише
обмеженому колу дослідників і науковців.
Доля і творчість Олександра Блока не секрет для сучасного
поціновувача літератури. Але хочеться згадати не лише його збірки,
не сухі дати, а поговорити про кохання його життя, почуття, яке
спопеляло поета до останнього подиху, хоча й не було єдиним на
шляху...

У юності Блок був справжнім красенем. Принаймні саме таким
його побачили, коли в безхмарний літній день він завітав у гості до
видатного вченого Дмитра Менделєєва. До нього вийшла Люба,
єдина донька господаря: 16 - річна, рум'яна, золотоволоса, сувора, у
рожевій блузці, про яку через 20 років, перед самою смертю Блок
напише: « Розовая девушка, лепестки яблони ». Зустріч на веранді
бобловського маєтку визначила все їхнє подальше життя...
Коли літо закінчилося, дівчина повернулася до навчання в
гімназії, Саша - до університету. Бачилися рідко. Юна студентка всім
виглядом натякала, що хлопець їй байдужий. Саша довго терпіти її
холодність не хотів, тому перестав приїздити до Менделєєвих.
Невідомо, що було б далі з такими стосунками, якби не... збірка
Володимира Соловйова. Поет-початківець безмежно захопився цією
творчістю, відразу зрозумів, що Люба є втіленням тієї самої Вічної
Жіночності, яку оспівував колега. З тих пір екзальтована, кокетлива
Любов Дмитрівна припинила своє існування, принаймні для Блока.
Найближчі 10 років залицяльник навіть не буде сприймати її як
просту людину. Віднині це Прекрасна Дама, котру можна лише
боготворити. Пройде ще два роки, сповнених гарячими листами,
таємними признаннями, і митець нарешті у 1903 одружиться, але
зрозуміє, що вклонявся надто ідеальній жінці.

За кілька днів до вінчання наречений зробить дивні та
багатозначні записи в щоденнику: «Заборона повинна лишатися і в
шлюбі... Якщо Люба зрозуміє, в чому справа, нічого не буде...»
Трохи пізніше гіркий і парадоксальний зміст цих слів стане простим,
і кохана дійсно все усвідомить, але... пізно. На весілля запросили
нового друга Саші Бориса Бугаєва, котрий тільки починав писати під
псевдонімом Андрій Бєлий, але той приїхати не зміг. Він навідається
через деякий час, потім поспішить за молодятами в Петербург, далі
знову в Шаматово... На перший погляд, все просто - у них велика і
чиста дружба: називають один одного братами, пишуть листи,
відслідковують творчість. Але було ще щось невловиме і
незрозуміле. Пізніше це щось виявилося почуттям до Люби. Тяжка
незрозумілість у стосунках двох геніїв і однієї простої жінки продовжувалася три роки. Блок постійно втікав від відвертої розмови з дружиною і товаришем. Та й вона не змогла зробити твердий вибір.
Андрій постійними істериками довів себе до патології.
Все почалося з 1905-го, коли БЄЛИЙ посварився з Олександром і
поїхав, залишивши господині записку з освідченням. Та ж не надала
цьому значення і в той же вечір, сміючись, розповіла про це
чоловікові. А листування з шанувальником продовжилося. Поступово
Бугаєв, здається, божеволіє: красуня сниться йому щоночі. Він
наважується і серед зими вирушає до неї в Петербург. Почалося
життя, де всі троє були явно не на своєму місці. Дружина з коханцем
їхала на цілий день, а благовірний, мовчазний і понурий, залишався
в мороці маєтку. Так продовжувалося до тих пір, поки жінка не
приїхала нарешті в дім Бориса. Невідомо, що він тоді їй сказав, але
більше Люба ніколи не дасть йому шанс. А Блок напише: «Что огнем
сожжено и свинцом залито - того разорвать не посмеет никто!» -

впевнений, що його страждання скінчилися. Хоча зрадниця змогла
остаточно порвати з Бєлим лише в кінці 1907. Вони зустрінуться ще
двічі. Останній раз біля труни поета.
Олександр дав коханій повну свободу, настільки, що відпустив її
гастролювати з театром. А вона в кожному листі писала про свої
інтрижки, при цьому запевняючи: «Люблю лише тебе в цілому
світі». Повернулася повністю виснажена і... вагітна. Чоловік, як не
дивно, прийняв дружину з радістю і готовністю визнати дитину. Але
не судилося. Хлопчик прожив лише 8 днів. Блок сам ховав малюка і
часто потім приходив на могилу. Після похорону пара вирушила в
подорож. Протягом наступних двох років їхні стосунки були
спокійними. Проте з 1913-го все почалося знову"? Незабаром поет із
головою поринув у війну та працю з новою владою. А в квітні він
захворів.
Через усе життя він проніс почуття, що спопеляло його серце, хоча так
і не дало щастя. І навіть в останню дорогу генія проводжали ті, кого
він так любив і через кого страждав - Люба та Борис.
Перша збірка О.Блока «Вірші про Прекрасну Даму» вийшла
друком у 1904 році, вона зачарувала сучасників чистотою
поетичного звучання і розмахом любовного почуття, що, сягаючи
космічних сфер, нагадувало легендарне кохання Данте до
Беатріче. Відбилася у цій книжці також мрія поета про єднання з
Володаркою Всесвіту».
Колишня байдужість Блока до суспільно-політичних подій
змінилася у1905 році жадібною зацікавленістю до того що
відбувається. Він брав участь у революційних демонстраціях і
одного разу на чолі однієї з них ніс червоний прапор. Події того
часу відбилися у цілому ряді віршів Блока. У роки політичної і
суспільної реакції, після поразки першої російської революції, коли
буржуазна література переживала і час застою, і занепаду, коли
переважна більшість буржуазних письменників, вчорашніх союзників
революції, відсахнулися від боротьби за свободу і зрадили
благородним традиціям передової суспільної думки і літератури, - в
цей важкий час Олександр Блок зайняв особливу і надзвичайно гідну
позицію.
Розчарувавшись у своїх колишніх шуканнях (і навіть піддаючи їх
осміянню), він наполегливо шукає нові шляхи. З світу безтілесної мрії
і фантазії він остаточно переходить у світ дійсності, який одночасно і

вабить, і лякає його. Головною темою Блока і в художній творчості, і
в публіцистиці стає Росія. Увага його зосереджена на долі народу, на
питанні, що хвилювало його, про взаємини інтелігенції і народу. Він
стверджував , що тільки з народом «всі шляхи», що народ є єдиним
джерелом всякої «життєвої сили», у тому числі і творчої сили
художника, поета.
Дивні заклики Блока не були почуті його побратимами по перу. У
1907-1908 роках визначився глибокий розлад його майже зі всією
літературою символістів. Відтепер він надихається ідеями правди,
справедливості, громадського обов’язку, патріотизму і народності.
Звернення Блока до тем дійсності, до великих і серйозних питань,
висунутих самим життям, супроводжувалося стрімким зростанням
його політичної майстерності.
«Несподівана радість» (1907) - друга книга віршів, де символічна
абстрактність все більше поступається реальним враженням. У
збірці поет висловлює своє ставлення до соціальних проблем.
У 1906-1907рр., що були періодом переоцінки цінностей, О.Блок
дійшов висновку, що життя неможливо збагнути через релігійномістичне сприйняття. У цей час сімейні стосунки ускладнилися.
Гіркота розчарування у шлюбі, усвідомлення трагічної
неможливості досягти „ єдності зі світом ” у межах особистого
життя, духовна спустошеність визначила посилення трагічних
мотивів у блоківських творах. З нищівною самокритикою і
тотальною трагііронією він підводить сумний підсумок під своїм
нещодавнім духовним злетом у ліричній драмі „ Балаганчик ”
(1906). „ Циганкою висока стала!” - проголошує герой іншої
блоківської п’єси –
„ Пісня Долі ” (1908). Лірика цих років
віддзеркалює поглиблення духовного розколу поета, посилення
його внутрішніх коливань між „ світлом ” і „пітьмою ”.
Катастрофа у внутрішньому житті митця визрівала на тлі
загострення суспільної кризи у Росії початку ХХ ст., вражаючими
свідченнями якої стали ганебна війна з Японією та революція 1905
р. Історичні вибухи, з одного боку, і духовний досвід, набутий в
особистій любовній драмі, з другого, - рішуче повертали поета
обличчям до реального життя - до „ страшного світу”, що, на його
думку, перебував напередодні Апокаліпсиса.
Доба історичних зламів спонукала О.Блока до осмислення
народно-національних засад життя, своєрідності історичного

шляху Росії, руйнівних сил життя та історії. Під „ єдністю зі світом
” поет тепер розумів прийняття бурхливої течії земного життя, а
також нерозривний зв'язок із долею батьківщини. У той час він
стверджував: „ Письменник, переконаний у своєму покликанні,
яким би за величиною він не був, пов’язує себе зі своєю
вітчизною, вважаючи, що хворіє на її хвороби, страждає її
стражданнями, приймає разом з нею співрозп’яття ” .
Безпосередньою ілюстрацією цієї думки стало життя поета за доби
великих історичних катаклізмів, у яку Росія вступила від початку
Першої світової війни. Колишній екзальтований співець
Прекрасної Дами поринув у стихію
бурхливого історичного
життя своєї батьківщини.
У 1910р. О.Блок працював над поемою „ Відплата", в якій
порушив проблему стосунків народу та інтелігенції, однак не
закінчив її, прагнучи злиття з народом, поет не зміг прийняти „
хижого обличчя звіра", волаючого крові.
У 1907-1917рр. був створений цикл віршів „ Батьківщина ", де
осмислюються шляхи розвитку Росії. Образ вітчизни постає то
привабливо-казковим, сповненим чарівної сили то жахливокривавим, викликаючи тривогу за її майбутнє.
У роки імперіалістичної війни, напередодні революції, Блок
безперечно зайняв місце першого поета країни. У літературному
середовищі ім’я його було оточене шаною і повагою. Кількість
його читачів неухильно зростала. Для людей, що розуміли поезію,
стало очевидним, що силою дарування і глибиною своїх роздумів

він перевершував всіх сучасних поетів і став в один ряд з великими
ліриками минулого.

У 1916 р. Блок був мобілізований і зарахований табельником до
13-го інженерно-будівельного загону Всеросійської спілки земств і
міст. За рік він почав працювати редактором стенографічного звіту
Надзвичайної слідчої комісії, яка за дорученням Тимчасового
уряду займалася розслідуванням діяльності царських міністрів.
Масштаби його добровільної громадської діяльності після жовтня
1917 р. взагалі, здається, перевершують фізичні можливості
людини: Блок був членом колегії організованого Максимом
Горьким видавництва „ Всесвітня література ”, головою дирекції
Великого драматичного театру, членом редакційної колегії при
Петроградському відділі театрів і видовищ, членом колегії
Літературного відділу Наркомпросу, членом ради Будинку
мистецтв, головою Петроградського відділення Всеросійської
спілки поетів, членом правління Петроградського відділення
Всеросійської спілки письменників. І скрізь він повинен був
витрачати години на засідання, читання й рецензування чужих
рукописів, уриваючи час від власної художньої творчості.
Надзвичайна громадська активність Блока в цей період була
продиктована тим, що він сприймає революцію не як політичну
або соціальну подію, а як давно очікуваний кінець старого світу,
необхідний для того, щоб народився новий світ – чистий від гріхів
і бруду історії. Тому поет намагався допомагати тим, хто виступав
від імені революції.
І своїх колег по перу Блок закликав слухати „ музику революції ”,
що народжувалася у „ світовому оркестрі ”. Із власного „
прислухання ” він створив блискучу поему „ Дванадцять ” (1918),
у якій передав приголомшливе багатство ритмів цієї „ музики ”.
Поема „ Дванадцять" (1918), в якій поєдналися надія і
песимізм романтика і трагедія, відбила настрої революційних
років. О.Блок виступив як пророк, що хотів попередити про
небезпечний розвиток подій. Він усвідомлював, що рух історії не
можна спинити, більшовики „ залізною рукою" заходилися
перетворювати світ, проте водночас не можна було забувати про
духовні ідеали, милосердя, тому попереду дванадцяти „ нового
діла" з'являється символічний образ Ісуса Христа. Утім, обидві
революції принесли поетові розчарування. Попрацювавши у
слідчій комісії Тимчасового уряду, він сумно зауважив, що

революційним духом тут „ і не пахне ”. Спостерігаючи, як енергія
революції швидко вироджується у стратегію „ наведення порядку
” та заяложується у бюрократичних циркулярах, Блок втратив
останню надію. Крім того, останні роки життя поета позначилися
глибокою творчою кризою. Духовний злам і численні побутові
труднощі перших років панування більшовицької влади підірвали
його здоров’я. Наступні роки в житті О.Блока були позначені
глибокою духовною кризою. Напружені стосунки з матір'ю і
дружиною, драматизм громадянської війни, голод у Петрограді,
важка хвороба легенів - усе це призупинено його творчу працю.
Лікарі радили поетові виїхати за кордон на лікування, але уряд
більшовиків не дав дозволу на виїзд.
Картини жорстокості та відчаю, що панували тоді, вразили
митця до глибини душі. Півроку організм виснажували слабкість,
гарячка і сильний біль у руках і ногах. Ввечері 7 серпня 1921 року на
кухонному столі лежало тіло того, хто нещодавно був Олександром
Блоком.

О.Блок помер у Петрограді. У присвяченому йому циклі „ Вірші до
Блока" М. Цвєтаєва разом з усім літературним світом оплакувала
передчасну смерть поета, що на її думку, віщувала майбутні
трагедії:
Друзі його - не турбуйте його! Слуги його - не хвилюйте його!
Бачили всі на обличчі його: Царство моє не від світу сього...
Лірика О. Блока

Поезії О.Блока притаманна надзвичайна музичність. Важливу
роль у цьому відіграють ритмічні й фонетичні повтори; досвідчені
знавці блоківської лірики цінували її дивовижний звукопис.
Звісно, адекватно представити цю грань поетичної майстерності
Блока у перекладі майже неможливо. Втім, блискучий переклад
віршів Г.Кочура у цілому успішно розв’язав це завдання.
Починаючи з другої половини 1900-х років творчість О.Блока
розвивалася за трьома головними тематичними напрямами.
Перший з них формувався на основі теми „ страшного світу ”
(ознайомлений цикл писався від 1909 до 1916 р., йому передувала
співзвучна за тематикою збірка „ Засніжена земля ”, 1908). У
річищі цієї теми народжувалися картини зловісного маскараду
людських гріхів, вад бездушної цивілізації, обивательської
самовдоволеності, животіння людей,
що опинилися на
соціальному дні, безглуздого кругообігу буття, в якому
обертається сучасна людина, гротескні образи „ одряхлілого
суспільства ”, де мертвий хапається за живого. Апокаліптичні та
євангельські мотиви (вершник-сурмач, Богоматір, змій), пафос
пророкування близької катастрофи надавали цим замальовкам
космічного розмаху.
Вірш „ Фабрика ”
В соседнем доме окна жолты.
По вечерам – по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.
И глухо заперты ворота,
А на стене – а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.
Я слышу все с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.
Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.

И в жолтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.
Однак від кінця 1900-х років у блоківській ліриці дедалі
гучніше лунають настрої пристрасної закоханості у життєву
стихію – бурхливу, розмаїту, безмежну, прекрасну й трагічну. Ці
настрої створювали світоглядне підґрунтя другої тематичної лінії
поезії Блока (цикл „ Ямби ”, 1907-1914). Нова позиція ліричного
героя щодо життя найточніше описується поняттям „ любовворожнеча ”: відчуваючи „ безумну жагу життя ”, він водночас
чинить опір руйнівним силам життєвої стихії. Відтак колишній
лицар Прекрасної Дами з мечем і щитом виходить на романтичний
„ двобій ” з життям.
У межах блоківської концепції прийняття життя інтенсивного
розвитку набула ідея відплати. Вона розроблялася у двох аспектах
– інтимно-особистісному (тобто у сфері внутрішнього світу
ліричного героя) та історичному (на рівні зображення великих
переламів суспільного життя). Крізь призму ідеї відплати Блок
трактував передчувані ним соціокультурні вибухи у Росії,
причиною яких, на його думку, були процес переродження
культури у механістичну цивілізацію та розрив між інтелігенцією
та народом. Ідея відплати в її історичному аспекті була тісно
пов’язана з темою батьківщини, яка виокремилася у третій напрям
поетичної творчості Блока.
Від 1907 р. митець упродовж дев’яти років працював над
поезіями, які згодом об’єднав у цикл „ Батьківщина ”. У них він
осмислював самобутність Росії, особливості її національнодуховного розвитку. Створений Блоком образ вітчизни увібрав
різні іпостасі Вічної Жіночності, що розкривалися у його
попередніх поетичних циклах. Разом з тим у цих віршах втілилося
почуття спорідненості поета з народною культурою. У сюїті „ На
полі Куликовому ”, яка увійшла до циклу, визначна історична
подія виростала у багатозначний символ, що узагальнював
одночасно минуле й майбутнє батьківщини: звільнення Русі від
монголо-татарського ярма прочитувалося як пророцтво щодо
недалекого майбутнього Росії ХХ ст. – кривавих битв, які
передуватимуть її очищенню та духовному відродженню.

РОССИЯ
Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплятся шлеи
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи…
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые –
Как слезы первые любви!
Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу…
Какому хочешь чародею
Отдам разбойную красу!
Пускай заманит и обманет, Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты…
Ну что ж? Одной заботой болеОдной слезой река шумней,
А ты все та же – лес, да поле,
Да плат узорный до бровей…
И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет вдали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..
Тема історичних потрясінь посіла центральне місце у двох
широковідомих творах, написаних О.Блоком в останній період
його творчості – поезії
„ Скіфи ” та поемі „ Дванадцять ”.
За тематикою та загальним емоційним тоном поеми „
Дванадцять ” Блок у модерністському ключі змальовує стихію
російської революції 1917 р.

Ця поема вважається найзначнішим досягненням російської
лірики перших пореволюційних років. У поемі закарбувалося
блоківське розуміння революції як вибуху стихії хаосу,
необхідного для очищення й оновлення світу.
У ній на новому концептуальному та естетичному рівні
синтезувалися набутки попередніх етапів творчості митця. Тут
схрестилися, утворивши приголомшливу „ музику революції ”,
важливі для лірики Блока лінії народної культури та старого
буржуазного світу, обивательського затишку та містичних осяянь,
концепції історичної відплати та пророцтва щодо нової ери.
Простежується в поемі також трагііронічне поєднання мотивів
батьківщини та Вічної Жіночності – в образі повії Катьки.
Визначально, що тема революції переплітається у творі зі
стрижневою у блоківській ліриці темою шляхів. Саме опис шляху
– просування вулицями заметільного міста патрульного загону, що
складався з дванадцяти більшовиків, - покладений в основу
сюжету.
Завдяки зазначеному синтезу сюжету „ Дванадцяти ” набуває
модерністської
двоплановості,
що
зумовлює
проекції
зображуваного водночас на земну й містичну площину. Відтак рух
дванадцяти центральних персонажів прочитується водночас і як
патрульний марш дванадцяти більшовиків, і як урочиста хода
дванадцяти апостолів, що йдуть за Хрестом, не помічаючи його
постаті попереду себе. А образ повії Катьки, крім безпосереднього
свого значення, виростає у символ, який вбирає у себе і образ
Росії, що стала розмінною монетою вояків, і ідею Вічної
Жіночності, що у хаосі історії зазнала жорстокої напруги.
Любовна лірика О.Блока
Предчувствую тебя...
О.Блок
Олександр Блок — великий поет російської літератури. Після
Блока було багато тих, чиї поезії відобразили велич і трагізм
XX століття (достатньо згадати імена Ахматової, Пастернака,
Мандельштама, Цвєтаєвої). Але велич поета визначається тією
міццю, тією силою поетичного голосу, з якою йому від Бога
дано говорити про все: про світові трагедії, красу природи,

кохання, смерть. Недарма Ахматова в одній із поезій назвала
Блока «трагічним тенором епохи». В оперній традиції партія
тенора — як правило любовна партія.
Усі «закохані» Блока здаються нам прекрасними. У цьому —
велика пушкінська традиція захоплення величчю, ніжністю і
привабливістю Жінки. Любовна лірика Блока пов'язана для
нас, передусім, з образом Прекрасної Дами, який нагадує нам
далекі часи лицарства. Прекрасна Дама у Блока — це не тільки
втілення ідеалу «вічної жіночості», це надія на порятунок душі,
на здобуття гармонії:
Предчувствую Тебя. Года проходять мимо.
Все в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду, — тоскуя и любя. ( «Предчувствую Тебя...»)
У 1904 році вийшла збірка «Вірші про „ Прекрасну Даму»-- книга,
що об'єднала кращі поезії першого періоду, присвячені
Л.Менделєєвій. Вони свідчили про зрілість таланту і творчу
оригінальність поета , в поезіях О.Блок розгортає тезу про те, що в
особистій любові виявляється любов світова, а любов до всесвіту
усвідомлюється через кохання до жінки. Рішення одружитися з
тією, кого він звеличив у віршах як втілення Вічної Жіночності,
настільки суперечило поширеним у середовищі символістів
уявленням про несумісність мистецтва й життя, що дехто із
знайомих літераторів відверто висловлював поетові здивування.
„ Вам, тобто Вашим віршам, шлюб зовсім не пасує ”, - писала
О.Блоку
З. Гіппіус. Для Блока ж одруження було по-своєму
героїчною справою поєднати любов небесну та любов земну,
поезію та життя. Спочатку здавалося, що ця спроба вдалася. Ті ж
самі приятелі, які до вінчання застерігали поета, захоплено
стежили за його щасливим подружнім життям з Прекрасною
Дамою. Однак шлюбна ідилія тривала недовго – її зруйнувала
закоханість
Андрія
Бєлого
у
Л.Менделєєву.
Згодом,
збунтувавшись проти почесної, але нав’язаної їй ролі музи поета,
Л.Менделєєва вирішила стати акторкою.
Книга «Вірші про Прекрасну Даму» відобразила напружений
момент душевних мук поета, юнацьку закоханість в Л. Д.
Менделєєву, якій назавжди судилося залишитися радістю і

мукою його існування. Тому крізь символізм у деяких поезіях
проступає образ живої, сильної і веселої дівчини:
Мы встречались с тобой на закате,
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твое белое платье,
Утонченность мечты разлюбив.
(«Мы встречались с тобой на закате...»)
У поезіях про Прекрасну Даму Блок зберіг ритуальну
урочистість богослужіння, але релігійність виявилася
витісненою романтикою естетичного схиляння перед Красою:
Убегаю
в
прошедшие
миги,
Закрываю от страха глаза,
На листах холодеющей книги —
Золотая девичья коса.
Гостре відчуття навколишніх протиріч накладає відбиток на тему
кохання в творчості Блока. Через призму „ страшного світу ” поет
бачить приниження і на -ругу над любов’ю, яку з земних висот
спустили в сіру повсякденність. Та все ж таки в душі поета живе
символ його мрії про прекрасне – таємнича Незнайомка.
Вірш «Незнайомка», що став своєрідним маніфестом поезії початку
XX століття, весь побудований на контрастах. Нудьга, пил, втомлене
тління розгулу занурюють нас у тяжку атмосферу лихоліття, що
навалилася на Росію після кривавих подій 1905 року. Розчарований
поет шукає забуття у вині. Але раптово, як вісниця іншого світу,
незалежно від навколишнього життя, виникає Краса:
«Незнайомка»
Щовечора над ресторанами,
Де шал гарячий не приглух,
Правує окриками п’яними
Весни хмільний і тлінний дух.
У далині, в нудоті вуличній,
Над заміським затишшям дач,
Ледь золотіє крендель в булочній
І ріже слух дитячий плач.
І кожний вечір, за шлагбаумами,
Заламуючи котелки,

Серед канав гуляють з дамами
На всякий дотип мастаки.
Там кочети скриплять над озером,
Чується жіночий виск,
А в небі, все схопивши позирком,
Байдуже скривлюється диск.
І мій єдиний друг, наморений,
В моїм видніє келишку
І, тайним хмелем упокорений,
Як я, таїть журбу важку.
А там, біля сусідніх столиків,
Лакеї заспані стирчать,
І пияки з очима кроликів
„In vino veritas!” кричать.
І кожен вечір, в час умовлений
(Чи це не мариться мені?),
Дівочий стан, шовками зловлений,
Пливе в туманному вікні.
Вона повільно йде між п’яними,
І все зажурена, одна,
Духами дишачи й туманами,
Сідає мовчки край вікна.
І віють давніми й оздобними
Повір’ями тугі шовки,
І брилик з перами жалобними,
І персні гарної руки.
Чудною близькістю закований,
За темну я дивлюсь вуаль –
І бачу берег зачарований
І чарами пройняту даль.

Мені всі тайнощі довірено
З чиїмось сонцем заодно,
І душу всю мою незмірену
Терпке пронизує вино.
І, сколихнувшись, пера струсячі
У мозку тріпотять моїм.
І очі сині-сині, тужачи,
Цвітуть на березі смутнім.
В моїй душі є скарб, і вручено
Від нього ключ лише мені!
Потворо захміліла й змучена,
Це правда: істина – в вині!

« НЕЗНАКОМКА»
По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.
И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.
Над озером скрипят уключины
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный.
Бессмысленно кривится диск.
И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственней,
Как я, смирён и оглушен.
А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«Іn vino vеritas!» кричат.
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,

И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.
Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.
И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.
В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.
1906
«Ин вино веритас!» (лат.) - «Истина - в вине!»
Написана у період критичної переоцінки поетом уявлень,
сформованих під впливом філософії В.Соловйова, „ Незнайома ”
була просякнута романтичною іронією. Крізь призму романтичної
іронії зображувався у творі насамперед конфлікт ідеалу та
дійсності, що становив основу сюжету.
Дійсність у „ Незнайомій ” – це світ обивателів, „ ситих ” і
ницих споживачів життя, що гайнують свої дні у трясовині
затишку. Ця дійсність представлена у вірші у двох замальовках.
У першій зображується дачне передмістя, в якому щовечора з
убогою одноманітністю розважаються „ на всякий дотеп мастаки
”. Тут усе заяложене, усе дисонансне – і п’яні вигуки, і жіночий
виск, і дитячий плач. Навіть природа пройнята настроями розпаду
й фальші. Весна, що зазвичай асоціюється з цнотливою юністю

світу, з хвилею свіжих сил зростання та розквіту, випромінює у
блоківському вірші „ хмільний і тлінний дух ”. А світило
перетворюється на плаский диск, який безглуздо кривиться на
небесному склепінні.
Друга замальовка переносить читача у задушливе приміщення
ресторану, заповнене тими ж самими обивателями, гротескно
зображеними в узагальненому образі „ пияків з очима кроликів ”.
Саме тут і з’являється Незнайома – загадкова красуня, що
заволоділа серцем ліричного героя. Її образ оповитий чарівним
серпенком; риси обличчя та обриси фігури невизначені, туманні,
розмиті. Від деталей портрета Незнайомої тягнуться промені до „
нетутешнього ” світу: її шовки віють
„ давніми й оздобними
повір’ями ”; в її обличчі, схованому під вуаллю, ліричний герой
бачить „ берег зачарований і чарами пройняту даль ”. Відтак
Незнайома переростає межі образу земної жінки. Вона символізує
і містичний ідеал жіночої краси, пов'язаний з ідеєю Вічної
Жіночності, і царину духу, і світло гармонії (не випадково у
присвяченій їй частині фігурує образ сонця), і ключ до святих
таємниць буття, і заповітну мрію ліричного героя. Утім, навіть її
піднесено-поетичний образ уражений іронією. Адже ця вісниця „
іншого ” світу з’являється не де - інде, а у ресторані, серед п’яної
публіки, на тлі якої молода самотня жінка мимохіть стає схожою
на легковажну шукачку амурних пригод. Та й сам факт її
існування від початку поставлений під сумнів: „ Чи це не
мариться мені?” – коментує її появу ліричний герой. Виникаючи
на межі реальності та марення, образ Незнайомої у завершальній
частині вірша остаточно розпадається на окремі фрагменти, що
маяковими вогниками спалахують у захмелілій свідомості
ліричного героя:
І, сколихнувшись, пера струсячі
У мозку тріпотять моїм.
І очі сині-сині, тужачи,
Цвітуть на березі смутнім.
Образ ліричного героя також позначений відбитком
роздвоєності. З одного боку, ліричний герой протиставляється
світові обивателів (оскільки здатний пориватися до ідеалу й
помічати „ знаки вічності ” у повсякденності), а, з другого – він є
частиною карикатурного ресторанного товариства (оскільки,

повторюючи згаданий вище вислів, зливається з хором п’яних „
потвор ” ).
Аналіз вірша.
Схарактеризуйте атмосферу дачного передмістя. Які теми вводить
автор в її опис?
Які образи й деталі виявляють бездуховність повсякденного
життя?
Схарактеризуйте душевний стан ліричного героя.
Як, на вашу думку, образ ліричного героя співвідноситься з „
пияками ”, що кричать „ In vino veritas! ”?
Проаналізуйте портрет Незнайомої. На чому в описі жінки
наголошує автор?
Знайдіть „ знаки вічності ” в образі Незнайомої.
Як ви тлумачите фінальну строфу твору?
Як змальовано весну в творі? Проаналізуйте вживані
перекладачем визначення весняного духу як „ хмільного ” й „
тлінного ”.
Проаналізуйте образ місяця в рядках 15, 16.
Знайдіть вияви авторської іронії в творі. На що вона спрямована?
Що, на вашу думку, символізує Незнайома?
Як
Незнайома протиставлена „ страшному світові ”
повсякденності?
Чи є вона дотичною до образу ліричного героя?
Чим постає Незнайома у творі – ідеалом чи ілюзією?
Як ви гадаєте, що у вірші є реальністю – світ банальності чи
Незнайома?
Інша грань блоківської лірики відкривається у поезії „ Весно,
весно без меж і без краю…”. Цей вірш є яскравою ілюстрацією
концепції „ любовно –ворожого ” сприйняття життя, що згодом
утвердилася в ліриці поета. Містке визначення цієї позиції звучить
у першій строфі, в якій ліричний герой звертається до життя з
таким привітанням:
***
Весно, весно без меж і без краю –
Владо мрій, що без краю зроста!
О життя! Пізнаю і приймаю!
Шлю привіт тобі дзвоном щита!

