
М е т а: розкрити специфiку зорової поезiї
ХХ столiття, ознайомити учнiв iз бiографiчними
вiдомостями її авторiв, спонукати до роздумiв над
змiстом вiзуальних вiршiв, розвивати навички ус-
ного зв’язного монологiчного мовлення, виразного
читання вiршiв, виробляти вмiння коментувати зо-
ровi та слуховi образи, формувати уявлення про ми-
стецтво як безмежне поле втiлення авторської уяви,
фантазiї, думок, почуттiв.

Т и п  у р о к у: урок вивчення нового матерiалу.
Ф о р м а  у р о к у: усний журнал.
Ц i л i.
Учнi мають знати: 
� специфiку зорової поезiї;
� джерела сучасної вiзуальної поезiї;
� стислi вiдомостi про життя i творчiсть

М.Мiрошниченка, В.Женченка, М.Сарми-Со-
коловського, А.Мойсiєнка;

� змiст i художнi особливостi вивчених вiршiв.
Учнi мають умiти:
� виразно читати зразки зорової поезiї; 
� аналiзувати iдейно-образний змiст їх;
� аргументовано висловлювати враження вiд

прочитаного;
� оперувати теоретико-лiтературними поняттями;
� робити висновки й узагальнення.

ТЛ: вiзуальна (зорова) поезiя.

В и п е р е д ж у в а л ь н i  з а в д а н н я. 1. Прочита-
ти i проаналiзувати вiршi «Фенiкс-птах iз земель ру-
ських» М.Мiрошниченка, «Стогiн» В.Женченка,
«Дзвiн гетьмана Івана Мазепи» М.Сарми-Соко-
ловського, «Хижих мечем мирим» А.Мойсiєнка.
2. До усного журналу «Сучасна зорова поезiя» пiдго-
тувати повiдомлення про одного з поетiв. (Для вико-
нання 2-го завдання учнiв об’єднано в чотири групи,
кожна з яких опрацьовує бiографiю поета i, доповню-
ючи матерiал свiтлинами, iлюстрацiями, робить
презентацiю сторiнки.)

М е т о д и, п р и й о м и  i  ф о р м и  р о б о т и:
бесiда, робота у групах, «Лiтературний брейн-
ринг», «Лiтературний пiнг-понг», мiнi-проект «Об-
кладинка журналу».

О б л а д н а н н я: мультимедiйна презентацiя,
сигнальнi картки, аудiозаписи класичної музики.

Е п i г р а ф: Поезiя любить не всiх.
Поезiя всiм не дається!

Г.Чубач
П е р е б i г  у р о к у

І. Мотивацiя навчальної дiяльностi.
Поезiя – це злет фантазiї, вiдрух душi, поступ

думки. Тому так приємно вiдчути себе причетним

до її свiту. Це те живильне джерело, що одухотво-
рює людину, ушляхетнює її почуття й помисли. 

Читаючи вiршi сучасних поетiв, розумiєш: не ви-
черпується криниця талантiв, оновлюються в нiй
джерела поетичної вправностi. Митцi слова – особ-
ливi люди. Що стосується авторiв вiзуальної поезiї,
то незвичайними є їхнi вiршi, у яких вони майстер-
но використовують виражальнi засоби, зокрема
вдало поєднують зоровi i словеснi образи.

Лiтературнi критики зазначають: «Модернi вiршi
– в узагальненому виглядi – це героїчний i трагiчний
український сучасний епос у поетичнiй формi. По-
езiя ХХ столiття багата i змiстовна. З погляду форми
– це унiкальнi в сучаснiй українськiй поезiї творчi
експерименти». Маємо гармонiю змiсту i форми, яку
називають одним поняттям – «вiзуальна (зорова)
поезiя». Щоб збагнути логiку, змiст i принади цього
виду поетичної творчостi, звернiмося до сучасних
зразкiв. Повчiмося в її авторiв вiртуозної гри зi сло-
вом, спробуймо розгадати таємницю впливу фiгур-
ної поезiї на читача, аби, сприймаючи її, умiти повес-
ти дiалог i з текстом, i з автором.

