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Група № 25 

Урок № 26 

Тема уроку: «Феномен «кларнетизму». Вітаїстичність як наскрізна 

оптимістична тональність у поезіях П. Тичини «Арфами, арфами…», 

«О панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить…»» 

Мета уроку: зрозуміти основні тенденції української поезії 20-х років, 

ознайомивши їх із збіркою «Сонячні кларнети», зокрема з інтимною лірикою 

П. Г. Тичини; формувати вміння характеризувати основні мотиви і стильові 

тенденції його творчості, аналізувати поезії, виокремлювати ознаки 

індивідуального стилю; навички критичного мислення та вміння розуміти 

основний мотив поезії; виховувати емоційно-ціннісне ставлення до мистецтва, 

почуття людяності, любові та розуміння прекрасного, естетичний смак. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 16-17, 19-25 у базовому підручнику: Українська література 

(рівень стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=wTHT3bTxcEQ  

3. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Кларнетизм – світоглядно-естетична концепція Павла Тичини (особливий стиль 

за Василем Баркою, Ю. Лавріненком): 

 музикальність як принцип світобачення; 

 аристократичність духу; 

 філософська ідея всеєдності, гармонії; 

 принцип синестезії («кольоровий слух», «слуховий колір»); 

 синтез традиціоналізму (поетичні паралелізми; метафори-повторення; 

внутрішні рими; народнопісенна ритміка; звуконаслідування, алітерації, асонанси, 

повтори, анафори й епіфори) й модернізму (імпресіонізм, символізм, 

неоромантизм, імажизм). 

Збірка «Сонячні кларнети» (1918) – світовідчуття молодої 

національносвідомої української інтелігенції, яка прийшла в цей світ із бажанням 

творити Добро, естетику нового дня. 

Вітаїстичність (лат. Vita — життя) — риса модерністської літератури 

перших десятиліть XX століття, що виявилась у погляді на стихію життя як 

першооснову світових процесів. В українській літературі вітаїстичність 

позначилась на формуванні «романтики вітаїзму» з її настановою на перетворення 

світу, формування активної, сильної особистості та нації. Вітаістичність 

притаманна раннім творам П. Тичини. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wTHT3bTxcEQ


Павло Тичина «О панно Інно» 

Вид лірики — інтимна  

Тема  «О панно Інно»: Звертання Павла Тичини до панни Інни зі своїми почуттями 

та спогадами!!  

Головна думка  «О панно Інно»: Передача ніжних та щирих почуттів. Намагання 

відкрити своє серце панні, яку кохає.  

Мотив твору — нестерпна туга за втраченим коханням, поєднана зі світлим 

спогадом про нього.  

Епітети: зимовий вечір  

Метафори: любові усміх квітне  

Порівняння: очі пам’ятаю, як музику, як спів  

Рефрен: О, панно Інно, панно Інно  

Неологізми: дитинно, злотоцінно  

Римування: кільцеве  

Рима: чоловіча (2 і 3 рядки), жіноча (1 і 4 рядки)  

Віршовий розмір «О панно Інно»: 5-стопний ямб  

Вірш написаний 1911 року і за деякими джерелами є першим друкованим 

віршем Павла Тичини.  1911 рік — це лише період становлення майбутнього поета, 

як особистості, рік навчання в Чернігові, перші зустрічі з творчою молоддю 

Чернігівщини. Проте вірш засвідчив неабиякий талант майбутнього символіста. 

Вірш не належить до жодної збірки, пізніше входить до збірки „Сонячні кларнети”.  

Кохання не потребує слів, це надзвичайно тонке почуття, яке досить часто 

брудниться словами, пафосність тут недоречна, вона дратує. Якщо вже і 

писати  про кохання, то саме так, без од и дифірамбів на адресу об’єкта почуттів, а 

так просто и щиро, я повірила почуттям цього юнака, він досить щирий в них, коли 

кохаєш, то все навколо змінюється, оживає, і насамперед змінюєшся сам! 

 

О панно Інно, панно Інно! 

Я — сам. Вікно. Сніги... 

Сестру я Вашу так любив — 

Дитинно, злотоцінно. 

Любив? — Давно. Цвіли луги... 

О люба Інно, ніжна Iнно, 

Любові усміх квітне раз — ще й 

тлінно. 

Сніги, сніги, сніги... 

Я Ваші очі пам'ятаю, 

Як музику, як спів. 

Зимовий вечір. Тиша. Ми. 

Я Вам чужий — я знаю. 

А хтось кричить: ти рідну стрів! 

І раптом — небо... шепіт гаю... 

О ні, то очі Ваші.— Я ридаю. 

Сестра чи Ви? — Любив... 

 

 



Павло Тичина «Арфами, арфами…» 

Тема: зображення краси природи, прихід весни. 

Головна думка: автор передае у творі красу природи. 

Жанр: пейзажна лірика 

Художні засоби: епітети (плач перламутровий, золоті арфи), метафори (йде весна), 

повтори, пестливі слова, авторські неологізми (ніжнотонні, самодзвонними). 

Ліричний герой мрійливий і обдарований. 