Вас приймаю, недолі погрози,
Ласко долі, - вітання й тобі!
В зачаклованім царстві, де сльози,
В тайні сміху – не місце ганьбі!
Вас, безсонні за спірками ночі,
І світання в фіранках вікна,Все приймаю, аби тільки очі
Дратувала, сп’яняла весну!
Сіл пустельні приймаю оселі,
Зруби міст, весь їх морок і бруд,
Піднебесні простори веселі
І пекельний невільницький труд!
Ось, розвіявши в вітрі шаленім
Коси-змії, ти мчиш, ніби птах,
З нерозгаданим Божим іменням
На затиснутих зимних устах.
В цім спітканні ворожім, некволий,
Я ніколи не кину щита…
Ти плечей не відкриєш ніколи…
Влада мрії над нами зросла!..
І дивлюсь, ворожнечу зміряю,
Все – ненависть, прокльони, любов:
За тортури й загибель – я знаю –
Все приймаю!.. І знову! І знов!
***
О, весна без конца и без краю –
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,

В тайне смеха — позорного нет!
Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!
Принимаю пустынные веси!
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабьих трудов!
И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...
Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами — хмельная мечта!
И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю
— Все равно: принимаю тебя!
24 октября 1907
Широкими мазками поет змальовує картину невичерпно
розмаїтої, напружено суперечливої життєвої стихії. Його погляд
охоплює час і простір, небесну височінь й земну широчінь,
щасливі злети й трагічні падіння. І все це – ночі й світанки,
безлюдні села й брудні міста, „ пекельний невільницький труд ” і „
піднебесні простори веселі ” – просякнуте романтичною
патетикою, яка передає пафос закоханості у життя, прекрасне й
бурхливе, немов „ весна без межі і без краю ”, чарівне й
світосяйне, немов мрія. Митець персоніфікує життя у майже
міфопоетичному образі жінки-загадки (ще одна модифікація

Вічної Жіночності), який поєднує у собі божественно світле
начало (мов птаха, вона мчить у небі з Божим іменем на вустах) і
згубну силу (риси жорстокості й небезпечності додають до її
портрета такі штрихи, як „ коси-змії ” та „ затиснуті зимні вуста ”).
Ліричний герой ясно усвідомлює, що ніколи не зможе перемогти у
„ двобої ” з цією грізною красунею. Проте з не меншою ясністю
він мужньо проголошує: „Я ніколи не кину щита…”. Остання
строфа надає темі „ любовного протистояння ” життю героїчного
звучання:
І дивлюсь, ворожнечу зміряю,
Все – ненависть, прокльони, любов:
За тортури й загибель – я знаю –
Все приймаю!.. І знову! І знов!
Запитання та завдання до твору
Визначте основні настрої вірша „ Весно, весно без меж і без
краю…”.
Як тут розкриваються теми „ двобою з життям ” та любовноворожого ставлення до життєвої стихії?
Чому тлом цього „ двобою ” є весна?
Знайдіть у творі вияви темних боків життя.
Чи сподівається ліричний герой на свою перемогу? У чому він
вбачає радість для себе?
Чому, на вашу думку, взаємини блоківського героя з життям
набувають характеру „ двобою ”?
Як ви тлумачите позицію ліричного героя: „ Все приймаю!”?
Порівняйте картини весни у віршах „ Незнайома ” та „ Весно,
весно без меж і без краю…”.
1914 року на спектаклі петербурзького Театру Музичної драми
Блок вперше побачив Л. А. Андрєєву - Дельмас у ролі Кармен. Цій
жінці судилося стати героїнею одного з найпрекрасніших в
російській любовній ліриці циклів.
Захоплення Блока співучим вихором Кармен — це захоплення
життям, в усій його красі і люті. Адже Кармен — вільна,
пристрасна, яскрава, як сама природа. Вдале поєднання актриси з
роллю подарувало їй безсмертя у поезіях Блока:
Ты — как отзвук забытого гимна
В моей черной и дикой судьбе.
О, Кармен, мне печально и дивно,

Что приснился мне сон о тебе.
«Ты — как отзвук забитого гимна...»
Із циклом «Кармен» пов'язана поема «Солов'їний сад». Це поема
про відхід від реального світу, про заглиблення в любов, у
райський сад. До жінки своєї мрії ліричний герой Блока тікає,
покинувши роботу, друзів, весь світ за міцною кам'яною огорожею.
Але шум моря, шум світу все одно проступає крізь спів солов'їв,
крізь любов:
Но, вперясь во мглу сиротливо,
Надышаться блаженством спеша,
Отдаленного шума прилива
Уж не может не слышать душа.
Як би не мстила дійсність за відхід від неї, місце людини — там, у
світі, серед людей. Тільки для себе, тільки в любові не може бути
щастя. Любов — лише одна із складових життя.
Так і любовна лірика Блока — одна із граней поетичного світу, в
якому читач знаходить співзвуччя своєму життю, своїм
пристрастям, знаходить відповіді на свої питання.
Ми знову звертаємось до вічної теми. Теми, що не має кордонів, не
визнає часової обмеженості. Що спалахує, мов вибух вулкана,
вривається до земної атмосфери яскравою кометою. Що шукає саме
поета, бо хто ще так зможе висловити шалену силу почуттів...
1825 рік. Псковські ліси. Самотність маленького родового маєтку.
Бентежна душа двадцятишестирічного поета. Бурхливий роман із
світською красунею. Хто знає, якби у цього кохання було часу
більше, ніж кілька тижнів, чи залишилася б від полум'я хоч жменька
попелу? Він здатний був ревнувати до кожного слова й погляду.
Вона, мабуть, не передчувала його майбутню поетичну велич.
Навіть добре, що доля вирішила за них... Понад півтораста років
знаходять відгук у душі кожного з нас безсмертні рядки:
Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Лунають ніжною мелодією, незрівнянним сплеском почуттів від
розставання до зустрічі, від болю втрати до щастя:
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь...
Хто б знав цю звичайну кокетливу даму — молоду дружину
старого генерала, що відвідала у Тригорському далеку рідню? Яка
кому справа, хто зашифрований за трьома зірочками присвяти
«К***»?
Але саме для неї натхненно лунали його слова... І ми, наче знову
вслуховуючись у дивну світлу музику цих рядків, ретельно
зберігаємо липову алею у Михайлівському, що пам'ятає її кроки...
Навіть сама доля схилиться на знак подяки за безсмертний гімн
коханню, подарувавши — через десятиріччя! — забутій усіма,
померлій у злиднях бабусі останнє прощання з ним: труна Анни
Керн зустрінеться з пам'ятником Пушкіну, що везтимуть у Москву.
Як вдячність за «души... пробужденье».
А поклавши рядки вірша на музику, Михайло Глинка подарує
романс доньці Анни Керн — Катерині.
1870 рік. Карлсбад. Відомий поет Федір Іванович Тютчев
зустрічає «зірку своєї юності», його давнє кохання — Амалію. Що з
того, що йому виповнилося шістдесят сім, вона, теж немолода,
віддалена від нього роками розлуки, подружнім обов'язком,
титулом баронеси? Що з того, що він, після стількох втрат, вважав
своє життя майже закінченим?
Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило:
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло...
Знову — «милые черты», навіть пушкінський ритм. Наче знову
увірвалася у земну атмосферу бентежна комета, підкоряючи все
своїм законам — законам кохання.
Справжнє кохання не вмирає— воно тільки замовкає, чекаючи
сонячного промінця, що знову викличе його до життя.
Гляжу на вас, как бы во сне, —
И вот слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...
Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, —
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!

Поет так само, по - пушкінськи, по-юнацьки, зашифрує присвяту
цього вірша, перші літери: «КБ» — «Баронесі Крюденер», навіки
вдячний за «звуки, не умолкавшие » в ньому, за можливість й
пам'ять справжнього кохання. Будьмо ж і ми вдячними їй за це
почуття, за ці світлі рядки.
І так само, як п'ятдесят років тому, ці віршовані рядки
викличуть на світ музику. З'явиться ще один безсмертний романс
про кохання. Справжні почуття нагадують про себе, немов раз у
раз спалахують, вибухаючи, вулкани.
Початок XX століття. Петербург. Зовсім інший час, шалений
світ війни, революції. І все ж таки.
«Про доблесті, про подвиги, про славу»
Про доблесті, про подвиги, про славу
Я забував на страдницькій землі
Коли твоє лице в простій оправі
Світилося у мене на столі
Та час настав, і ти пішла із дому.
У ніч жбурнув я перстень пам'ятний.
Ти віддала своє життя чужому,
I я забув прекрасний образ твій.
Летіли дні, кружляли клятим роєм...
Вино й любов були мої кати...
Згадав тебе я перед аналоем
I кликав, ніби молодість, прийти..
.
Я кликав - тільки ти не озирнулась,
Я сльози лив - ти ж очі відвела.
Ти в синій плащ журливо загорнулась,
У вогку ніч із дому геть пішла...
Не знаю, мила, де своїй гордині
Ти в цьому світі захисток знайшла...
Я міцно сплю, і сниться плащ твій синій,
В якому ти у вогку ніч пішла...

Не мрію вже про ніжність і про славу,
Минуло все, і молодість пройшла!
Твоє лице в його простій оправі
Я сам прийняв з письмового стола.
Переклад М. 3ісмана
***
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твоє лицо в простой оправе
Передо мной стояло на столе...
Но час настал, и ты ушла из дома.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.
Летели дни, крутясь проклятым роем…
Вино и страсть терзали жизнь мою…
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою…
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дома ушла.
Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла…
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла…
Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе

Своей рукой убрал я со стола.
Ця забарвлена ніжністю, сумом і каяттям сповідь ліричного
героя про втрачене кохання побудована як символістський
сюжет, що перебігає від одного символу до іншого. Так, образом
жіночого портрета, що сяяв на столі героя, позначений розквіт
кохання. Перстень, кинутий „ у ніч ”, символізує страждання
ліричного героя після розриву з коханою. „ Синій плащ ”, в який
вона загорнулася, є символом розлуки. В останній строфі знову
згадується жіночий портрет, але вже в іншому контексті, який
засвідчує втрату останніх надій: „ Твоє лице в його простій
оправі / Я сам прийняв з письмового стола ”. З глибоким
ліризмом розкривається у вірші почуття самотності, що охопило
героя після того, як кохана його покинула.
Нема й сумніву, що авторові цього вірша Олександрові Блоку
прекрасно знайомі і пушкінські, і тютчевські рядки. Мабуть,
десь, як надія на зміни у власній долі, могла прийти і ця
асоціація. Тим паче, що він під час створення вірша — одноліток
Пушкіна. Я звал тебя, как молодость свою.
Кохання живе у цих рядках, незважаючи на розлуку. Нема
докорів, розрахунків — кохання злітає над ними, не вмирають
спогади.
И вспомнил я тебя пред аналоєм... Мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...
І хоч немає у вірші урочистого, пушкінського: «гений чистой
красоты», хоч не звучить магічно-таємниче тютчевське:
«очарованье», хоч жодного разу не сказане слово «любов», є
інші, хоч і простіші, буденніші, але такі ж чудові й важливі
слова: «Ты, милая, ты, нежная...»
Немає у Блока оптимістичного кінця вірша:
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола...
Але кінець життя поета його кохана, його Прекрасна Дама
буде з ним поруч. Мабуть, тому, що у двадцятому сторіччі
кохання з'являлось на землі поруч із дружбою, із розумінням
одне одного, з товариським обов'язком, не стаючи від того
буденним і менш поетичним.

Може, й не треба так детально розглядати адресати любовної
лірики — що, з якого приводу було написано. Важливо, що
існувало це полум'яне почуття, це натхнення, що нам
передалася хоч частка цього великого чуда...
Бо знову ж, за рядками Блока: «Тільки закоханий має право
зватися людиною».
Запитання та завдання до твору
Визначте тему вірша.
Знайдіть образи-символи, за допомогою яких розкривається
динаміка взаємин чоловіка та жінки.
Що засвідчує силу любовного почуття ліричного героя?
Чим він розплачується за втрату кохання?
Як ви розумієте фінальну строфу твору?
Розкрийте символічний смисл 6-го рядка.
Поміркуйте над символікою синього кольору плаща героїні.
Чи існує, на ваш погляд, зв’язок між жіночим образом у даному
творі та Вічною Жіночністю? Обгрунтуйте свою думку.
Підсумок викладача. Поетична творчість Блока
продовжувалась трохи більше двох десятиліть, але він встиг
стати не тільки кумиром символістів, а й завоювати славу
національного поета Росії.
У своєму творчому розвитку О.Блок пройшов кілька етапів. У
перший
період,
відзначений
захопленням
спадщиною
В.Соловйова, поет виступив передусім «лицарем Прекрасної
Дами», в образі якої оспівував Вічну Жіночність. Ідея
Вічножіночного образу звучала і в подальшій творчості митця:
галерея центральних жіночих образів блоківської лірики
представляла по суті різні її іпостасії. Разом з тим ранні
поетичні цикли відбивали « нічний бік » душі ліричного героя,
його трагічне роздвоєння між «світлом» (ідеалом) та «пітьмою»
(внутрішнім хаосом, небезпечними пристрастями, потягом до
саморуйнації).
Другий етап позначився рішучим поворотом поета до реального
світу. Створені Блоком картини земної дійсності були забарвлені
пафосом заперечення та апокаліптичними передчуттями. У цей
період інтенсивно розвивається блоківська урбаністика.

Вихід митця на нові обрії був пов’язаний із віднайденим
почуттям єдності з життєвою та народною стихією, з історією та
сучасністю його батьківщини. Пріоритетного значення на цьому
етапі набула тема історичних катастроф і, зокрема, тема
російської революції.
Закріплення:
Анкета
Які вірші О.Блока вплинули на Вас найбільше?
Які почуття викликали вони у нас? Як ви зрозуміли прочитані
вірші?
Що, на вашу думку, відрізняє Блока від інших поетів?
Що вам здається незрозумілим в віршах О.Блока?
Які питання виникли у вас під час читання поезії О.Блока?
Які важливі події в історії Росії знайшли відображення в ліриці
О.Блока?
До якого літературного напрямку належав Блок?
Домашнє завдання. Скласти хронологічну таблицю життя і
творчості О.Блока, вміти аналізувати його вірші „ Вітер приніс
здалека ”, „ Скіфи ”, „ Весно, весно, без меж і без краю ”. Вивчити
напам’ять „ Незнайомка ” або „ Про доблесті, про подвиги, про
славу ”.

Тема: Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у творчості
Миколи Гумільова
Мета: закріпити знання студентів про акмеїзм, розкрити значення
цієї літературної течії у формуванні творчої індивідуальності
Миколи Гумільова; познайомити студентів з життєвим і творчим
шляхом М. Гумільова; формувати навички складати тези лекції;
виховувати інтерес до лірики поета.
Обладнання: портрет, ілюстрації.
Тип уроку: лекція
Хід уроку
«…прекрасні вірші, як живі істоти, вони то входять у коло
нашого життя, то повчають, то кличуть, то благослов-ляють…»
М. Гумільов
1. Оргмомент.
11 Актуалізація опорних знань
1.Коли в російській поезії з’являється акмеїзм? На зміну якій
течії він приходить?
2.Що протиставив акмеїзм символізмові? Чому ця течія
отримала таку назву?
3.Хто став головним теоретиком акмеїзму? Що ви знаєте про
цього поета?
Акмеїсти прагнули позбутися містики символістів, закликали до
повернення слову його первинного, не символістського змісту,
оголошували предметом мистецтва реальне життя, а не
суб’єктивні переживання поета. Але, як виявилося, акмеїстів
вабило не життя у всій його повноті, а лише його умовнодекоративна фактура. Вони то втікали подумки у безконфліктні
епохи, то змальовували природу екзотичних країн, та
використовували історію як декорацію, то створювали віршінатюрморти.
Тема кохання теж набула у акмеїстів своєрідних ознак. Любов не
була у них (на відміну від символістів) прозрінням у інші світи.

Вона перетворювалася у легку, манірну гру, що позбавляло їх
вірші емоційної привабливості. М. Гумільов відстоював принципи
«поезії мужності». Його творчість позначена впливом
неоромантизму. Як теоретик і практик акмеїзму він приділяв
велику увагу проблемам поетичної майстерності та техніки
віршування.
Вивчення нового матеріалу
Вступне слово викладача
Перша чверть ХХ століття була наповнена великими
історичними подіями і, як завжди, переломні роки породили
багато письменників і поетів, критиків і філософів. Серед них
активно вели творче життя Лев Толстой, Іван Бунін, Олександр
Купрін, Сергій Єсенін, Олександр Блок, Володимир Маяковський,
Йосип Мандельштам, Андрій Бєлий і багато інших видатних
письменників, що брали участь у суспільній боротьбі і створювали
добутки, що відбивали жаркі сутички протиборчих сил. Саме в
таке неоднорідне літературне середовище і ввійшов Микола
Гумільов. Він був щедро наділений від природи оригінальним
талантом, згодом, на жаль, реалізованим не повною мірою.
Микола Гумільов написав багато гарних і анітрошки не ворожих
нам віршів і зробив багато чудових перекладів. Отже, не можна
писати історію російської поезії XX століття, не згадуючи про
Гумільова, про його вірші, про його критичну роботу як автора
книги про російську поезію, про його взаємини з Блоком, із
Брюсовим, з іншими видатними поетами.

Микола Степанович Гумільов народився 3 квітня1886 року в
Кронштадті, в родині корабельного лікаря. Батьки його переїхали

в Царське Село, де Микола навчався в гімназії і почав писати
вірші. Друкуватися почав у 1902 році. Хоча перший вірш поета
був опублікований у газеті «Тіфліський листок» у місті Тіфлісі.
Величезний внесок у творчість М. Гумільова вніс відомий у той
час поет Інокентій Федорович Анненський. Він був директором
Царскосільскої гімназії, у якій Гумільов випустив свій перший
збірник віршів «Шлях конквістадорів»у 1905 році.
Не
закінчивши
історико-філолологічний
факультет
Петербургського університету, у 1907 році він їде в Париж для
продовження освіти. Слухає лекції в Сорбоні. Але, віддаючись
творчим захопленням, майбутній поет так і не закінчив Сорбони.
Він почав видавати літературний журнал «Сиріус», співавтором
якого була Ганна Горенко, знайома з ним ще по Царському Селу.
Гумільов прагнув стати знаменитим, але після публікації трьох
тоненьких номерів «Сиріуса» літературне підприємство його
закінчилося.
Там же, у Парижі, виходить у світ в 1908 році друга книга
«Романтичні квіти». «Любов, у самому загальному змісті слова,
є зв'язок окремого, і у Верлена (французький поет - символіст;)
зовсім не має почуття цього зв'язку», - писав Гумільов у період
створення «Романтичних квітів», де драма нероздільної або
невірної любові теж трактується розширено, як знак
роз'єднання, відчуження людей друг від друга. Тому гіркота
обманутого ліричного героя здобуває особливу значимість. А
вічна тема - нові грані.
Більшість віршів має спокійну інтонацію. У неповторному
вигляді оживляє поет легендарні мотиви, дії, фантастичні
перетворення. Екзотика, звичайно географічна й історична,
визначає феномен Гумільова. Не задовольняючись читанням і
уявлюваними мандрівками по екзотичних краях, Гумільов
відправляється у свою першу подорож в Африку, про що пише в
листі батьку, але батько вважав це порожнім заняттям і не тільки
не надіслав грошей, без яких дуже бідував Микола, але і не дав
свого благословення, сказавши, щоб спершу закінчив університет,
тільки потім...
Але умовляння батька не були прийняті до уваги, і поїздка
відбулася на зекономлені гроші, що надсилались батьками. Він

заздалегідь написав кілька листів і попросив друзів, щоб вони
відсилали їх батькам через кожні 10 днів.
У 1908 році Гумільов повернувся з Африки в Париж, а потім і в
Росію.
Відношення до починаючого поета в літературних колах було
не особливо доброзичливим.
Перші збірники віршів поета « Шлях конквістадорів» і
«Романтичні квіти» написані під впливом символістів.
В 1911 році разом з С. Городецьким Гумільов створив «Цех
поетів», навколо якого об’єднались А. Ахматова, Й.
Мендельштам та інші поети, які вважали себе акмеїстами і
виступали проти естетики і поетики символістів, вони
стверджували ясність і чіткість художнього образу і мови.
Про знайомство з Брюсовим.
Якоюсь мірою Брюсов був правий: юнацькі вірші мали свій
настрій.
М. Гумільов відразу заявив про особливий підхід до світу.
Конквістадор завойовував не землі, не країни, а нову любов,
уплітаючи, у войовниче вбрання зірку долин, лілію блакитну,
проникаючи в «таємниці чудових снів», добуваючи зірки з
«заснулого небокраю».
Виникають «завжди живі, завжди могутні» «герої героїв»:
«блискаючи збруєю», вони піднімають «меч до великих воєн» в
ім'я «божественної любові». Мужня інтонація наростає. Вольовий
початок стає домінуючим. Ось воно − відмінність Гумільова від
його старших сучасників: К. Бальмонта, А. Бєлого, А. Блока
(В.Брюсов вважав, що саме них наслідував Гумільов). Назва
«Шлях конквістадорів» відтіняла новизну обраної позиції. Ідеали
затверджувалися в «битві» вогневій, навіть кривавій.
Гумільов прагнув наблизити можливу гармонію. На цьому
шляху фантазія підказала образи богів, королів, царів і пророків −
символи кари за слабість людей, усеїдність.
Він, як гроза, він гордо губить
За те, що він безмірно любить
У палаючій заграві мрії
Божевільно-білі квіти.

Жагуча тяга до прийдешніх зірок поезії тісно зв'язала
«Шлях конквістадорів» з поезією початку XX століття. У ній,
однак, Гумільов проклав своє русло.
Лист Брюсову: «Я мав до Зінаїди Миколаївни
Мережковської рекомендаційний лист від її знайомої
письменниці Микулич і одного дня я відправився до неї.
Увійшовши, я віддав лист і був введений у вітальню. Там, крім
Зінаїди Миколаївни, були ще філософи, Андрій Бєлий і
Мережковський. Останній майже негайно сховався, інші
присутні віднеслися до мене дуже мило, і почали мене
розпитувати про мої філолофсько-політичні переконання. Я
знітився, тому, що розповісти мій світогляд струнко і складно,
потрібна була б ціла промова, а це було неможливо... Я
відповідав, як міг, відриваючи від своєї системи клаптики думок,
неясні і недоговорені. Але, мабуть, бажання товариства було
підвести мене під яку−небудь рамку. Спочатку мене рахували
містичним анархістом − виявилося неправильно. Учнем
В'ячеслава Іванова − теж. Нарешті порівняли з якимсь
французьким поетом Бетнуаром чи щось у цьому роді... на моє
лихо в цю хвилину ввійшов хазяїн будинку Мережковський, і
Зінаїда Миколаївна сказала йому: «Ти знаєш, Микола
Степанович нагадує Бетнуара». Мережковський поклав руки в
кишені, встав біля стіни і почав уривчасто й у ніс: «Ви, голубчик,
не туди потрапили! Вам не тут місце. Знайомство з вами нічого
не дасть ні вам, ні нам. Говорити про дрібниці совісно. А в
серйозних питаннях ми все рівно не зійдемося. Єдине, що ми
могли б зробити, це врятувати вас, тому що ви стоїте над прірвою.
Але це...» Отут він зупинився. Я додав: «Справа не цікава?» І він
відверто відповів: «Так», - і повернувся до мене спиною. Щоб
згладити цю незручність, я посидів ще хвилини три, потім став
прощатися. Ніхто мене не утримував, ніхто не запрошував. У
передню, очевидно з жалості, мене проводив Андрій Бєлий».
Не одержавши визнання в кружку Мережковських,
Гумільов зустрічається з І. Ф. Аненським, знайомиться із С. К.
Маковським (сином художника), що заснував журнал «Аполлон»,
і стає помічником по справах видання. Він друкує в «Аполлоні»
вірші і ряд статей про російську поезію.

Так з'явився критик, що займається спеціальною поезією, що не
часто зустрічалася в російській літературі.
Гумільов написав цілу серію статей про ведучих поетів
початку XX століття: про В. Брюсова, Ф. Сололуба, К.
Бальмонта, Андрія Бєлого, С.Городецького,
І. Буніна, Вяч. Іванова, М. Цветаєву, Й. Мандельштама й інших
своїх сучасників.
25 квітня Гумільов жениться на Ганні Андріївні Горенко, з якою
він познайомився ще в ліцеї. У тому ж 1910 році у Гумільова
вийшов новий, третій, збірник віршів «Перли». Кожен виступ
Гумільова зустрічався в періодичних виданнях критично. Вихід
у світ збірки «Перлини» теж не залишився без уваги. З м'якою
іронією В'ячеслав Іванов помітив, що автор збірки «у такій манері
змішує мрію і життя, що зроблена ним самотня подорож за парою
леопардових шкір в Африку дещо відрізняється від задуманого −
у Китай − з метром Рабле...». А В. Брюсов узагалі відмовив
Гумільову в зв'язках із сучасністю.
Гумільов знаходив однакову «нецнотливість відносин» до
художньої творчості в двох тезах: «Мистецтво для життя» і
«Мистецтво для мистецтва». Але робив такий висновок: «Всетаки в першому більше поваги до мистецтва і розуміння його
сутності.
Невеликий цикл «Капітани», про який так багато
висловлювалося невірних суджень, породжений тим же
прагненням уперед, тим же преклонінням перед
подвигом. З іменами мандрівників входить у «Капітани»
поезія великих відкриттів.
У «Житті страху» Гумільов писав: «Під жестом у вірші я маю
на увазі таке розміщення слів, підбор голосних і приголосних
звуків, прискорень і уповільнень ритму, що читаючи вірша
мимоволі стаєш в позу героя». Такою майстерністю володів
Гумільов.
Гумільов зробив свій внесок в етнографію Африки: збирав
фольклор, вивчав побут, звичаї ефіопів. А для себе як поета, за
його словами, запасся матеріалом і глядацькими враженнями «на
дві книги». Дійсно, багато віршів, особливо збірників «Намет»,
«Чуже небо», знаходять свіжу тематику і стилістику.

Невтомний пошук визначив активну позицію Гумільова в
літературному середовищі. Він незабаром стає помітним
співпрацівником журналу «Аполлон».
У своїх спогадах В. Неведомська говорить, що в характері
Гумільова «була риса, що змушувала його шукати і створювати
ризиковані положення...». Відзначає вона і його потяг до
небезпеки чисто фізичної.
М.Гумільов шукає можливість якось організаційно об'єднати
поетів, близьких йому за поглядами та творчим напрямом. Так
народився «Цех поетів».
Акмеїстські принципи у творчості Гумільова, як він вважав, з
найбільшою повнотою виразилися в новому його збірнику, що
вийшов у 1912р., - «Чуже небо». Крім своїх віршів він включив у
цей збірник переклади п'яти віршів Теофіля Готьє.
У збірник були включені невеликі поеми «Блудний син» і
«Відкриття Америки». Поруч з героєм Колумбом у „Відкритті
Америки” стала не менш значна героїня - Муза далеких
мандрівок.
М. Гумільов тягне феномен життя, яке таємниче, складне,
суперечливе і звабливе.
Відповідь на питання про зміст людського буття Гумільов
знаходить у Теофіля Готьє: уникати «як випадкового,
конкретного, так і невизначеного, відверненого»;
пізнати
«величний ідеал життя в мистецтві і для мистецтва».
У 1912 році М.Гумільов їде в Італію, де одержує багато свіжих
вражень, які породили нові вірші. Він публікує їх у «Російській
думці». У 1913 році Гумільов здійснює ще одну подорож в
Африку, цього разу він був відряджений Академією наук. У
результаті цієї подорожі з’являються нові вірші.
1914 р., такий трагічний для всієї Європи, через розпочату
влітку першу світову війну, був небезхмарний і для Гумільова
особисто, тому що намітився його розрив з Ганною Ахматовою.
Гумільов і в житті, і в літературі завжди тяжів до битв,
напружених ситуацій, зброї, тому початок війни він зустрів як
можливість особисто для себе відрізнитися в справах ратних.
Так, 24 серпня 1914р. Гумільов став добровольцем лейбгвардії уланського полку і зробив усе, щоб негайно потрапити в
діючу армію.

Одночасно з Георгієвським хрестом IV ступеня (24 грудня
1914р.) за сміливі дії в розвідці Гумільов одержав і звання
єфрейтора.
За відмінну поведінку у боях Гумільов 15 січня 1915р. був
переведений в унтер-офіцери, а 25 грудня того ж року його
нагороджують другим Георгіївським хрестом уже III ступеня.
У 1916 року вийшла його книга віршів «Сагайдак», в яку
були включені вірші написані уже в роки війни. У „Сагайдаці”
безліч яскравих варіантів теми душі і тіла: «все пройде, душа
горда своєю долею...»; «все в собі вміщає людина, що любить
світ».
У 1918 році відбувся остаточний розрив з Ганною Ахматовою.
Вони офіційно оформили свій розрив.
Наступного року він закохався і женився на дочці літератора
Ганні Миколаївні Енгельгард.
1920 році у молодого подружжя народилася дочка Олена.
Незабаром після повернення Гумільов перевидає збірки своїх
віршів «Романтичні квіти» і «Перли», переглянувши, виправивши
і доповнивши їх. У тому ж 1918 році виходить його новий збірник
«Багаття», у которий увійшли вірші, написані в 1916− 1917 роках.
Остання збірка віршів Гумільова вийшла у 1921 році під
назвою «Вогняний стовп». У цю збірку увійшли вірші,
написані після повернення на батьківщину, у період
найнапруженіших революційних змін у Росії. Це вірші зовсім
іншого Гумільова. В них він відходить від акмеїзму. До лірики
«Вогнянного стовпа" Гумільов прийшов не відразу. Значною
віхою після «Сагайдака» стали твори його паризького і
лондонського альбомів, опубліковані в збірці «Багаття». В ній
переважають роздуми автора про власне світовідчуття. Вірші
народжені вічними проблемами − сенс життя і щастя, протиріччя
душі і тіла, ідеали і дійсність. Читання «Вогненного стовпа»
будить почуття сходження на різні висоти. «Вогненний стовп»,
проте, дарує і світлі, прекрасні почуття, преклоніння перед
красою, любов'ю, поезією. «Вогняний стовп» Гумільов встиг
тільки зібрати і підготувати до друку, а вийшла книга вже після
смерті Гумільова тиражем у 1000 екземплярів.

