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Урок № 23  

Тема:  Євген Маланюк «Уривок з поеми», «Напис на книзі віршів…». Художнє 

осмислення героїчної і трагічної історії України, оптимістичний висновок про її 

майбутнє в поезії «Уривок з поеми». Її актуальність, символічність назви. «Напис на 

книзі віршів…». – ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета 

закарбувати свій час для нащадків 

«Під чужим небом». Еміграційна література 

Мета (формувати компетентності): предметні: розкрити ідейно-художній зміст 

поезії Є. Маланюка, читацьку активність; ключові: уміння вчитися: навички оцінювання 

культурно-мистецьких явищ; загальнокультурну: розвиток образного мислення, уміння 

бачити підтекст, розкривати роль символів; комунікативну: навички толерантного 

ставлення до думок інших, уміння толерантно відстоювати власну 

думку; громадянську: виховання патріотизму. 

Матеріали до уроку: 

Робота над поезією «Уривок з поеми» 

Словникова робота 

Рокотати — 1. Утворювати розкотисті монотонні звуки, рокіт. 2. Лунати, звучати (про 

рокітливі звуки). 

Криця — 1. Те саме, що сталь. 2. Шматок неочищеного від різних домішок заліза пористої 

будови, який утворюється під час виплавляння сталі з руди або чавуну. 3. Те саме, що 

кресало. 

Прерія — рівнинна місцевість у Північній Америці з трав'янистою рослинністю степового 

типу. Степовий ландшафт, що нагадує таку місцевість. 

Синюха — річка в Україні, в межах Новоархангельського і Вільшанського районів 

Кіровоградської області та Первомайського району Миколаївської області. Ліва притока 

Південного Бугу (басейн Чорного моря). 

Паралітик — людина, хвора на параліч. 

Гураґан — буря, буревій, (з вихорем) шуря-буря, смерч, тайфун. 

Західний Буг — річка в Україні, Білорусі та Польщі (де називається просто Буг), ліва 

притока Нарева (басейн Вісли). 

 Ідейно-художній аналіз  

Дати відповіді на поставлені запитання: (письмово) 

✵ Яким постає образ ліричного героя із перших рядків поезії?  

✵ Про які історичні події Є. Маланюк згадує, називаючи імена та прізвища 

постатей, пов'язаних з ними?  



✵ Прокоментуйте бачення причин поразки державності України через художнє 

слово автора поезії.  

✵ Ким захоплюється автор вірша?  

✵ З якою метою поет згадує рядки «Заповіту» Т. Шевченка?  

✵ Яким є ставлення ліричного героя до Батьківщини 

✵ Яка ідея поезії?  

✵ У чому актуальність твору? Прокоментуйте символічність назви.  

Робота над поезією «Напис в книзі віршів.» 

Ліричними роздумами про призначення поезії, важливості місії поета в суспільстві 

позначений твір, який є прологом до збірки «Земля і залізо», — «Напис на книзі 

віршів…». 

Морок — відсутність світла; темрява. Morituri — вмерти. 

Розкриття ідейно-художнього змісту (метод бесіди) 

✵ На вашу думку, образ ліричного героя і позиція автора суго-лосі (однозначні)? 

(Так. У вірші сконцентроване Маланюкове бачення себе в літературі: «Напружений, 

незламно-гордий, / Залізних імператор строф — / Веду ці вірші, як когорти, / В обличчя 

творчих катастроф») 

✵ Яким постає образ ліричного героя (поета)? У чому призначення поета і поезії? 

(Поет утверджує в образі ліричного героя монолітну єдність гострого розуму й залізної 

волі, високої гідності й вояцького азарту. Адже імперативний характер епохи вимагав 

такого ж категоричного звучання від слова, що прокладало тривкі містки між героїчним 

минулим, напруженою сучасністю та бажаним прийдешнім: «Позаду збурений Батурин / 

В похмурих загравах облуд, — / Вони ж металом — morituri — / Сурмлять майбутньому 

салют») 

✵ Які завдання стоять перед ліричним героєм (поетом)? (Співець модерної доби 

мусить тонко відчувати пульс часу, бачити перспективу, щоб переконливо й упевнено 

вести за собою інших / «Ось — блиском — булаву гранчасту / Скеровую лише вперед: / Це 

ще не лет, але вже наступ, / Та він завісу роздере») 

✵ Якою ідеєю перейнятий вірш? (Ідеєю віри в те, що його поезія («імперія 

поетових витворів») відкрита для нащадків, як і та висока мета, якій Є. Маланюк віддав 

свій хист. Повтором дієслова доконаного виду «збагнеш» автор підтверджує свій 

оптимізм щодо сприйняття його ідей співвітчизниками. Про невіддільність поета від 

суспільства, історії народу, його сьогодення і майбутнього свідчить 

переплетення («співіснування») слів-понять, які вказують на історичне 

минуле («імператор», «Батурин»), та літературознавчих термінів («строфи», «стопи», 

«ямб», «дифірамб») 



✵ Як ліричний герой трактує світогляд поета в останній строфі? (Ліричний герой 

вкотре звертається до нащадків («збагнеш»), аби дати зрозуміти, що мистецтво слова 

— це не розвага, а виснажлива й відповідальна справа. Майбутні покоління мають 

зрозуміти, «… чим серце билось», чому меч воїна за Державність України поет змінив на 

перо і навпаки — мирний стилос у його руках став стилетом. («Стилет — це символ 

боротьби, символ дії. Стилос — світ мистецтва і краси…» Є. Маланюк)) 

Визначити художню довершеність поезії. 

Епітети — «важкі та мускулясті стопи», «громовий дифірамб»… 

Інверсія — «залізних імператор строф», «пружний одбивають ямб»… 

Порівняння — «вірші, як когорти»… 

Алітерація — «р» (перша строфа). 

У своїй творчості Євген Маланюк синтезував неоромантичні, символістичні та 

неокласичні тенденції української лірики, стрижнем якої було висвітлення історичної долі 

України. У його поезії відбилися протести проти століть безправності на Україні, 

проголошувалася потреба формування нової, національно-свідомої особистості. 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Визначити художні особливості вірша «Уривок з поеми». 

 


