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Лариса БОНДАР

Феномен «Кобзаря»
«Ся маленька книжечка відразу відкрила немов 

новий світ поезії, вибухла мов джерело чистої холодної 
води, заясніла невідомою досі в українському письменстві 
ясністю, простотою і поетичною грацією вислову» [1], – 
так визначив суть естетичного феномену Шевченкового 
«Кобзаря» 1840 року Іван Франко. «Новий світ поезії», 
«ясність, простота і поетична грація вислову» – це основні 
його складники, за Франком, і з цим ми солідаризуємося, 
але що найразючіше в цій Франковій характеристиці – 
так це оте: «вибухла мов джерело чистої холодної 
води», тобто акцентується на спонтанності, 
«вибуховості» Шевченкового обдаровання, 
на його стихійності та непередбачуваності.

Цей образ дещо розхристаного, несві�
домого, що творить, генія здавна утвер�
дився в свідомості загалу. Пригадаймо 
собі хоча б свідчення Петра Мартоса, 
який писав, що знайшов геніальні ряд�
ки з «Тарасової ночі» («Червоною га�
дюкою Несе Альта вісті...») на підлозі 
(�іс�) Тарасової майстерні, а на питан��іс�) Тарасової майстерні, а на питан�іс�) Тарасової майстерні, а на питан�
ня: «Що це таке, добродію?» отримав 
відповідь, що це так, дрібниці, псуван�
ня паперу від нічого робити. А на інше 
питання: «Чи багато ще є у вас такого 
добра?» показав рукою на якусь скриню. 
Мартос із Гребінкою розбирали і склада�
ли по аркушах отой поетичний безлад, і 
так з нього витворився (цілком випадково�) 
«Кобзар».

Сучасники не повірили цій версії і відкинули 
її. Однак утворився стійкий погляд на Шевченка як на 
поета стихійного, що творить лише у пориві натхнення, у 
сомнамбулічному навіть стані. Звісно, у кожного великого 
поета, а тим паче Шевченка (як блискуче довів Франко у 
трактаті «Із секретів поетичної творчості») підсвідоме –  
найголовніший рушій творчого процесу. Ми звикли до 
визначення «Шевченко – пророк», часто говоримо про кор�– пророк», часто говоримо про кор�пророк», часто говоримо про кор�
доцентризм Шевченка, зараховуємо його поезію, і перший 
«Кобзар» у тім числі, до «поезії серця», цим самим про�
тиставляючи її «поезії думки». Отож склався стереотип, 

який не варто остаточно «звергати», однак він потребує 
коректив. Тут можна було б звернутися до тичининської 
формули; «Хоч любить... серцем, та розумом звіря».

Як відомо, «Кобзар» 1840 року складається усього з 
восьми творів: «Думи мої, думи мої», «Перебендя», «Ка�
терина», «Тополя», «Думка» («Нащо мені чорні брови»), 
«До Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч».

Виникає питання – чому саме ці твори ввійшли до пер�– чому саме ці твори ввійшли до пер�чому саме ці твори ввійшли до пер�
шої Шевченкової книжки? Чи в тій одіозній скрині, про 

яку пише Мартос, більше нічого не знайшлося? 
Та ж ні. Уже ж була геніальна «Причинна», 

яку було вручено Є. Гребінці для альмана�
ха «Ластівка» (див. лист Є. Гребінки від  
18 листопада 1838 р.: «А ще тут є у мене 
один земляк Шевченко, що то за завзятий 
писать вірші... Він мені дав гарних сти�
хів на “Збірник”» [2]). «Гарні стихи» –  
це, окрім «Причинної», ще й пое�
тичний некролог «На вічну пам’ять 
Котляревському» та дві «Думки» –  
«Тече вода в синє море» й «Вітре буй�
ний, вітре буйний». А ще була й третя –  
«Тяжко, важко в світі жити», авто�
граф якої датовано: «Гатчина. 2 ноября 
1838 року», однак її не включено ні до 

«Ластівки», ні до «Кобзаря».
Чи випадково це? Очевидно, що 

ні. Як і не випадково, що саме ці, а не 
інші вісім творів увійшли до «Кобзаря» 

1840 року; добір текстів глибоко продуманий; 
Шевченко свідомо їх добирав. І до того ж роз�

містив не будь�як, а у визначеному наперед порядку. 
На це звернув увагу ще М. Зеров: «Тим часом хаотичність у 
подаванні віршового матеріалу ніколи не була рисою самого 
автора. Шевченко прекрасно розумів, що таке збірка поезій, 
певні зусилля прикладав, щоб надати їй суцільності, умів 
подати першу поезію збірки як ключ до неї» [3].

Погоджуємося з висловленою тут думкою, хоча 
відкинемо наступне твердження стосовно новаторства 
«Кобзаря»: за Зеровим, ця книжка стала популярною 
«не тому, що становила собою щось нове своїми жанрами 
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та ідеями, а тим, що попадала в русло готової літератур�
ної моди, сформованого смаку, відрізняючися від інших 
творів інших письменників тільки (�) правильністю мови 
та гармонійністю вірша» [4].

Не торкатимемося наразі ідей, але стосовно жанро�
вого розмаїття – і то на такому невеликому просторі� –  
то подивовуємо як генологічній обдарованості Шевчен�
ка, так і дивній несприйнятливості Зерова. Адже ж тут 
знаходимо взірці медитації, ліричного портрета, байро�
нічної поеми, балади, думки, послання і, нарешті, чи 
не найсвоєріднішого жанру – суто шевченківського –  
історичної ліро�епічної мініпоеми (вісім творів – сім жан�
рів�) – отже, і в царині жанру Шевченко відразу засвідчив 
геніальність.

Однак зараз нас цікавить передовсім композиція 
«Кобзаря». Вона продумана і стосовно внутрішньої струк�
тури, і стосовно зовнішніх ознак. Відчувається, що автор 
її – художник, якому добре відомі принципи компону�
вання картини, їх він переносить і на площину свого 
поетичного первістка: нічого зайвого, кожен компонент 
книжки має своє строго визначене місце.