Гумільов був заарештований 3-го серпня 1921 року за
обвинуваченням в участі та змові контрреволюційної
Петрогадської бойової організації, очолюваної
В.Н. Таганцевим.
Рішення суду − розстріл.
Те, що встиг написати Гумільов, залишилося в пам'яті багатьох
тих, які люблять вітчизняну поезію. Більше століття прожив у
нашій літературі чудовий оригінальний поет Микола Гумільов.
Він прожив цей час по-своєму і як поет, і як людина. І столітній
рубіж, що відзначали в 1986 році, не є, звичайно, тією гранню, за
якою завершиться письменницька доля Гумільова.
Домашнє завдання:
Самостійно познайомитись з поезіями М.Гумільова.
Лірика поета
КАПИТАНЫ
На полярных морях и на южных,
По изгибала золеных зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.
Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель,
Чья не пылью затерянных хартия —
Солыо моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь
И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Клочья пены с высоких ботфорт,
Или, бунт на борту обнаружив,

Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыпется золотом с кружев,
С розоватых брабаитских манжет.
Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса,—
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.
Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат,
Меткой пулей, острогой железной
Настигать исполинских китов
И приметить в ночи многозвездной
Охранительный свет маяков
* * *
Только глянет сквозь утесы
Королевский старый форт,
Как веселые матросы
Поспешат в знакомый порт.
Там, хватив в таверне сидру,
Речь ведет болтливый дед,
Что сразить морскую гидру
Может черный арбалет.
Темнокожие мулатки
И гадают, и поют,
И несется запах сладкий
От готовящихся блюд,
А в заплеванных тавернах
От заката до утра
Мечут ряд колод неверных

Завитые шулера.
Хорошо но донам порта
И слоняться, и дожать,
И с солдатами из форта
Ночью драки затевать.
Иль у знатных иностранок
Дерзко выклянчить два су,
Продавать им обезьянок
С медным обручем в носу.
А потом бледнеть от злости,
Амулет зажать в полу,
Всё проигрывая в кости
На затоптанном полу.
Но смолкает зов дурмана,
ПЬЯНЫХ СЛОВ БЕССВЯЗНЫЙ ЛЕТ,
Только рупор капитана
Их к отплытью призовет.
* * *
Но в мире есть иные области,
Луной мучительной томимы.
Для высшей силы, высшей доблести
Они навек недостижимы.
Там волны с блеснами и всплесками
Непрекращаемого танца,
И там летит скачками резкими
Корабль Летучего Голландца.
Ни риф, ни мель ему не встретятся,
Но, знак печали и несчастий,
Огни святого Эльма светятся,
Усеяв борт его и снасти.

Сам капитан, скользя над бездною,
За шляпу держится рукою,
Окровавленном,— но .железною,
В штурвал вцепляется — другою.
Как смерть, бледны его товарищи,
У всех одна и та же дума.
Так смотрят трупы на пожарище,
Невыразимо и угрюмо.
И если в час прозрачный, утренний
Пловцы в морях его встречали,
Их вечно мучил голос внутренний
Слепым предвестием печали.
Ватаге буйной и воинственной
Так много сложено историй,
Но всех страшней и всех таинственней
Для смелых пенителей моря —
О том, что где-то есть окраина
Туда за тропик Козерога! –
Где капитана с ликом Каина
Легла ужасная дорога.
Орел
Орел летел все выше и иперод
К Престолу Сил сквозь, звездные преддверья,
И был прекрасен царстш'пнин полет,
И лоснились коричневые перья.
Где жил он прежде? Может быть, в плену,
В оковах королевского зверинца,
Кричал, встречая девушку-весну,
Влюбленную в задумчивого принца.
Иль, может быть, в берлоге колдуна,
Когда глядел ои п узкое оконце,

Его зачаровала вышина
И властно превратила сердце в солнце.
Не все ль равно?! Играя и маня,
Лазурное вскрывалось совершенство,
И о летел три ночи и три дня,
И умер, задохнувшись от блаженства.
Оп умер, да! Но он не мог упасть,
Войдя в круги планетного движенья.
Бездонная: внизу зияла пасть,
Но были слабы силы притяженья.
Лучами был пронизан небосвод,
Божественно-холодными лучами,
Не зная тленья, он летел вперед,
Смотрел на звезды мертвыми очами.
Не раз в бездонность рушились миры,
Не раз труба архангела трубила,
Но не была добычей для игры
Его великолепная могила.
ЛЕС
В том лесу белесоватые стволы
Выстукали неожиданно из мглы,
Из земли за корнем корень выходил.
Словно руки обитателей могил,
Под покровом ярко-огненной листвы
Великаны жили, карлики и львы,
И следы в песке видали рыбаки
Шестипалой человеческой руки,
Никогда сюда трона не завела

Пэра Франции иль Круглого стола;
И разбойник не гнездился здесь в кустах.
И пещерки не выкапывал монах,
Только раз отсюда в вечер грозовой
Вышла женщина с кошачьей головой,
Но в короне из литого серебра
И вздыхала, и стонала до утра,
И скончалась тихой смертью на заре
Перед тем, как дал причастье ей кюре,
Это было, это было в те года,
;
От которых не осталось и следа,
Это было, это было в той стране,
О которой не загрезишь и во сне.
Я придумал это, глядя на твои
Косы, кольца огневеющей змеи,
На твои зеленоватые глаза.
Как персидская больная бирюза.
Может быть, тот лес — душа твоя,
Может быть, тот лес — любовь моя,
Или, может быть, когда умрем.
Мы в тот лес направимся вдвоем,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.
Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя.
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав.
Ты плачешь? Послушай... далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
* * *
Когда из темной бездны жизни
Мой гордый дух летел, прозрев,
Фвучал на похоронной тризне
Печально-сладостный напев.
И в звуках этого напева,
На мраморный склоняясь гроб,
Лобзали горестные девы
Мои уста и бледный лоб.
И я из светлого эфира,
Припомнив радости свои,
Опять вернулся в грани мира
На зов тоскующей любви.
И я раскинулся цветами.
Прозрачным блеском звонких струи,
Чтоб ароматными устами
Земным вернуть их поцелуй.
ПОРТРЕТ МУЖЧИНЫ
Картина в Лувре работы неизвестного
Его глаза — подземные озера,

Покинутые царские чертоги.
Отмечен знаком высшего позора,
Он никогда не говорит о Боге.
Его уста — пурпуровая рана
От лезвия, пропитанного ядом;
Печальные, сомкнувшиеся рано,
Они зовут к непознанным усладам.
И руки — бледный мрамор полнолуний.
В них ужасы неснятого проклятья,
Они ласкали девушек-колдуний
И ведали кровавые распятья.
Ему в веках достался странный жребий –
Служить мечтой убийцы и поэта,
Быть может, как родился он — на небе
Кровавая растаяла комета.
В его душе столетние обиды,
В его душе печали без названья,
На все сады Мадонны л Киприды
Не променяет он воспоминанья.
Он злобой, но не злобой святотатца,
И нежен цвет его атласной кожи.
Он может улыбаться и смеяться,
Но плакать... плакать больше он не может.
Тема: Творчість Анни Ахматової – яскраве явище жіночої
поезії
ХХ
століття
Мета:
розглянути художні особливості ранньої лірики Анни
Ахматової; поглибити знання про акмеїзм; вивчити особливості
жіночої лірики однієї з найталановитіших поетес ХХ століття;
розвивати розуміння поетичної творчості; виховувати у студентів
інтерес до творчості поетеси.
Тип уроку: лекція з елементами бесіди

Обладнання: портрет А.Ахматової; ілюстрації; тексти поеми
„Реквієм”.
Епіграф уроку: „Ні, не під чужим небозводом
Вирієм я тішила судьбу –
Я тоді була з моїм народом,
Там, де мій народ, на лихо, був”
А.Ахматова. „Реквієм”
Хід уроку
І. Оргмомент
ІІ. Вивчення нового матеріалу
Вступне слово викладача
В то время я гостила на земле.
Мне
дали
имя
при
крещенье
−
Анна,
Сладчайшее для губ людских и слуха.
Так дивно знала я земную радость,
И праздников считала не двенадцать,
А столко, сколько было дней в году...
Ці прекрасні слова належать Анні Ахматовій, чию поезію
називають "щоденником жіночої душі". І це справді так, тому що
вона показала епоху глибоких криз через чутливе сприйняття
жінки, яка сподівалась і втрачала віру, помирала і воскресла,
билась у безвиході, але все ж шукала шляхи відродження світу.
Душа ахматівської героїні − це душа, що кохає і ненавидить,
мучиться і жертвує собою, переживає драматичний розрив і
прагнення возз'єднання. Це душа, у якій може все вигоріти від
горя, але житиме всупереч смерті. Усе своє життя Анна Ахматова
прагнула через чутливі рухи жіночої душі показати загальний стан
навколишньої дійсності.
Криза 1910−1911 років призвела до виникнення нової
поетичної школи. На зміну символізмові приходить новий
напрям − акмеїзм, який заснував М. Гумільов. Акмеїзм з'явився
в десятих роках XX ст. у творчій полеміці з символізмом і як
його заперечення.
Акмеїсти намагалися вивести з містики і символів свою
творчість, тобто наблизити її до реального світу.
Назва «акмеїзм» походить від грецького слова «акме», що
означає «розквіт, вершина, розквітла сила, вища ступінь чогось».

Акмеїсти прагнули позбутися містики символістів, закликали до
повернення слову його первинного, не- символічного змісту,
оголошували предметом мистецтва реальне життя, а не
суб’єктивні переживання поета. Але, як виявилося, акмеїстів
вабило не життя у всій його повноті, а лише його умовнодекоративна фактура. Вони або втікали подумки у безконфліктні
епохи, або змальовували природу екзотичних країн, або
використовували історію як декорацію, або створювали віршінатюрморти.
М. Гумільов протиставив містичним видінням символістів красу
реального світу.
Акмеїзм не має аналогів у європейській поезії. Це явище суто
російське. Символісти занадто захоплювалися символами,
метафоризацією. Акмеїсти намагалися відобразити у своїй
творчості конкретні образи, ясність поетичної мови. Серед
акмеїстів було багато талановитих поетів: І. Анненський, О.
Мандельштам, М. Гумільов, С.Городецький, Анна Ахматова, М.
Кузмін.
Проте з-поміж них як справжня королева поезії вирізнялася
своїм талантом Анна Ахматова (Анна Андріївна Горенко).

Акмеїстичні вірші Анни Ахматової (збірки «Вечір», «Вервиця»,
«Біла зграя») сповнені журби та смутку, вони розповідають про

кохання, гіркоту розчарувань, красу природи, яка перегукується з
красою людини та її почуттями.
Естетика акмеїзму повністю сформувалася на ґрунті «срібного
століття» російської поезії: вірність деталям, точність,
вишуканість, наближення до поетів.
Говорячи про зв'язок
Ахматової з акмеїзмом, не слід перебільшувати вплив цієї течії на
творчість поетеси. Прихід Ахматової до акмеїстів був
обумовлений, по-перше, бажанням молодої поетеси визначитися у
вирі літературних подій поч. ХХ ст. (що і приведе її у
новостворене об’єднання) і, по-друге, близькими стосунками з
М.Гумільовим, який у 1910 р. стане її чоловіком.
Сьогодні ми продовжимо розмову про трагічне, але надзвичайно
прекрасне життя російської поетеси А.Ахматової (1889−1966).
Її творчість узагальнила шлях, пройдений російською культурою
від «Срібної доби» до періоду хрущовської «відлиги» А.
Ахматова упродовж своєї мистецької еволюції сягнула вершин
модерністської лірики.
На долю поетеси у російській літературі випала особлива
місія. Вустами
А. Ахматової заговорила, розправивши могутні крила, російська
жіноча поезія. Видатні сучасниці поетеси зазначали, що у своїй
творчості вона дала «цілу книгу жіночій душі», висловила
головні її суперечності, «яким стільки років не було виходу...» В
особі Ахматової російська «жіноча» поезія дорівнялася до
«чоловічої», скасувавши давні упередження, згідно з якими
аналогічні явища у російській літературі XIX ст. здебільшого
зверхньо оцінювалися хіба що як розваги освічених дам. Не
випадково критика майже відразу відвела Ахматовій місце поруч
з О. Блоком. Та й сам Блок з великою повагою вирізняв її на тлі
багатої творчими особистостями «Срібної доби». Він і книжки
свої надписував їй як рівний −рівній: «Блок − Ахматовій».
Друга заслуга цієї поетеси полягала в тому, що, пройшовши
через усі катаклізми російської історії перших двох третин XX ст.
− дві світові війни, революції, страшні ексцеси радянської влади
від часів її встановлення до хрущовської «відлиги», переживши
загибель блискучого покоління творчої інтелігенції «Срібної
доби», Ахматова завершила цілу епоху російської історії, стала
хранителькою її найкращих традицій і передала трагічний досвід

свого покоління поетам 60—80-х років. Вона була одним із тих
майстрів слова, які не дали бур'янові соцреалістичної літератури
заполонити НИВУ російської словесності.

Анна Ахматова народилась 11(23) червня 1889 року під
Одесою (Великий Фонтан). Її батько був у той час відставним
інженером-механіком флоту. Однорічною дитиною була
перевезена до Царського Села, де минули її дитячі та ранні
юнацькі роки. 1905 року, після того, як розпалася сім'я і Андрій
Антонович Горенко залишив дружину й чотирьох дітей, вони
знову оселились на півдні. Спершу це була Євпаторія, де Аня
вчилася в передостатньому класі гімназії, згодом Київ, де вона
закінчила Фундуклеївську гімназію. Після закінчення гімназії
навчалася на юридичному факультеті Вищих жіночих курсів у
Києві та Вищих історико- літературних курсах у Петербурзі. В
одинадцять років почала віршувати.
В одній з найцікавіших книжок про життя і творчість Анни
Ахматової ленінградського критика Є. Добіна наводяться дуже
цікаві записи про матір поетеси: «Анна Андріївна розповідала,
що мати її, Інна Еразмівна, в молоді роки була зв'язана з
«Народною волею»... І далі читаємо про долю дочки: « останній
курс гімназії проходила в Києві і 1907 року вступила на Вищі
жіночі курси. Курс був університетський, викладали професори.
Та відбувалися курси поза стінами університету св. Володимира
− уряд скоса дивився на вищу жіночу освіту.

У Києві юна студентка вдосконалювалась у знанні латини,
вивчала римське право і, звичайно, класичну латинську поезію і
прозу .
Відомо, що в Києві в 1910 році А.Ахматова вийшла заміж за
М. Гумільова і провела в цьому місті кілька щасливих років
свого життя...

Ще про одну ланку, яка пов'язала Анну Андріївну з Україною,
варто сказати.
Серед її численних перекладів, які становлять невід'ємну
частину творчості поетеси, значне місце посідають лірична
драма «Зів'яле листя» і цикл «Вільні сонети» Івана Франка.
Тут поєдналися у співробітництві два великі майстри.
Рядками одного
з найбільш вдало перекладених Анною
Андріївною Ахматовою сонета «Народна пісня» й хочу
завершити ці нотатки.
Взгляни на ключ, что из камней гробницы
Бежит по степи чистою слезой,
В нем солнце блещет днем и бирюзой
Сияет ночью месяц яснолицый.
Из недр земли бежит-поет водица,
Струится бесконечною стезей,
Детей весны живит своей красой
И щедростью, не знающей границы.
Родник с ее волшебною струей Народная душа, что и в печали
Пробьется к людям песнею живой,
Как зтот ключ, таящийся вначале,
Из недр глубоких возникает песня,
Чтоб чистым пламенем сердца пылали.
1912 р. відзначився двома важливими подіями: виходом в світ
першої поетичної збірки «Вечір», що відразу була схвалена
критикою, і народженням сина − Льва Гумільова, який згодом
став видатним істориком .
Упродовж десятиліття були створені й надруковані поетичні
збірки «Вервиця» (1914), «Біла зграя» (1917), « Подорожник »
(1921),
«Anno Domini» (1922).
Ці
збірки відбивають
важливий перелом у творчому розвитку поетеси, що відбувся у
1914 р.: в ахматовський художній світ, раніше обмежений інтимнокамерними темами, входить бурхлива сучасність з такими її
стрижневими поняттями, як «історія», «епоха», «батьківщина»,
«народ». Важливими складовими ахматовського поетичного
кредо стають ідея морального обов'язку та почуття
відповідальності за долю вітчизни.

Після революції 1917 р. А. Ахматова могла залишити свій край
і поповнити лави тих діячів російської літератури, що, з болем
відірвавшись від коріння, перебралися за кордон, аби врятувати
свою духовну свободу й життя. Гіпотетично існував також інший
варіант − своїм талантом прислужитися новій владі, як це
зробили деякі інші відомі літератори. Ахматова обрала
найважчий шлях. Вона залишилася в Росії (оскільки головним
своїм обов'язком вважала поділяти долю батьківщини), однак
обрала позицію «внутрішньої еміграції» (оскільки з мистецькою
безкомпромісністю та людською мужністю зберігала вірність
своїй музі, виплеканій культурою «Срібної доби»). Деякий час
працювала в бібліотеці Агрономічного інституту.
У серпні 1921 р. А. Ахматова отримала страшну звістку про
розстріл колишнього свого чоловіка М. Гумільова, якого було
звинувачено у змові проти радянської влади. Ще не раз вона
довідається про арешти, тортури і зникнення друзів та знайомих у
залитих кров'ю камерах в'язниць і бараках сибірських таборів.
Дихаючи отруйним повітрям, в якому задихалися мільйони
співгромадян, спостерігаючи, як батьківщина, що на початку XX
ст. вражала світ розквітом культури, стрімко перетворюється на
жорстоку виправну колонію, в якій «удосконалення» людської
природи супроводжується хрустом кісток і ріками крові,
Ахматова дедалі глибше усвідомлювала свою особисту
причетність до загальнонародного лиха. Жахливу абсурдність
того, що відбувалося у країні та в її власній долі, поетеса з
афористичною влучністю пізніше сформулює у поетичному
рядку: «Таке вигадував Кафка».
Хвиля сталінських репресій зачепила і найближчих її людей
− сина та другого чоловіка (М. Пуніна). Власні переживання,
що були приватним виявом страждань усього народу,
поставленого навколішки одним із найстрашніших тиранів
людської історії, поетеса увиразнювала у своїх віршах. Упродовж
1935−1943рр. А. Ахматова працювала над поемою «Реквієм» −
одним із найсильніших своїх творів, що став пам’ятником доби
сталінського терору.
Ахматова постраждала від тоталітарного режиму і як поетеса.
Над нею тяжіла заборона на друк. Переслідування цензури вона
сприймала як багаторічне катування: поетеса почувала себе

засудженою, яку позбавили «вогню й води», ув'язненою, яку
оточили арктичні льоди мовчання, поетесою, чия муза була
безжалісно закатована.
Розділила Ахматова долю свого народу і за часів Другої
світової війни. Переїхавши в 1941 р. з блокадного Ленінграда до
Ташкента, де вона перебувала в евакуації, Ахматова сповна
зазнала тяжких поневірянь воєнного лихоліття у тилу. Та попри
численні побутові труднощі, внутрішню невлаштованість,
негаразди зі здоров'ям, поетеса часто виступала у шпиталях,
читаючи свої вірші пораненим. Війна стала головною темою її
тодішньої творчості.
В 1944 р. Ахматова повернулася до Ленінграда. Місто
скидалося на страшного привида. Перші враження від
змученого блокадою міста вона описала у своїй прозі.
Після перемоги радянських військ, яка, здавалося б, мала
принести спокій у спустошену гітлерівською пошестю країну,
знову затягнувся зашморг на шиї багатостраждальних народів
сталінської імперії. І знову наступ реакції відбився на долі
поетеси. В 1946 році разом з відомим сатириком М. Зощенком А.
Ахматова стала об’єктом брутальної ідеологічної атаки, що була
розпочата
сумнозвісною
постановою «Про журнали «Зірка»й «Ленінград». Поетесі
дорікали за дух песимізму, за те, що її лірика є шкідливою для
виховання радянської молоді; маніпулюючи цитатами з давньої
енциклопедичної статті, її засуджували як «напівчорницю −
напівблудницю».
Поетеса мужньо сприйняла цю заздалегідь і добре сплановану
проти неї акцію «публічної страти».
В 1949 р. її сина було вдруге заарештовано.
Порівнюючи себе, жінку зі зламаною долею, і ту
«царськосільську веселу грішницю», якою вона була за часів
юності, Ахматова сумно жартувала, що їй «підмінили життя».
Втім, цей трагічний поворот долі зробив з неї великого поета.
До останніх днів А. Ахматова зберігала дивовижну творчу
працездатність. Головним звершенням 60-х років стало
закінчення «Поеми без героя» (1962), над якою вона працювала
чверть століття. Ця поема стала духовним заповітом і вершинним

досягненням творчості поетеси. А також у 1965 році була
завершена збірка «Біг часу».
У 60-х роках до поетеси прийшло міжнародне визнання:
вона отримала престижну італійську премію в 1964 році, а в 1965
році
була обрана почесним доктором Оксфордського
університету.
5.03.1966 року А. Ахматова померла в Домодєдово, під Москвою.
Митець важкої долі, А. Ахматова упродовж свого життя
пройшла через різні фази взаємин з читацькою аудиторією –
шалений успіх перших книжок, що уславили її як «російську
Сафо», та багаторічний період писання віршів без надії побачити
їх
надрукованими, цькування, організоване партійною
інквізицією, та знаки міжнародного визнання її таланту. У своєму
духовно-творчому розвитку вона подолала шлях від поетеси
«камерного» жанру, зосередженої в сфері особистих любовних
переживань, до лірика з широким епічним охопленням буття,
органічно пов’язаного з долею свого народу й землі та схильного
до філософських рефлексій.
До останньої своєї збірки, «Біг часу», А. Ахматова включила
цикл «Таємничі ремесла», що порушував важливі питання
поетичної праці. Він визначав творче кредо поетеси, містив її
спостереження за процесом народження віршів, її роздуми над
поетичною вдачею та драматичними взаєминами митця зі своїми
творами, її бачення свого читача («Та кожен читач -таємниця, /
У землю закопаний скарб...»). Цей своєрідний заповіт, що
узагальнив багаторічний досвід служіння поетичній музі, мав
своїм духовним стрижнем ставлення авторки до творчості як до
«святого ремесла» - ставлення, яке вона пронесла через усе
життя, починаючи від дебюту у колі акмеїстів, котрим були
близькі такі настрої.
Слід зазначити, що Пушкін був однією з ключових постатей
духовного світу поетеси. Геніальний засновник російської поезії,
немов магніт, притягував її на різних етапах творчості.
Пушкін був для Ахматової і еталоном митця, і країною її
духовного паломництва, і атлантом, який здійняв на своїх
плечах склепіння рідної культури. Інтенсивне засвоєння
пушкінського світу відбувалося не лише в поезії Ахматової,
а й в її літературознавчих працях, що були позначені яскравим

відбитком особистого захоплення предметом дослідження. Так
створювалася індивідуально-авторська пушкініана А. Ахматової
− окрема царина її творчої спадщини.
У ліриці А. Ахматової простежуються спадкоємні зв'язки з
традиціями російської психологічної прози XIX ст. − романами І.
Тургенева, Л. Толстого, Ф. Достоєвського, І. Гончарова. На ці
зв'язки вказував, зокрема, О. Мандельштам, однодумець
Ахматової по «Цеху поетів», з яким її пов'язували тривалі дружні
взаємини: «...Ахматова принесла в російську лірику всю
величезну складність російського роману XIX ст. Не було б
Ахматової, якби не було Толстого та "Анни Кареніної",
Тургенева з "Дворянським гніздом", всього Достоєвського.
Свою поетичну форму, гостру й своєрідну, вона розвинула з
огляду на психологічну прозу».
Риси спорідненості з російським класичним романом XIX ст.
простежуються, зокрема, в характері ліричної героїні
ахматовських збірок 10−20-х років, її внутрішня роздвоєність між
«святістю» та «гріхом», готовність нести хрест страждань
нагадують духовні метання персонажів Ф. Достоєвського.
Звісно, в ахматовських віршах ці властивості розгортаються
не у філософському, соціальному чи психологічному вимірах, а
у координатах кохання. Відомий літературознавець Б.
Ейхенбаум, аналізуючи поетику Ахматової, так сформулював
зазначене роздвоєння її ліричної героїні: «Чи то "блудниця" з
бурхливими пристрастями, чи то черниця-жебрачка, що не може
вимолити в Бога прощення». (До речі, ця характеристика у
спотвореному вигляді через двадцять років була використана
ідеологами сталінського режиму як «викривальний» аргумент у
кампанії цькування поетеси.)
Досвід психологічної російської прози дається взнаки в
ахматівській манері передачі тонкощів душевних переживань і
людських взаємин. У перших своїх збірках поетеса виявила
надзвичайну майстерність у роботі з психологічною деталлю.
Деталь (якась буденна річ, жест, особливість міміки) часто
виростала у неї в емблему певного внутрішнього стану ліричного
«я».

На ранньому етапі творчість Ахматової була «любовним
щоденником», у якому тема кохання розроблялася під кутом
зображення драматичних надламів і розривів взаємин.
Однією із з'єднувальних ланок між інтимною лірикою А.
Ахматової та оточуючим світом був мотив любові-жалю,
характерний для російської усної народної творчості (до речі, у
давнину в російській мові слово «жаліти» було синонімом слова
«любити»). Породжені цим мотивом образи й настрої співчуття
у коханні надавали ахматовській ліриці рис спорідненості з
національним фольклором і прокладали шлях до її подальшої
еволюції у напрямку наближення до народнопісенної культури.
Сжала руки под темной вуалью…
„Отчего ты сегодня бледна?”
- Оттого что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: „Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру”.
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: „Не стой на ветру”.
Питання до вірша „Сжала руки под темной вуалью…”:
Чим цей вірш нагадує театральне дійство? (жести, рухи героїв,
чітко визначені зав’язка, кульмінація і розв’язка).
Які художні засоби використовує поетеса? (контраст, метафори,
дієслівна градація).
У чому особливість розв’язки у вірші? (невичерпність ситуації).
Витонченим взірцем любовної „поезії втрат” ранньої А. Ахматової
є вірш „Сіроокий король”. Елемент стилізації під романтичну
давнину надає йому рис схожості з баладою. Проте „баладний”
сюжет – загибель короля під час полювання – зведений тут до
мінімуму: про цю подію лаконічно й сухо повідомляється у трьох
рядках. Натомість розлого зображено страждання ліричної героїні
– коханої короля. Поезія розпочинається „уставленням” її болю:

«Болю безвихідний, слався тепер!» і завершується згадкою про
втрату: «А за вікном тополине гілля / Шепче: „Немає твого
короля…”»
Переживання ліричної героїні „матеріалізується” у пейзажній
замальовці, в якій криваві барви поєднуються з задушливою
атмосферою: „Вечір осінній задушно палав”, а також
опосередковано – через портретну деталь офіційної дружини
короля, - що, так само, як і лірична героїня, приголомшена цією
втратою: „А королева, така молода /Сивою стала до ранку…”
Утім, тягар страждань ліричної героїні важчий за муку
королеви. Адже вона не дружина, а кохана короля, а відтак
змушена переживати горе втрати на самоті, потай від усіх. Єдине,
що залишається їй, − це спогади. Тема пам’яті трагічно обірваного
кохання знову ж таки передається у вірші через конкретну деталь
– сірі очі доньки, народженої від сіроокого короля.
Любов у цій поезії постає цілком земним явищем. Вона
вбирає характерні для лірики Ахматової мотиви чуттєвого,
„грішного” кохання. Її короткий сюжет містить натяк на два
любовних трикутники („лірична героїня – її чоловік – її коханец король” та „король – лірична героїня – королева”).
Сероглазый король
Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:
«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.
Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».
Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.
Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля…»
Запитання та завдання до твору:
Які знайомі мотиви ахматівської лірики звучать у вірші „Сіроокий
король”?
Знайдіть приклади стриманих емоційних реакцій героїв у творі.
Які почуття приховуються за цим зовнішнім спокоєм?
Поезія зрілої Ахматової, як уже зазначалося, еволюціонувала
від «любовного щоденника» до «документа епохи», в якому
літопис загальнонародного буття, зливався з хронікою
внутрішнього життя самої поетеси, котра усвідомила власну
причетність до долі мільйонів співгромадян, фізично й морально
закатованих у «соціалістичному раю». У цьому «документі»
могутній епічний розмах художнього зображення «кривавочорних» трагедій, що розгорталися на території СРСР,
поєднувався з проникливим ліричним началом. А ліричне начало
вирізнялося сполученням викривального пафосу та урочистопроповідницьких інтонацій, що нагадувало тональність промов
біблійних пророків, які відкривали своїм сучасникам очі на зло
світу. У процесі творчого розвитку поетеси її лірика поступово
набувала форми своєрідного «літопису» трагічної епохи. Однією з
центральних категорій художньої філософії Ахматової стала
категорія пам'яті.
«Людська пам'ять, − твердила А. Ахматова, − це сховище
цінностей. Вона подібна до невичерпного джерела, яке б'є з-під
землі й живить нашу енергію, розвиваючи почуття
відповідальності за продовження справи тих, хто відійшов...»
Зазначена категорія у її поезії обіймала широке поле значень. Тут
була і думка про загнану на манівці, змучену, але незнищенну
правду про злочини тоталітарного режиму проти свого народу. І
моральний обов'язок справити скорботну панахиду по всіх
співвітчизниках, розчавлених ураганом історії. І прагнення
увічнити у безсмертному слові світлу пам'ять друзів і колег по
перу, що пішли з життя, до останнього ковтка випивши чашу
страждань, піднесену немилосердною історією (їм Ахматова
присвятила окремий цикл − «Вінок мертвим»). І почуття важкої,

непозбутної пам'яті про особисті втрати й поневіряння. І
усвідомлення пам'яті як єдиного надійного, недосяжного для
радянських інквізиторів сховища для своїх творів (продовжуючи
віршувати за умов терору 30−40-х років, А. Ахматова, через
постійну загрозу арешту й конфіскації рукописів, заучувала свої
поезії напам'ять, а також довіряла їх пам'яті вузького кола
друзів). І осягнення філософського виміру категорії пам'яті у
зв'язку з проблемами часу та сенсу буття. І мотив
«нерукотворного пам'ятника», що його поет зводить у власній
творчості. І ідея «прапам'яті», тобто пам'яті про попередній
досвід душі, яким живилося ахматовське почуття безпосереднього
живого зв'язку з минулим (і зокрема, з минулим російської історії
та культури), а також тверде переконання поетеси у
незнищенності всього, що відбувалося на землі, беззастережна
віра в те, що «Бог зберігає все...» (як згодом скаже у
присвяченому А. Ахматовій вірші великий поет Й. Бродський).
Пафос плекання пам'яті, з одного боку, і ствердження глибинного
зв'язку своєї свідомості, творчого дару й життя з колективним «я»
народу, з другого, визначав сутність ахматовської концепції
мистецької місії. Важливою складовою цієї концепції була
також моральна позиція, що полягала у мужньому виборі
поетесою (а у її віршах − відповідно ліричною героїнею) власної
долі, у великому її самозреченні й самовідданості країні, яку
спіткала страшна історична кара, у готовності йти разом зі своїм
народом
хресним
шляхом,
стоїчно
витримуючи
всі
випробування та зберігаючи гідність, людяність і вірність
«святому ремеслу».
Одним з головних досягнень творчості А.Ахматової є поема
«Реквієм». Це, напевне, єдиний твір в історії російської лірики ХХ
ст., який може бути поставлений в один рівень з геніальною
блоківською поемою «Дванадцять». Написаний у період, що
настав незабаром після оспіваного Блоком розгулу революційного
хаосу, він по суті був мужньою і гідною відповіддю літератури –
спадкоємиці «Срібної доби» сталінізмові. На відміну від багатьох
колег по літературному цеху, котрі або прислужувалися режиму,
або обходили мовчанням його злочини, Ахматова у своїй поемі
стала на позицію гнівного осуду сталінської диктатури як жахливої
форми державного варварства, «влади пітьми».