ІІ. Актуалiзацiя опорних знань.
С л о в о  в ч и т е л я. Спроби поєднати слово й

зображення сягають часiв античностi. На думку
вчених, засновником нової вiршової форми є дав-
ньогрецький поет Сiммiй Родоський. Збереглися
три його вiршi у виглядi сокири, крил i яйця. Його
досвiд у вiршотвореннi продовжили давньоримсь-
кий митець Порфирiй Оптацiан та середньовiчнi
поети Досiад i Теокрит. Такi поетичнi форми трап-
ляються також у пiїтиках Києво-Могилянської ака-
демiї. Зокрема фiгурнi твори є в лiтературнiй спад-
щинi Івана Величковського, Симеона Полоцького,
Лазаря Барановича та iнших.

Б е с i д а
� Який вiрш називається фiгурним? (Вiрш, у якому

синтезовано властивостi звукових i вiзуальних мистецтв,
утiленi у винахiдливiй, переважно графiчнiй, формi: окрес-
лених лiтерах (акровiрш), у виглядi предмета (трикут-
ник, хрест, сокира, птах тощо).)

� Схарактеризуйте «технологiю» створення таких
вiршiв. (Автори спочатку малювали контур певної фор-
ми, а потiм у ньому вписувати вiршовi рядки.)

� Визначте роль фiгурної поезiї Івана Величковського
в добу українського Бароко. (Твори Івана Величковського
стали визначним явищем європейської культури. Найбiльша
заслуга поета в тому, що вiн розробив теорiю i практику
курйозного вiршування, яке назвав «штуки поетичнi». Вiн
писав для читача обраного, навченого, мудрого, який умiє
розгадувати словеснi загадки, пiдтексти, ребуси й шифри.)

� Формi чи змiсту надавали перевагу автори таких
вiршiв? (Поезiя в розумiннi Івана Величковського має бути
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iнтелектуальна, пiднесена. Вiн не шукав нового змiсту,
розширюючи його чи подаючи пiд власним кутом зору. За-
те велику увагу придiляв формi, демонструючи май-
стернiсть i винахiдливiсть. Дмитро Чижевський писав:
«Інколи вiршi писали та друкували як певну фiгуру: хрест,
пiвмiсяць, яйце, чарку i т. д. У таких iграшках виявлялася
чиста радiсть iз вiртуозного вiршового вмiння, з вiршової
форми. Змiст не завжди грав велику ролю».)

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку.
У ч и т е л ь. З часом курйознi вiршi стали менше

використовувати у шкiльнiй практицi, а на початку
ХVIII столiття їх узагалi вилучили з пiдручникiв за
штучнiсть, беззмiстовнiсть i формалiзм.

Вiдродження фiгурних вiршiв пiсля двох-
сотлiтнього забуття вiдбулося завдяки авангарди-
стам (\iйом Аполлiнер, Михайль Семенко та iншi).
Звертаються до цiєї неординарної вiршової форми
й сучаснi поети.

Ускладненiсть – це надiйний шлях до iстинностi,
глибинностi й позачасовостi. У поетiв-вiзуалiстiв
кожен вiрш – то вiдкриття. І наш урок – це нагода
ознайомитися з творчiстю поетiв нашого часу, якi,
продовжуючи справу І.Величковського, перебува-
ють у постiйному пошуковi нових форм i образiв. 

Докладнiше про вiзуальну поезiю ми дiзнаємося
зi сторiнок усного журналу «Сучасна зорова по-
езiя». Предметом обговорення будуть вiршi: «Фе-
нiкс-птах iз земель руських» Миколи Мiрошничен-
ка, «Стогiн» Вiктора Женченка, «Дзвiн гетьмана
Івана Мазепи» Миколи Сарми-Соколовського,
палiндром «Хижих мечем мирим» Анатолiя Мой-
сiєнка*. Крiм того, визначимо джерела сучасної
української вiзуальної поезiї. 

Подумайте, якою може бути обкладинка нашого
усного журналу. Наприкiнцi уроку кожна група за-
пропонує власний варiант. 

ІV. Опрацювання нового матерiалу.

Словникова робота.

Вiзуальна (зорова) поезiя – синтетичний рiзно-
вид мистецтва, в якому текстовий символ (слово, ре-
чення) є елементом зорового образу завдяки його пев-
ному розмiщенню в зображеннi. Зорова поезiя вини-
кає внаслiдок естетичного потягу людини до поєднан-
ня двох видiв мистецтва. 