До речі, варто задуматися і над тим, чому маляр 
Шевченко сам не ілюстрував збірки, а доручив це най�
щирішому другові Штернбергові? Очевидно, тут прояви�
лося оте ж серйозне, продумане ставлення до цілісного 
образу книжки: Шевченко чітко розподілив функції: 
Штернберг – художник, якому я довіряю, який знає 
Україну, вміє її малювати, а я, Шевченко, тут лише 
поет, який керується законами поетичного слова; однак 
художник у ньому (Шевченкові) не міг не виявитися 
якимось способом і насамперед у мистецтві композиції. 
А вона справді майстерна.

В автобіографічній повісті «Художник» Шевченко, 
бажаючи наголосити на непересічному обдаруванні го�
ловного героя, підкреслює, що в першій його картині 
було зображено небагато постатей, а дебюти початківців 
здебільшого хибують на перенаселеність; у Шевченка, 
як і в його героя, усе зайве відкинуте, а те, що є, чітко 
згруповане в монолітну цілість.

Законодавцем «свідомої композиції» поетичної збір�
ки ми звикли вважати Франка, а чи не спостерігаємо 
зародження її ще в Шевченка? Коли ми говоримо про 
збірку поезій, то зазвичай відзначаємо виняткову роль 
першого вірша (звернімося знову до конгеніального про�
читання Зерова: Шевченко «умів подати першу поезію 
збірки як ключ до неї»).

Так, є в «Кобзарі» цей ключ. Це поезія «Думи мої, 
думи мої». Вона є своєрідним заспівом або ще краще – 
поетичним прологом до збірки. Кажемо «поетичним», бо 
ж передує їй і мистецький – Штернбергова ілюстрація, 
що зображає дорогого Шевченковому серцю народного 
співця, а ще ж раніше – «на початку було слово», і слово 
це було «Кобзар», і була це назва збірки, і от ці три 
елементи: назва, ілюстрація, перший вірш – утворюють 
єдність, налаштовують читача на те, що поет у першій 
своїй книжці розмовляє зі своїм народом.

Перед нами не скромний поет�початківець, а та�
лановитий майстер, який знає, чого він хоче і розумі�
ється на мистецьких засобах, якими він може досягти 
своєї мети. Композиційна вправність його не підлягає 
сумніву: він бере невелику кількість елементів (творів) 
і строго їх групує, утворюючи своєрідні композиційні 
комплекси. Перший із них міг би бути визначений як 
«поет – його поетичне слово – його народ».

Це було колосально важливо для Шевченка – ви�
явити своє розуміння вагомості слова, а ще більше – 
дізнатися, як сприйме народ це його перше слово. Спо�
чатку це бажання більш ніж скромне: «Одну сльозу з 

очей карих – і пан над панами» у «Думах», проте вже 
в другому вірші «Кобзаря» (а це «Перебендя») фігура 
поета виростає до гігантських розмірів: на фоні моги�
ли, неба і степу він «з Богом розмовля». І так ці два 
вірші утворюють перший композиційний блок, який 
можна було б умовно назвати «Поет» чи «Диптих про 
поета», і таких композиційних комплексів у «Кобзарі»  
є ще два.

Другий складають наступні три твори (отже, по�
рядок розміщення їх важливий і – ще раз наголошуємо 
– не випадковий) – це: «Катерина», «Тополя», «Думка» 
(«Нащо мені чорні брови»). Це теж надзвичайно важли�
во для молодого Шевченка – задекларувати своє став�– задекларувати своє став�задекларувати своє став�
лення до жінки, а саме цим аспектом – ставленням до 
жінки, як зазначив М. Рильський, визначається світове 
значення письменника. Шевченко всією своєю твор�
чістю, відкриваючи світові велич дівочого, жіночого, 
материнського начал (апофеоз останнього – «Марія»), 
як рівний з рівними перегукувався з найславетнішими 
геніями людства. Отож другий композиційний пласт у 
«Кобзарі» – це «Жінка» («Триптих про жінку»).

І нарешті – третій: «Історія» («Триптих про істо�
рію»), що його складають заключні твори «Кобзаря»: 
«До Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч», які 
– знову ж таки – ідуть один за одним, будучи, по суті, 
трьома варіаціями на одну — найболючішу, найгострі�
шу для України (тоді й тепер�) тему – її національного 
поневолення в сучасному та історичну славу в минуло�
му. Вище йшлося про особливу роль першого вірша в 
«Кобзарі». Звернімо увагу й на останній – «Тарасову 
ніч». П. Куліш, якому притаманний був високий есте�
тичний смак (хоча і своєрідний), найкращим Шевченко�
вим твором назвав саме цей твір: «Самое мужественное 
из ваших произведений в “Кобзаре”», самое оконченное 
и самое народное по складу и простоте єсть “Тарасова 
ночь”» [5]. Шевченко, мабуть, думав так само і тому 
саме цим твором завершив свою невелику, проте ком�
пактну, сконденсовану збірку.

А далі були рукописні «Три літа», «Мала книжка», 
«Більша книжка», до друку подавалася «Поезія Тараса 
Шевченка. Том первый», однак цензори не хотіли моро�
чити собі голову з крамольним поетом: навіщо ці нова�
ції, давайте те, що колись дозволили, тобто хай буде вже 
«Кобзар», та й читацька публіка воліла мати уславлену 
збірку (бестселер – чи ж бо ні?), отож видавці всіляко 
намагалися експлуатувати таку влучну назву. І так воно 
ведеться до цього часу. Отже, перший досі не подоланий 
стереотип – це Шевченкова композиційна невизначеність, 
стихійність, спонтанність.