Поетеса працювала над «Реквіємом» у розпал сталінського
терору – від 1935 до 1940 року. Вірші, що входили до поеми,
заучувалися близькими друзями, рукописи, як правило,
знищувалися. Лише 1962 р., тобто в період «відлиги», Ахматова
передала повний рукопис твору до редакції прогресивного на той
час часопису «Новий світ». Однак за життя поетеси „Реквієм” на її
батьківщині так і не був оприлюднений.
Поштовх до написання твору надали трагічні події у
сімейному житті
А. Ахматової. 22 жовтня 1935 р. її син Л. Гумільов, на той час
студент історичного факультету Ленінградського державного
університету, та її чоловік, професор Всеросійської академії
мистецтв М. Пунін, були заарештовані за підозрою „в участі в
антирадянському терористичному гуртку”. Через два тижні, після
передачі Ахматовою листа Сталіну, обох було звільнено. Однак у
березні 1938 р. сина знову заарештували. Цього разу його
звинуватили в участі у молодіжній антирадянській терористичній
організації в Ленінградському державному університеті й засудили
на десять років перебування у таборі. За півроку особиста справа
Л. Гумільова була переглянута. І хоча він не визнав себе винним,
звинувачення не було скасоване. Змінився лише термін покарання.
Отже, головним джерелом поеми „Реквієм” став ахматовський
досвід проводів найдорожчих людей до жерла машини репресій,
досвід днів і ночей, наповнених крижаним страхом за їхнє життя.
Це „особистісне” річище наповнилося змістом загальнонародного
масштабу. Охоплюючи всю радянську імперію, „чорні пісні”
ахматовської „музи плачу” вбирали безліч голосів постраждалих
від терору людей – знедолених, закатованих, духовно зломлених
втратами близьких. Трагічна історія ліричної героїні вплітається у
величезне полотно трагедій усього народу. І наріжним каменем
концепції поеми стає думка про єдність долі ліричної героїні з
долею співвітчизників та батьківщини.
Твір не має зовні зв’язного сюжету (що, до речі, спричинило
розбіжності у його жанрових визначеннях: у літературній критиці
„Реквієм” кваліфікується і як ліричний цикл, і як поема; сама ж
авторка згодом назвала його поемою). Він побудований як
мозаїчна за стилем і образністю панорама безмежного людського
горя. Мозаїчне враження справляє в ній і різнобій в оформленні

складових частин: більшість з них просто пронумеровані, деякі
виокремлені підзаголовками. Це, зокрема, вірші „Вирок”, „До
смерті”, „Розп'яття”. Однак, попри свою різноплановість та умовну
автономність, поетичні тексти утворюють органічне ціле, у межах
якого простежується „сюжетний” розвиток теми від вихідного
пункту до кульмінації.
У прологовій частині, яка охоплює ліричну й прозову передмови,
„Посвяту” та „Вступ”, змальовано картину країни, розколотої
навпіл величезним тюремним муром, по різні боки якого стали
полки „одурілих від муки” засуджених та нескінченні черги їхніх
рідних, що „зайвим доважком” „гойдаються” біля в'язниць.
(Скорочено)
Ні, не під чужинним небозводом
Вирієм я тішила судьбу –
Я ході була з своїм народом,
Там, де мій народ, на лихо, був. 1961
ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ
У страхітливі роки єжовщини я простояла сімнадцять місяців у
в'язничних чергах у Ленінграді. Одного разу хтось «упізнав» мене.
Тоді жінка з голубими губами, яка стояла за мною і яка, звісно,
ніколи в житті не чула мого імені, спам'яталася від заціпеніння,
що ним усі ми були скуті, і запитала мене на вухо (там усі
розмовляли пошепки):
А це ви можете описати?
I я сказала:
Можу.
Тоді щось схоже на посмішку промайнуло тим, що колись було її
обличчям.
1 квітня 1957 р. Ленінград
ПОСВЯТА
У такому горі никнуть гори.
Кам'яніє тікищем ріка.
Незворушні лиш в'язниць затвори,
Поза ними «каторжанські нори»
I журба, як смерть, гірка.

Ще для когось, може, віє легіт,
Ніжне сонце за Неву спада –
Ми не знаєм, будневі підлеглі,
Чуєм лиш ключів іржавий скрегіт
Та важкий державний крок солдат.
Дзвонять нам заутрені зловіщі.
Брук столичний одичів, знімів.
Збіжимось - мерці од нас живіші!
Сонце низько, та Нева у вічі
Зблискує надією в імлі
Врешті - вирок... Сльози рятували:
Назавжди відрізнена од всіх,
Мов на площі - навзнак - згвалтували,
Пси у підворітні недорвали, Йдеш, немов сновида... В мертвий світ...
Де тепер сестриці безталанні
Двох моїх осатанілих літ?
Сніг сибірський, може, їм востаннє
Шелестить з-під місяця й не тане?
Всім їм шлю прощальний свій привіт.
Березень 1940 року
Що надає вступу до поеми вторичної конкретики, документальної
точності у відтворенні доби?
Як у ньому зазначається зв'язок особистого горя поетеси із
всенародним стражданням?
За допомогою якого штриха намальований портрет «однієї з
черги»? Розкрийте його підтекст.
Охарактеризуйте загальний психологічний стан людей і
природи прочитаному фрагменті.
Схарактеризуйте загальний психологічний стан людей і природи в
прочитаному фрагменті.
Прокоментуйте образи, з якими асоціюється вирок.
Хто такі «сестриці безталанні», яких згадує лирична героїня?
Розкрийте сенс цього визначення.
Визначте у вірші образи, які створюють картину «всенародного горя».
Дослідіть мотив смерті у вірші.
ВСТУП

Це було в ті часи, як всміхався
Тільки мрець: розквитався – і рад.
Наче зайвий доважок, гойдався
При в’язницях своїх Ленінград.
А коли, одурілі від муки,
Уже ткалися в’язнів полки,
Їм уривчасну пісню розлуки
Паровозні ридали гудки.
Зорі смерті стояли над нами,
І безвинна судомилась Русь
Під кривавими каблуками
I під шинами чорних «марусь»1.
I
Забирали тебе на світанку,
Мов на цвинтар, тебе провела.
Плачуть діти тобі наостанку.
На божниці свіча опливла.
На устах твоїх - крига ікони,
Смертний піт на чолі... Смертна мить...
Як стрілецькі знеславлені жони.
Під Кремлем буду вити і вить!
Осінь 1935р. Москва
Перший вірш основної частини описує арешт. Це і є вихідний
пункт сюжету поеми. Важливо зазначити, що ситуація арешту
зображується у вірші крізь призму народної свідомості. В окремих
деталях, мовленнєвих конструкціях та загальній атмосфері
розповіді про цю подію простежуються елементи фольклорної
стилізації:
Плачуть діти тоді наостанку.
На божниці свіча опливла.
На устах твоїх – крига ікони,
Смертний піт на чолі… Смертна мить…
Завершальні ж рядки вірша: „Як стрілецькі знеславлені жони, /
Під Кремлем буду вити і вить!” вправляють зображену картину в
контекст історії російського народу. Відтак душевні муки жінки
часів сталінського терору та стрілецьких вдів давно минулої епохи
утворюють єдине коло страдницького жіночого життя.

Вірші ІІ-ІХ є своєрідним щоденником внутрішнього життя
ліричної героїні після арешту її сина. Майстер психологічного
аналізу, Ахматова сходить у найглибші пласти спаленої лихом
жіночої душі, розгортаючи повну гаму трагічних почуттів. Тут є і
переживання жахливої самотності – етапу, коли єдиною
співрозмовницею ліричної героїні виявляється вечірня зірка, яка
віщує їй близьку загибель. І метання ліричної героїні між
молитвою та чорно-солодкою мрією про смерть-визволительки. І
близьке до божевілля відчуття ірреальності того, що відбувається.
І, зрештою, мужнє прийняття своєї долі – вироку, що каменем
падає на „ще живі груди”: „Що ж, була готова я до всього, /
Здужаю і владу слів…”
IV

Уявити б тобі, насмішнице,
Чарівнице в своїм гурті,
Царськосільська весела грішнице,
Що тобі судилось в житті –
Під Хрестами, із передачею,
Дням і чергам втративши лік,
I твоєю сльозою гарячою
Новорічний скипається лід.
Осокір в'язничний гойдається,
Ні шелесне, а скільки там
Безневинних доль обривається...
VII
Вирок
I діждала слова кам'яного,
Придавило груди, ще живі.

Що ж, була готова я до всього.
Здужаю і владу слів.
Нині в мене днина клопітлива:
Треба вбити пам'ятъ і любов,
Треба, щоб душа закам'яніла,
Треба вивчитися жити знов.
Що ж бо інше? Літо палко шепче,
Ніби свято за вікном гуде.
Здавна я передчувала все це –
Дім осиротілий, світлий день.
Літо 1939р.
Х
РОЗП’ЯТТЯ
Не рыдай Мене,
Мати, во гробе зрящи...
1
Хор янгольський великий час возславив,
Небесна твердь отверзлася вогнем.
Вітцю сказав: «Пощо Мене зоставив!»
А матері: «О, не ридай Мене...»
2
Магдалина билася, ридала,
Любий учень в горі кам'янів,
Лиш на Матір, що, німа, стояла,
Аніхто поглянути не смів.
ЕПІЛОГ
1
Пізнала все: які спадають лиця,
Який з-під вік тече липучий страх,
Які страшні, незгойні запеклися
Клинописи страждання на щоках,
Який вівсяні і смолисті скроні
Зненацька осипає срібний сніг,
Догідно кривляться вуста безкровні,
Пересипає страх сухенький сміх.
Не милосердя лиш собі одній,

Для всіх благаю, хто стояв зі мною
Під люті стужі і в липневі дні
Під красною осліплою стрілою.
2
Надходить урочистий для помину час.
Я бачу, я чую, вчуваю всіх вас:
I ту. що надсил до кватирки тяглась,
I ту, що недовго топтатиме ряст.
I ту, що легеньким волоссям - як дим –
Стріпнула: «Ходжу, як додому, сюди!»
Хотіла б згадати я всі імена,
Та віднято список, а де він - хто зна?
Широкий покровець зіткала я всім
Із бідних, у них же підслуханих слів.
Про них пам’ятатиму всюди й завжди,
Якої б мені не приспіло біди.
Коли ж мені стиснуть, змордований рот,
Яким прокричав стомільйонний народ,
Хтось, може, нівроку згадає мене,
На проводи тихо мене пом'яне.
Якщо ж у вітчизні, у нашій, трудній,
Поставити пам'ятник схочуть мені,
Я згодна, але заповіту мого
Не руште: край моря не ставте його,
Де я народилась, де сонце й пісок:
Останнім урвався із морем зв'язок,
Ні в царськім саду, при таємному пні,
Де постать дівоча ще мріє мен!.
Поставте ось тут, де я триста годин
Стояла - й замок не відкривсь ні один.
Ось тут, бо і в смерті спасенной боюсь
Забути про гуркіт зловісних «марусь».
Про двері, розчахнуті нагло у двір,
Про жінку, що вила, мов ранений звір.
Нехай мені з бронзових мертвих повік,
Як сльози, підталий покрапує сніг,
I голуб в'язничний туркоче в імлі,
I тихо Невою ідуть кораблі.

Березенъ 1940 р.
Смисловою та емоційною кульмінацією поеми є вірш
„Розп'яття”. У ньому соціально-політична тематика переміщується
у площину євангельських образів. Горе матері, що пережила
наругу над сином, ототожнюється з мукою Богородиці, на очах
якої був розіп'ятий Христос. Не випадково Богоматір іменується у
вірші просто „Матір'ю”: у такий спосіб авторка наближає
біблійний образ до земної жінки, а разом з тим – оскільки образ
цей є узагальненням ідеї материнства, - наближає і до всіх матерів,
що пережили тортури чи страту репресованих синів, і до матерібатьківщини, скутої болем за своїх дітей. Розп'ятий Христос та
заніміла Богоматір у „Реквіємі” – це вирок, що його виносить
поетеса добі терору, уподібнюючи її до найтемніших часів історії,
коли відбулася страта Сина Божого.
Знову повертаючись в „Епілозі” до панорами загальнонародних
страждань Ахматова виводить на передній план тему збереження
пам'яті, що осмислюється нею як моральний обов'язок живих
людей перед мільйонами жертв терору. Ця тема у свою чергу
переростає в тему пам'ятника, яка розгалужується на дві змістові
лінії. Перша пов'язана з думкою про пам'ятник постраждалим,
зведений, зокрема, у цій поемі: „Широкий покровець зіткала я
всім, / Із бідних, у них же підслуханих слів”. Друга ж продовжує
популярний з пушкінських часів мотив пам'ятника
самому
поетові. Те, яким уявляє його лірична героїня „Епілогу”, повністю
перекреслює давню добру традицію роздумів про „пам'ятник
нерукотворний”, відлитий у самій поетичній творчості. Описаний
у „Реквіємі” пам'ятник має бути не тільки „рукотворним”, а й
поставленим біля тюремного муру, на місці, де, лірична героїня
відстояла „триста годин”:
Ось тут, бо і в смерті спасенній боюсь
Забути про гуркіт зловісних „марусь”.
Про двері, розчахнуті нагло у двір,
Про жінку, що вила, мов ранений звір.
Нехай мені з бронзових мертвих повік,
Як сльози, підталий покрапує сніг,
І голуб в'язничний туркоче в імлі,
І тихо Невою ідуть кораблі.

Такий „рукотворний пам'ятник” має стати матеріалізованим у
камені символом людських страждань, який століттями нагадував
би новим поколінням про трагедію сталінізму.
Усім своїм життям А.Ахматова намагалася довести, що
трагедія жінки і матері є частиною національної трагедії.
Незважаючи на всі свої особисті негаразди, Ахматова була разом зі
своїм народом, разом з ним страждала. Ось як про її поезію пише
відомий російський поет Л.Озеров:
«Как многозвездно, как зеркально
Ее душа воплощена.
В строках, звучащих изначально
Желчно, медленно, хрустально.
Но то не строки – письмена».
Головною ознакою поезії А.Ахматової, мабуть, є слова, які
належать їй: „створювати вишукану красу із „сміття” реальної
дійсності, тобто підніматися із землі до зірок, а потім повертатися
зорепадом віршів знову на землю”.
Закріплення:
Коли в російській поезії з’являється акмеїзм? На зміну якій течії
він приходить?
Що протиставив акмеїзм символізмові? Чому ця течія отримала
таку назву?
Хто став головним теоретиком акмеїзму? Як розкривається тема
кохання в поезії «Сіроокий король»?Якій темі присвячений
„Реквієм”? Розкажіть історію його створення.
Схарактеризуйте особливості побудови цього твору. Як у ньому
розкрите почуття єдності ліричної героїні з долею народу та
батьківщини?
Який із віршів поеми справив на вас найбільше враження? Які
усталені мотиви лірики А.Ахматової та характерні особливості її
поетики простежуються у „Реквіємі”?
Як у творі переосмислюється євангельський сюжет про
розп’яття Христа?
Ч ому, на вашу думку, поетеса обрала саме цю назву для твору,
покликаного стати художнім документом доби сталінського
терору? Розкрийте зміст назви поеми.
Домашнє завдання: Запам’ятати основні риси ранньої поезії
Ахматової, вивчити напам’ять вірш, що сподобався, підготувати

реферат по творчості В. Хлєбнікова; попрацювати над текстом
поеми „Реквієм”, виділити в ньому риси автофіографізму,
визначити жанрово-композиційні особливості цього твору,
написати твір на одну із запропонованих тем:
1. Сторінками любовної поезії А. Ахматової.
2. Сповідь жіночої душі: провідні теми й мотиви лірики А.
Ахматової.
3. «Реквієм» А. Ахматової - пам’ятник жертвам сталінського рору.

Тема: Володимир Маяковський (1893−1930) – лідер
російського
футуризму.
Трагічна доля поета
Мета: поглибити знання студентів про літературно-художню
течію футуризм; вивчити і дослідити характерні ознаки у
творчості В.Маяковського; спробувати зрозуміти, у чому полягає
трагізм долі поета; виховувати у студентів інтерес до творчості
поета.
Обладнання:
портрет
В.Маяковського,
ілюстрації,
В.Маяковський „Хорошо”, Л.Рахманова „Шість адрес Володимира
Маяковського”.
Тип уроку: комбінований.
Епіграф: «Я – поет . Цим і неповторний. Про це і пишу»
В.Маяковський «Я сам»

Хід уроку
І. Організаційна хвилина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Вчитель. Пригадаємо, що характеризує футуризм як
літературно-художню течію?
Де вона виникла? Хто був її ідеологом?
Стедент. Футуризм виник в Італії, його ідеологом став
Марінетті, який оголосив повний розрив з існуючим світом і
культурою.
Російський футуризм виник незалежно від італійського. Його
розвиток відбувався за умов складної взаємодії чотирьох
угрупувань:
„Гілея" (Хлєбніков, Бурлюки, Маяковський);
„Асоціація егофутуристів" (Сіверянин, Олімпов);
„Мезонін поезії" (на чолі з Шершеневичем);
„Центрифуга" (Бобров, Асєєв, Пастернак).
Встепне слово викладача
Футуризм, як відомо, вперше склався в Італії. Художники
У.Боччоні, Дж.Северіні відкинули традиції старого мистецтва, яке
здавалося їм занадто статистичним і взагалі мертвим. Вони
зробили ставку на динамізм, на відображення сили руху нового
часу. В центрі зображення футуристи поставили техніку,
індустріальне місто (урбанізм). Виразником футуристичних
настроїв в поезії став Ф.Т. Марінетті, який стверджував, що гуркіт
мотору бентежить його набагато більше, ніж жіночі очі.
Практично, футуризм був бунтом проти того мистецтва, яке
Маяковський називав „рукоділлям". Поети-футуристи повстали

проти традиційних віршових розмірів, взагалі − проти
гармонійного вірша.
Поезія футуристів шокувала, здавалась
жорстокою і цинічною, але не могла не приваблювати своєю
новизною, пошуком нових шляхів у зображенні світу. Давид
Бурлюк і Володимир Маяковський зрозуміли одне одного на
концерті С.Рахманінова, який здався їм „нестерпною
мелодізованою нудотою". Вони жадали божевільних ритмів, а їм
пропонували спокійну гармонію. Так народився російський
футуризм. Серед футуристів були різні люди: хтось займався
звичайнісіньким літературним хуліганством, хтось
за
покликанням реформував поезію, розчищаючи дорогу новим
реформам. Фігура
Маяковського височить серед
європейського футуризму як величезна скеля, могутня і
непохитна. Після трагічної загибелі поета, Борис Пастернак
порівняв його із вулканом Етна, оточеним боягузливими і
некрасивими шпаками („Смерть Поета", 1930). Маяковський був
не просто представником авангардного напряму в мистецтві, він
був по-справжньому сильним і людяним поетом, і, як усякий
могутній талант, вийшов за рамки теоретичних „ізмів", створивши
абсолютно нове поетичне мовлення, сміливо впустивши в поезію
мову вулиці, яка не знає ані нормативного синтаксису, ані
нормативної строфіки. Всі норми Маяковський змінив на
пульсацію космічного ритму і, як бульдозер, розчистив дорогу
новітній поезії. Партія більшовиків, до якої Маяковський вступив
у 1908 році і якій служив все життя, давно втратила свої позиції, а
голос Маяковського і досі вражає.
Футуризм був близький Маяковському, бо ця течія мала
бунтарський дух, проповідувала ненависть до всього змертвілого,
традиційного, мала шанс стати головною художньою школою в
мистецтві, несла нестримний дух новаторства
в
художній
сфері, бажання вичерпати до дна виражальні можливості
слова і вірша.
Російський літературний футуризм, якому передували
футуристичні течії в живописі: «кубісти», «променисті»,
«безпредметники» тощо, певною мірою відчув вплив футуризму
італійського. Однак здебільшого він розвивався самостійно, йому
не були властиві мілітаристські прагнення Марінетті, проповідь

насильства, агресії, антиестетизм, поклоніння перед технікою
тощо.
Більше того, у російському футуризмі було помітне
прагнення підкреслити національну специфіку словесного
мистецтва (праслав'янсько-«азійська» тематика у Хлєбникова,
фольклорне
забарвлення
віршів
Каменського,
Асєєва,
Кручоних).
Естетична програма кубофутуристів, підкреслено негативістська
щодо попередників, містила такі принципи і положення:
-тотальне заперечення досвіду мистецтва всіх попередніх
епох;
заперечення ролі та значення всіх
представників старших поколінь («старий −
на попільниці
черепа!» — В. Маяковський);
- викидання за борт усіх «свідомих змістів мистецтва»,
заперечення Логосу. («У мистецтві немає ні змісту, ні сенсу і не
повинно бути»,− В. Шершеневич);
- абсолютизація волі художника, що вільно експериментує зі
словом;
- руйнування класичного поетичного слова;
- претензія на відкриття всіх нових шляхів звільненого слова
(«самокрученого слова»);
- претензія на винахід нової поетичної мови («зауми») і на
відкриття з її допомогою всіх невідкритих традиційною
літературою надлогічних змістів.
На щастя, творча практика кубофутуристів не вписувалася у
прокрустове ложе їхніх же декларацій. Так, у пошуках
«першооснов» слова вони зверталися до джерел народного життя
— слов'янської і російської міфології, до нових значеннєвих
шарів сучасного життя.
Маяковський обрав футуризм як творчість майбутнього. З усією
безкомпромісністю і максималізмом він поринув у нове
мистецтво, будучи твердо переконаним, що, викинувши з поезії
«слова з чужими черевами», він внесе у життя новий настрій,
протиставивши його угрупованням, «подібним до символістів
містикам, що душать один одного своєю туберкульозною
безнадійністю». Головний пафос ранніх виступів Маяковського
— критична спрямованість проти минулого і сучасного,
насамперед мистецтва символізму, «ненависть до мистецтва

вчорашнього дня, до неврастенії, культивованою фарбою,
віршем, рампою».
Поетична мова сприймалася Маяковським як головний і
безпосередній генератор соціальної, життєвої енергії, звідси його
прихильність, відданість «самокрученому слову» — «слову без
змісту і життєвої користі».
Перші вірші поета були надруковані у футуристичних збірниках
«Ляпас суспільному смаку», «Рибник суддів», «Дохлий місяць».
Вірші цього періоду («Ніч», «Ранок», «Адище міста» та ін.)
вводять у поетичний світ, ключем для розуміння якого було
почуття болю, безцільності існування. Між людиною і світом
немає гармонії, і це породжує стан щиросердного сум'яття,
почуття абсурдності буття. Відчуття неприкаяності поеталюдини Маяковський прагне об'єктивізувати, показуючи
страждання самої природи, самого міста.
Але повернемось у 1913 рік, у той рік, коли газети називали
Маяковського не інакше як „сучим сином" (головним чином через
те, що він безстрашно заперечував Пушкіна), а деякі благовидні
дами кидались на нього під час виступів із кулаками, настільки
обурював він їх своєю незвичністю. Тому творчість раннього
Маяковського носить полемічний характер:
Вошел к парикмахеру, сказал -- спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
Лицо вьггянулось, как у груши.
«Сумасшедший!
Рыжий!» Запргали слова
Ругань металась от писка до писка,
И до-о-о-о-лго
Хихикала голова,
Выдергиваясь из толпы, как старая редиска. („Нічого не
розуміють", 1913).
Чи сподобався вам цей вірш?
Його перша збірка, яка вийшла у 1913 році, мала назву «Я», а його
перша поема «Хмара у штанях» (1915) містила в собі не обтяжений
соромливістю автопортрет. Його перша драма вразила Петербург.

Це була трагедія «Володимир Маяковський» (1913),головним
героєм якої був сам поет.
Прочитайте спочатку про себе дві ранні поезії В.Маяковського «А

ви змогли б?» і «Послухайте»! і спробуйте уявити собі поета, який
читає вам ці рядки.
А щоб краще уявлялося, потрібно згадати: автору цих поезій
було 20 років, він був величезний на зріст, мускулистий,
плечистий. Волосся він стриг наголо, тому що, як тільки воно хоча
б трохи відростало, приборкання непокірної шевелюри ставало
справою неможливою. Тонкі брови надавали очам відтінок
загрози. Загрозливу зовнішність доповнювала міцна нижня
щелепа, яка висувалася вперед. Голос Маяковського лякав і
захоплював. Він скандував свої твори у величезних залах без
усіляких мікрофонів, і слухачам здавалося що вони слухають
ритмічний гуркіт заводських машин. Не випадково М. Цвітаєва
називала його «співаком майданових див».
Опишіть, будь ласка, обличчя, вираз очей поета такими, якими
ви їх уявляєте під час читання цих двох поезій. Однакові ваші
уявлення чи різні? Чим відрізняється авторський голос (або
ліричний герой)? Як, на вашу думку, ставиться він до усього
звичайного? Його поезія є доброю чи злою?
А ВИ ЗМОГЛИ Б ?

Я вмить закреслив карту буднів,
хлюпнувши фарбами зі склянок.
Відкрив я в холодці на блюді
вилицюватість океану.
З рибин на вивісках строкатих
читав я губ нових порив.
А ви
ноктюрн
змогли б заграти
на флейті заржавілих ринв?
Переклад П. Воронька
А ВЫ МОГЛИ БЫ?
Л сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана:
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зоны новых губ.
А вы
ноктюрн сыт рать
могли бы
на флейте водосточных труб?
Образна картина цієї поезії відображає вічний конфлікт між
поетом і натовпом. Поезія „А ви змогли б?" є викликом тим, хто
агресивно, а часом і жорстоко захищав традиційне мистецтво і не
хотів бачити в молодому поеті нічого, окрім жовтої кофти. „А ви
змогли б?" побудовано на антитезі. На якій? Спробуйте знайти
антитетичні образи і пояснити їх.
Ліричний герой переживає недосконалість дійсності як
особисту драму, тому головний мотив вірша − прагнення до
перетворення світу. Запитання, яке ставить поет (А ви ноктюрн
могли б зірвати?) риторичне, але вимагає скоріше не відповіді, а
дії. Ця поезія побудована на антитезі. Знайдемо слова, що
символізують світ буденності: (фарба, склянка, риба, будень); а
тепер слова, що символізують існування іншого світу −
прекрасного, духовного (ноктюрн, флейта). Отже, основний
конфлікт твору − це зіткнення світу духовного і бездуховного.
Виходимо на наступну схему протилежних образних картин:

Карта буденності (заздалегідь розплановане людське життя) розплескана фарба, яка марнує карту буденності (цікаво, а який
колір у цієї фарби і чому?);
блюдо із холодцем (звичайний побут) − косі вилиці океану (поза
звичайними буденними речами поет побачив вічне, таємниче,
навіть міфологічне, водостічні труби (грубі, негарні й
неінтелігентні) язичницьке; океан − істота давня і забута, але вона
існує);
− ноктюрн − флейта (ліричний твір споглядального характеру
поряд з одним із найелітніших інструментів).
Асоціації, пов'язані із образною антитезою, можуть бути
різноманітними. Ми наводимо лише один варіант. Головне −
показати поєднання нібито несумісних речей.
Молодий Маяковський дратував людей самовпевненістю і
постійним підкресленням власної виключності. Але ті, хто
ненавиділи його, не розуміли, що він просто говорив правду, щиру
правду, як було надалі підтверджено. Ноктюрн на водостічних
трубах він і справді зіграв. Та ще й який ноктюрн! Його поезія
могла бути набатом, а могла звучати і як найвитонченіша нічна
пісня. Він був трибуном і скрипалем одночасно. Але чому все ж
таки він порівнює свою поезію із водостічними трубами?
Водостічні труби приймають у себе небесний дощ і виливають
його у підземні комунікації або на бруківку міста. Тобто
водостічні труби є слугами міста, його ознакою. Маяковськийфутурист називав природу „недосконалою річчю", він виступав як
поет-урбаніст і навіть насміхався над тим, що колись, в юності,
написав декілька рядків про „пурпур лісів".
Уже цей ранній твір виявляє ті особливості вірша, через які поезію
Маяковського будуть порівнювати із гранітною глибиною,
необробленою і грубою, але прекрасною у своїй первісності.
Традиційних віршових рядків тут немає і ніколи не буде. Поезія
Маяковського
здається
анархічною
і
водночас
чітко
організованою. Анархічною - через нехтування нормами
віршування і організованою - через вірність ритму, який
Маяковський вважав „основною силою, основною енергією
вірша". Ритм він зберігав через систему наголосів, тому в процесі
озвучення його поезії авторські наголоси мале величезне значення.
Заради вірності „гулу-ритму" він створив власну неповторну

строфіку, яка „побутових людей" лякала тим, що у Маяковського
„в одному рядку - одне слово". Заради вірності ритму він навіть
міг відкинути граматично необхідний прийменник, відмовитися
від дієслова або сполучника. Він міг принести в жертву ритму
абсолютно все − синтаксис, пунктуацію, наголос.
Строфіка Маяковського має зображувальну силу (як відомо, в
нього був дар художника). Вона передає гуркіт залпів, пульсацію
серця, цокання копит, особливості руху образу. Маяковський так,
як і Аполлінер (з поезією останнього він познайомився вже зрілим
поетом), не просто писав вірші. Він малював їх. І якщо в
Аполлінера подібний підхід був пов'язаний із теоретичною
зацікавленістю культурою Сходу, то Маяковський, скоріш за все,
діяв інтуїтивно. Риму Маяковського можна назвати „алітераційно
− смисловою". Він римував: „Зразм" − „разум", „будня" −
„студня", „стакана" −„океана", „губ" − труб", „пашней" „барышне". Голосні звуки (асонанси) для нього великого значення
не мали, він будував своє поетичне мовлення на співзвуччі
приголосних. І часто римовані слова виявлялись співзвучними за
смислом (явище, до речі, унікальне). Еразм Роттердамський є
виразником розуму, холодець (рос. „студень") символізує буденне
життя, „стакан" і „океан" об'єднує вода (символ вічного життя), а
губи і труби завжди щось висловлюють. Подібних прикладів
можна навести багато.
ПЕРЕВАЛ
И вот
умолк
мотор-хохотун.
Изчезлор море.
Перед фронтом
серебряных тополей
мы пронеслись
на свободном ходу
В тумане фиолетовом. И ЧЕРЕЗ ЧАС -Да под. нами В СИМФЕРОПОЛЕ.
на поляне

(1928)

Маяковський
мав
репутацію
„розкішного
нахабника,
неперевершеного хама". І.Бунін порівнював його з кіклопом. Але
саме Маяковський створив поезію „Послухайте!", яку пояснювати
структурно, можливо, і не варто. Так само як не потрібно
пояснювати ті почуття, які ми відчуваємо при зустрічі з морем або
вічними снігами. Цю поезію краще слухати, відтворюючи її наївну
і водночас пристрасну інтонацію.
ПОСЛУШАЙТЕ
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
,
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки
жемчужиной
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
:
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку, просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется — не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
'значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо, чтобы каждый вечер
над крышами

загоралась хоть одна звезда?!
1914
ПОСЛУХАЙТЕ!
Послухайте!
Якщо зірки засвічують... виходить - це комусь треба?
Виходить - хтось хоче, щоб вони були?
Виходить - хтось називає ці плювочки
перлинами неба?
I, надриваючись,
у заметілях полуденного пилу,
ввірвається до Бога, спізниться боїтъся,
плаче гірко,
цілує йому жилясту руку,
просить щоб неодмінно була зірка! –
присягається не витрима цю беззоряну муку!
А потім
ходить ззовні спокійний,
та весь тривожний.
Говорить комусь:
«Адже тепер тобі нічого?
Не страшно?
Без ліхтаря?!»
Послухайте!
Адже, якщо зірки
засвічують... виходить - без них комусь не можна?
Виходить - це необхідно,
щоб кожного вечора
понад дахами
загорялась хоч б одна зоря?!
Переклад К. Шахової
Поет звертається до теми призначення людини, сенсу її земного
та зоряного існування.