У ч и т е л ь. Ознайомлюючись iз зоровою по-
езiєю, ви переконалися, що такий твiр треба прочи-
тувати не раз: спочатку в цiлому, а далi – вчитувати-
ся i вдумуватися в кожну строфу, в кожен рядок, у
кожне слово. Важливо вiдчути, як у ньому гар-
монiйно поєднано змiст i форму, думку i почуття,
лiтеру i звук, зоровий i слуховий образи. 

Настав час вiдкрити першу сторiнку нашого ус-
ного журналу. 

Представлення випереджувальних завдань.
(Учасники груп почергово озвучують результати

спiльної роботи. Члени iнших груп, слухаючи повi-
домлення, конспектують матерiал. Пiсля прослухо-
вування кожного виступу учнi виразно читають по-
езiю, аналiзують її, вiдповiдаючи на запитання вчи-
теля i виконуючи завдання.)

1-ш а  с т о р i н к а. 
Анатолiй Мойсiєнко

Анатолiй Кирилович Мойсiєнко народився
9 липня 1948 року в селi Бурiвка на Чернiгiвщинi.
Закiнчив фiлологiчний факультет Нiжинського
державного педiнституту iменi Миколи Гоголя.

Вiдомий як упорядник багатьох поетичних анто-
логiй. Перша збiрка «Приємлю» вийшла друком у
1986 роцi. Розробляє традицiйнi й авангарднi фор-
ми. Як поет i лiтературознавець обстоює думку, що
феномен палiндрому в українськiй лiтературi –
явище не випадкове, не тимчасове, а цiлiсна, гар-
монiйна структура, що розкриває потенцiйнi мож-
ливостi рiдної мови – багатограннiсть значень, кра-
су вислову. 

Словникова робота.

Палiндром – вiртуозна вiршова форма, в якiй пев-
не слово або вiршовий рядок можна читати злiва на-
право i навпаки при збереженнi змiсту.

Анатолiй Мойсiєнко створив першi у свiтi «ша-
ховi вiршi». Дослiдники називають це новим поетич-
ним напрямом – шахопоезiєю (свого часу автор був
призером першостi України з шахової композицiї).
Мiжнародний гросмейстер Вiктор Корчной, прочи-
тавши його книжку «шахових вiршiв», сказав:
«Розкiшна книжка, такої, певне, бiльше у свiтi нема».

Шахопоезiя – вид творчостi, синтез поезiї i шахо-
вої композицiї; культивує два рiзновиди: вiршовий
текст вiдображає певнi iдейно-тематичнi колiзiї
розв’язку шахової задачi або поетичний текст безпосе-
редньо «вплiтає» в себе розв’язок авторової задачi.

Поетичний свiт Мойсiєнка має потужну основу:
вiн фахiвець у царинi українського мовознавства,
доктор фiлологiчних наук, завiдувач кафедри сучас-
ної української мови Інституту фiлологiї Київського
нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.
У його життi «два рiвних є крила» – наука i поезiя. 

Поетичнi збiрки автора – «Сонети i верлiбри»,
«Шахопоезiя», «Вiче мечiв», «Мене любов’ю
засвiтили скрипки». Переклав українською твори
Райнера Марiї Рiльке, Михайла Лермонтова, Адама
Мiцкевича, Анни Ахматової, Янки Купали, Мак-
симiлiана Волошина, Генриха Гайне, Володимира
Набокова. Упорядкував двотомну антологiю «Зо-
лотий гомiн: українська поезiя свiту» (1991; 1997),
антологiю рiзномовної поезiї України «На нашiй, на
своїй землi» у трьох книгах (1995; 1996). 

Анатолiй Мойсiєнко довершено володiє мовною
грою. Дослiдники вважають, що його палiндроми мо-
жуть конкурувати iз творами Івана Величковського. 

1991 року було засновано гурт поетiв-палiндро-
мiстiв, до якого ввiйшов i Мойсiєнко. Гурт назвали

– 17 –

        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО

* Назви творiв подаємо за чинною програмою з української
лiтератури для загальноосвiтнiх навчальних закладiв. – К. :
Ірпiнь, 2005. 