Є і другий, пов’язаний з проблемою адресата. Сте�
реотип такий: автор «Кобзаря» був селянином (навіть 
Франко не встояв перед непереборною спокусою Шев�
ченкової «селянськості», проголосивши, що 1840 р. від�
булася епохальна подія: у світову літературу прийшов 
мужик (але ж не мужик, а студент Петербурзької ім�
ператорської академії мистецтв�); писав про селян (цю 
думку також вже спростовано, бо куди ж подінеш хоча 
б античну тематику чи біблійні мотиви?); отож�бо, для 
селян: закликав їх до боротьби. Однак чи селянам адре�
сував свого «Кобзаря» 1840 року Тарас Шевченко? Як 
вже йшлося мова при розгляді композиційного пласту 
«Поет», Шевченкові не було байдуже, читатимуть його 
твори чи ні і хто їх читатиме. Пригадаймо, як болісно 
волав він на засланні, скаржачись:

Либонь, уже десяте літо.
Як людям дав я «Кобзаря»,
А їм неначе рот зашито!
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Показове оце – «людям», отже, Шевченко розрахо�– «людям», отже, Шевченко розрахо�«людям», отже, Шевченко розрахо�
вував на читацьке сприймання, на співчуття. У «Кобзарі» 
1840 року це виявляється особливо виразно. Тут майже за 
кожним твором закріплений реальний адресат, що було за�
фіксовано в присвятах (щоправда, згодом при перевиданні 
майже всі з них Шевченко познімав). Тільки два твори – 
«Думи мої, думи мої» та «Думка» («Нащо мені чорні брови») 
пішли в світ без присвят. Решта текстів заадресовано: «Пе�
ребендю» присвячено Є. Гребінці, «Катерину» – В. Жуков�– В. Жуков�В. Жуков�
ському, «Тополю» – П. Петровській, «До Основ’яненка» –  
присвята більш, ніж явна, бо стала заголовком, «Іван Під�
кова» – В. Штернбергові, «Тарасова ніч» – П. Мартосові.

І що ж побачимо, пильніше поглянувши на ре�
альних адресатів, присутніх на сторінках першо�
го «Кобзаря»? Хто вони за соціальним становищем?  
Є. Гребінка – дворянин, письменник, викладач, вида�– дворянин, письменник, викладач, вида�дворянин, письменник, викладач, вида�
вець; В. Жуковський – славетний поет, наближений до 
царської родини, вихователь царевича; П. Петровська –  
сестра художника, Шевченкового приятеля, з яким він 
навчався в Академії художеств, художниця, співачка, 
дружина художника; Г. Квітка�Основ’яненко – дворянин, 
повітовий маршалок, письменник; В. Штернберг – худож�
ник; П. Мартос – поміщик, видавець «Кобзаря» 1840 року.

Письменники, художники, меценати – ось замкне�– ось замкне�ось замкне�
не коло Шевченкових реальних адресатів. Нема жодної 
присвяти, хоча би приятелеві, товаришеві по кріпацькій 
недолі Іванові Нечипоренку, чи сестрі Ярині, чи братові 
Микиті. Отож чи орієнтувався геніальний дебютант на 
читача�селянина? Вочевидь, що ні. Скерування було на 
читача освіченого, із середніх чи навіть вищих верств 
українського суспільства.

Орієнтація була правильна. Шевченкові сподівання 
слави збулися, «Кобзаря» чекав справжній тріумф: «Вся 
Україна в один голос вигукнула: ось, нарешті, справж�
ній поет�» [6]. Жодна українська книжка не мала досі 
такої популярності, не читалася із таким захопленням. 
П. Мартос передав збірку старому Квітці через історика 
Маркевича, і вона ходила по руках довгенько, перш ніж 
потрапити до письменника�патріарха: «Дивлюсь – “Коб�– “Коб�“Коб�
зар”, – тішиться він, – та вже дуже вичитаний (курсив 
мій. – Л. Б.), дарма� Я його притулив до серця» [7].

Інший, менш відомий, але чи не найпалкіший ша�
нувальник Шевченкової музи – викладач Харківської 
гімназії Пилип Корольов скаржиться, що бачив «Кобза�
ря» «часов чотири» і просить автора, щоб надіслав йому 
дорогоцінний примірник, на що той мусив відповісти: 
«Прийми не гніваючися “Гайдамаки”, а за “Кобзаря” 
вибач. Нема ні одного. Як надрюкую вдруге, то пришлю 
не один екземпляр...» [8].

Отже, «Кобзаря» розхапали й зачитали до дірок. І 
хто ж? Щонайперше, брати по перу. Відомий факт: Кос�
томаров із Корсунем ішли до обідні, побачили на вітрині 
тоненьку книжечку, зайшли до книгарні і так зачитали�
ся, що незчулися, як і обідня проминула. Експансивний 
Гулак�Артемовський, за свідченням того ж Квітки, був 
захоплений: «А що вже Гулак�Артемовський... той дуже 
Вас улюбив за «Кобзаря...»: «Ні, я тільки прочитав його 
«Кобзаря» та й знаю, яку він має душу, і яке серце в 
нього, і знаю його думки» [9]. Раціоналістичний Куліш 
проголосив: «Ваши произведения принадлежат не одним 
Вам и не одному Вашему времени; они принадлежат всей 
Украине и будут говорить за нее вечно» [10].

Однак усе це відгуки літераторів�професіоналів. А 
як відгукнулися на Шевченків дебют читачі�непрофе�епрофе�профе�
сіонали? Відповідь на це знайдемо у свідченнях Квіт�е знайдемо у свідченнях Квіт� знайдемо у свідченнях Квіт�
ки, який Шевченкові сповіщає про враження не лише 
свої, а й дружини, і брата: «Волосся в мене на голові, 
що вже його і не багацько, та й те навстопужилося, 

а біля серця так і щемить... Дивлюсь... жіночка моя 
хусточкою очиці втира... Послали до мого брата, що 
край нас живеть, і що то за чоловік: бував не тіль�
ки у Москві, у Києві, та у самому Петербурзі бував... 
так і той, прочитавши, сказав: «Хто такий писав –  
не звісно, а дуже розумно написано» [11]. Ось такою 
була реакція дружини письменника, високовченої клас�
ної дами, вихованої на французьких романах, поважної 
«столичної» пані, що її доля закинула до Харкова. Що 
ж до брата Григорія Квітки – Андрія Федоровича, то 
це унікальний випадок: вельможа, губернатор, багач, 
у маєтку якого в Основі побувавши і всяких див нади�
вившись, цар вигукнув: «Чи я не в палаці?» І от цьому 
аристократові Шевченкові вірші сподобалися.