Ліричний герой вірша − саме такий поет, для якого не має
часових і просторових меж. Ці ранні поезії уже виявляють ті
особливості віршів, через які творчість Маяковського будуть
порівнювати із гранітною глибою, необробленою і грубою, але
прекрасною у своїй первісності. Причини, що зблизили
Маяковського з футуристами: бунтівний дух цієї течії, ненависть
до всього завмерлого, нудно традиційного в житті та літературі,
максималістське прагнення стати головною художньою школою в
мистецтві, нестримний дух новаторства в художній сфері,
бажання вичерпати до дна виражальні можливості слова і вірша.
Виступи Маяковського на футуристичних вечорах-диспутах,
участь у складанні маніфестів, друкування творів у футуристських
виданнях,
поетичне
експериментаторство
Маяковського
(парадоксальність образів, гра звуків, новаторство у словотворі,
зневага до граматики, побудова віршів „сходинками”, їх
акцентний характер).
Однак не можна не помітити, що вже з перших років
творчості Маяковський виділяється серед інших футуристів
соціальною насиченістю і бунтарським характером більшості
своїх творів (трагедія „Володимир Маяковський”, вірші „Пекло
міста”, „Нате!, „Послухайте”, поема „Хмарина в штанах”),
ліричному герою цих творів притаманні ознаки трагічної
особистості.
Поступово Маяковський відмовився від поспіхом сформованих
ним типово футуристських образів; як талановитий поет він
переросте рамки цієї течії.
Короткі біографічні відомості про дитинство та юність
майбутнього поета (їх може підготувати один з студентів).

Народився В.Маяковський 7 липня 1893 р. у Багдаді (Грузія) у
бідній дворянській родині, що мала у своєму родоводі запорізьких
козаків. Батько майбутнього поета був лісничим. Ще за дитячих
років Володя виявив здібності до віршування та малярства. Його
малюнки викликали щире захоплення в однокласників і
привертали увагу професійних художників. Деякий час саме з
розвитком малярського таланту Маяковський пов’язує реалізацію
свого мистецького «я». 1902 р. – майбутній поет навчався у
кутаїській гімназії, а згодом продовжив навчання у Москві.

Після раптової смерті батька у 1906 р. родина переїхала до
Москви, де їй довелося боротися з суворими матеріальними
нестатками. До цієї боротьби долучився і юний Володимир:
використовуючи свої малярські здібності, він допомагав сестрі
розписувати шкатулки, коробочки, писанки. Все це, відволікаючи
від уроків та домашніх завдань, звісно, заважало успішному
навчанню у гімназії. До того ж 14-річний юнак, захопившись
політикою, долучився до соціал-демократичного руху, через що
його тричі заарештовували. Кілька місяців він провів у Бутирській
в’язниці, але був достроково звільнений як неповнолітній.
Передбачаючи можливі наслідки своєї політичної активності,
Володимир заздалегідь подбав про те, щоб забрати документи з
гімназії, аби уникнути виключення без права вступу до інших
навчальних закладів.
1911 р. він продовжив освіту в Московському художньому
училищі живопису, скульптури та зодчества. Там Маяковський
зустрівся з одним із лідерів російського футуризму, художником
і поетом Д. Бурлюком, той відразу ж збагнув, що доля звела його
з неординарною і художньо обдарованою людиною. А тому як старший за віком і досвідченіший щодо мистецьких питань вирішив взяти цього «дикого самородка» під свою опіку. Згодом
Маяковський згадував його турботу з великою теплотою.

1912 р. Маяковський
зацікавившись поезією пристав до
кубофутуристів, які заперечували мистецтво попередніх епох.
Перший вірш – „Ніч” – дев’ятнадцятилітній поет надрукував у
футуристичному альманасі „Ляпас суспільному смаку”.
1913 р. вийшов у світ альманах «Ляпас громадському смакові», в
якому був вміщений колективний маніфест футуризму, підписаний
Велимиром Хлєбниковим, Д.Бурлюком, О.Кручоних та
В.Маяковським. У цій збірці вперше друкувалися поезії
В.Маяковського («Ніч» та «Ранок»). А вже наступного року
вийшла друком його дебютна збірка «Я!» і відбулася прем’єра його
трагедії «Володимир Маяковський».
Того ж року Маяковський разом з друзями-футуристами
вирушив у тривалу подорож країною з програмою публічних
літературних читань. Епатажно-анархістський дух їхніх виступів
повсюдно викликав гучні скандали та ажіотажний інтерес публіки.
Газети наввипередки писали про нечувані витівки чудернацької
трійки футуристів - В.Маяковського, Д,.Бурлюка, В.Каменського.
В одній лише Одесі преса відгукнулася на їхні виступи приблизно
120 публікаціями найрізноманітнішого характеру.
1915 р. Маяковський познайомився з Лілею Брік. На багато років
вона стала головною героїнею життя та творчості поета, його
музою і першим слухачем його новонароджених віршів. Сила
кохання до неї розкривається, зокрема, у поезіях «Флейта-хребет»,
«Люблю», «Про це» та багато ін. Документальною паралеллю до
поетичних одкровень є листи та телеграми, які Маяковський
надсилав коханій. До речі, за радянських часів листування
Маяковського та Брік не публікувалося, оскільки могло
наштовхнути неупереджених читачів на «крамольну» думку про те,
що любов у житті поета відігравала принаймні не меншу роль,
ніж революція.
В автобіографії Маяковського є такі слова: „Найрадісніша дата:
липень 1915 р. Знайомлюсь із Л. Ю. і О. М. Бріками". Лілія
Юріївна Брік і є та сама Лілечка, до якої Маяковський звертався у
багатьох поезіях, постійна героїня його лірики, жагуча і жорстока
його Муза. Стосунки між поетом і Музою були складними, але
Брік і Маяковський одне одному ніколи не зраджували. Їхнє
кохання було палке і водночас нещасливе. Дві сильні особистості
зійшлися у трагічному двобої. Поета-велетня перемогла маленька

жінка. Вони любили одне одного і ненавиділи, не могли жити одне
без одного і не змогли створити сім'ю. Муза поводилась із Поетом
деспотично, вважала його своєю власністю. Але Поет ніколи не
звинувачував її. Можливо тому, що дочка відомого комерсанта не
побоялась розділити з ним голод і холод післяреволюційних років.
Відмовившись від еміграції, вона пухла з голоду, але залишалась
поряд із „пролетарським поетом". Завзятий Дон Жуан Маяковський завжди повторював: „Я ніколи не зраджував Лілі",
тобто не зраджував своїй великій, оспіваній любові. Не зраджував
її фанатичній відданості його мистецтву, підтримці у літературній
боротьбі - не зраджував жінці, яка була схожа на нього самого.
Після смерті Маяковського пролетарські поети накинуться на тінь
мертвого художника, визнають його чужаком, будуть
звинувачувати у незрозумілості, індивідуалізмі, відсутності
зв'язків з народом, зроблять усе, щоб його спадщину було
засуджено і забуто. Основним доказом нелояльності Маяковського
дорадянської влади будуть комедії „Клоп" і „Баня", написані в
1928−1929 роках, незадовго до смерті поета і відразу ж зняті з
репертуару театру Вс. Мейєрхольда. Комедії лякали відвертою
сатирою на радянський устрій. Тоді, коли спадщині Маяковського
не буде загрожувати насильницьке забуття, коли Вс. Мейєрхольд
заплатить життям за постановку „Бані" і „Клопа", тільки одна Ліля
Юріївна Брік відкрито встане на захист пам'яті Поета і (що є
цікавим!) зможе переконати Сталіна і врятувати ім'я Володимира
Маяковського.
Інсценізація на основі листів.
(Звучить лірична мелодія).
Студент. Листи... Листи... Лише вони, мов німі свідки, здатне
відтворити минуле.
Лілія. „Напиши честно − тебе не легче живется иногда без меня?
Ты никогда не бываешь рад, что я уехала. Никто не мучает! Не
треплет твои и без того трепание нервочки! Люблю тебя. Целую.
Лиля".
Маяковський. „Дорогой, ослепительный и милый Лисеныш!
Честно тебе сообщаю, что ни на одну секунду не чувствую себя
без тебя лучше, чем с тобою".
Лілія. „Володик, ко мне доходят слухи, что ты влюблен в
младшую Гинзбург, как ты пристаешь к ней, как ходишь и

ездишь с ней в нежных позах по улицах. Требую, чтобы все, что
мне может не понравиться, было абсолютно ликвидировано. Если
все зто не будет исполнено до самой мелкой мелочи - мне придется
расстаться с тобой".
Маяковський. „Я никогда не смогу быть создателем отношений,
если я по мановению твоего пальчика сажусь дома реветь два
месяца, а по мановению другого - срываюсь, даже не зная, что
думаешь, и, бросив все, мчусь. Любишь ли ты меня?
Я люблю, люблю, несмотря ни на что... Будешь ли ты груба со
мной или ласкова, моя или чужая. Все равно люблю..."
Викладач. У житті Маяковського були і інші захоплення, інші
жінки. Тетяна Яковлєва - визнана красуня, манекенниця Будинку
Моди Коко
Шанель, з якою Маяковський знайомиться, перебуваючи в
Парижі; Вероніка Полянська − актриса МХАТу, була останньою,
хто спілкувався з поетом перед смертю; Ліза Зіберт, від якої у
Маяковського народилася донька Патриція нині професор НьюЙоркського університету. Вона не володіє російською, але вірші
батька любить й переконана, що батько був вразливою,
ніжною, емоційною людиною. „Кров, а не бронза текла його
венами", скаже Патриція про Маяковського.

В 1915 році відбував військову повинність і протягом наступних
чотирьох років жив у Петербурзі. Від 1917 р. розпочалася нова
епоха в житті митця. Жовтневу революцію він сприйняв із
захватом − як великий прорив у справі здійснення
"будетлянської" утопії. В автобіографії Маяковський так
описував свої тодішні почуття: «Приймати чи не приймати?
Такого питання для мене не було. Моя революція. Пішов до
Смольного. Працював. Все, що доводилося».
Після повернення до Москви поет зі всією творчою пристрастю
і темпераментом віддався революційній агітації у „Вікнах сатири
РОСТА”. Окрім поетичної діяльності, він займався малюванням
так званих „Вікон РОСТА”, створив близько 500 плакатів
„Перший в світі поет мас", - скаже про нього М. Цвєтаєва. Та
першим завжди нелегко.
Як діяч нової культури, він виступив організатором ряду
«лівих» літературних об'єднань та угруповань, таких як
«Комфут», ЛЄФ, РЄФ. А як митець, він підкорив власну
творчість служінню революції та розбудові соціалістичного
суспільства. Відтак поет, який розпочав свій творчий шлях з
епатажно-зухвалої презентації власного «Я», заговорив після
революції від імені «150 000 000» ( а так називалася поема, що
вперше була надрукована взагалі без прізвища автора).
Досить швидко В. Маяковський став лідером молодої
радянської поезії. Тому влада тривалий час випускала цього
"лицаря революції" за кордон, використовуючи його як свою
пропагандистську рекламу - яскраву, талановиту, здатну впливати
на широку аудиторію. Протягом 1922-1929 рр. поет відвідав
Латвію, Німеччину, Францію, Мексику, США. Втім в 1930 р.
Маяковському було відмовлено у проханні виїхати до Парижа, де
жила його нова любов - Тетяна Яковлєва, з якою він пов’язував
надії на сімейне життя. Вимушена розлука з коханою стала для
поета ще однією ланкою у ланцюзі внутрішніх поразок, пережитих
на тлі зовнішніх тріумфів.

Ідея побудови нового майбутнього суспільства терпить крах. А
за
плечима все частіше чути: „Маяковський вичерпався".
Поет вступив в Асоціацію революційних письменників,
але й там знайшов лише літературних пристосуванців.
Маяковський все чіткіше відчував ізоляцію. На його звітну
виставку „20 років праці" не прийшов жоден член уряду, жоден
письменник, дехто радив плюнути на все і не переживати. „Легко
сказати плюнути... Я вже не плюю, а харкаю кров'ю", − відповідав
поет.

Адже попри численні знаки широко визнання в останні роки
життя поет дедалі глибше відчував невдоволеність і тим, що
писав, і тим, що бачив навколо себе. Маяковський починає
розуміти, що був, є і залишатиметься іграшкою в руках партійної
еліти, яка уже давно не служить комуністичним ідеалам. Такі
яскраві постаті, як Маяковський, Єсенін, не були потрібні
Сталіну. Ніякі заслуги не враховувались.
Його виснажували постійні конфлікти з літературним
світом − з відвертими ворогами, які дошкуляли тим, що він,
мовляв, спився, та випадковими приятелями, котрі у власних
інтересах використовували його авторитет, дар переконання і
натиск енергії. Пригнічувало Маяковського і очевидне
посилення ідеологічного тиску у культурному житті. Все це
визначило фатальну розв’язку його життя. 14 квітня 1930 року
В.Маяковський застрелився.
Самогубство 37-річного поета, який, здавалося, був у зеніті
слави і випромінював у своїх творах величезну життєрадісну
енергію, стало для суспільства справжнім потрясінням. Однак цей
фінал видається по-своєму закономірним, якщо зважити на те, що
однією з найхарактерніших рис особистості митця був
трагізм світовідчуття. Ця риса виявилася ще за років його
молодості. Згадуючи Маяковського у період футуристських
гастролей, поет С.Спаський писав: «Незрозумілий, нічим не
обґрунтований, начебто спростований його молодістю та
талановитою сміливістю, але все ж таки явно відчуваний
трагізм проймав усього Маяковського». У надрах цього
трагізму народилася і дебютна трагедія «Володимир
Маяковський», яка стала пророчим прологом до життя й творчості
її автора.
Трагізм Маяковського як митця і людини полягає в тому, що
він, присвятивши всю свою творчість ідеї комунізму, зрештою,
став його жертвою.
В.В. Маяковський завжди з Великою теплотою ставився до
українських письменників та поетів. Особливо полюбляв творчість
Володимира Сосюри, Миколи Бажана, Павла Тичини.
Українські поети повною мірою відповідали пошаною великому
російському поетові. Про це, зокрема, свідчать матеріали з архіва
В. М. Сосюри.

Володимир СОСЮРА
МАЯКОВСЬКОМУ
Пройшли роки далекі
I ще пройде багато,
Бо суджено їм сплести
Із днів минулих сіть,
Але крізь них ми бачим
Тебе, співець горлатий, —
Тебе ,нам не забути
На протязі століть.
Встаєш ти непорушний,
Обрамлений вінками,
Завжди: в уяві нашій
Поет маяк віків —
Бо слава не зітреться
Похмурими віками,
Таких, як ти, поете,
Поетів-маяків.
Сьогодні йду, як завжди,
Проспектами, садами,
Вірші твої читаю
Із теплих ще газет —
Бо ти живеш в народі,
Бо ти живеш між нами
Великий сил народу,
Людина і поет!
Квітевь 1940 р. Київ.
Поезія В. В. Маяковського здійснила величезний вплйв на
розвиток радянської багатонаціональної літератури.
Ім'я Маяковського — як вічовий дзвін. Вічовий голос поета
легко долає будь-які відстані й перепони. Міцна стрічка його
вірша має особливу, чудодійну силу. Чим віддаленіший від нас
час, в якому він жив і творив, тим глибше ми пізнаєм величезний
загальнолюдськцй зріст його поезії. «Я знаю силу слів», —
голосно й гордо говорив він в одному з своїх віршів. Чудове
визнання.
В
ньому
—
зв'язок

часів: теперішнього, вчорашнього, завтрашнього. I як живий з
живими, стоїть він в одній шерензі з нами, завше сучасний,
такий, яким навічно запам'ятали його на батьківщині Янки
Купали і Якуба Коласа.
Відомий білоруський поет Пимен Панченко в одному своему
вірші порівняв якось творчість Маяковського з криголамом в
Арктиці, який проводить каравани суден. Мабуть, годі знайти
білоруського поета, який, зазнавши на собі благотворний вплив
його великого хисту, не віддавби раз і назавше йому своє серце.
Флагман радянсякої поезії сміливо долає «гори грядущого часу». I
кожне
нове звернення до Маяковського є уроком
громадянськості, мужності та зненависті до ворогів, революції.
Спадкоємність поетичної традиції і глибоке живе джерело, що
наснажує кожного, хто припав до нього вустами. Ні, це не просто
зручна і красива фраза. Така діалектика нашого буття — одна
доба змінює іншу, нове покоління готується змінити старше, а
зв'язок часів і доль лишається, і в центрі цього зв'язку —
Маяковський.
По-різному
відбувається пізнання
цього ліричного світу
Маяковського, який вражає вічною свіжістю і новизною.Вганяючи
за ефективною ламаною стрічкою, химерною кидкою, забувають
часом про полемічний накал вірша, про громадянськість його
звучання. Але надходить пора мужніння і зявляються справжні
вірші.
І ще одна властивість, така органічна для Маяковського, стала
здобутком поетів Білорусії: постійне буття пульсу сьогоденності в
найкращих творах,написаних ними протягом останніх років. Про
зірливість, з якою вдивлявся великий поет революції в буржуазну
дійсність, допомагає Петрусю Бровці створити свої вірші про
закордон, зокрема, «Біля Бруклінського мосту». Зустріч з
Маяковським через роки відбувається у Максима Танка в Парижі,
де він милувався, як «червоний стяг зорі полав над вежею
Ейфеля».
Справді, Маяковський сучасний в найстрогішому розумінні
цього слова, без знижок на сторіччя і вік. Держава − його поезія.І
скільки їй стояти судилось, «дзвінка сила» його віршів залишиться
найкоштовнішим даром, який приносить кожна нова зустріч з ним.

Підсумок. Найяскравішою постаттю у російському футуризмі
був В.В.Маяковський поет і драматург . Навіть на тлі напрочуд
багатої талантами російської поезії початку ХХ ст. Володимир
Маяковський справляє враження велетня. За силою і За
самобутністю таланту Маяковський належить до чільних
постатей російської та світової поезії. З новаторською
сміливістю він рішуче відкинув традиційну силабо-тонічну
систему віршування. Поетика Маяковського грунтується не на
музиці ритму, а на змістовому наголошуванні, на інтонації. Це
стало принципово новим кроком у розвитку російської і світової
поезії.
Маяковський-поет:
- нехтував нормами існування;
- особливу увагу надавав ритму;
- створив власну неповторну строфу, де в одному
рядку одне слово, яка має велику зображувальну силу;
- ввів, за його словами, „корявий говір мільйонів" і
зрушив слово з мертвої точки опису, довівши його емоційну
місткість.
За радянських часів він був канонізований як „трибун
революції” та взірцевий майстер соцреалістичної поезії. Лише
після того, як розвіялися останні міфи, що живили радянську
ідеологію, зникло моторошне дзеркало, в якому спотворюваися і
справжній масштаб цього поета-титана, і справжнє значення його
новацій, і справжні причини його мистецької трагедії. Тоді читачу
відкрився інший Маяковський – „зухвалий і беззахисний,
звеличений і облаяний, трагічний і прекрасний”
(О. Михайлов), відкрився лірик, який космічним розмахом своєї
думки не поступався американському генію ХІХ ст. – В.Вітмену.
Закріплення:
Розкажіть про життєвий шлях В.Маяковського. Які епізоди з
життя поета привернули вашу увагу?
Яке значення у житті митця мала революція 1917 р.? Як ви
гадаєте, чи було випадковим переродження цього поетабунтівника у класика ідологічної літератури? Аргументуйте свою
думку.
Складіть психологічний портрет В.Маяковського.

Розкрийте зв'язки творчості Маяковського з футуристською
естетикою.
Схарактеризуйте найважливіші особливості його поетики.
Домашнє завдання: Вивчити напам'ять вірш „Послухайте”,
підготувати реферати про творчість В. Хлєбнікова та М.
Цвєтаєвої.

Тема: Велімир Хлєбніков (Віктор Володимирович) (1885 −
1922). Міфи і легенди історичні події минулого і сьогодення
у творах поета. Слов'янські міфи (міф про вихід козаків з
кургану) в поетичній обробці Велімира Хлєбнікова.
Особливості художньої виразності словотворення (поеми
„Журавель", „Звіринець", вірші за вибором)
Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом
Велімира Хлєбникова; проаналізувати його вірші;
виробляти вміння і навички тезисного конспектування;
виховувати в учнів інтерес до творчості В. Хлєбникова.
Обладнання: фотопортрет Велімира Хлєбникова.
Епіграф до уроку:
„ Я вам расскажу, что я из
будущего чую.
Мои
зачеловеческие сни"
В. Хлєбников.
Хід уроку
I.

Організаційна хвилина.

I І . Вивчення нового
матеріалу.
Вступне слово вчителя.

Холодний і голодний січень 1922 року. На засніженому
пероні одного із московських вокзалів безпорадно застиг, високий,
схожий «на довгоногу задумливу птицю» чоловік в парусинових
брюках і вицвілій з заплатами на ліктях сорочці. За плечима у

нього мішок із величезної цупкої наволочки. Хто він? Жебрак?
Безумець? Мандруючий лицедій? Він розгублено дивиться в різні
боки своїми «мудрими і світлими» очима, які можуть бути лише у
людини, безмежно люблячої людей і мріючої їх ощасливити. Це –
Велімир Хлєбніков, поет і філософ, котрий подібно українському
мислителю ХVІІІ ст. Сковороді проходив і проїздив тисячі верст в
пошуках правди, роздумуючи про смисл життя, про всесвіт, про
призначення людини.
Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода
В гибком зеркале природы
Звёзды – невод, рыбы – мы,
Боги – призраки у тьмы.
(1915р.)
Велемір Хлєбников (справжні ім'я, по батькові Віктор
Володимирович) (1885−1922) − російський поет, вчений і
мислитель, один з ключових фігур авангарду.
Велемір Хлєбніков народився в родині вченого-біолога 28
жовтня (9 листопада) 1885 року, в селі Малі Дербсти, колишній
Астраханської губернії. У 1903-1911 навчався на фізикоматематичному факультеті Казанського університету, потім на
фізико-математичному та історико-філологічному факультетах
Петербурзького університету. Друкуватися почав у 1910−ті роки,
входив до літературного об'єднання «Гілея».
На початку шляху поділяв панславістскі ілюзії, був і під
впливом Володимира Сергійовича Соловйова, В'ячеслава
Івановича Іванова та Михайла Олексійовича Кузміна. Практично
визволив свою мову від греколатинського корнеслова.
Примикаючи на кубофутурист, називав себе будетлянином.
Світоглядно залишався незрозумілим соратниками (це вони
склали і видали його книжки «Ряв!», 1913; «Твори», т. 1 і
«Ізборник віршів», обидва 1914). Все життя займався «облогами»
часу, слова і соціальних проблем людства (збірки «Битви
1915−1917 рр. Нове вчення про війну», 1914, і «Час-міра світу»,
1916; «Сверхповесть» «Зангезі», 1920−1922, підсумкові «Дошки
долі», 1920−22, лише частина їх опублікована посмертно). У дусі
Миколи Івановича Лобачевського створив вчення
«уявної

філології», «самовитого слова» і словотворчості, чим став в ряд
таких вчених, як німецький філолог, філософ і мовознавець
Вільгельм фон Гумбольдт, український і російський філологславіст Олександр Панасович Потебня і швейцарський
мовознавець Фердинанд де Соссюр.
Від перетворення фольклорно-міфологічних традицій (не тільки
слов'янських; «сверхповесть» «Діти Видри», 1911−1913) Велимир
Хлєбніков прийшов до ідей єдиного «зоряної мови» для всіх
землян, «держави часу», громадських «Предземшаров»,
протиставляє «державам просторів », і до полеміки з Леніним«
впритул і врівень (поема «Ніч в окопі», від. изд., турботами Сергія
Олександровича Єсеніна, 1921 року). Унікальна доля поетавченого-мислителя, безсрібника і подвижника, «самотнього
лицедія», не побачив у пресі жодної самостійно складеної збірки
своїх віршів. Ще слабо освоєний культурою 20 століття.
Творча полеміка з поетичними традиціями Олександра
Сергійовича Пушкіна і Олександра Олександровича Блоку у
боротьбі за нову мову художньої літератури і «вільний вірш».
Досліди некласичного сплаву мистецтва і науки. Пафос єдності
Сходу і Заходу, Півночі і Півдня. Екологічне світобачення єдності
людини і природи. Життєва і публіцистична антибуржуазний.
Жагуче бажання «стати дзвінким вісником добра» (вірш «Гнаний
− ким, звідки я знаю ?..», 1912 рік). Особливе «богоборство» в ім'я
нової заходи як «сверхвери» (важливе вірш «Єдина книга», 1920;
опубліковано 1928). Принципи нового позаринкові облаштування
− загального «Ладомира» (однойменна поема, 1920; тоді ж
літографовані у Харкові; з 1923 року багато разів видавалася, але
все ще складає важку текстологічний проблему). Різноманітні
картини сяють Громадянської війни. Десятки поем, проза, п'єси,
уривки, фрагменти. Статті за етології, біології, історіософії,
літературній критиці. Публіцистика. Частина архіву до цих пір
недоступна для дослідників. Сім'я. Дитинство. Освіта Велемір
Хлєбникова.
У поемі «Хаджі-Тархан» (1913) В. Хлєбніков писав про
минуле Астрахані як колиски своїх предків по батьківській лінії
(російських хліботоргівців). У його жилах була також вірменська
кров і кров запорожців. Отцю, орнітологів і лісівники, в
майбутньому одному із засновників Астраханського заповідника,

він зобов'язаний інтересом до природознавства. Мати, двоюрідна
сестра
народовольця,
російського
революційного
діяча
Олександра Дмитровича Михайлова, історик за освітою, сприяла
загальногуманітарному захопленням сина. У дитинстві Велемір
кілька років провів на Україні і в Середньому Поволжі. Закінчив
гімназію в Казані, там само як природникам навчався в
університеті, захоплюючись ідеями Лобачевського.
Велемір Хлєбников брав участь у студентських
заворушеннях, побував у в'язниці. Перевівся до Петербурга, де ряд
років провчився і як студент-філолог. Не закінчив курсу,
вважаючи за краще шлях самоосвіти. У 1903 році був в експедиції
в Дагестані, в 1905 − на Північному Уралі. З початком війни з
Японією, під впливом загибелі броненосця «Петропавловськ»
(1904), клянеться знайти «основний закон часу», що керує
історичними катаклізмами, долями людей і всім світобудовою.
Проби пера. Ранні публікації. Пошук вчителів.
Перші творчі досліди Хлєбникова − не стільки вірші, складав ще з
11 років, скільки «знімки» − записи фенологічних і орнітологічних
спостережень, перемежаються роздумами на теми біології,
психології, філософії, етики і ескізами автобіографічної прози (
«еня Воейков»). Студентом надрукував кілька статей з орнітології.
Подією з'явився «Досвід побудови одного природничо-поняття»
(1910; про поняття «метабіоз», парному до «симбіозу») − спроба
синтезу природничо-наукового знання з гуманітарним. Очевидно,
ще з Казані якусь рукопис посилав на відкликання Максиму
Горькому.
У 1908 році в Криму Велемір Хлєбников познайомився з
В'ячеславом Івановим, листується з ним, входить в коло його
«Академії»; їхні шляхи швидко розійшлися, але добрі відносини
залишилися. Журнал «Ваги», вірші Федора Кузьмича Сологуба та
Сергія Митрофановича Городецького, вірші і проза Кузміна,
«Срібний голуб» Андрія Білого, творчість Олександра Блока,
Олексія Михайловича Ремізова, Моріса Метерлінка, Уолта
Вітмена, французьких художників − середовище, в якому живе
Хлєбников в Петербурзі в 1908−1910. Літературний дебют
Хлєбникова − публікація переповненого неологізмами вірша у
прозі «Спокуса грішника» (журнал «Весна», 1908, № 9) − пройшов
непоміченим, але призводить до дружби з Василем Васильовичем

Каменським, який пізніше знайомить Хлєбникова з братами
Бурлюка, Оленою Генріхівна Гуро ( справжнєпрізвище Нотенберг)
і Михайлом Васильовичем Матюшин. «Аполлон» відмовляється
друкувати підтриманий Івановим та Кузміна «Звіринець»
Хлєбникова, і справжній його дебют знаменують «Закляття
сміхом», вміщений Н. І. Кульбіним в «Студії імпресіоністів», і
публікація «Звіринця» в першому «Садко суддів» (1910).
Кубофутуризм намагається використовувати «великого генія
сучасності», як прапор у своїй боротьбі з символістами і акмеїстів.
Хлєбников ж шукає «співрозмовників» у всій світовій культурі від
Ехнатона, Піфагора, Лао-цзи, Ісуса і Аріабхата до новітньої
фізики, від Нізамі, Леонардо да Вінчі, Олександр Пушкіна і
Андрія Никифоровича Воронихина до Герберта Джорджа Уеллса,
Олександра Миколайовича Скрябіна, Пабло Пікассо та
Володимира Євграфовича Татліна. «Гілея».
Поглиблений в свої «облоги», не багато чого досягли у
публічних виступах, будетлянином зближується з широким колом
молодих поетів і художників авангарду, багато друкується в їх
виданнях. Велемір Хлєбников часто відвідує улюблену їм Москву
і рідних в Астрахані. Разом з Бурлюка, Каменським, Бенедиктом
Костянтиновичем Лівшицем та Олексієм Єлисейовича Кручених
входить до групи «Гілея». У 1912 році знайомиться з
Володимиром Володимировичем Маяковським, бере участь у
підготовці маніфесту для збірки «Ляпас суспільному смаку», потім
– й інших подібних декларацій 1913−1914 років. Коштом Давида
Давидовича Бурлюка видає в Херсоні статтю-брошуру «Вчитель і
учень». Читачеві вже відомі багато текстів Хлєбникова (часто з
спотвореннями), у тому числі п'єси «Маркіза Дезес» і «Чертик»,
поеми «Журавель», «Шаман і Венера», «Загибель Атлантиди»,
«Сільська дружба», вірші «Сьогодні знову я піду ...», «Коник»,
«Времиші-комиші...»,« Там, де жили омелюхи ...», «Коли
вмирають коні, дихають ...»,« Семеро »,« Числа »,оповідання
«Загартоване серце» і «Николай», стаття «Про розширення меж
російської словесності». Але майже для всіх він залишається в тіні
своїх товаришів. Війна. Солдатчина. Революції до початку світової
війни «Гілея» вже розпадається. Незабаром буде закрита і
«Бродяча собака» − місце, де нерідко бував Хлєбников (їй
присвячено ряд строф в незакінченою поемі «Олег Трупів», 1915).