Римування перехресне. 

Віршовий розмір — дактиль з хореєм. 

У цій поезії передано відчуття наближення весни. Текст можна прочитати на 

трьох рівнях: ідеться про пору року в природі, про прихід життєрадісної юності 

ліричного героя і про весну воскресіння, відродження рідної землі. 

Мотив: гімн весні, молодості, вірі в щастя. 

У вірші постає прекрасний персоніфікований образ дівчини-весни, до ніг якої 

схиляються й квіти, і живодайні дощі, і громи, і веселки. Цей образ творять 

вишукані неологізми (самодзвонними, ніжнотонними), епітети (золоті, голосні 

арфи, перламутровий плач), порівняння (поточки, як дзвіночки) та ін. Невичерпну 

музичну енергійність приходу весни передають постійні повтори, алітерації, 

асонанси, чергування довгих і коротких рядків. 

Поезію написано під впливом вірша М. Вороного «Блакитна панна». Павло 

Тичина по-своєму талановито розвинув і поглибив звукозорові експерименти свого 

вчителя. 

Вражає асоціативне багатство твору: шум гаїв нагадує ліричному героєві 

мелодію арф; він просить чи то весну, чи кохану, чи Україну: «Ой одкрий // колос 

вій!» Ця красива метафора — заклик до молодої людини, молодої нації пильно, 

удумливо й сміливо подивитися в майбутнє і бути готовими не тільки до злетів, а 

й випробувань: «Сміх буде, плач буде //Перламутровий». 

Зверніть увагу на дату написання вірша: улітку 1914 р. розпочнеться Перша 

світова війна, яка стане початком бурхливих змін у світі, відкриє шлях надіям і 

розчаруванням, тріумфам і трагедіям XX ст. Поет пророче відчув наближення цієї 

нової епохи та и суперечливу суть. 

 

Арфами, арфами — 

золотими, голосними 

обізвалися гаї 

Самодзвонними: 

Йде весна 

Запашна, 

Квітами-перлами 

Закосичена. 

Думами, думами — 

наче море кораблями, 

переповнилась 

блакить 

Ніжнотонними: 

Буде бій 

Вогневий! 

Сміх буде, плач буде 

Перламутровий... 

Стану я, гляну я — 

скрізь поточки як 

дзвіночки, жайворон 

як золотий 

З переливами: 

Йде весна 

Запашна, 

Квітами-перлами 

Закосичена. 

Любая, милая,- 

чи засмучена ти 

ходиш, чи налита 

щастям 

вкрай. 

Там за нивами: 

Ой одкрий 

Колос вій! 

Сміх буде, плач буде 

Перламутровий... 

 



Павло Тичина «Ви знаєте, як липа шелестить…» 

Літературний рід: епос  

Жанр: ліричний вірш або елегія  

Вид лірики: інтимна та пейзажна  

Провідний мотив: світле й радісне почуття кохання весняної ночі.  

Тема: Показ кохання через призму кольорів природи  

Ідея: Возвеличення найкращіх людських почуттів  

Художні засоби:  

 Епітети: місячні ночі  

 Риторичні питання («Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?», 

«Ви знаєте, як сплять старі гаї?»),  

 Риторичні окличні речення («А солов’ї!.. Та ви вже знаєте, Як сплять гаї!)  

 Звертання, 

 Риторичне ствердження,  

 Метафори, 

 Присутня синекдоха — „дідугани” (дерева).  

Віршовий розмір «Ви знаєте, як липа шелестить?»: ямб (Вірш написаний 

чотиристопним ямбом з незакінченою стопою, жіноча рима чергується з 

чоловічою, римування перехресне)  

Композиція: дві шестирядкові строфи. Композиційно вірш поділяється на дві 

частини. Обидві починаються риторичними питаннями. Спочатку простір 

обмежений лише липою, яка шелестить, у другій частині він ширшає – це вже гаї, 

вони сплять, але „все бачать крізь тумани”.  Простір враз стає глобальним – 

«місяць, зорі»,  а потім швидше звуковий образ — ”солов’ї”. 

Ліричний герой — закоханий юнак, сповнений почуттів, він звертається з 

риторичними запитаннями до уявних опонентів, які теж мають відчувати те, що і 

він, він закликає до рішучості, проте сам не виявляє цієї рішучості. Лише щира, 

закохана душа здатна бачити символічні образи природи, а закохані, очевидно, 

бачать спільні образи. І тому риторичне питання на початку вірша трансформується 

в риторичне ствердження. Ліричний герой знайшов однодумців, він не самотній  у 

своїх почуттях! 

 

Ви знаєте, як липа шелестить 

У місячні весняні ночі? — 

Кохана спить, кохана спить, 

Піди збуди, цілуй їй очі, 

Кохана спить... 

Ви чули ж бо: так липа 

шелестить. 

Ви знаєте, як сплять старі гаї? — 

Вони все бачать крізь тумани. 

Ось місяць, зорі, солов'ї... 

"Я твій",— десь чують дідугани. 

А солов'ї!.. 

Та ви вже знаєте, як сплять гаї! 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 

mailto:ledishade@ukr.net