І це не поодинокий приклад захоплення «Кобза�
рем» серед аристократичних кіл. Найпромовистіше 
свідчення успіху Шевченка у високих колах україн�
ського суспільства знайдемо в спогадах Афанасьєва�
Чужбинського: «В то время уже, как оградные оазисы 
выдавались некоторые семейства с новым направлением, 
отличавшимся и образованием, и гуманностью. Их было 
немного, но, проехав несколько десятков верств, вы 
были уверенны встретить и умную беседу, и интересную 
книгу. Поспорить не об одних собаках и лошадях и 
услышать истинную музыку. Между женщинами этих 
семейств начиналось стремление к национальной лите�емление к национальной лите�к национальной лите�
ратуре; они наперерыв читали “Кобзаря” Шевченко. В 
то время, кроме “�неиды” Котляревского, которой деви��неиды” Котляревского, которой деви�неиды” Котляревского, которой деви�ы” Котляревского, которой деви�” Котляревского, которой деви�кого, которой деви� деви�и�
цам читать не давали, на украинском языке были уже 
повести Квитки, Полтава и приказки Гребенки, имелись 
везде рукописные стихотворения Гулака�Артемовского, 
но все это читалось как�то вяло высшим кругом. По� По�
явление “Кобзаря” разбудило апатию и визвало любовь 
к родному слову» [12].

Отже, найшляхетніші українські жінки, серед яких 
могли бути Варвара Рєпніна, сестри Олександра і Глафі�
ра Псьол, Ганна Закревська, плакали над «Кобзарем». 
Не одна «сльоза з очей карих» скотилася на його бого�
натхненні сторінки. Особливий вплив Шевченкових по�
езій на жіноцтво відзначає той же харківський педагог 
П. Корольов: «І жінки, і дівчата, всім прийшов “Кобзар” 
по серцю» [13].

Можливо, ця книжечка імпонувала жіноцтву «не�
відомою досі в українському письменстві ясністю, просто�
тою і поетичною грацією вислову» (Франко), «правильніс�
тю мови та гармонійністю вірша» (Зеров)? Тобто «Кобзар» 
сприймався як небачений естетичний феномен. Але це лише 
одна видима частина айсберга. Проте була ще й друга –  
політичний підтекст епохальної збірки. І його відчули 
сучасники. Афанасьєв�Чужбинський на появу «Кобза�
ря» відгукнувся посланням «Гарно твоя кобза грає», де 
є рядки:

І вставали з домовини
Закуті в кайдани
Вірні діти України – 
Козаки й гетьмани [14].

Як бачимо, навіть обережний, вельми лояльний 
царефіл Афанасьєв�Чужбинський настільки перейнявся 
геніально закодованою в «Кобзарі» правдою про минуле 
і сучасне України, що ключові образи�сигнали в його 
вірші залунали справді по�шевченківськи: Україна, ко�
заки, гетьмани, кайдани, домовина. Що ж тоді говорити 
про тих українців, які ще до появи «Кобзаря» жили 
тими ж настроями й почуттями, що й його автор, та не 
могли їх висловити, як�от Пилип Корольов: «Заспівав би 
й сам... та ба, не вмію...» [15]. Заспівати й справді не міг, 
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але міг мати, як і Шевченко, почуття національної гор�
дості: «У нас є таке дещо, що чи й є воно у кого другого –  
кожна могила, кожен байрак що�небудь скаже, була б 
тільки охота з ним побалакать» [16].

І тому цей скромний учитель одним із перших 
зрозумів, що Шевченко – це той, хто «первий голосно 
заспівав про ту славу козацькую, що голосна і правди�
ва, як Господа слово, про ту волю, що минулась, про 
степи та про могили, що на Україні, над котрими орел 
чорний сторожем літає» [17]. Він побачив у «Кобзарі» 
не лише степи та могили, не лише минулу славу і 
волю, а й імперські крила чорного орла, розпростерті 
над Україною.

Як же не зрозумів політичного підтексту цього образу 
перший цензор «Кобзаря» Корсаков? Вилучив найбільш 
крамольні місця про минулу славу і сучасне приниження 
України з «Тарасової ночі» (хоч декілька примірників з 
повним текстом пішли до людей), пригладив найгостріші 
антимосковські випади в «Катерині», а цієї бомби й не 
помітив? Зате політичну вибуховість «Кобзаря» відразу 
помітили ренегати: українець Нікітенко і поляк Сенков�
ський та й забили на сполох. До них не прислухалися, не 
звернули своєчасно уваги. Та через сім років після арешту 
Шевченка й кирило�мефодіївських братчиків пильне око 
цензора�жандарма передивилося уважно кожну сторінку 
«Кобзаря» й у всіх восьми творах познаходило політичну 
крамолу навіть там, де її й не було. Ось що завважив 
він у «Думах»: «Ему не хотелось петь вне родины, в 
снегах, и он оставляет свои песни на Украйне, где была 
свобода и где теперь над выросшею могилою сторожит 
черный орел» [18] (жандарм чорного орла не пропустив�); 
у «Перебенді», за його словами, «слепой бандурист... 
поет в степи о былом и об уничтожении Запорожской 
Сечи». Особливо цікаво прокоментована «Катерина»: 
«Героиня этой поэмы полюбила русского и прижила с 
ним сына... Катерина с младенцем на руках идет в Рос�ына... Катерина с младенцем на руках идет в Рос�на... Катерина с младенцем на руках идет в Рос�
сию отыскивать своего Ивана. Прохожие стращают ее 
Россиею, русские насмехаются... Поэт советует девицам 
не любить русских... �та пьеса возбуждает ненависть 
к русским...» [19]. Жандарм�цензор переклав просто: 
москаль – русский та й годі, і не солдат, не офіцер, та 
ще й точно вловив антимосковську спрямованість твору� 
Але далі почуття міри його зрадило: «Мысль поэта, ка�ысль поэта, ка�сль поэта, ка�эта, ка�та, ка�
жется, была та, что казаки�запорожцы, как брошенные 
и обольщены матерью сироти, остались в степи, без оте�щены матерью сироти, остались в степи, без оте� матерью сироти, остались в степи, без оте�
чества, с горем и нищетою» [20]. Це вже явна пересада, 
як і в ремарці до «Думки» («Нащо мені чорні брови»): 
«Смысл этой элегии обьясняется в послании к Осно�ысл этой элегии обьясняется в послании к Осно�сл этой элегии обьясняется в послании к Осно�этой элегии обьясняется в послании к Осно�той элегии обьясняется в послании к Осно�элегии обьясняется в послании к Осно�легии обьясняется в послании к Осно�и к Осно� к Осно�
вьяненко» [21] – що він мав на увазі? Який політич�
ний зміст можна віднайти в граціозній пісні, монолозі  
дівчини�сироти?