Контакти з товаришами не припиняються, маніфести «Короля часу
Велімира І» в листівці «Труба марсіан», 1916, підписують Н. М.
Асєєв, Г. Н. Петников і М. М. Синякова. У сестер Синякова, в
Червоній Поляні, дачної місцевості під Харковом, поет
неодноразово знаходить притулок у 1916−1920 роках (до цього він
часто бував гостем у дачників в Куоккала). З квітня 1916 по
травень 1917 Велемір Хлєбников − рядовий «під рушницею» в
запасних полках Поволжя, в казармах і різних лікарнях «на
обстеження». І в цих важких умовах він пише і публікує декілька,
в основному, антивоєнних віршів, які пізніше увійдуть до
«сверхпоему»
«Війна
в
мишоловці»
(1915−1919−1922;
опублікована в кінці 1920-х).
Навесні 1917 року в Харкові крихітним тиражем публікується
«Заклик Голів Земної кулі» і популярне нині вірш «Свобода
приходить гола ...» − відгуки на Лютневу революцію. З не
меншими надіями зустріли їм і Жовтневий переворот.
Передчуваючи події, Хлєбніков стає свідком-«репортером»
боротьби і боїв у Петрограді, Москві та Астрахані, де живе до
весни 1919. Ще наприкінці 1916 пророкує час початку
Громадянської війни. її він безпосередньо переживає в Харкові,
взятому Денікіним. Переносить два тифу, восени 1919 року,
уникаючи мобілізації, проходить обстеження в психіатричній
лікарні, де пише поеми «Лісова туга», «Поет» і «Гаршин".
У 1919−1920 роках у голодному Харкові Хлєбников відчуває
величезний творчий підйом. Тут написані і поеми «Ніч в окопі»,
«Три сестри» і «Ладомир», і такі «сверхпоеми», як «Ази з Узи» і
«Подряпина по небу», заповнюється десятками віршів і різними
начерками подарований йому так званий «Гросбу». Наприкінці
1920, переїхавши в Баку, Хлєбніков знаходить, нарешті, і
«основний закон часу» (він бачить в ньому найголовніше з усіх
своїх досягнень, більш важливе, ніж вірші). Баку. Персія.
Пятигорськ.
Активно співпрацюючи як літератор з Радянською владою,
Велемір Хлєбников таврує і розстріл царської родини, і жахи Чека.
Його аніскільки не захоплює білий рух, і до плакату ЗРОСТАННЯ
він пише агітку «Від зорі і до ночі / В'яже Врангель онучі...» У
квітні 1921 з частинами Червоної Армії відправляється до Персії. З
нею пов'язані вірша «Іранська пісня», «Ніч у Персії», поема

«Труба Гуль-мулли» − свого роду
щоденник його
подорожі.Прощання з Закавказзям присвячено вірш «Струмок з
холодною водою ...». Жовтень Хлєбников проводить у
Желєзноводськ, поповнюючи «Гросбух», частина листопада і
грудня, в П'ятигорську. Творчий підйом не слабшає, всупереч
гранично важкого побуті, голоду і хвороб. Тут завершені поеми
«Нічний обшук», «Голова Чеки», «Ніч перед Радами»,
«Справжнє», «Гаряче поле» ( «Праля»), «Переворот у
Владивостоці», «Берег невільників», «Хід осені П'ятигорська»,
вірші про голод у Поволжі, про Лєрмонтова, про 1905 рік і Москві,
про Бурлюк і Кручених та інших, народжується рядок «Русь, ти
вся поцілунок на морозі!», триває робота над «Дошки долі» і
«Зангезі». Москва. Кончина. Після двох з половиною років, під
новий 1922 рік, Велемір Хлєбников повертається до Москви. Він
вже знає, що Маяковський не виконав обіцянки і не видав тому
його творів, але ще сподівається на повернення надісланих
рукописів, проте «другу» - не до цього піклування. У квітні
відбувається розрив відносин з колишньою «гілейців», таким стає
«лефівці». Будетлянином долають приступи малярії, його побут,
як і раніше важкий. Поруч з ним Митурич, сім'я Ісакова, Спаські,
молодь Вхутемаса. Щоб зібрати сили для поїздки до Астрахані, в
травні
Хлєбников
відправляється
до
графіка
Петром
Васильовичем Митурич відпочити в Новгородській глушині. Там
недуги беруть своє, допомога з Петрограда та Москви вже не може
врятувати важко вмираючого поета. Тепер його могилу на
Новодівичому кладовищі в Москві відрізняє масивне статуя
«кам'яної баби», оспіваної їм в 1919 році в однойменній поемі.
Російська
письменниця-мемуаристка
Надія
Яківна
Мандельштам, як до цього, у перші місяці 1922 року, Брик, не
один раз підгодовувала Хлєбникова. Під час цих «обідів»
проходили його бесіди з її чоловіком. їх значення виявляється в
серії статей Мандельштама 1922−1923, його віршах тих же років і
пізніше −у «восьмивірш», «Віршах про невідомого солдата» і, що
поки є гіпотезою, навіть в так званій «Оді Сталіну», де, можливо, в
особливо «хитрих кутах» портрета «батька народів», є і образ
Хлєбникова - «близнюка» і «батька» автора. Якщо так, то саме тут
непередбачувано зійшлися вершини акмеїзму і будетлянства.
Велемір Хлєбников умена 28 червня 1922, в селі санталового,

Крестецкій повіт Новгородської губернії; похований там же на
цвинтарі села Струмки. У 1960 його останки були поховані на
Новодівичому кладовищі в Москві. (В. П. Григор 'єв)
Лірика поета
Програмним віршем Хлебнікова-експериментатора був вірш
«Закляті сміхом» Цей твір – результат складного експерименту.
Використовуючи префіксальні і суфіксальні можливості мови
Хлебніков із одного слова (кореня) «сміх» створив експресивне,
схоже на язичеський заговір вірш, показуючи красу і силу
слов’янської мови. Поет завжди пам’ятав про це і бережливо
збирав і зберігав в своїй памяті самоцвіти народної мови, щоб
пізніше їх показати людям. Бажаючи бути зрозумілим тими, хто
буде після нього Хлебніков залишив своєрідний заповіт (його
іноді називають хлебніковським «Памятником»), в якому дає ключ
до своїх творів.
***
Там где жили свирестели,
Где качали тихо ели,
Пролетели, улетили
Стая лёгких времирей.
Где шумели тихо ели,
Где поюны крик пропели,
Пролетели, улетели
Стая лёгких времирей.
В безпорядке диком теней,
Где как морок старых дней,
Закружились, зазвенели
Стая лёгких времирей.
Стая лёгких времирей!
Ты поюнна и вобна,
Душу ты пьянише, как струны,
В сердце входмшь, как волна!
Ну же, звонкие поюны,
Славу лёгких времирей!
Які слова найчастіше вживаються у вірші? («стая», «времери», «лёгки
Які слова з вірша вам незрозумілі? («поюны», «вабна»),
«Поюны» -- ті, що співають, «вабна» -- приваблива.

Людина і природа, людина і світ тварин і птахів – ця тема хвилює
Хлебнікова на протязі всієї його творчості. Вже в одному з перших
своїх віршів «Пташка в клітці»
(1897) поет з гіркотою констатує факт грубого вторгнення людини
в живу природу, порушення нею природного буття представників
світу тварин і птиць.
***
О чем поёшь ты, птичка в клетке?
О том ли, как попалась в сетку?
Как гнёздишко ты вила?
Как тебя с подружкой клетка розлучила?
Или о счастии твоём
В милом гнёздышке своём?
Или как мушек ты ловила
И их деткам носила?
О свободе ли, лесах,
О высоких ли холмах,
О лугах ли зелёных,
О полях ли просторных?
Тема захисту тварин і птиць досягає апогею в поемі «Звіринець»
(1909)р. написаної під впливом від відвідин петербурзького
Зоологічного саду. Дати волю людям, тваринам, птахам − це мета
поета.
III. Закріплення.
Підсумок уроку. Проповідник волі і рівності, Хлебніков і сам
жив вільно, як птиця, він цінував свою незалежність, проходив
всю Росію, творив і жив в ім’я свого народу.
IV. Домашнє завдання. Знати біографію В. Хлєбнікова за
конспектом.

Тема: С.О.Єсенін (1895−1925). Народнопісенна основа
його лірики. Філософська глибина і гуманізм лірики
поета, відображення в ній гармонії природи („Пісня про
собаку”, „Лист до матері”, „Лист до жінки”,
„Повернення”, цикл „Перські мотиви” тощо). Єсенін і
українська поезія (переклад вірша Шевченка„Село”).
Мета: познайомити учнів з життєвим і творчим шляхом
С.О.Єсеніна; проаналізувати окремі вірші поета; виробляти
уміння і навички аналізу вірша; виховувати в учнів інтерес і
любов до творчості великого російського поета.
Обладнання: П.К. Сербин „Русская литература в 10
классе”,
Е.П. Пронина „Русская советская
література (учебник для 10 класса), хрестоматия, С. А. Єсенин
„Стихотворения”, иллюстрации, карточки.
Епіграф уроку: „Моя
лірика живе однією великою
любов’ю – говорив Єсенін, − любов’ю до батьківщини.
Почуття батьківщини – основне в моїй творчості”.
С. Єсенин
Тип уроку: урок-лекція з елементами бесіди.
Хід уроку
І. Оргхвилина.
ІІ. Вивчення нового матеріалу.
Вступне слово вчителя.
Життя і творчість

Єсенін дуже любив російські пісні (любов до них привили
дідусь, який знав їх безліч, мати – Тетяна Федорівна, яка була
чудовою співачкою і бабуся, яка розповідала казки).

Із спогадів сучасників:
„Він заставляв співати всіх, хто приходив до нього… Він знав
пісню, як тепер рідко хто знає, і любив її – сумну, веселу,
старовинну чи сучасну”.
Сергій Олександрович Єсенін народився 21 вересня (З
жовтня) 1895 року в селі Констянтиново Кузьмінськой волості
Рязанської губернії. Його батько, Олександр Никитович Есенін
(1873 − 1931), працював в м'ясній лавці купця Крилова в Москві.
У рідне село приїжджав зрідка. Матері майбутнього поета, Тетяні
Федорівні (1875 − 1955), важко було жити одній з рідними
чоловіка. Незабаром вона пішла з сім'ї Есеніних, віддала
двохлітнього Сергія на виховання своїм батькам, а сама
відправилася в місто на заробітки.
„В дитинстві я ріс, дихаючи атмосферою народного життя”, −
згадував поет.
„Худорлявий і низькорослий, серед хлопчиків завжди герой”,
кучерявий і веселий”, він їздив з друзями в нічне, днями
пропадав, ловлячи рибу. З дорослими бував на сінокосі, з
дитинства знав любу селянську роботу.
Шкільний товариш поета розповідав: „Дуже вже любив
Єсенін квіти. Весною до пояса наші луки – різнобарвний килим.
Яких тільки квітів в них немає! Коли ми, бувало, ідемо з луків
додому, Єсенін нарве повен оберемок квітів, сам ледве несе та ще
й нас нагрузить”.
В ранніх віршах поет з великою любов’ю пише про рідну
природу, він хотів би розтворитися в ній:
Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных,
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.
(«Край любимый! Сердцу снятся»)

У 1904 році Сергій поступив в початкове земське училище в
своєму селі Констянтинове. Як старанний і здатний учень, він
був нагороджений після закінчення школи похвальним
листом. З 1909 по 1912 рік Єсенін вчився в церковновчительській школі в селі Спас-клепіках, де готували майбутніх
вчителів церковно-приходських шкіл.

У липні 1912 року Єсенін переїхав до Москви. «Батько
викликав його до себе до Москви і влаштував працювати в
контору до свого хазяїна з тим, щоб восени Сергій поступив у
вчительський інститут», - згадує Олександра Єсеніна. Плани
Сергія, який написав вже чимало віршів, і мріяв про серйозну
творчу роботу, були дуже далекими від намірів батька. Декілька
місяців Сергій працював продавцем в книжковій лавці (вересень
1912г.−лютий 1913г.), потім він влаштувався в друкарні
І.Д.Ситіна підчитувачем коректора (березень 1913р. − квітень

1914р.). Пізніше Єсенін працював коректором в друкарні
Чернишева-кобелькова (вересень - грудень 1914р.)
Півтора року Єсенін вчився на історико-філософському
відділенні народного університету Шанявського. Ініціатор і
організатор цього учбового закладу
А.Л. Шанявський ставив собі за мету зробити вищу освіту
доступною для народу. У університеті, де читали лекції вільні
російські вчені, поет придбав необхідні пізнання в області
російської літератури.
Єсєнін відвідував заняття суриковского літературномузичного гуртка, в якому письменники з народу.
У роки 1913−1914 він був надзвичайно близько до гурткової
суспільної роботи, посідавши посаду секретаря гуртка. Єсенін
часто виступав серед робітничої аудиторії на вечорах і
виконував завдання, які були пов'язані із значним ризиком.
На третьому році перебування в Москві Єсеніну вдалося
надрукувати декілька віршів в дитячих журналах
«Світ»,
«Проталина», «Добрий ранок» та ін. «Москва не є двигуном
літературного розвитку, вона всім користується готовим з
Петербургу», − такий висновок зробив Єсенін ще в 1913 році.
Йому не раз приходила думка переїхати в столицю,
познайомитися з відомими поетами, увійти до «великої
літератури» Єсеніну було тоді всього дев'ятнадцять з половиною
років. Приїхав він до Петрограду не прямо з Рязані. Пішло вже два
з гаком роки, як він, кінчивши Спас-Клепіковську школу, що
готувала вчителів «шкіл грамоти», перебрався до Москви.
9 березня 1915 року Єсенін приїхав до Петрограду. Цього ж
дня А. Блок подарував Єсеніну збірку своїх творів з написом:
«Сергію Олександровичу Єсеніну на добру пам'ять. Олександр
Блок. 9 березня 1915. Петроград».
На початку 1916 року Єсеніна призвали на військову службу. За
наполяганням
Н. Клюева і С. Городецького полковник Д. Ломан добився
призначення Єсеніна санітаром в Царськосільський військовосанітарний потяг. Після Лютневої революції Єсенін самовільно
залишив армію, яка належала уряду Керентського. Такі основні
події життя Єсеніна до Жовтня.

Першу збірку віршів, що вийшла на початку 1916 року,
Єсєнін назвав «Проводи». У одному з перших відгуків на цю
книгу П. Сакулін писав: «Весняним, але сумним ліризмом віє
від «Радуніци».
Єсенін з властивою йому прямотою і правдивістю писав в
автобіографії: «В роки революції був цілком на стороні Жовтня,
але приймав все по-своєму, з селянським нахилом». Не все було
зрозумілим поетові в революції.
Єсєнін не стояв в стороні від революційних подій. У 1918 році,
Єсенін записався в бойову дружину.
Одним з перших відгуків Єсеніна на революційні події 1917
року з'явилася поема «Товариш» про маленького Мартіна,
«сина простого робітника». Єсенін говорить про важке життя
батька(«з ранку до вечора гнув спину», їв «черствий окраєць»),
про його революційну свідомість.Та все ж Єсеніну важко було
зрозуміти суть і завдання пролетарської революції.
У 1917−1919 роках Єсенін написав декілька поем про
революцію: «Йорданська голубка», «Інонія», «Небесний
барабанщик», «Пантократор» і ін. В цих єсєнінских творах
знайшли місце не тільки його суб΄єктивні уявлення про
майбутнє, але і вікові мрії російського селянства про щасливе
життя.
4 серпня 1917 року Єсєнін зареєстрував брак із Зінаїдою
Миколаївною Райх (1894−1939). Вона була секретарем однієї
з газет Петрограду, потім стала актрисою театру
Мейерхольда. У 1918 році у них народилася дочка Тетяна, а в
1920 році − син Костянтин. Як згадують знайомі, Єсенін радів
сімейному життю, а потім мучився, втративши свою домівку,
ставши
бездомним
і
безпритульним.
Бездомність,
безпритульність була однією з причин, яка вибила Єсеніна з
колії і штовхнула в богемний побут.
У літературі про Єсєніна висловлювалися різного роду
думки про час створення поеми «Чорна людина» і в зв'язву з
цим про її місце в творчості поета. Якщо поема створювалася в
кінці 1925 року, отже, її мотиви (безвихідність, відчай) −
це підсумок ідейно-творчого шляху Єсєніна. Якщо ж
визнати, що «Чорна людина» була написана ще в 1923 році,

тоді можна вважати виражені в поемі настрої пройденим
етапом. Як же слід розглядати поему «Чорна людина» − як
пройдений етап або як підсумок творчого шляху Єсеніна?
Категоричної, однозначної відповіді на це питання, видно,
бути не може.
У 1924 році Єсенін збирався включити поему в зібрання творів,
а в 1925 році здав її в друк на прохання редакції журналу
«Новий світ».
У Єсеніна в останні місяці і дні його життя була явно
виражена душевна неврівноваженість, різка зміна настроїв,
невпевненість в своїх діях, стан, за якого чоловік не віддає звіту в
здійснюваних ним вчинках. Не відбувши терміну лікування в
московській психіатричній лікарні, він виїхав до Ленінграда і там
в стані депресії 28 грудня 1925 року наклав на себе руки.
У січні 1914 року з'явилися у пресі його перші вірші. У Москві
він публікувався в дрібних, переважно дитячих журналах,
пробитися у ведучі літературні видання йому не вдавалося. Не зміг
він і почати жити літературною працею. Одиничні публікації
давали, природно, невеликі гонорари, і йому доводилося
працювати в книжковій лавці або друкарні.
Писав в ці роки він багато. Але брали і друкували в журналах,
куди був вхожий Єсенін, по перевазі звичне, схоже на те, що
вже було відоме. Не знайшлося тоді в близькому йому
середовищі людини, яка змогла б побачити сильні сторони,
що більшість віршів, що публікувалися їм в московські роки, −
відверто слабкі. А подібними речами його творчість не
обмежувалася. «В цей час, − відзначав поет в своїй автобіографії,
− у мене була написана книга віршів «Проводи».
Значення зустрічі Єсеніна з Блоком в тому-то і полягала,
що Блок перший розгледів величезну обдарованість молодого
поета, своєрідність його таланту. Правда, і понині залишається
невідомим, які саме вірші читав Єсенін Блоку в день їх першої
зустрічі 9 березня 1915 року, але немає сумніву, що серед
них були ті, з якими Єсенін незабаром так успішно почав
виступати в столичних журналах і які понині входять до числа
його кращих творінь.

Два місяці після цієї пам'ятної зустрічі провів Єсенін в
Петрограді. Потім виїхав на батьківщину і знов повернувся до
Пітера в жовтні того ж року, але повернувся вже не безвісним
«рязанським хлопцем», а визнаним поетом, вірші якого
друкуються в кращих журналах і газетах, ім'я якого
наголошується в числі «постійних співробітників» видних
видань. В кінці січня наступного 1916 року з'явилася і перша
книга Єсеніна «Проводи», яка принесла йому популярність, і
зміцнила його життя.
Вже перші кроки Єсеніна у великій літературі розкрили
одну з характерних рис його духовної зовнішності − рідкісну
для молодого поета незалежність в літературно-художній і
естетичній позиції. Час Єсеніна перетинався найбільшими
історичними подіями: перша світова війна, Жовтнева революція,
громадянська війна і початок будівництва першого в світі
соціалістичної держави. Разом зі своєю країною ріс і мінявся
поет, відбувалося становлення і мужніння його таланту. За
короткий термін він пройшов незвичайно яскравий і
своєрідний шлях. Час зводив його з самими різними
літературними течіями, він брав участь деколи в, здавалося б,
несумісних угрупуваннях, кожна з них, природно, накладала
певний відблиск на його твори. Але ці зовнішні впливи, хоча і
залишали певні прикмети, не зачіпали корінних, глибинних
основ його творчості.
Вступ Єсеніна до великого літературною життя припа на
час, коли завершився перший рік світової війни. Ще в
московські роки він надрукував декілька віршів: «Погрози»,
«Богатирський посвист», «Молодець» і ін. здавалося б, подібні
вірші повинні були зайняти своє місце і в першій збірці Єсеніна.
Проте це
зовсім не так. Радісний, «весняний» колорит
«Проводів», зверненість поета до глибоко мирних картин
сільського життя як би внутрішньо протистояла натужним
лжепатріотичним виршам, що заповнювали в ті роки сторінки
журналів і поетичних збірок. Все це показувало -хай не прямо, а
опосередковано - негативне відношення Єсеніна до братовбивчої
імперіалістичної бійні. Відкрито виразити свій протест Єсеніну
не дозволяли цензурні умови. Через це так і не побачила світла

поема «Галки», − судячи по деяких спогадах, антивоєнна.
Показово, що саме цю поему він перш за все передав видавцеві
Петрограду В. Міролюбову, коли вирушив до нього через три дні
після зустрічі з Блоком. Ця річ, на жаль, не розшукана і до
теперішнього часу.
Він своїми очима бачив і убогість сільського життя, і
непосильні тяготи сільської праці. Про те, що Єсенін добре
усвідомлював кричущі соціальні суперечності села, що він хворів
на цей віковий біль російського селянського життя, свідчать такі
вірші, як «Заглушила засуха посіви», «Край ти мій покинутий» та
інші. Проте подібні речі відносно рідкісні в його ранній творчості.
Оранка і жнива − основні віхи століттями розміреної
селянської праці, але цих картин у віршах Єсеніна майже
немає. Частіше зустрічається, мабуть, тільки сінокіс та випас
коней в нічному. У його віршах незрівнянно більше сільських
свят і гулянь, картин сільського привілля.
Ранні вірші Єсеніна повні звуків, запахів, фарб. Дзвенить
дівочий сміх, лунає «білий передзвін» беріз, видзвонюють
верби, дзвенять вудила, «с дзвонами» плачуть глухарі,
заливаються бубінці, чується «дрімотна пісня» рибалок, шумлять
очерети, грає то тальянка, то ливенка. Врятував пахне яблуками і
медом, ялини ллють запах ладану. Довкруги − м'яка зелень
полів, яскраво-червоне світло зорі, голубіє небесний пісок,
кадить черемховий дим. Синіше, блакитне, яскраво−червоне,
зелене, руде, золоте бризкає і переливається у віршах поета.
Сільське життя предстає в світлому і радісному ореолі, з
ним зв'язуються самі кращі відчуття і вірування поета. Сільська
хата, рідні приокские простори знаходять майже казкову
барвистість.
Проте за барвистістю, що впадає в очі, і багато звучністю в
його ранніх віршах завжди видніється щось сумне і сумне. За
світовідчуванням радісного прийняття земного буття трохи
протягає, трохи видніється, але обов'язково присутня якась
таємниця - таємниця стислості, кінцівки людського життя,
крихкості людського щастя.

У самих, здавалося б, радісних віршах десь глибоко усередині
затаюється біль. А це, у свою чергу, загострює сприйняття краси
життя, високій, не скороминущій цінності людського щастя.
У Єсеніна нерідкі картини розлук, панахид, похоронів.
Часто його героям доля не дає можливості з'єднати свої життя.
Єсенін шукає те, що дасть йому «і в щасті ближнього повірити».
Цим міряє і оцінює він життя.
Мрія про людське щастя, біль від його віддаленості,
недосяжності і крихкості, співчуття людині − це корінні
властивості поезії Єсеніна, що виникли в його ранніх віршах,
розвинені і пронесені через всю творчість.
І ще одна найголовніша, така, що визначає біса поезії Єсеніна
− повна злита з народним життям. Єсеніну ніколи не потрібно
було шукати шляху до народу, спеціально вивчати його, осягати
«душу народу». І справа тут не в походженні і обставинах життя
самого поета, справа не просто в знанні реальних умов, тягот і
позбавлень селянської долі, хоча, звичайно, кровний зв'язок з
селянським життям збагатив Єсеніна її органічним, природним,
некнижковим знанням. Рідна земля дала йому більше − народний
погляд на життя, наділила народною мудрістю, тими уявленнями
про добро і зло, про правду і кривде, про щастя і нещастя, які
вироблялися народом в перебігу сторіч. Йому не треба було
шукати шляхів до душі народу − він сам по праву відчував себе
одним з її носіїв. Вона змалку жила в нім, була ввібрана зі всім
селянським ужитком рідного села, з тими піснями, частушками,
оповідями, які він чув з дитинства і які були головним джерелом
його творчості. Володів цим неоцінимим багатством він
вільно і невимушено.
Він говорив і співав тими словами,
якими співає народ. І його власні вірші стали цією піснею, піснею
ніжною і ласкавою, сумною і роздольно, такою, що увібрала в
себе все різноманіття відчуттів і переживань народу.
Хоча до Жовтневої революції Єсенін випустив всього одну
збірку, до 1917−1918 років він увійшов до числа відомих
російських поетів. Його вірші широко публікуються в
журналах і газетах, його ім'я все частіше згадується у ряді
найбільш значних письменників цього часу.

У подіях революції Есенін побачив здійснення своїх надій і
мрій про справжню справедливість, шлях до затвердження
заповітних народних дум. Розмах революційних перетворень,
боротьба народу за своє звільнення захоплює поета. Мажорна
інтонація, радісний, тріумфуючий настрій очолюють в його ліриці
того часу. Поета переповнює відчуття звільнення і світлих
очікувань.
«У роки революції був цілком на стороні Жовтня, але приймав все
по-своєму, з селянським ухилом», − писав він. «Маленькі поеми»
1917−1918років: «Октоїх», «Пришестя», «Перетворення»,
«Інонія» − розкривають сенс цього ухилу і те, як він позначився в
поезії.
Більше року провів Есенін в зарубіжній поїздці. Разом із
знаменитою американською танцівницею Айседорою Дункан,
яка незадовго до цього стала його дружиною, він побував в
Німеччині, Франції, Італії, США, інших країнах. Захід вразив
Єсеніна духовною убогістю. Враження від перебування в Америці
знайшли відображення в нарисі «Залізний Миргород», де він
говорив про володарювання долара, яке подавило прагнення до
будь-чого? і в той же час про велике значення індустріального
розвитку. Живі американські спостереження лягли в основу
монологу Рассветова в «Країні негідників». Головне ж, що виніс
Есенін зі своєї зарубіжної поїздки, він виразив ясно і чітко: «З
того дня я ще більше закохався в комуністичне будівництво».
За довгі місяці перебування за кордоном Єсенін написав
дуже мало: декілька віршів, які об'єднав заголовком «Москва
кабацька», «Країна негідників». До цього ж часу відноситься
задум, ймовірно, і перший варіант найтрагічнішої речі в його
поетичній спадщині - поеми «Чорна людина».
Відірваний від рідної країни, від тих цілющих соків, які давала
йому російська дійсність, Есенін як би замикається
усередині самого себе. У його ліриці посилюються похмурі і
скорботні думки про розпад достовірно людських, етичних
засад життя. Трагізм «Москви кабацької» − це трагізм людини,
позбавленої зв'язків зі світом, відданої у владу сил зла, і
трагізм людини, яка не знаходить в тому, що оточує, опори
для боротьби з цим злом. Це трагедія самоти в людському

морі. Своє середовище він називає «зграєю собачою». «Мені
тепер не піти назад» − ось що породжує невідбутну тугу і жах.
Але за цим «не піти» ховається і переконаність, що є в житті
щось високе і прекрасне, те, до чого треба піти і
недоступність його, відокремлена від чого народжує
гіркоту і трагедію.
У творах 1924-1925 років гуманістичний пафос, ідеї
людинолюбства і милосердя розкрилися зі всією повнотою і
знайшли нову, ще глибшу основу. Якщо у віршах перших
років це було пов'язано з співчуттям, співпереживанням
людині, з мрією про «щастя ближнього», реальні контур якої
не завжди можна чітко представити і змалювати; якщо у віршах
1919−1922 років цей пафос нерідко переливався в скорботу, у
відчуття втрати і кінця, у відчуття особистої загудленості і
втраченій загальною, то в останніх віршах − зовсім інше.
Те, що тепер оточує, ніколи не постає «зграєю собачей», а
навпаки − юним, таким, що росте, знаходить нове життя,
тріумфуючим і щасливим. Серце поета переповнює радість від
зустрічі з цим новим, повним свіжих сил, молодості, повноти
життя, що б'є через край. Уявлення про ворожість що оточує
змінялися прямо протилежні.
Тема нової долі його рідної країни отримує значний розвиток
в багатьох творах Єсеніна цих років. Людям, які самовіддано
вивели країну на шлях революційного оновлення, присвячує
він «Баладу про двадцять шести», «Пісню про великий похід»,
«Поему про 36». Його увагу привертає все, що свідчить про
необоротні зміни в селянському житті. Він воістину прагне
«спіткати в кожній миті комуною здиблену Русь». І у нього
вже не залишається сумнівів, що ця нова Русь повинна бути
«сталевою». Як би звертаючись до свого недавнього минулого,
в явній перекличці з «Пантократором» і «Сорокоустом» він
говорить в «Листі дідові»:
И ты, старик,
Когда-нибудь поймешь,
Что, даже лучшую
Впрягая в сани лошадь,
В далекий край

Лишь кости привезешь...
У чисті і ніжні тони забарвлюється любовна лірика поета.
Відчуття любові розкривається їм як пробудження всієї
найсвітлішої і прекраснішої в душі людини. У ці роки
створюються такі знамениті цикли, як «Любов хулігана»,
«Персидські мотиви» і інші вірші, що міцно зайняли місце серед
кращих сторінок російської лірики.
Єсенін любив і не раз використовував, зокрема в цих віршах,
така побудова строфи, коли перший рядок повторюється як
завершуючий, останній рядок строфи. Це давало можливість
тільки зміною інтонації розкрити особливу душевну
наповненість, лад своєї поетичної думки.
Свет вечерний шафранного края,
Тихо розы бегут по полям.
Спой мне песню, моя дорога,
Ту, которую пел Хаям.
Тихо розы бегут по полям.
Тихо розы бегут по полям.
Сердцу снится страна другая.
Я спою тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям...
Тихо розы бегут по полям.
Під самий кінець життя Єсенін повернувся до поеми «Чорна
людина». Вона склалася у нього ще в роки зарубіжної
поїздки, в один час з віршами «Москви шинкової». Багато,
що чули цю річ в авторському читанні, знаходили, що відомий
текст поеми «коротше і менш трагічний», чим первинний. Але
єдиний варіант, який ми маємо в своєму розпорядженні, - це
текст, записаний поетом протягом двох листопадових днів
1925 року. Зовнішні обставини, що спонукали його повернуться
до поеми, відомі: прохання одного з журналів про «велику річ»,
відсутність таких творів в заділі і так далі Проте не можна
обмежитися цим, кажучи про причини, що спонукали поета
повернутися до старого задуму. Як не випадковим було
виникнення задуму поеми в 1922−1923 роках, так не випадковим
було і повернення до нього наприкінці 1925 року.