«Гераклiт» на честь давньогрецького мудреця, що
зрiкся царського трону i став вiдлюдником, аби
спiлкуватися з нащадками химерними словами
власних творiв. 
�Виразно прочитайте поезiю, почергово наго-

лошуючи кожне слово. Вдумайтеся у змiстовi ню-
анси, якi зумовлює змiна логiчного наголосу.
*

А.Мойсiєнко

Б е с i д а
� Якi враження виникли у вас пiсля ознайомлення з

поезiєю?
� До якого рiзновиду зорової поезiї належить вiрш?

Схарактеризуйте його. (Палiндром. Складається iз трьох
слiв-рядкiв, кожен з яких читається як злiва направо, так
i навпаки.) 

� Який основний мотив твору? (Оборонитися вiд
агресiї, не дати скривдити себе можна, лише узявши до
рук зброю.)

� Хто виступає в образi «хижих»? (Загарбники.)
� Чи є синонiмiчними фрази: «Хижих мечем мирим»

та «Хто прийде з мечем – вiд меча загине»? (Так. Меч –
зброя наших предкiв, ним вони захищали рiдну землю.)

� Що символiзує меч? (Образ меча може символiзу-
вати як напад, так i захист. Меч – не лише зброя воїна, а
й атрибут влади. Як емблема апостола Павла виступає
«меч духовний, котрий є слово Боже». Меч також був
iнструментом мучеництва. Мечем творять злочини, ним
же зупиняють зло.)

� Чому мечi опущенi донизу? (Це свiдчення того, що
наш народ нiколи не був «хижим», мав зброю для оборони.
Поезiя має миротворчу функцiю.)

� Яку ще зброю зображено у творi? (Козацьку шаблю.
Це символiчно єднає зорову поезiю сучасностi з тра-
дицiями барокової культури.)

� Про що цей твiр? (Ідеться про «меч духовний», який
проникає в камiнне серце ворога i перемагає його.)

� Прокоментуйте висловлювання А.Погрiбного:
«Вiрш... А.Мойсiєнка – свiдчення не лише дивовижної
майстерностi поета, а й невичерпних можливостей нашої
мови». 

2-г а  с т о р i н к а. 
Вiктор Женченко

Вiктор Васильович Женченко народився
20 жовтня 1936 року в селi Оболонь Семенiвського
району на Полтавщинi. Закiнчив Харкiвську дер-
жавну консерваторiю i став вiдомим камерним
спiваком. Працював солiстом Донецького театру
опери й балету. Заслужений дiяч мистецтв України,
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* Графiка Волхва Слововежi.

заслужений артист України, лауреат лiтературної
премiї iменi Андрiя Малишка.

З 1975 року – член Нацiональної спiлки пись-
менникiв України. Автор поетичних збiрок «Стру-
на» (1971), «Батькiвська скрипка» (1974), «Соняч-
ний бiк вулиць» (1980), «У сяйвi тополиних грацiй»
(1983), «Яринчин вiночок» (1984), «Зорова поезiя»
(2000), «Спрага на двох» (2001) та iн. Є упорядни-
ком та одним iз перекладачiв антологiї сучасної хор-
ватської воєнної лiрики «У цей страшний час»
(1990). Вiдомi переклади поета з узбецької, бiло-
руської, латвiйської й казахської мов.

Ім’я Женченка широко вiдоме в українськiй по-
езiї. Не так давно звернувся до зорової поезiї. Тала-
новита людина завжди намагається розширити
межi своєї творчостi. Вiзуальнi вiршi митця постали
на основi фiлософського, естетико-символiчного й
формотворчого прочитання слова – вiд афоризму,
притчевостi до графiчного символу кожної лiтери
рiдної мови. Його твори особливi: автор пропонує
не готовий малюнок, що iлюструє словесний ма-
терiал, а короткий афористичний текст, який по-
роджує асоцiацiю, графiчне зображення. На думку
Івана Дзюби, у вiзуальних поезiях Женченка «щось
вiд притчi, щось вiд ребуса, щось вiд естетики пла-
ката, – а загалом винахiдливо i цiкаво».

Допомагає поетовi син – Ігор Женченко, худож-
ник-графiк, який створив графiчнi версiї батькових
творiв. Так народилася книжка «Спрага на двох» –
спрага пошуку нових граней краси українського
слова.