Інша річ – «До Основ’яненка». Тут політики скіль�– «До Основ’яненка». Тут політики скіль�«До Основ’яненка». Тут політики скіль�
ки завгодно: «Сирота Украйна, она плачет; лютый враг 
смеется над нею, все погибло... Тяжко жить с рус�еется над нею, все погибло... Тяжко жить с рус�ется над нею, все погибло... Тяжко жить с рус�
скими, бороться с ними нет силы» [22]. Найбільше 
крамоли, звичайно ж, у «Тарасовій ночі»: «�та пьеса 
написана с явной целью сравнения тогдашнего быта 
Малороссии с настоящим. Автор говорит, что казаки 
под властью русских и восклицает: “Украйна� Болит 
серце о твоей участи� Где твоя свобода, гетьманы, ка� о твоей участи� Где твоя свобода, гетьманы, ка�о твоей участи� Где твоя свобода, гетьманы, ка� твоей участи� Где твоя свобода, гетьманы, ка�твоей участи� Где твоя свобода, гетьманы, ка�ы, ка�, ка�
зачество?”» [23].

Отже, жандарм�цензор влучно діагностує – україн�
ський сепаратизм, і на його підставі Шевченка було 
вилучено з культурного й політичного життя України 
на десять років. «Смійся, лютий враже, та не дуже», – 
ізолювавши бунтівного поета від батьківщини, царські 
сатрапи не домоглися бажаної мети: не було Шевченка 

в Україні, проте був його «Кобзар», і «ta nieduża kśią-
żeczka budziła narod z letargu» [24]*.

Можуть заперечити: чому саме «Кобзар»? Адже 
1847 року вже були всі твори періоду «трьох літ» – 
«Розрита могила», «Сон», «Великий льох», «Кавказ», 
«І мертвим, і живим», «Холодний яр», «Заповіт» (усе це 
з «року високого сонця» 1845�го). Так, усі ці твори на 
той час вже були написані, і їх читали, захоплювалися 
ними й активно розповсюджували кирило�мефодіївські 
братчики. Усе так, але ж тих крамольних списків за�
боронених творів було незрівнянно менше, ніж надру�
кованих примірників «Кобзаря» й «Гайдамаків», отож 
і вплив їх був мінімальним.

Це був естетичний і політичний феномен – отой 
«Кобзар», що вийшов у світ вікопомного для України 
1840 року. «Понад 40 літ минуло вже тоді від часу, як 
відродилася українська література, але не тільки ні 
один із її представників не дав ще таких артистичних 
творів, як ті, що з них складався «Кобзар», але ніх�
то не збуджував і таких думок і настроїв. Шевченко 
перший представив Україну як країну, поневолену 
москалями, країну, над якою Орел чорний Сторожем 
літає... І хоч цензура й викинула з тексту «Кобзаря» 
найяскравіші місця про поневолення України, а все�
таки в повних духу боротьби його поезіях, як�от «Та�
расова ніч», «Іван Підкова», зосталося досить уступів 
і образів, що в усіх живих душах будили тугу за 
страченою предками національною незалежністю...» 
[25], – писав П. Зайцев.

Остап Вишня вважав, що досить було однієї лю�
дини (Шевченка), щоб урятувати націю (українську). 
А може, досить було навіть однієї – скромної, на 
перший погляд, а насправді феноменальної і в есте�
тичному, і в політичному сенсі, книжечки під назвою 
«Кобзар»? 
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Є якась глибинна символічність у тому, що напри�
кінці серпня відзначаємо дві дати, які стали епохаль�
ними для української історії – День Незалежності та 
День народження І. Франка – одного з найвизначніших 
ідеологів відродження державного суверенітету 
України.

Невблаганні факти начебто засвідчують, 
що І. Франко не дожив навіть до першого 
етапу відродження української державнос�
ті, який настав ще сто років тому – 1917. 
Він, як і Мойсей із його однойменної 
поеми, не увійшов у ту «землю Обітова�
ну», що нею ввижалася багатьом тоді –  
«нова Україна». 

Однак, віртуальні побачення 
І. Франка зі «своєю Русю�Україною» 
мають окрему історію. Так, ще 1883 
року у львівській газеті «Діло» поба�
чила світ «Святовечірня казка», яку 
можна вважати своєрідним «апокри�
фом» І. Франка, навіть його політичним 
«об’явленням». У ньому (тоді ще до мо-
лодого поета) буцім у різдвяному сні�візії 
заговорила Україна, виголосивши «пером» 
І. Франка власний «заповіт» своїм «синам»:

Отсе рідня моя! Отсе моя держава,
Мої терпіння всі, моя будучність, слава:
Дністер, Дніпро і Дон, Бескиди і Кавказ,
Отсе, сини мої, мій чудний рай – для вас!
Любіть, любіть його! Судьби сповниться доля,
І швидко власть чужа пропаде з сього поля!
Не стане тих, що десь на вас наругу зводять,
І щезне сила їх, мов мгли нічні проходять.

Певно, і Франко, і тодішні (а тим більше – сучасні) 
читачі в «казки», зокрема політичні, переважно не ві�
рять. Та й сам поет у більш ранній поезії, опублікованій 
1878 року в журналі «Громадський друг», спонукав 
«Товаришів із тюрми» опиратися лише на «Розум влад�
ний без віри основ». 