Лірична ніжність і суворе уміння дивитися прямо в обличчя
труднощам постійно жили в душі поета. Вони природно
збагачувалися у міру розширення його творчих горизонтів, у міру
мужніння і зростання його таланту. Але в глибинних своїх
основах вони залишалися незмінними. Віра в світло, в красу
життя, в людину, що одушевляє гуманістичний пафос,− головне в
творчості Єсеніна.
Факел Єсенінського життя відгорав рано. Йому ледве
виповнилося тридцять років, коли грудневою ніччю 1925 року
обірвалося його життя. Але полум'я його творчості світило і
світить багатьом поколінням читачів. Його читають і люблять
як найближчого нам поета мільйони людей.

Цю музику епохи, її ритми Єсенін добре чув і вплів в єдину
мелодію народного життя свою власну мелодійну лінію і свої
ритми. Він постійно жив і творив у відчутті свого шляху, в
безперестанному пошуку. Він не раз говорив про «звивистість»
свого шляху, але в той же час вважав за неможливе заперечувати
ті або інші етапи «викреслюванням», тому що цей шлях був
внутрішньо цілісний, як цілісний був шлях народу. Глибока
внутрішня органічність шляху поета, її збіг у визначальних
моментах з життям народу, з життям країни і дозволили Єсеніну
встати у витоків радянської літератури - тієї літератури нового
світу, яка з'явилася новим словом в художньому розвитку
людства.

Письмо матери
Ты жива еще, моя стару шка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанньш свет.
Пишут мне, что тьі, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что тм часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто.-то мне в кабаїкой драке
Саданул под сердце финский нож.
Ничего, родная! Успокойся.
Зто только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойда,
Чтоб, тебя не видя, умереть.
Я по-прежнему такой же нежньїй
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.
Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш бельїй сад.
Только тьі меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.
Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбьілось,—

Слишком раннюю утрату и усталость
Испмтать мне в жизни привелось.
Н молиться не учи меті. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощ и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
Так забудь же про свою тревогу
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне
Аналіз вірша „Лист до матері”
1. Як передані в вірші почуття матері? Знайдіть звернення до
матері. (2,3)
2. З яких слів ще можна дізнатись про відношення до неї
поета?
3. Як відноситься поет до рідного дому?
4. Як дивиться на своє минуле і теперішнє?
5. Як побудований вірш?
6. Хто написав музику до вірша ще за життя Єсеніна
(В.Н.Липатов).
ПЕСНЬ О СОБАКЕ
Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерьіх ощенила сука,
Рыжих семерьіх щенят.
До вечера она их ласкала,
Причесьівая язьїком,
И струился снежок подталнй
Под тепльїм еє животом.

А вечером, когда курн
Обсиживают шесток,
Вьішел хозяин хмурьій,
Семернх всех поклал в мешок.
По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.
А когда чуть плелась обратно,
Слизьівая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.
В синюю вьісь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрьілся за холм в полях.
И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатались глаза собачьи
Золотими звездами в снег.
1915
Аналіз вірша „Пісня про собаку”
1. Про що розповідається в вірші?
2. Як автор передає відчай живої, але безсловесної істоти?
3. Якою стає мова автора після слів: «Вышел хозяин
хмурый, семерых всех поклал в мешок…»?

4. Яким бачила собака місяць над хатою, коли поверталась
додому?
5. Який кінець вірша?
6. Прочитавши цей вірш, що ви можете сказати про Єсеніна і
про його відношення до тварин?
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганз тьі моя, Шаганз.
Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бьі ни бьіл красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.
Я готов рассказать тебе поле,
Зти волосьі взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —.
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.
Про волнистую рожь при луне
По кудрям тьі моим догадайся.
Дорогая, шути, ульїбайся,
Не буди только память во мне П
ро волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганз тьі моя, Шаганэ.
1924
Аналіз вірша «Шаганэ ты моя, Шаганэ!»
1. Як побудований вірш?
2. Яка тема вірша?
3. Йому потрібно, щоб дівчина знала про найдорожче для
поета. Що саме?
4. Яке становище жінки було в країнах мусульманського
Сходу? Чи згідний з ним поет?
5. Знайдіть в вірші слова, у яких звучить туга за рідним
краєм.

М. Горький так розповів про читання Єсеніним цього
вірша: „Я сказав йому, що, на мій погляд, він перший в
російській літературі так уміло і з такою яскравою любов’ю пише
про тварин.
- Так, я дуже люблю всяких звірів, − сказав Єсенін
задумливо і тихо…і почав читати „Пісню про собаку”. А коли
вимовив останні слова:
Покатились глаза собачки
Золотыми звездами в снег –
на його очах також заблищали сльози”. Після цих віршів
побумалось, що Єсенін не стільки людина, скільки орган,
створений природою виключно для поезії…” (Революція
звільняла мужика від поміщицької кабали, давали землю і
можливість працювати. В той же час у селян виникав страх перед
„залізним”, „машинним” містом, яке, здавалось їм, може
зруйнувати старе село з його звичним способом життя). Такі
настрої знайшли відображення в поезії Єсеніна. „С того и
мучаюсь, что не пойму – куда несет нас рок событий», « И я
склонился над стаканом, чтоб, не страдать ни о ком, себя счубить
в угаре пьяном», - писал он позже в «Письме к женщине»
Відірвавшись від старого і не приставши до нового, поет почував
себе „в узком промежутке”. „Із Москви нам здавалось, - писав
він, - що Європа – це найширший ринок розповсюдження наших
ідей в поезії, а тепер звідси я бачу: мій! До чого! Прекрасна і
багата Росія в цій суті. Здається, нема ще такої країни і бути не
може”.

Улюблена пора року – весна. „Я боле всего весну люблю. Люблю
разлив стремительным потоком…» «Но ту весну, которую
люблю, я революцией великой называю» .
Домашнє завдання. Вивчити напам’ять вірш „Лист до
матері” (конспект).
Тема: М.І.Цвєтаєва (1882−1941). Романтичні мотиви в ранній
ліриці. Автобіографічність творів, фольклорні прийоми
та образи. Твори про Пушкіна. Трагічна доля
Цвєтаєвої. Вірші «Молитва», «Туга за вітчизною»,
«Народ книжка віршів», «Лебединий стан» та інші.
Мета: познайомити
учнів з життєвим і творчим шляхом
М.І.Цвєтаєвої; проаналізувати її вірші про О.Пушкіна і
О.Блока виробляти в учнів уміння і навички виразного
читання; виховувати в учнів інтерес до творчості поетеси.
Обладнання:
портрет
М.І.Цвєтаєвої, збірники
віршів О.Пушкіна, О.Блока, М.І.Цвєтаєвої.
Хід уроку

І. Огргхвилина.
II. Визначення нового матеріалу. Вступне слово учителя.
М.І.Цвєтаєва. Життя і творчість.
Одна великая женщина, может быть, самая великая из всех
живших когда-нибудь на света. Ім'я цієї жінки - Марина
Цвітаєва». Так написав про неї видатний поет − Євгеній
Євтушенко.
Марина народилася в Москві 26 вересня 1892 року в сім'ї
вченого філолога Івана Володимировича Цвєтаєва, професора
Московського університету. Мати, Марія Олександрівна Мейн,
талановита музикантка, Рубинштейна.
Характер у Марини Цвєтаєвої був важкий, нерівний, хитливий.
Ілля Енербург, що добре знав її у молодості, говорив: „ Марина
Цвєтаєва сполучала в собі старомодну чемність і бунтарство,
пієтет перед гармонією і любов’ю
до щиросердечної
недорікуваності, граничну гордість і граничну простоту. Її життя
було клубком прозрінь і помилок”.
У Марини та у її сестри Асі було щасливе дитинство, яке
закінчилося з хворобою матері, яка захворіла коростою і лікарі
приписали їй лікуватися у м'якому кліматі за кордоном. Училася
вона багато, але, за сімейних обставин, досить безсистемно:
зовсім маленькою дівчинкою – у музичній школі, потім у
католицьких пансіонах у Лозані і Фрайбурзі, у ялтинській
жіночій гімназії, у московських приватних пансіонах.
Вірші Цвєтаєва почала писати із шести років (не тільки
російською, але і по-французькою, німецькою), друкуватися – із
шістнадцяти.
Із цього часу у сім'ї Цвєтаєвих почалося нове життя. Вони жили
в Італії, Швейцарії, Франції, Німеччині, і дівчата училися у
різних приватних пансіонатах. 1905 р. вони провели в Ялті, а
літом 1906 р. мати помирає.
Восени Марина записалася в інтернат при Московській приватній
гімназії. Тема самотності і смерті стала однією з головних тем в її
творчості. В 17 років вона пише звертаючись до творця: «Ты дал
мне детство лучше сказки. И дай мне смерть в семнадцать лет!»
З дитинства Марина чудово знала французьку, німецьку мови.

В 13 років Марина пережила короткочасне захоплення
революційною романтикою, а її героєм став лейтенант Шмідт. В
16 років вона їде в Париж, де прослухала в Сорбоні літній курс
старофранцузької літератури.
У 1910 році, ще не знявши гімназичної форми, тайкома від
родини, випускає досить об’ємний збірник „Вечірній альбом”.
Його помітили і схвалили такі впливові і вимогливі критики, як
В.Брюсов, Н.Гумелев, В.Волошин.
Вірші юної Цвєтаєвої були ще дуже незрілі, але підкуповували
своєю талановитістю, відомою своєрідністю і безпосередністю.
На цьому зійшлися всі рецензенти. Строгий Брюсов, особливо
похвалив Марину за те, що вона безбоязно вводить у поезію
„повсякденність”, „безпосередні риси життя”.
У „Вечірньому альбомі” Цвєтаєва багато сказала про себе, про
свої почуття до дорогих її серцю людей, у першу чергу про
маму і про сестру Асю.
Слідом за „Вечірнім альбомом” з’явилося ще два віршованих
збірники Цвєтаєвої: „Чарівний ліхтар” (1912) і „Із двох книг”
(1913). Життєлюбство Марини втілювалося насамперед у любові
до Росії і до російської мови. Марина дуже сильно любила місто,
у якому народилася. Москві вона присвятила багато віршів:
Над городом отвегнутым Петром,
Перекатился колокольный гром.
Гремучий опрокинулся прибой
Над женщиной отвергнутой тобой.
Царю Петру, и вам, оцарь, хвала!
Но выше вас, цари: колокола.
Пока они гремят из синевы –
Неоспоримо первенство Москвы.
И целых сорок сороков церквей
Смеются над гордынею царей!
В 1911 році Марина пішла з гімназії і поїхала в Контебель до
Волошина. Там вона зустріла Сергія Єфрона. Наступний 1912 рік
виявився для Марини насищеними радісними подіями. Вона
вийшла заміж за Сергія. У них народилася донька Аріадна. В
1913 році в вересні помер її батько, вона нарешті знайшла
духовну рівновагу і наступні 5−6 років була надзвичайно

щаслива. В цей період виходить збірка її віршів «З двох
книжок». В 1916 році написала багато віршів про Москву.
В цей період йшла Перша світова війна. Чоловік Цвєтаєвої
пішов на фронт братом милосердя. Весною 1917 року в житт
Марини пройшли суттєві переміни. Перестала інтересуватися
політикою, Лютневою революцією. В квітні у неї народилася
друга донька, яку Марина хотіла назвати на честь Анни
Ахматової, але передумала і назвала доньку Іриною. Восени в
Москві стало тяжко жити, і в період Жовтневої революції
Марина з Сергієм їдуть в Крим до Волошина. Через деякий час
вона вертається до Москви за дітьми, але назад не змогла
поїхати.
З цього часу вона надовго розлучилася з своїм чоловіком. В
січні 1918 році Сергій таємно заїхав на декілька днів в Москву,
щоб навідати сім'ю, перед тим як піти в армію Корнілова.
Після його від'їзду вона залишилася одна з дітьми. Марина
пробувала влаштуватися на роботу, щоб прогодувати дітей. Діти
голодували. Хворіли і через деякий час Ірина помирає.
Цвєтаєва була в розпачі, але писати не переставала. Із 1917 по
1920 ріки вона написала більше 300 віршів, велику поему-казку
«Цар-Девща», шість п'єс. Критики в один голос говорили, що цей
період Марина розцвітає в творчості. В цей час у її поезії
появилися трагічні мотиви, бо вона не знала, що сталося з її
чоловіком, але не сумнівалася, що його убили. В її поезіях
з’являється тема - розлука 14 червня 1921 році з Чехії
повернувся І.Сренббург і привіз листа від Сергія, що він живе у
Празі, там він навчається у Празькому університеті. Марина
вирішила поїхати до нього. Уже наступний рік вони з донькою
опинилися в Берліні, в якому на той час було багато російських
емігрантів. Через місяць, вона побачилась з чоловіком який
приїхав з Праги.
Після Берліна вона їде до Чехії, де прожила з Сергієм тир
роки. Там народився син Георгій. Про цю країну Марина завжди
згадує з теплотою, хоч жили вони у бідності. В Чехії Марина
завершує поему-казку-притчу-трагедію-роман у віршах. Починає
роботу над великими творами − це «Поема Гори», трагедія

«Тезій». Життя в Чехії було спокійне, але Марина почувала себе
самотньою і вирішила поїхати у Францію.
1 листопада 1925 році Марина нарешті приїхала в Париж це
посилилася з дітьми, поки Сергій закінчував навчання у Празі. У
Франції Марина з Сергієм прожили тринадцять з половиною
років. Вона стала признаною поетесою, в парижських клубах
влаштовує літературні вечори.
Перебуваючи в еміграції Марина писала про Росію, вона дуже
хотіла повернутися на Батьківщину, але так і не наважилась.
Тому вона вирішили стати активним діячем, створивши серед
емігрантів організацію «Союз повернення на Батьківщину».
Першою в СРСР в 1937 році поїхала донька Аріадна, а
потім Сергій. Марина з сином залишилася в Парижі.
12 липня 1939 році Марина повертається в СРСР. Сім'я вирішує
жити в Болшеве. В серпні заарештовують доньку, а в жовтні
чоловіка. Марина дуже любила Сергія, який дуже хотів
повернутися на Батьківщину, за що був дуже жорстоко
покараний. Марина більше ніколи його не побачила. В офіційних
документах зазначено дату його смерті 1941 рік.
Велика Вітчизняна війна застала її за перекладом Ф.Гарсіа
Лорки. Тепер робота припинилася, бо вона боялася за сина.
Тому в серпні 1941 році вони поїхали в місто Слабугу на Каме.
Як розказувала господарка будинку, де Марина залишилася з
сином, її пригодовувала жінка місцевого міліціонера, якій вона
помагала з пранням. Останньою надією залишилася робота в
Чістополі. Там скоро повинна була відкритися столова, і
Марина написала заяву з проханням взяти її на роботу
посудомийкою.
На цій заяві стоїть дата 26 серпня 1941 року. А 31 серпня
вона покінчила життя самогубством. Через три роки на війні
помер її син Георгій.
Така страшна доля випала Марині, одній з прекрасних поетес
Росії. Вона не збиралася помирати рано і завжди говорила: «Меня
хватит на 150 миллионов жизней». Однак її не довелось дожити
одного життя.
Лірика М.І.Цветаєвой

Лірика Марини Цвєтаєвої займає гідне місце в російській поезії
початку ХХ століття.
Працювала Цвєтаєва не тільки в жанрі лірики, а й писала
поеми („Поема гори”, „Федра”), трагедії, романтичні п’єси,
автобіографічну прозу. Вона завжди розглядала дійсність
романтично і міфологічно.
Особливо цікавий вірш Цвєтаєвої „Мне нравится, что вы
больны не мной…». «Литературных влияний не знаю, а знаю
человеческое», − писала поетеса. Це повністю відчувається у
вірші „Мне нравится, что вы больны не мной…». Про цю поезію
згадує біограф, критик та літературознавець творчості
М.Цвєтаєвої Анна Саакянц. Вона розглядає вірш як
парадоксальний, „антилюбовний”. В ньому поетеса зверталась до
особи, а саме Мінца М.А., − близького друга своєї сестри
Анастасії. Цвєтаєва високо цінувала тих, хто надихав її на
творчість, і яскравим прикладом цього, пронизаним емоціями й
жалем, є згаданий вірш.
Цвєтаєва написала цю поезію ще зовсім юною. Почуття,
переживання молодих людей дуже подібні. Хтось скаже, що ні,
що кожен – це особистість, індивідуальність з притаманними
тільки їй почуттями. Та все ж вік „диктує свій настрій”.
Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной –
Распущенной – и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.
За словами критика, у вірші прогресує щирість, читач
відчуває, що поетеса нічого від нього не приховує, вона залюбки
„виливає душу” на папір, вона вільна, слова летять невимушено,
без перешкод до наших сердець. Творчість Цвєтаєвої – явище
своєрідне, часом його важко зрозуміти, бо потрібно перенестись
у той світ, в якому творила і відчувала поетеса. А.Саакянц
зазначає, що це гостро психологічний вірш, в ньому – сила духу,
так звана „антилюбов”.

Саме вона не залишає мене спокійною, байдужою і
безпристрасною. Цей вірш примушує жити, незважаючи ні на
що, захоплюватись, обурюватись, сперечатись з життєвими
обставинами. Під час читання вірша зароджується думка: краса
життя – у незалежності, свободі, передумовою яких повинно бути
усвідомлення, їх розуміння.
Повернемося до вірша:
Мне нравится еще, что вы при мне
Споокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем, ни ночью – все…
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!
Тут не можна погодиться з критиком, що це «антилюбов» Ні,
це любов! Може нерозділене кохання? Знаходимо у вірші
протиріччя і розчарування, це своєрідна розправа над самим
собою, усвідомлення недосяжності мети – в цьому його
творчість. Адже любов − це завжди радощі і муки поряд!
Доречно згадати слова Гете: „Сфера – кохання, ненависті, надій,
відчаю – це вроджене знання художника, тому йому і вдається
відтворити їх”. Такою і є Цвєтаєва в цьому вірші.
Спасибо вам и сердцем и рукой
За то, что вы меня – не зная сами!Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами, За то, что вы больны – увы! – не мной,
За то, что я больна – увы!! – не вами!
Для Цвєтаєвої поезія – не робота, не ремесло, а стан душі,
спосіб існування. Твір настільки ліричний та милозвучний, що
він надихнув композитора Мікаела Тривердієва написати музику
на слова вірша „Мне нравится, что вы больны не мной…», що
став одним із кращих камерних романсів на всі часи.

В Цвєтаєвої любов – від всього. З записників: «Любовь: зимой
от холода, летом от жары, весной от первых листьев, осенью от
последних – всегда от всего». Критик зазначає, що Цвєтаєва
старалась зрозуміти саму себе, визначитись з власними думками.
Таємничий, піднесений настрій у вірші «Сегодня ночью я одна
вночи…»
«Сегодня ночью я одна вночи…»
Бессонная, бездомная черница!Сегодня ночью у меня ключи
От всех ворот единственной столицы!
В цих рядках Цвєтаєва не тільки полемізує сама з собою, між
рядками прочитуємо думку, що вона не одна страждає та
переживає, близька їй людина те ж саме відчуває десь там,
далеко.
Вскинула ресницы и стою.
- Что, − светла?
Не скажу, что выпита дотла.
Все до капли поглотил зрачок.
И стою.
И течет твоя душа в мою.
Ці рядки запевняють, що авторка чекає любові, бажає її усім
серцем, і хоч почуття ще „не навідалось до неї в гості”, межа між
цими двома так протилежними периферіями зовсім незначна,
можна сказати, тонка. Саакянц підкреслює, що загалом лірика
Цвєтаєвої нестримна, гаряча, пристрасна. „Так от сердца к
сердцу, от дома к дому вздымаю пожар”, − оцінює себе поетеса.
Жар серця переходить у відчай, а відтак – у біль: „Так в ночи
моей прекрасной ходит по сердцу пила”. Помилкою було б не
погодитьсь з цими словами, нерозумно було б сумніватись в їх
правдивості. Можна лише додати: душа Цвєтаєвої згоріла в
коханні до близької людини – чоловіка Сергія Ефрона.
Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,
Оттого что лес – моя колыбель, и могила – лес,
Оттого что я на земле стою – лишь одной ногой,
Оттого что я о тебе спою – как никто другой.
Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей,

У всех золотых знамен, у всех мечей,
Я закину ключи и псов прогоню с крыльца –
Оттого что в земной ночи я вернее пса.
Я тебя отвоюю у всех других – у той, одной,
Ты не будешь ничей жених, я – ничьей женой,
И в последнем споре возьму тебя – замолчи! –
У того, я которым Иаков стоял в ночи.
Вірш розкриває всю палітру почуттів ліричної героїні
Цвєтаєвої, а відтак і її самої. Такі високі почуття у пересічної
людини викликають заздрість, захоплення. Шкода лише, що вона
у них згоріла. Згоріла в коханні – чи не цього бажає душа кожної
людини (чи то жінки, чи то чоловіка?!). Критик пише: „Вона
(Цвєтаєва) – істота земна, яка бажає кохати тут, в цьому світі, і
все ж „на земле стою – лишь одной ногой”, бо вона ще й поет, і
тільки поетові дано заспівати своє почуття”.
Але не можна однозначно стверджувати, що оспівувати свої
почуття вміє і може лише поет. Кожен з нас, певною мірою,
народжений для мистецтва, краси, чогось вищого; кожен уміє
сприймати, аналізувати, робити висновки; у кожному десь в
глибині душі сидить поет, який чи то через брак часу, чи через
обставини життя ще не встиг себе проявити. Завдання кожного із
нас – віднайти в собі музику поетичногослова, дати йому волю,
можливість розправити крила. Мелодія душі у кожного з нас
різна, але вона неодмінно є, не гірша, ніж у інших.
В записниках М.Цвєтаєвої знаходимо: „Первого сорта у меня в
жизни только стихи и дети”. Коли одна з паризьких газет
запитала Цвєтаєву, що вона думає про свою творчість, поетеса
відповіла у вірші:
Моим стихам, как дрогоценным винам,
Настанет свой черед.
Якою б самотньою і неспівзвучною сучасності не відчувала
себе Цвєтаєва, вона жила і творила разом зі своїм часом.
Марина Цвєтаєва – це дивовижна життєва енергія, в ній
горять душевне і творче полум’я любові до життя, до живих
людей, до природи, до мистецтва. Ми часто думаємо, що здобути
славу – під силу, лише сильним, заможним людям. Життя

показує, що це не так. Історія світової літератури подає нам
безліч прикладів, як Марина Цвєтаєва. Вона – проста жінка,
котра, як і усі, відчувала потребу любові, тепла і, перебуваючи
один-на-один зі своїми думками, переживаннями, не ховала їх
далеко від усіх, а втілювала „у життя”. Вона описує прості речі –
кохання, розчарування, біль, щастя, усмішку, сльози, і це
подобається людям…можливо тому. Що у її віршах впізнаємо
щось своє, ще не зреалізоване.
Любовь – это плоть и кровь.
Цвет, собственной кровью полит.
Вы думаете, любовь –
Беседовать через столик?
Любовь – это все дары
В костер, и всегда – задаром!
Домашнє завдання. Вивчити напам'ять вірш «Мне нравится, что
вы больны не

м ной» (конспект).

Тема:"Во всем, мне хочется дойти до самой сути ". Творчість
Бориса Пастернака
Мета: познайомити учнів з життєвим і творчим шляхом
Б.Пастернака; розкрити глибину його лірики, виховувати в учнів
любов до поезії. (Звучить А.Скрябін "Прелюдії тв.2")
Тип уроку:літературний портрет
Гул затих. Я вышел на подмостки,

Прислонясь к дверному косяку.
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Аве Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль,
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Не продумай распорядок действий
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе,
Жизнь прожить - не поле перейти.
УЧИТЕЛЬ: Наш урок-портрет ми розпочали одним з
найкращих віршів поета, письменника, перекладача XX століття
Б.Л.Пастернака Тамлет" (1946), в якому звучить скорботна нота
по тих, хто був репресований в роки сталінського терору
(10.02.2002 року виповнилось 112 років від дня народження
поета).
Щоб зрозуміти поезію Б.Л. Пастернака, ми звернемося до його
біографії − як сімейної, так і літературної, послухаємо вірші
поета, його переклади, пісні.
ВЕДУЧИЙ 1. Народився Б.Пастернак в сім'ї художника
Леоніда Пастернака, особистості, близької до таких великих
фігур російської інтелігенції, як Толстой, Рахманінов,
Менделєєв. Інтелігентність тут була не штучною, а самим
повітрям сім'ї.
ВЕДУЧИЙ 2. Дехто порівнював Пастернака з рікою, яка
почавши свій потік, вмить змінила русло і потекла в інших
берегах, але в тому ж напрямку. Адже він розпочав життя як
композитор і ті, що оточували його довгий час, були упевненні,
що він музикант, що його майбутнє визначає його велике
музичне обдарування.
ВЕДУЧИЙ 1. Мати Б.Пастернака, Роза Ісидорівна, була не
просто піаністкою, а піаністкою високого класу. Її гру
порівнювали з грою Ліста і Рубінштейна. її вплив та музика ніби
проклали те перше русло, по якому потекло життя Бориса
Леонідовича. Він сам це прекрасно розумів. ВЕДУЧИЙ 2. Два
божества було у нього: Скрябін і Шопен. Спочатку Скрябін. Під
його впливом Пастернак почав систематично займатися
музикою. Одного разу він прийшов до Скрябіна і зіграв свої
твори з великим успіхом.

ВЕДУЧИЙ 1. З дитинства хвилював поета і Шопен, твори якого
доволі часто зву- чали в їхньому будинку. В літературній
спадщині Пастернака є стаття "Шопен". Це дуже рідка в
історії мистецтва спроба наблизитися до розуміння суті
музики і мови композитора через своє сприйняття; рідка тому,
що, говорячи про Шопена, поет говорив і про себе; намагаючись
сформувати творчі принципи Шопена, він дещо вирішував і
про себе самого. Кожен рядок, кожне слово працює, як
клавіша. У нього немає непрацюючих, пустих рядків − кожен
напружений. «Я клавишей стаю кормил с руки Под хлопанье
крыльев, плеск и клекот».
УЧИТЕЛЬ: Пастернак творив за законами шопенівської музики,
шопенівської гармонії. Хоча, як і у кожного геніального поета,
джерелом і скарбницею його творчості була вся світова
культура, а сестрою своєї поезії він називав життя.
ВЕДУЧИЙ 2: Саме шопенівським ключем, як нам здається,
необхідно відкривати музику програмового вірша "Во всем мне
хочется дойти...
" Во всем мне хочется дойти...
До самой сути.
В роботе, в поисках пути,
в сердечной смуте.
До сущности проникших дней,
До их причини.
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Все время схвативая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти
Я б разбивал стихи, как сад,
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом в затылок
В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.