Вiрш «Стогiн» – один iз найяскравiших: у ньому
автор повертається до витокiв нацiональної пам’ятi. 
�Виразно прочитайте поезiю, iнтонацiйно

видiляючи початки слiв. Спрогнозуйте, як таке зву-
кове оформлення твору вплине на його змiст.

Стогiн 
Серед спраглих степiв
Стогне столiттями сива слава,
Скликаючи своїх ситих,
Сонних сучасникiв...

В.Женченко



Б е с i д а
� Сформулюйте лейтмотив поезiї. (Минуле i сього-

дення. Минуле постає в образi «сивої слави», а сьогодення
– в образi «сонних сучасникiв».)

� З якою метою автор застосовує метафору «стогне
сива слава»? (Щоб ще раз нагадати: без минулого немає
майбутнього, забути iсторiю – ошукати себе. А iсторiя
нашого народу – це велика книга кривавих i щасливих
сторiнок становлення України, кiлькiсть яких вимi-
рюється не роками, а столiттями.)

� Якими постають у вiршi сучасники? («Ситими»,
«сонними». Задовольнивши свої матерiальнi потреби, вони
забули про те, що саме заради них обiрвалися тисячi,
мiльйони життiв «серед спраглих степiв».)

� Це вiрш-осуд? (Скорiше це вiрш-заклик опам’ята-
тися, не забувати подвигу полеглих, спонукати вивчити
малознанi сторiнки iсторiї.)

� Пояснiть, чому у графiчному зображеннi поезiї
«Стогiн» мечi розiмкненi з одного боку? (Образ меча
символiзує мiць, силу. І вiд нього не страждав той, хто
приходив iз добрими намiрами – мечi розiмкненi, їхнi
вiстря спрямовано в протилежнi боки. Для тих, хто при-
ходив до «спраглих степiв» з лихими намiрами, мечi схре-
щувалися в оборонному герцi.)

� Якi асоцiацiї у вас викликає опоясаний мечами
простiр? (Бiла пляма невiдомого, непiзнаного... Можливо,
це символ того, що багато чого ще не вивчено, i «сонним су-
часникам» слiд пiзнавати «сиву славу спраглих степiв».
Тодi бiлих плям у нашiй iсторiї стане менше.)

� У чому особливiсть алiтерацiї на «с»? (Автор вико-
ристав тавтограму: кожне слово вiрша починається од-
наковим звуком.)

3-т я  с т о р i н к а.
Микола Сарма-Соколовський

Микола Сарма-Соколовський народився 19 трав-
ня 1910 року в селищi Хорошому Павлоградського
повiту Катеринославської губернiї (нинi Днiпропе-
тровська область). Знаний як бандурист, поет, ху-
дожник, священик. Навчався у Миргородськiй
художньо-керамiчнiй школi iменi Миколи Гоголя.
У Миргородi перейняв гру на бандурi вiд кобзаря
Івана Яроша. Згодом вступив на дворiчнi курси при
художньо-промисловому училищi, грав у складi ка-
пели бандуристiв клубу залiзничникiв. 1929 року
був заарештований i на початку 1930 року засудже-
ний на п’ять рокiв заслання на Соловки за при-
четнiсть до Спiлки української молодi. Покарання
вiдбував у Карелiї.

Пiсля звiльнення навчався на пастирських кур-
сах Української автокефальної православної церк-
ви i був висвячений у священики.

Наприкiнцi 1944 року Сарма-Соколовський
знову заарештований радянською владою. Пiд час
перевезення втiк i приєднався до пiдпiлля ОУН,
брав активну участь у дiяльностi органiзацiї понад
2 роки. У травнi 1948 року потрапив у засiдку, що її
влаштували радянськi каральнi органи, був засу-
джений до страти. У камерi смертникiв провiв
15 рокiв. Розстрiл замiнили на 25 рокiв каторги. По-
при заборони Сарма-Соколовський i в неволi писав
вiршi. Таємно змайстрував собi бандуру, грою та
спiвом розважав друзiв-каторжан, згодом навчав їх
кобзарського мистецтва. Невдовзi полiтв’язнi ство-
рили ансамбль бандуристiв ГУЛАГу. Звiльнено по-

ета у вереснi 1961 року. Працював на заводi у Воро-
шиловградi (нинi Луганськ), керував гуртком бан-
дуристiв при педiнститутi. Його вiршi публiкували-
ся в обласних газетах, у «Лiтературнiй Українi», у
журналах «Ранок», «Жовтень», «Днiпро». Та знову
почалися цькування в пресi як нацiоналiста, йому
заборонили вести гурток, звiльнили iз заводу. 