Ці слова, сказані згарячу юним І. Франком, щойно 
заарештованим за поширення «соціалізму», про який 
він тоді мало що знав, вже друге століття широко ци�
тують прибічники так званих «соціалістичних» ідей, які 
насправді нічого спільного зі соціалізмом (наприклад, 
європейським) не мають, а є лише засобами політичної 
колонізації обширних євразійських територій, здійсню�
ваних російською імперією й досі. А от «Святовечірня 
казка» не увійшла навіть до 50�томного видання творів 
поета. Та й у роки незалежності України цей Франків 
твір, на жаль, є майже невідомим для широкого кола 
читачів, багато з яких ще й досі вірять у імперські 
«казки» про поета як начебто «українського інтерна�
ціоналіста», «атеїста» тощо.

Так, І. Франко дійсно згодом передруковував свій 
ранній вірш «Товаришам із тюрми». Зокрема, він 

увійшов до збірки «Давнє й нове», виданої у Львові 
1911 року. Але там ця поезія уже мала деякі редакцій�
ні правки та була опублікована під зміненою назвою, 

а саме – «На зорі соціалістичної пропаганди». 
Тож у зміненому заголовку явно відчутна 

самоіронія. Тепер у поезії перед чита�
чем у поставав той «давній», ще зовсім 

молодий поет�політик (а радше –  
ліричний суб’єкт його тексту), 
який згодом, опираючись на свій 
«Розум владний без віри основ», 
збагнув, що марксизм – це 
«формальна релігія, основана 
на дог мах ненависті й класової 
боротьби», а також «признався»  
(вдумаймось�): «Я ніколи не 
належав до вірних тої релігії і 
мав відвагу серед насміхів і на�
руги її адептів нести сміло свій 
стяг старого, ще щиролюдського 

соціалізму, опертого на етичнім, 
широко гуманнім вихованні мас 

народних, розповсюдженні освіти, 
науки, критики, людської та націо

нальної свободи, а не на партійнім дог
матизмі, не на деспотизмі проводирів, /…/ 

не на парламентарнім шахрайстві»... 
Процитований фрагмент із публічного «признання» 

І. Франка передував текстам, уміщеним, зокрема, у 
збірці «Давнє й нове», яку, між іншим, під заголовком 
«Замість пролога» і розпочинала саме «Святовечірня 
казка» – твір, який один із дослідників творчості пись�
менника (А. Скоць) доволі влучно назвав «художнім 
документом» Франкового «націоналізму». 

Тож як могло статися, що десятиліттями в Україні 
пропаговано «політичний портрет» І. Франка, який 
фактично не мав нічого спільного з його справжніми 
абрисами, зокрема, національно�державницькими? 
Чому якась «пародія», якась «карикатура», витворена 
політичною пропагандою, стільки часу затінювала та 
не тільки заживо, але й після смерті «ховала» від сві�
ту істинні ідеї українського мислителя, таки без пере�
більшення – планетарного масштабу? Відповідь знаємо 
всі – це українська бездержавність, той колоніальний 
статус України, на який її прирікали агресивні сусіди�
окупанти.

Це українська бездержавність змушувала, наприк�
лад, П. Тичину (колись співця «Золотого гомону» в 
Україні 1917 року) фальсифікувати образ свого ж спів�
вітчизника. Так, у пропагандистському опусі «Ми йде-
мо з Іваном Франком» він «воскресив» письменника, 
аби експлуатувати його ім’я для оспівування «краси» 
(це цитата) наслідків «революції Жовтневої». П. Тичи�
на навіть узяв на себе роль не тільки «екскурсовода» для 
силою вийнятого з могили письменника, але й спірита, 
який озвучив начебто нові «біографічні одкровення» 
ще зовсім юного І. Франка. Так, у соті роковини на�

Микола КРУПАЧ

Іван Франко – державник!
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родження Каменяра читач почув начебто з Франкових 
уст з�поміж іншого і таке зізнання: «… Я ж підріс, – / 
взнав я Маркса і Шевченка – / взяв я молот і поніс».

Звичайно, совєтський читач, одурманений кремлів�
ською пропагандою, мав повірити академікові Тичині, 
що той, узятий із батькової кузні, «молот» прислужився 
не тільки Франковим «каменярам», але й став симво�
лом «диктатури пролетаріату», що його разом із серпом 
кривава тоталітарна система вивісила на гербі нової 
російської імперії. 

Читаючи щось подібне, звичайно, вартувало б при�
наймні усміхнутися, а той щиро розреготатися з нових 
совєтських казок�байок. Однак, розуміємо, тут не до 
сміху, адже насправді Франковим ім’ям прикривали 
злочини класової боротьби, зроджені з утопічних ідей 
Маркса та Енгельса, що їх у відновленій російській 
імперії намагалися реалізувати такі диктатори, як Ле�
нін, Троцький, Сталін та їм подібні моральні виродки, 
про прихід яких до влади у статті «Що таке поступ» 
попереджав І. Франко ще 1903 року, називаючи «людь�
ми темними, здеморалізованими і у величезнім розмірі 
хворими тілом і духом». Також І. Франко з болем кон�
статував, що «найбільша частина тих хворих навіть не 
знає про свою хворобу і вдає з себе здоровісіньких, а 
іноді такі хворі робляться проводирями народу, висо�
кими урядниками та органами влади».

У цій же статті І. Франко прогностично�пророчо по�
переджав, що «сила держави», «зшитої» за ідеологічни�
ми «лекалами» Маркса�Енгельса, «налягла б страшним 
тягарем на життя кожного чоловіка», «власна воля і 
власна думка» котрого «мусіла б щезнути, занидіти, бо 
ану ж держава признає її шкідливою, непотрібною». 
А «люди виростали б і жили б у такій залежності, під 
таким доглядом держави, про який тепер у найабсо�
лютніших поліційних державах нема й мови. Народна 
держава сталась би величезною народною тюрмою».