Как некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды
Достигнутого торжества
Игра и мука Натянутая тетива
Тугого лука
УЧИТЕЛЬ: Цей вірш відкриває останню книгу поета "Коли
розгуляється". Поет, який мав владу над словами, боявся
пустослів'я. Він писав: Тлавной бедой, корнем будущего зла
была утрата веры в цену собственного мнения. Стало расти
владычество фрази."
ВЕДУЧИЙ 1: Крім музики, з раннього дитинства Б.Пастернак
захоплювався живописом і літературою. В будинок Пастернаків
часто заходив Лев Толстой. Батько поета був ілюстратором
творів Л.М.Толстого. З подякою згадує Б.Пастернак Є.І.
Боратинську, дитячу письменницю і перекладачку. Вона
навчала його грамоти, арифметики, французької мови. В
дитинстві Б.Пастернак слідкував за життям батьківської
майстерні, де бували Врубель, Сєров, Васнєцов і багато інших
художників.
Закінчивши гімназію у 1908 році, Пастернак вступає до
Московського університету, де навчається до 1913 року.
Захоплення філософією, музикою, літературою визначило коло
його культурних інтересів.
Для поглибленого вивчення філософії Пастернак в 1912 році
їде в Німеччину, в Марбургський університет.
ВЕДУЧИЙ 2. Пастернак прожив довго і його поезія мужніла і
змінювалася разом з ним. Повстання проти академічного
класицизму на початку XX століття проходило в Росії скрізь і в
живописі, і в музиці, і в поезії. Молодий Пастернак навіть
приєднався тоді до футуристів, яких очолював Маяковський.
УЧИТЕЛЬ: Футуризм − це літературна течія, що виникла в
Італії напередодні Першої світової війни. Футуризм
проголошував повний розрив з традиційною культурою, його
представники − прагнули передати пульс інтенсивного життя.
В перекладі з латинської футуризм означає майбутнє. В Росії
футуризм виник в 1910 році, його представники В.Маяковський і
Хлєбніков. Саме до цієї течії і
приєднався молодий
Б.Пастернак. Свої ранні вірші і статті він друкував в збірниках
цієї групи, хоча особливо не дотримувався їхніх вимог.
ВЕДУЧИЙ 1. В ранньому періоді у двох цих великих, хоча
зовсім протилежних поетів було щось подібне, але пізніше
воно зникло. Пастернак за власним бажанням навіть
спровокував сварку, щоб розлучитися, на що вони обидва
були згідні. Але, напевно, ніхто так не любив Маяковського, як

Пастернак. Саме він написав про самогубство Маяковського такі
рядки:
Твой
выстрел
был
подобен
Этне
В предгорьи трусов и трусих.
ВЕДУЧИЙ 2. Перші книги Пастернака "Близнец в тучах"
(1914), "Поверх барьеров" (1917) надлишком енергії,
метафоричним потоком впливали на читача, дивуючи його.
ВЕДУЧИЙ 1. "Вірші Пастернака почитати − горло
прочистити, поновити легені..." − це слова Мандельштама.
"Пастернак − перший поет Росії. Про нього знаю я і ще декілька
людей, останнім прийдеться зачекати до його смерті", − у М.
Цвєтаєва.
УЧИТЕЛЬ: Що ж особливого було в його поезії? Чим вона
так вплинула на сучасників, які читали Блока, Маяковського,
Цвєтаєву, Гумільова?
ВЕДУЧИЙ 2. Пастернак легко знаходив зв'язки між
далекими предметами і явищами, зближуючи їх ритмом,
звукописом, "захищав" їх, підтягував одне до одного.
ВЕДУЧИЙ 1. В 1922 році вийшло нарешті перше московське
видання його віршів 1917 року "Сестра моя − жизнь". Книга
ходила в списках уже давно, починаючи з 1919 року, але автор
чомусь категорично заборонив з нею знайомитись.
ВЕДУЧИЙ 2."Сестра моя − жизнь" − це видно було в кожному
рядку, про що б він не писав: про грядку кропу чи зірки, про
бузок чи лісові потічки, про дітей чи Шопена, про любов чи сніг,
про побачення чи смерть.
Сестра моя − жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.
(На фоні музика Г.Свиридова "Триптих", маленька симфонія).
ВЕДУЧИЙ 1. Миттю вічності був для поета 1917 рік . " У
Пастернака немає окремих віршів про революцію, − писав в
1922 році Валерій Брюсов, − але його вірші, можливо і без
відома автора просякнуті духом сучасності..."
ВЕДУЧИЙ 2. З непідробною чистотою він йшов назустріч
сучасності, бачив в "Жовтні хімічну особливість нашого
повітря, стихію і елемент нашого історичного дня," вважав, що
це епос навіяний часом. Це знайшло відображення його в
епічних творах: романі "Спекторський" (1930), поемах
"Дев'ятсот п'ятий рік" і "Лейтенант Шмідт". Кращим
соціальним твором поета справедливо вважається поема
"Висока хвороба" (1924).

Лірика, створена в цей період, склала розділ "Вірші різних
років" і книгу "Друге народження" (1932)
ВЕДУЧИЙ 1. Ніколи Пастернак не чинив вибору між
батьківщиною і чужиною, хоча інколи він повторював вслід за
Кентом, персонажем "Короля Ліра" "ссылка − здесь, а воля − на
чужбине."
ВЕДУЧИЙ 2. Поет повністю розділив долю Батьківщини. Його
мати, батько і сестра поїхали в Німеччину ще в 1921 році;
залишивши за собою радянське громадянство − вони в країну
більше не повернулись. І в найтяжчі роки Пастернак не приймав
ідеї постійного виїзду за кордон. В 1936 році він мав сміливість
публічно заявити на III пленумі правління Союзу радянських
письменників: "Від нас хочуть справ, а ми все клянемось та
вірність". Переживши 1937 рік, Б.Пастернак прожив довге
життя, ще раз довів своєю власною долею істину: "Немає
пророка на своїй батьківщині".
УЧИТЕЛЬ: Феномен Пастернака в тому, що він завжди і в
усьому залишався самим собою, нічим не поступався
сталінському режимові, який був направлений на уніфікацію і
приниження особистості. Він проніс недоторканою свою
поетичну ношу, яку щедро відмірила йому природа. Сміливість
сказати правду
на той час − це і є феномен. В житті
Пастернак переборов багато труднощів, вій втрачав рукописи,
друзів, рідних, але зумів перебороти гіркоту втрат, продовжував
жити і творити.
ВЕДУЧИЙ 1. Коли стало відомо про арешт Мандельштама,
Пастернак добився його звільнення перед Бухаріним, але
Бухарін нічого не обіцяв, лише поговорив зі Сталіним. Поет в
цей час жив на старій батьківській квартирі, на Волховці, коли
пролунав дзвінок і Пастернаку повідомили, що з ним буде
говорити Сталін.
Як пригадує поет розмова
проходила так:
ПАСТЕРНАК: Чему я обязан
такой честью?
СТАЛИН: Скажите, вы знаєте позта Мандельштама. Какова о
нем молва?
ПАСТЕРНАК:
Вы слишком хорошего мнения о нас,
писателях, если думаєте, что у нас существует какое-то
общественное мнение. Каждый слишком занят своими делами?.
СТАЛИН: Каково ваше личное мнение о нем?
ПАСТЕРНАК: Поэты, как красивые женщины: им трудно
оценить достоинства друг друга.
СТАЛИН: На вашем месте я не стал бы топить товарища, а
постарался бы все сделать, чтобы его спасти.
ПАСТЕРНАК: Но, помилуйте, Иосиф Виссарионович, ваш
звонок ко мне, вероятно и вызван тем, что я за него просил и

прошу. Я уверен, что вам так же тяжело, когда происходят
подобные вещи, и что вы не упустите возможности исправить
зло. Но если вам нужно моє заверение, что Мандельштам
вполне советский человек, я его даю. Как жаль, что нам
приходится разговаривать на такую тему, нам бы надо было
говорить с вами совсем о другом.
СТАЛИН: А о чем бы вы хотели со мной говорить?
ПАСТЕРНАК: Ну, мало ли о чем ? Ну, о жизни, о смерти.
СТАЛИН: Хорошо. Как-нибудь, когда у меня будет больше
свободного времени, я вас приглашу к себе и мы поговорим за
чашкой чая. До свидания.
ВЕДУЧИЙ 2. Мандельштама випустили, але через декілька років
його арештували знову і на цей раз він уже не повернувся.
ВЕДУЧИЙ 1. В січні 1937 року, коли доля Бухаріна була
визначена, Пастернак написав йому: "Ніякі сили не змусять мене
повірити у вашу зраду".
ВЕДУЧИЙ 2. Саме в будинку Пастернака зупинилась Анна
Ахматова, коли приїхала клопотати про арешт свого чоловіка.
Що робити, куди звернутись, ніхто не знав. Ахматова через
переживання захворіла, всю ніч в будинку ніхто не спав. Вранці
Пастернак вийшов на вулицю і сам опустив в поштову скриньку
Кремля лист Сталіну. Відповідь прийшла швидко. Ахматовій
запропонували поручитися за чоловіка.
ВЕДУЧИЙ 1. Анна Ахматова і Пастернак були людьми
різних творчих течій і різних товариських кругів. В них не
було взаємної дружби, близькості. Вони цінували неповторний
талант один в одному, але смаки Анни Ахматової не сприймав
серйозно Пастернак, а їй здавалось, що він глухий до її пізньої
поетичної творчості.
Але саме Анні Ахматовій належить вірш, в якому яскраво
змальований поетичний образ Б. Пастернака. ( Звучить
"Вокаліз" у виконанні тріо "Мередіан").
Он сам себя сравнивший с конским глазом,
Косится, смотрит, видит, узнает.
И вот уже расплавленным алмазом
Сияют лужи, изнывает лед.
В лиловой мгле покоятся задворки,
Платформи, бревна, листья, облака
Свист паровоза, хруст арбузной корки,
В душистой лайке робкая рука
Звенит, гремит, скрежещет, бьет прибоєм
И вдруг притихнет, − это значит, он
Пугливо пробирается по хвоям,

Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон.
И это значит, он считает зерна
В пустых колосьях, это значит, он
К плите дарьяльской, проклятой и
черной, Опять пришел с каких-то
похорон.
И снова
жжет
смертельная
истома,
Звенит
вдали
смертельньш
бубенец..
Кто заблудился в
двух шагах от дома,
Где
снег по пояс и всему конец?
За то, что дым сравнил с
Лаокооном,
Кладбищенский
воспел чертополох,
За
то, что мир наполнил новым
звоном
В пространстве
новом
отраженных
строф,
Он награжден каким-то вечным
детством.
Той щедростью и
зоркостью светил,
И
вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.
ВЕДУЧИЙ 2. Що стосується особистого життя Пастернака, то і
тут він залишився самим собою. Вперше він одружився на
художниці Євгенії Володимирівні Лур'є, жінці доволі
поверховій, з складним характером. І шлюб їх був невдалим.
ВЕДУЧИЙ 1. Друзі Пастернака не вважали цей шлюб міцним. їх
спільне життя продовжувалось сім років, але характер її не
змінився. Вона неодноразово їде до матері в Петроград (чи
пізніше, в Ленінград) "пожити у мами" і між ними
встановлюється телефонний зв'язок, але примирившись, вони
знову зустрічались в Волховці на новий медовий місяць, який
іноді обривався на четвертий день.
ВЕДУЧИЙ 2. Влітку 1930 року Пастернак з сім'єю живе на
дачі під Києвом. Тут він познайомився з Зінаїдою Миколаївною
Нейгауз, своїм новим коханням. Про історію їх відносин сам
Пастернак так розповідав скульптуру Зої Масленковій:
"Коли я познайомився з Зінаїдою Миколаївною, вона була
дружиною Генріха Нейгауза. Вона була тоді дуже гарна і я
закохався. Я був одружений, у мене був семирічний син, у неї
також було двоє синів. Моє захоплення було тяжким. Я ні про
що інше не міг думати, рвався до неї, боявся цих зустрічей, я
ненавидів себе, і заставляв себе приходити на побачення, як кару
за боягузство. Це почуття повинно було зламати перепони, або
закінчилося б якимось нещастям. І ось, нарешті, ми були разом, у
нас не було навіть даху над головою, ніде було притулитися. На
щастя нам віддав свою квартиру на Ясному полі Пільняк, а сам
кудись поїхав. А пізніше ми поїхали в Грузію. Це був чудовий
час. Нас дуже добре приймали. Возили по Грузії в якісь
середньовічні замки, в одному такому замку ми жили в Леонідзе.
Там я зійшовся з Тіціаном Табідзе і Паоло Яшвілі (До речі, ці
грузинські поети загинули в 1937році).

ВЕДУЧИЙ 1. Сімон Чіковані писав про цей період життя
Пастернака: "Це був особливий час в його житті. Час нового
кохання, нового творчого підйому. І вогонь поезії вирував в його
серці з особливим жаром".
ВЕДУЧИЙ 2. Ліричні вірші, написані в цей період, ввійдуть в
збірник "Друге народження". Зінаїді Миколаївні, яка буде з
поетом до кінця його життя, присвячено в цьому збірнику
декілька віршів:
Любить иных - тяжельш крест,
А ты прекрасна без изьянов,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.
Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин
Ты из семьи таких основ
Твой смысл, как воздух, бескорыстен
Легко проснутся и прозреть,
Словесньш ссор из сердца выкрасть
И жить, не засоряясь впредь.
Все это - небольшая хитрость.
(Звучить пісня "Синий цвет" в перекладі Б. Пастернака. Виконує
Тетяна і Сергій Нікітіни). ВЕДУЧИЙ 1. Ще одну душевну і
творчу захопленість проніс Пастернак через все своє життя. Це
довга дружба з Мариною Цвєтаєвою. Розпочалась вона весною
1922 року, коли поет придбав маленький цвєтаєвський збірник
віршів "Версты".
УЧИТЕЛЬ: Його вразила поезія М. Цвєтаєвої і він написав їй у
Прагу листа, в якому виразив своє захоплення і здивування тим,
що так пізно дізнався про її талант. Вона відповіла йому і між
ними зав'язалось листування. Особливо багато писали вони одне
одному в середині 20-х років, коли з'явився її збірник віршів
"Ремесло" і в Москві стали відомими її великі за розмахом і
думкою, яскраві, незвичайні за новизною "Поема кінця", "Поема
гори", "Щуролов". Так вони подружились.
ВЕДУЧИЙ 1. Близько ста листів Цвєтаєвої до Пастернака
пропали, але ті що залишились, дають можливість прослідкувати
їх душевну близькість.
УЧИТЕЛЬ: Так, це була не тільки дружба, а й духовна
близькість. В листах до неї він писав:"...О как ты чудно
работаешь!... Но не разрушай меня, я хочу жить с тобой, долго,
долго жить" (1926). " Я задам тебе сейчас вопрос без всяких
пояснений со своей стороны... Ты на него ответь, как никогда
никому не отвечала - как себе самой. Ехать ли мне к тебе сейчас
или через год? Эта нерешительность у меня не абсурдна, у меня
єсть настоящие причини колебаться в сроке, но нет сил
встановиться на втором решении (то єсть через год)". Бажання

зустрічі було взаємним. У вірші-посвяті Пастернаку Цвєтаєва
писала: (Вірш читає А.Фрейндлих).
Расстояния: версты, мили...
Нас расставили, рассадили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.
Расстояния: версты, дали...
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это − сплав.
Вдохновенные и сухожилый...
Не рассорили − рассорили,
Расслоили... Стена да ров
Расселили нас, как орлов
Заговорщиков: версты, дали.
не расстроили − растеряли.
По трущобам земных широт
Рассовали нас, как сирот.
Который уж − ну который − март?
Разбили нас − как колоду карт!
Зустрілись вони тільки влітку 1935 року, коли Пастернак на
межі душевного зриву від майже річного безсоння попав в
Париж на антифашистський конгрес.
Зустріч не принесла їм
очікуваної радості. Цвєтаєва навіть назвала її не зустріч.
Пастернак доволі холодно віднісся до її бажання повернутися на
Батьківщину, вважаючи, що їй і її сім'ї буде у нас тяжко і
неспокійно. ВЕДУЧИЙ 2. Загальна трагедія сім'ї Цвєтаєвої
перейшла всі очікування Пастернака. Про смерть її він дізнався
набагато пізніше в Москві, хоча під час її трагічного рішення він
був майже поряд в м. Єлабузі, де звела вона свої рахунки з
життям.
Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей
Как скопидомкой мильйонершей
Средь голодающих сестер.
Что сделать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть
В молчаньи твоего ухода
Упрек невысказанный єсть.
Всегда загадочны утраты
В бесплодных розысках в ответ

Я мучаюсь без результата!
У смерти очертаний нет
Тут все - полуслова и тени,
Обмолвки и самообман,
И только верой в воскресенье
Какой-то указатель дан,
Зима - как пышные поминки:
Наружу выйти из жилья,
Прибавить к сумеркам коринки,
Облить вином - вот и кутья.
Пред домом яблоня в сугробе,
И город в снежной пелене Твоє огромное надгробье,
Как целый год казалось мне
Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.
ВЕДУЧИЙ 1. Це була одна із трагедій близьких Пастернакові
людей, на які таким щедре було XX століття. На цілу епоху, на
ціле життя пережив він Гумільова і Єсеніна, Маяковського і
Цвєтаєву, багатьох, кого випалило із скарбниці нашого
вітчизняного мистецтва. Пастернак завжди гостро відчував
страждання цих близьких йому людей.
УЧИТЕЛЬ: Мені здається, що Маяковський застрелився від
гордості, тому що він засудив щось в собі чи біля себе, з чим не
змогло змиритись його самолюбство. Марина Цвєтаєва все життя
прикривалась від повсякденності працею, а коли вона
зрозуміла, що це розкіш і подивилась твердо на життя, то
злякалась, не знаючи, куди дітися від жаху, а тому заховалась у
смерть, встромивши голову в петлю, як під подушку. І О.
Фадєєв з своєю винуватою посмішкою в останню хвилину перед
пострілом зміг попрощатися з собою такими словами: "Ну, ось і
все закінчено. Прощай, Саша." Доля Пастернака незвичайна і
трагічна. Машина репресій, не зачепивши практично жодного
разу самого поета, безжалісно знищила дорогих і близьких йому

людей. Це про них, "замучених живими", нудьгувала душа поета,
яка стала "усипальницею" всіх безвинно загиблих.
І як підсумок долі свого покоління, визначення своєї ролі як
поета, рядки із поеми "Високая болезнь":
Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду
Здесь места нет стыду,
Я не рожден, чтоб три раза
Смотреть по-разному в глаза.
Еще двусмысленней, чем песнь
Тупое слово - враг!
Гощу - гостит во всех мирах
Високая болезнь.
Всю жизнь я быть хотел как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть, как я. (Звучить пісня Гладкова "Посвята" у
виконанні А.Фрейндліх).
ВЕДУЧИЙ 1. Як і всі, Пастернак змінювався, як і всіх його
змінював час.Він не любив своїх ранніх віршів, переписував їх в
кінці 20-х років, говорив про те, що не любить свій стиль до
1940-го року. М.Горький вірно передбачав, що Пастернак все
життя буде початківцем − поетом незадоволеним самим собою.
Хоча в головному − в відчутті часу − Пастернак завжди
залишався незмінним. ВЕДУЧИЙ 2. Але справжній знак біди
буде даний 21 березня 1947 року.В цей день в газеті "Культура і
життя" вийде "знаменита" стаття А.Суркова "Про поезію
Пастернака".
"Поет, −говорилось там − з неприхованим захопленням
відгукується про буржуазний Тимчасовий уряд... живе в розладі з
новою дійсністю з явною недоброзичливістю і навіть злобою
відгукується про радянську революцію... прямий наклеп на нову
дійсність..." ВЕДУЧИЙ 1. Смішно, але всі його неприємності
розпочались саме із звинувачення в тому, що він далекий від
діяльності.Але ж його вірші тим і відрізняються, що вони −
просто саме життя ! Він з природою, з життям, з суттю був в

родинних відносинах. ВЕДУЧИЙ 2. Не дивлячись ні на що, поет
залишився вірним собі, вслухався в свою епоху і не
підпорядковувався диктату тимчасовців.
Стихи мои, бегом, бегом.
Мне в вас нужда, как никогда.
С бульвара за угол єсть дом,
Где дней порвалась череда,
Где пуст уют и брошен труд
И плачут, думают и ждут
Где пьют, как воду горьким бром
Полубессонниц, полудрем.
Есть дом, где хлеб как лебеда,
Есть дом- так вот бегом туда.
ВЕДУЧИЙ 1. Прозу Пастернак писав завжди. Вона була для
нього своєрідним водоносним шаром, живлячим поезію.
Можливо через те Пастернак сумував за своїм "великим"
читачем, час якого прийшов не
швидко.
ВЕДУЧИЙ 2. Читаючи прозу Пастернака, знаходишся в
захоплюючій стихії великого пульсуючого світу.
ВЕДУЧИЙ 1. Одного разу в англійській газеті Борис Леонідович
прочитав: "Пастернак мужньо мовчить, малось на увазі, що в
останній час він публікує тільки переклади. Він скаже тоді
"Звідки вони знають, що я мужньо мовчу? Я мовчу, тому що
мене не друкують".
ВЕДУЧИИ 2. В хвилини розпачу Пастернак напише в листі:
«Переклади забрали в мене, кращі роки моєї діяльності». Але і в
перекладах Пастернака знайдуть політичну неблагонадійність.
ВЕДУЧИЙ 1. В жовтні 1948 року він написав своїй двоюрідній
сестрі Ользі Михайлівні Фрейденберг: "Я почав писати роман в
прозі, який в десяти главах повинен охопити сорокаріччя
1902−1946 років. До мене, повністю повернулося почуття
щастя".
ВЕДУЧИЙ 2. Почуття шастя. Це не було випадковою
обмовкою.Не дивлячись на все посилюючий ідеологічний мороз,
не дивлячись на розгорнуту травлю інтелігенції, Пастернак
напружено продовжує працювати з відчуттям щастя. ВЕДУЧИЙ
1. Із спогадів сучасників:
" Звичайно, що гріха таїти, ми тоді налякались, звинувачень було
достатньо, щоб оголосити Пастернака "ворогом народу" і
знищити.Але злякались ми не дуже сильно.Тяжко жити страхом,
коли любов летить − і ми разом з нею − як сани з гори. Ми ніби
прокинулись , оглянулись, як хочеться жити і радіти життю!" І
роман летів. Сторінки писались, як листались.

ВЕДУЧИЙ 2. Накінець, дзвінок із Передєлкіна. Пастернак чи то
плачучи, чи то сміхом: " Розумієш, він помер! Помер! Живого
Закінчена остання глава".
ВЕДУЧИЙ 1 .Пастернак любив свій роман, як люблять єдину
пізню дитину.Він навіть готовий був перекреслити все, що було
написане до, а ось роман, щоб залишився. Вважав, що в цьому
творі він відбувся.Тому так хотів побачити його надрукованим.
ВЕДУЧИИ 2. Роман " Доктор Живаго" відвезли в різні редакції.
Пройшов час − редакції мовчать. Накінець із " Нового світу"
повідомили, що весь роман із-за його великого об’єму не
надрукують, а всього декілька глав.
ВЕДУЧИЙ 1. Прийшла осінь. Настав 1956 рік. Редакції
мовчать, роман не друкують, але й негативних відгуків немає.
Тихо, це − затишшя перед бурею.
ВЕДУЧИЙ 2. В цей час романом зацікавився емісаріо
найбільшого видавництва Італії Фельтрінеллі.Розпочалась
травля. Роман потрібно повернути. Але Фельтрінеллі заявив,
що рукопис із рук, не випустить. Нехай це буде його карою.
Але так як він не вірить, що ми випустимо роман в світ, то
вважає, що має право не приховувати від людства світовий
шедевр.
ВЕДУЧИИ 1. Осінь 1957 році. У нас роман так і не вийшов.
Щоб запобігти суперечки, потрібно було залишити роман в
Італії. Пастернака підговорили відіслати Фельтрінеллі
телеграму, але він телеграмою не повідомив і в листопаді 1957
року роман "Доктор Живаго" вийшов у світ. Протягом двох
років роман був перекладений на 24 мови.
ВЕДУЧИЙ 2. В СРСР книга була названа антинародною і
антиреволюційною. Вся його творчість була оголошена
"маячнею". Про нього писали тільки ті, що не бачили роман в
очі, а й ті, що нічого не чули про самого Пастернака: "Нічого
про нього я до цих пір не знав, ніколи його книг не читав..."
ВЕДУЧИЙ 1. Із резолюції московських письменників: " Ні
одна чесна людина, ні один письменник − всі, кому дорогі
ідеали прогресу і миру, ніколи не подадуть йому руку, як
людині, яка продала Батьківщину і її
народ.
ВЕДУЧИИ 2. Але Борис Леонідович був щасливий. По суті
залишився без роботи.Договори на переклади були розірвані.Та
радість від виходу роману затьмарювала все це, була над
усім.Тому до осені 1958 року відчай ще не підступав.
ВЕДУЧИИ 1. 23 жовтня Шведська академія словесності і
мовознавства оголосила про присудження Пастернаку
Нобелівської премії з літератури 1958 року " за значний внесок
як в сучасну лірику, так і в область великих традицій
російських прозаїків".
ВЕДУЧИЙ 2. 28 жовтня Пастернак був виключений із списків
членів Союзу письменників СРСР.

ВЕДУЧИИ 1. Ще через три дні він відмовився від
Нобелівської премії. ВЕДУЧИИ 2. Розглядається питання про
позбавлення Пастернака радянського громадянства.Травля
продовжується. Листи, дзвінки, звертання, сили підірвані,
нерви здали зовсім, серце не витримує... Як можна так
добивати людину ?
ВЕДУЧИМ 1. В цій трагічній ситуації російський письменик
Б.Л.Пастернак вчинив як справжній громадянин і людина з
чистою
совістю.
ВЕДУЧИИ 2. 06 листопада 1958 року газета "Правда"
опублікувала
його заяву.
ВЕДУЧИИ 1." Ніщо на світі не може змусити мене покривити
душею чи поступити проти своєї совісті. Так було і на цей раз!
Пастернак не став на коліна і не зрікся свого твору "Зробити
його змушує мене моя повага до правди ",−писав Пастернак. І
коли відчай дійшов до епогею, Пастернак написав вірш
"Нобелівська премія".
Я пропал, как зверь в загоне
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу хода нет.
Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, все равно
Что же сделал я за пакость
Я убийца и злодей ?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей
Все тесней кольцо облавы
И другому я виной:
Нет руки со мною правой,
Друга сердца нет со мной !
Я с такой петлей у горла
Я б хотел еще пока,
Чтобы слезы мне утерла
Моя правая рука.
ВЕДУЧИИ 2. Після цього замість інтерв’ю іноземному
кореспондентові, Пастернак дав клаптик паперу з новим віршем.
Радіоголоси прочитали його по всьому світові, і весь світ
дізнався правду про "добровільне" без примусу каяття
Пастернака. Так Пастернак в одну мить закрив своє
приниження. Разом відповів за написане каяття, за все. Знову
став самим собою. (Звучить пісня "Никого не будет в доме" у
виконанні тріо "Меридіан" М.Таривердиєв, Б.Пастернак).

ВЕДУЧИЙ 1. Чому ж Борис Леонідович не почекав ще
трішки, була надія видати роман у нас ? Ще в 1956 році
Пастернак зрозумів, що роман у нас в той час не
надрукують.Так, було потепління, але душі людей ще не
відтанули. Дуже сильна і страшна була ще пам"ять про
вчорашні репресії, щоб люди могли розкритися, скинути
панцир залізного самоконтролю, панцир льодяної підозри, щоб
змогли відважитись на ту розмову про волю, яку пропонував
автор в "Докторі Живаго".
ВЕДУЧИЙ 2. Та час хоч чомусь вчить.А гірке "добро" більш
ніж 30-річного запізнення роману до читача складається з того,
що багато, що сказане ЗО років назад було, зустрінете з піною
в роті, приходиться вважати справедливим.
ВЕДУЧИЙ 1. Відкриємо навмання сторінку цієї прози. За
кожним рядком − вірші.
Ось Лора з матір’ю йдуть з вузлами по московській бруківці
1905 року. Стріляють... Вони вийшли на вулицю і не впізнали
повітря, як після довгої хвороби. Відразу аукається:
А воздух синь, как узелок с бельем У выписанного из
больницьы... И вдруг пахнуло выпиской Из тысячи больниц !
ВЕДУЧИЙ 2. "На одному з перехресть їх зупинив сторожовий
патруль, їх обшукали, нагло глядячи з ніг до голови, усміхнені
солдати ". Ці картинки московських вулиць зимового козачого
розгону демонстрації − найважливіші в романі" Доктор
Живаго".
ВЕДУЧИЙ 1 .За майстернями побутовими сценами любовної
лінії роману, образність, долею інтелігенції, філосовськими
диспутами, табірними сценами, смерть героїв просвічує музика
совісті і пророчі передчуття, які освіжають останню сторінку
роману.
ВЕДУЧИИ 2. " Хоча звільнення, яке так чекали після війни не
настало разом з перемогою, як думали, все ж таки передвісники
волі носились в повітрі всі післявоєнні роки, складаючи їх
єдиний історичний зміст."
ВЕДУЧИИ 1. Можливо ці рядки звернені до сьогоднішніх
процесів ? У всякому разі вихід цієї книги Пастернака - одне з
конкретних тому підтверджень.
ВЕДУЧИЙ 2. Роман тільки прийшов до читача , тобто до так
званого широкого читача. Тому
читайте, читайте не
кваплячись. Перестаньте говорити по кутках і слухайте уважно
", як радить в романі Юрій
Андрійович Живаго", цей російський Гамлет. Уважно слухайте
цю книгу.
ВЕДУЧИЙ 1. Тільки одна порада: читаючи роман,
відкривайте одночасно інші сторінки Пастернака, адже все це
єдине життя, єдина доля, єдина книга. Книга, яка " є кубічним
шматком гарячої, димлячої совісті − і більше нічого ".
Він був створений для перемог, він розцвітав посеред
святкових привітань аудиторій, на естраді, він був

найщасливішою людиною... Бачати повернуті до нього гарячі
очі молоді, які підхоплювали кожне його слово, було його
потребою− тоді він був, добрим, радісним, в своїх віршах
І.Коли ж його зробили винуватцем, злочинцем − він
переродився, став цуратися людей.
ВЕДУЧИИ 2. Помер Б.Л. Пастернак ЗО травня 1960 року
після тяжкої хвороби - раку легень.
Тільки через 27 років, 19 лютого 1987 року, Союз
письменників СРСР визнав невинність Б.Л.Пастернака і
відмінив постисне рішення про виключення його із Союзу
письменників СРСР.
Тільки у грудні 1989 року − медаль лауреата Нобелівської
премії була передана сім"ї письменника, а 1990 році ЮНЕСКО
оголосив роком Пастернака.
На протяженьи многих зим
Я помню дни солнцеворота
И каждый был неповторим
И повторялся вновь без счета
И целая их череда
Составилась мало - помалу –
Тех дней единственных, корда
Нам кажется, что время стало.
Я помню их наперечет
Зима подходит к середине,
Дороги молкнут, с крьыш течет,
И солнце греется на льдине
И любящие, как во сне,
Друг к другу тянутся поспешней,
И на деревьях в вышине
Потеют от тепла скворешни.
И полусонньїм стрелком лень
Ворочаться на циферблате,
И дольше века длится день,
И не кончаются обьятья
( Звучить пісня на слова Б.Пастернака "Снег идет " ).
УЧИТЕЛЬ: Літературна спадщина Б.Л.Пастернака вражає
багатством жанрів і глибиного змісту. Це один з
найталановитіших поетів ХХ століття. Його творчий шлях
складний і тернистий. Його поезія викликала різнобічні
оцінки. Він глибоко проникав в таємниці людської душі,
природи, Всесвіту. Його поезія завжди хвилювала тих, хто
посправжньому любить мистецтво.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготувати відповіді на такі запитання
вікторини:
1. Як називається і коли був виданий перший поетичний збірник
Б.Л.Пастернака ? (1914р. "Близнец в тучах ").

Кому належать пророчі слова про те, що Пастернак − перший
поет Росії. Про це знаю тільки я і ще декілька людей. Іншим
доведеться зачекати до його смерті" (М.Цвєтаєва )
3. В якому році була присуджена Б.Пастернаку Нобелівська
премія?
(1958 рік).
4. Який твір Б.Пастернака в СРСР був названий антинародним і
антиреволюційним ? (Роман " Доктор Живаго ").
5. Рядок із вірша Б.Пастернака "Единственньые дни" став
підзаголовком одного з романів відомого радянського
письменника. Назвіть цей твір та його автора. (Г.Айтматов "И
дольше века длится день ").
2.