Сарма-Соколовський пiдтримував зв’язки з ди-
сидентами Днiпропетровщини (Сергiєм Завго-
роднiм, Володимиром Сiренком, Миколою Бере-
яславським та iншими). 1980 року у видавництвi
«Радянський письменник» пiд псевдонiмом Сарма
йому вдалося видати збiрку вiршiв «На осонку
лiта». І знову – виклики в КДБ, допити, негативнi
вiдгуки у пресi. Помер Микола Сарма-Соколовсь-
кий 2001 року в Новомосковську (Днiпропетровсь-
ка область).

Автор «Пiснi кобзаря» (1989), «Про очищення»
(1990), «Думи про гетьмана Івана Мазепу» (1992).
Поезiю «Дзвiн гетьмана Івана Мазепи» вiн написав
13 серпня 1996 року, коли Україна була вже неза-
лежна.
�Виразно прочитайте поезiю. Пригадайте, що

ви знаєте про Івана Мазепу. При потребi скористай-
теся поданою довiдкою.

Дзвiн гетьмана Івана Мазепи
Я

велет дзвiн
мої стугнiння

нiби сяйнi гала
сягали гей сягали
далекомревних гiн
i сатанiв москвин

Петро шалений цар
що я Мазепин дар

а в покомуненi часи
як в Україноньцi-Русi

бiди спiзнали храми всi
мене вiдступники й убивцi
турнули так неначе з небесi

з бiлющої дохмарньої дзвiницi
Тепер я експонат в дворi музею

де млiє зелен-сад де кам’янi баби
прибились аж до нас iз давньої доби

й нудьгують в закутковi цiлою сiм’єю
Я тут собi мовчу немов ховаю таємницю
в самому серцi розпреславної Полтави 

Одначе я ще марю я ще мрiю про Дзвiницю
зоревоздвижної земної Української Держави. 

М.Сарма-Соколовський
Мазепа Іван Степанович – визначний український

полiтичний дiяч, дипломат, гетьман України. 
Завдяки своїм винятковим здiбностям став генераль-

ним писарем. У 1674 р. брав участь у переговорах мiж До-
рошенком i Самойловичем. 1682 р. Мазепа обiйняв поса-
ду генерального осавула в урядi Дорошенка. На Коло-
мацькiй радi (1687) Мазепу обрали гетьманом України.
Прагнув об’єднати в єдинiй державi всi українськi землi –
Лiвобережжя, Правобережжя, Запорожжя, Слобожан-
щину. Вiн хотiв побудувати в Українi станову державу
захiдноєвропейського зразка зi збереженням традицiйно-
го козацького устрою. 
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Довiдавшись про плани Петра І лiквiдувати гетьман-
ство й козацький устрiй України, Мазепа навеснi 1705 р.
розпочав таємнi переговори iз польським королем
Станiславом Лещинським. Навеснi 1709 р. укладено уго-
ду мiж шведським королем Карлом XII i Мазепою, яка
передбачала вiдновлення державної незалежностi Украї-
ни в союзi зi Швецiєю. Пiсля початку наступу шведiв на
Москву гетьман 4 листопада 1709 р. вiдкрито перейшов
на сторону Карла XII. Це спричинило масовi репресiї
українцiв, було знищено гетьманську столицю – Бату-
рин, Запорозьку Сiч та iн. 

За сприяння Мазепи Києво-Могилянська колегiя
1694 р. дiстала статус академiї. Опiкувався гетьман нау-
кою, освiтою, мистецтвом, церковними справами (вiднов-
лено чимало монументальних споруд у стилi українського
бароко, у 1690 р. зведено нове примiщення Києво-Моги-
лянської колегiї, у 1698 р. – кафедральний собор у Пере-
яславi, Богоявленську церкву Братського монастиря в
Києвi, дзвiницю собору Св. Софiї в Києвi, до 1695 р. –
обнесено новими мурами Києво-Печерську лавру). Мазе-
па був покровителем лiтератури. Автор вiршiв «Дума»
(«Всi покою щиро прагнуть»), «Пiсня» («Ой горе, горе
чайцi-небозi»), «Псалми» та iн. Пiдтримував творчiсть
Дмитра Туптала, Стефана Яворського, Івана Максимови-
ча. Коштом гетьмана видрукувано Євангелiє арабською
мовою. Багато церков i монастирiв обдаровував Мазепа
iконами, книгами, дзвонами й цiнними речами.