Точність, з якою І. Франко описав візію майбутньої 
«величезної народної тюрми», – вражає. А ще більше 
тривожить те, що в цій «народній тюрмі» зросло декілька 
поколінь українців. Потрапив у неї також і щойно цито�
ваний автор «Золотого гомону», який не покинув Україну 
в часи її чергової окупації російською імперією. І, аби 
вижити фізично (знову вдумаймося в неймовірно точні 
прогностичні дефініції І. Франка), «власна воля і власна 
думка» П. Тичини, як і мільйонів його співвітчизників, 
«мусіла щезнути, занидіти», інакше фейкова, псевдо�
народна «держава признавала її шкідливою, непотріб�
ною». Тому кидала в тюрми, за колючі дроти ГУЛАГів, 
вивозила в Сибір чи ж розстрілювала (або ж, як кажуть 
ще російською, – «пущала в расход») усіх «іновірних».

Як наслідок, в уже незалежній Україні відзначаємо 
ще одну дату, але цього разу трагічну – початок ново�
го етапу масових репресій в Україні, який настав 1937 
року. Відзначаючи 20�літній ювілей «революції Жовтне�
вої», окупанти арештовували, катували, а потім вивози�
ли на терени Росії та розстрілювали цвіт українського 
народу. Не стало Миколи Зерова, Валеріана Підмогиль�
ного, Миколи Куліша, Леся Курбаса та тисяч інших 
українців, котрих (знову вдумаймося�) навіть не дії, а 
саме, як писав І. Франко, «думки» кремлівські «люди 
темні», «хворі тілом і духом», «признали шкідливими», 
а їх носів визнавали «непотрібною» біологічною масою, 
яка підлягала знищенню. Вбивали навіть сім’ями. Так, 
був розстріляний не тільки Микола Вороний, добрий 

приятель та «творчий опонент» І. Франка, але і його 
син Марко – багатообіцяючий молодий поет. 

Тих, що котрим дозволили існувати в «народній 
тюрмі», змушували йти на службу начебто «соціаліс�
тичній пропаганді», яка насправді була лише ширмою 
для прикриття кривавих кремлівських злочинів. І по�
стать І. Франка виявилася для неї своєрідною «золотою 
знахідкою» – адже він був прибічником «соціалізму»… 
Але якого та коли? Та й що має спільного криваве 
кремлівське місиво з думками та намірами І. Франка, 
якого, між іншим, Д. Донцов навіть картав за надмір�
ний гуманізм та лібералізм, – совєтську пропаганду, 
звичайно ж, не цікавило.

Наприклад, у пориві до фізичного виживання ко�
лишній воїн Армії УНР, а потім (з примусу) червоноармі�
єць В. Сосюра, звертаючись на «ти», навіть стверджував 
буцімто І. Франко «Любив Росію й нас її любити, / як 
Україну», – «вчив». Однак, як же бути тоді з Франковим 
окресленням Росії, як «Багна гнилого між країн Європи 
/ Покритого цвіллю, зеленню густою� / Розсадницею не�
думства і застою», що постає з його «Тюремних сонетів»? 
Виявляється і тут поетові твердження можна «перекува�
ти» дужим «пролетарським молотом». Тож знайшовся 
ще один «академік�свідок», який переконував, що це, 
виявляється, І. Франко писав про Австрію. 

Однак, як тоді бути з Франковим «Одвертим листом 
до гал.[ицької] української молодіжи», написаним ще на 
початку революційних подій 1905 року та опублікованим 
у ЛНВ? Там письменник з�поміж іншого згадував і про 
«фантомом “великої, неподільної Росії”», який за часів 
абсолютизму став «узброєний трьома доктринами: право
славієм, самодержавієм й обрусєнієм». І. Франко застері�
гав, що «доктрина самодержавія й обрусєнія дуже легко 
може подати собі руку», зокрема, і «з ліберальним доктри�
нерством», для цього достатньо на місце «самодержавної 
особи поставити самодержавну ідею», а саме – «ідею не
роздільності й єдності Росії». Тоді, попереджав письмен�
ник, знову настане продовження «дотеперішньої політики 
руйнування, визискування та оглуплювання окраїн для 
“добра” центра», запанує російський «національний авто
кратизм у ліберальнім і конституційнім плащі».

Якби�то стратегічні застороги І. Франка були почуті 
1917 або ж, принаймні, 1991 року, коли вже (напри-
клад, щодо статусу Криму) з�під «ліберального плащи�
ка» «хворого тілом і духом» Єльцина виглядала голова 
чергового російського диктатора, на вільну «вакансію» 
котрого він власноручно призначив також «хворого ду
хом» Путіна? Можливо, Україна не зазнала б чергових 
періодів «руїни» та масових смертей, зокрема, в зоні 
так званого АТО, а насправді – російсько�української 
війни. Однак, знаємо, історія не оперує твердженнями, 
висловленими умовним способом.

Утім, в останні десятиліття інтерес до справжнього 
І. Франка невпинно зростає. І приємно відзначити, що 
цьому сприяють, зокрема, львівські вчені, у тому числі й з 
університету, який титулований його ім’я. У їхніх працях 
письменник�мислитель все частіше постає в образі дер
жавника, отого – «господаря домовитого», яким він хотів 
бачити свій народ у «Пролозі» до поеми «Мойсей» та яким 
він був сам, закладаючи в мороці окупації фундамент «своєї 
Русі�України» – нового Державного Дому, до якого, вірмо, 
колись повернуться не тільки, як заповідав І. Франко, «і 
Дон, Бескиди і Кавказ», але, якщо колись пробачимо, й 
Москва – «сепаратистка» ще з часів Київської Русі. 
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Червона ручка, довга указка, стерті від крейди 
пальці та поважний вигляд – зазвичай саме такі асоціа�
ції виникають при слові «вчитель». Та й згадка про цю 
професію не викликає жодної думки про її надсклад�
ність, це ж вам не шахтарем бути�.. Виявляється, бути 
шахтарем подекуди значно легша робота. 