«Лiтературний брейн-ринг». (Клас об’єднано у
4 групи. Учитель зачитує тези до характеристики
вiрша «Дзвiн гетьмана Івана Мазепи». Завдання
учнiв – розгорнути цi висловлювання в аргументо-
ванi роздуми-мiркування й озвучити їх.) 

� Образ дзвона у вiршi символiчний i багато-
значний. 

� Становище церкви в радянську добу було ду-
же важке, однак вiра народу i сила духу не згасли.

� Лiричний герой визначив свою роль в об-
разнiй системi твору як «Я велет-дзвiн». Тут наяв-
ний автобiографiчний мотив.

Б е с i д а
� Чому лiричний герой називає себе дзвоном? (Вiн

усвiдомлює високу мiсiю поета – бути набатом, який скли-
кає народ до боротьби проти загарбникiв i поневолювачiв.
Саме голос дзвона має збудити нацiональну самосвiдомiсть
українцiв, нагадати їм славу й звитяги великих гетьманiв,
що виборювали незалежнiсть нашої держави.)

� Яка доля спiткала дзвiн у радянськi часи? (Святи-
ню було скинуто з дзвiницi, i нiхто тепер не чує її заклич-
ного голосу.)

� Чи справдяться, на вашу думку, дзвоновi мрiї про
«Дзвiницю зоревоздвижної Української Держави»?

4-т а  с т о р i н к а. 
Микола Мiрошниченко

Микола Миколайович Мiрошниченко народив-
ся 1 сiчня 1947 року в селi Третякiвка на Луган-
щинi. Закiнчив Луганський педагогiчний iнститут
iменi Тараса Шевченка. Учителював на Запорожжi.
Вiдомий як поет, перекладач, лiтературний критик.
Автор трьох поетичних збiрок: «Рiк-осокiр» (1984),
«Око» (1989), «Узiр зрiзу» (2000), збiрки пере-
кладiв i статей «Брама Сходу». Найпослiдовнiший
український поет-конкретист. Прагнув перенести

на український Sрунт рiдкiснi форми схiдної поезiї
(рубаї, туюг, газель, пантун та iн.). Один iз заснов-
никiв групи палiндромiстiв «Гераклiт». 

Словникова робота.

Конкретна поезiя – лiтературна течiя середини
ХХ столiття, зорiєнтована на вигадливе розмiщення
мовних елементiв вiрша (лiтер, складiв, слiв). Текст
поезiї – це насамперед послiдовнiсть графiчних знакiв,
а вже потiм змiст.

У поезiях Мiрошниченка поєднались українська
лiтературна традицiя, образнiсть i мотиви Сходу.
Його твори метафоричнi. Письменник звертався до
рiдкiсних вiршових форм, створював палiндроми,
зорову поезiю. Через смертельну хворобу, на жаль,
не встиг видати двотомник поезiй. Помер 7 липня
2009 року. Кримськотатарський поет Юнус Кандим
сказав про Мiрошниченка: «Микола – прекрасний
поет. А в прекрасних поетiв свiй свiт, своє свiто-
вiдчуття, свiтосприйняття».
�Виразно прочитайте поезiю.

Фенiкс-птах iз земель руських

М.Мiрошниченко
Словникова робота.

Фенiкс (грец.) – у мiфологiї чарiвний птах, надiле-
ний здатнiстю вiдроджуватися з попелу. Згiдно з
мiфом, фенiкс раз на п’ятсот рокiв прилiтає з Аравiї в
єгипетське мiсто Гелiополь, щоб поховати тут свого
батька або померти самому. Пiсля самоспалення вiн
вiдроджується з попелу у виглядi гусеницi, яка посту-
пово перетворюється на птаха i на сороковий день зно-
ву вiдлiтає до Аравiї. 

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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Б е с i д а
� З якою метою автор перенiс образ птаха iз грецької

мiфологiї на «землi руськi»? (Аби утвердити думку, що
народ наш безсмертний, вселити вiру в те, що попри всi
випробування, якi випали на його долю, вiн (як i фенiкс)
вiдродиться.)

� Як почувається птах, перебуваючи на землi, на
небi? (По-рiзному. Птах «у небi не мав мороки», але вiн не
може бути байдужим до того, що вiдбувається на землi.
І на землi вiн має змогу насолодитися красою: «...у не-
свiтенному дуплi порозкошую присмаком пейзажу». Од-
наче його погляд спрямований убiк, бо на рiдну землю
прийшла небезпека: «свiтложерець Чорнобог над рустi
землi пiдiйняв нiмий чертог».)

� Про яке рiшення фенiкса говорять останнi рядки
поезiї? (Вiн ладний померти («мру ж...»), аби воскреснути
i присвятити своє життя людям.)

� Про який перiод в iсторiї нашої країни йдеться в по-
езiї? (Про добу Київської Русi.)

«Лiтературний пiнг-понг».
П р а в и л а  г р и. Представники однiєї групи ставлять

запитання з теорiї лiтератури учням iнших груп i пропо-
нують знайти вiдповiдний художнiй засiб у поезiї. Учень,
який вiдповiв, пропонує своє запитання. Перемагає та
група, яка поставила найбiльше запитань i дала правиль-
них вiдповiдей. 

О р i є н т о в н i  з а п и т а н н я
?��Що таке метафора? (Переносне вживання сло-

ва чи виразу на основi схожостi або порiвняння: «нiч
з болiт розпочина дивитися менi в очi <…>, давити-
ся моїми очима», «сни так опосiли».)

?��Який художнiй засiб називається епiтетом?
(Художнє означення, що пiдкреслює характерну ри-
су, якiсть явища, предмета: «завихрокрилий слiд»,
«млокрийний Чорнобог», «нiмий чертог», «посизiлий
пейзаж».)

?��Автор вживає у текстi архаїзми? Що це таке?
Наведiть приклади. (Слова, що вийшли з ужитку:
«охряний», «рустi», «чертог».)

?��Чи наявнi у творi авторськi неологiзми?
(Створенi автором новi слова: «свiтложерець»,
«млокрийний», «завихрокрилий».)

?��Якi голоснi звуки найчастiше використовує
автор у текстi? Як називається цей евфонiчний
засiб? (Асонанс: «о», «а», «и».)

?��Повтор яких приголосних сприяє поглиблен-
ню iнтонацiйної виразностi, змiстовому зв’язку в
поезiї? (Алiтерацiя: «п», «р», «ж», «ш», «з».)

?��Яка риторична фiгура називається анафорою?
(Єдинопочаток; звуковий, лексичний повтор на по-
чатку двох або кiлькох сумiжних рядкiв, строф: «у»,
«мру ж…».)

V. Пiдсумок уроку.
Мiнi-проект «Обкладинка журналу» (демон-

стрування й обговорення учнiвських проектiв).
У ч и т е л ь. Вiзуальна поезiя доводить: маючи

талант i бажання, усе на свiтi можна перетворити на
поезiю, коли рiдне слово стає символом життя, коли
воно оживає в чудових образах, коли звучить музи-
ка любовi до всього сущого на землi. 

Писати вiршi – 
Жить не просто.
Це – вiд реальностi до снiв
Усе вимiрювати зростом
Іще не виказаних слiв. 

Г.Чубач 
Домашнє завдання. Створити зорову поезiю,

враховуючи змiст i форму твору.
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* * *
Таки ж то грiх – розтринькувать життя, 

Розмiнювать на мiдяки-копiйки.

Оглянешся назад – самi вiдвiйки,

Зерна катма, лиш згiркле каяття.

Не спиниш щастя злотосяйну мить, 

Стрiлою – час, як вiтер невгамовний. 

Ти тiльки гiсть, хоча й небезстороннiй.

Отак життя, як поїзд, прошумить.

Благословен пребудь, одвiчний рух,

І ти, пресвiтле сонце у зенiтi.

Оцi зупинки: i зима, i лiто,

І осiнь, i весна – гартують дух.
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