Гуманітарним, природничим та технічним факуль�
тетам державні вищі навчальні заклади �� рівня акреди��� рівня акреди� рівня акреди�
тації надають прекрасну можливість пройти педагогічну 
практику. Власне, це не лише можливість, а й обов’язок, 
не виконавши який можна «успішно» попрощатися зі 
своєю alma mater навіть на четвертому році навчання. 
Тому для деяких згадка про практику викликає мурашки 
по шкірі та внутрішній спротив, а для декого – навпаки, 
можливість проявити себе та свої знання на нелегкій педа�
гогічній ниві. Перші очікують найгіршого, інші гадають, 
що здобудуть там ледь не лаври. 

Власне, у цьому випадку можна сміливо креслити усім 
відому табличку «очікування –  
реальність», бо те, що уявля�
єш, виглядає кардинально ін�
шим порівняно з тим, з чим 
стикаєшся. 

Майже два місяці та�
кої практики все�таки дають 
свої плоди, подекуди змі�
нюють погляд на життя та 
все суще, а також є хоро�
шою нагодою зрозуміти, хто 
все ж таки той, хто кожної 
перерви зникає за дверима 
учительської, завзято (або не 
дуже) розмальовує зошит червоним та списує не одну 
крейду на дошці? Що криється у закуліссі професії 
«вчитель»? Та чи легкий цей вчительський хліб? –  
Перевірено на власній шкурі. 

ЗАВОЮВАТИ ДОВІРУ. Ідучи до школи після уні�
верситетського гартування, я думала, що гори зверну, з 
ентузіазмом писала свій перший конспект, думала, що 
своєю діяльністю зможу зробити прорив в українській 
педагогіці. Однак, коли заходиш до класу, прямуючи не 
до однієї з парт, а до святая�святих – вчительського сто�
лу, уся впевненість кудись зникає. Я, успішна студентка, 
випускниця середньої школи, врешті медалістка, у перші 
же хвилини уроку відчула, як у мене у буквальному зна�
ченні цього слова тремтять коліна. 

Своє перше «добрий день, діти» я сказала не над�
то голосно, як очікувалося, і одразу ж припустилася 
жахливої помилки. Переді мною були восьмикласни�
ки, називати яких «дітьми», як мінімум, некоректно. 

Дехто почав підсміюватися, дехто переглядатися між 
собою, та так, що я забула, про що маю далі говорити. 
Після цього «діти» почали шуміти, а я, ніби шукаючи 
укриття, – задкувати до дошки та червоніти. 

Пріоритетним завданням учителя�початківця є на�
лагодження контакту з учнями. При цьому варто вра�
ховувати не лише вік та стать, а й сам клас, у кожному 
з яких панує особлива атмосфера, яку потрібно якось 
відчути. Комусь для цього достатньо кілька хвилин, ко�
мусь – роки педагогічного стажу. 

Варто визначити для себе, ким ви хочете бути для 
учнів – другом, наставником, доброю матір’ю чи при�’ю чи при�ю чи при�
кладом для наслідування. Найкраще, звісно, це все 
поєднати. Але у такому разі не треба бути для учнів 
тираном. Повага не має виникати через страх, а лише 
через довіру. 

Власне, у цьому і проблема нашого шкільництва –  
здебільшого надто добрих учителів діти не сприй мають. 

На моє запитання «Яким має 
бути вчитель?» усі дружно 
відповідали: «Справедливим і 
строгим». Чомусь українським 
школярам важко сприймати 
навчальний матеріал без бука. 
Чи це такі масові постколоні�
альні наслідки, чи нагальна 
потреба у більш кардинальних 
змінах – поки що не знаю. 

Протягом своєї практики 
я затято намагалася довести 
учням, що педагогічна тира�
нія – це не метод, якого вони 

дійсно потребують, намагалася показувати їм альтерна�
тиви, однак щось змушувало їх і далі шуміти та ігно�
рувати мої попередження. 

Багато сумлінних учнів часто вибачалися за своїх 
однокласників, одна учениця навіть пояснила, що це 
вони завжди так із молодими недосвідченими вчите�
лями. Саме тоді я і задумалася: що потрібно зробити 
мені, аби учні вважали вчителя досвідченим. Невдовзі 
це забулося. Ми звикалися з учнями, я далі давала їм 
свободу у висловлюваннях та спонукала їх думати, а 
в останній день свого вчителювання я спостерігала за 
сумними оченятами, які завзято просили мене залиши�
тися, а потім взяли з мене обіцянку, що якщо я стану 
вчителькою, то лише у їхній школі. 

Одна моя викладачка сказала, що потрібно стара�
тися не порушити чітку межу «вчитель–учень». Власне, 
ця межа має бути лише у знаннях, але аж ніяк не у 
зверхності. Педагог на те й педагог, що має вести учнів 

Тетяна ХОРОНЖУК (ФЛУ-43)

За вчительським хлібом

Вчитель не просто відповідальний за учнів,  
вчитель відповідальний за націю
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(буквальний переклад з грецької), а щоб вести учнів, 
то вони мають дати руку. Повірте, учень ніколи не до�
зволить себе вести людині, якій не довіряє.

МОТИВУВАТИ. Першого ж дня, коли я почала щось 
захоплено розповідати про Лесю Українку, це чомусь 
нікого не зацікавило. Учні не звикли до півторагодинних 
лекцій, які звичні для мене. Саме тоді я зрозуміла, що 
яким би геніальним не був матеріал, він не дійде до сві�
домості учнів, якщо їх не зацікавити та не мотивувати. 

Я у розпачі не знала що робити, що саме так «сим�
біозно» учні демотивують педагогів, а педагоги учнів. В 
учительській після того уроку я почула одну вартісну 
заувагу. «Учні, мабуть, хочуть, аби перед ними танцю�
вати чи навіть на голові стояти», – обурювалася одна 
із досвідчених вчительок. 

Я довго про це думала, сумно зітхаючи та нарі�
каючи на українську освіту, поки інша вчителька не 
вимовила блискучу річ. «Я не вступила в театральне, 
тому пішла вчити у школу, тут я можу вистави ставити 
по кілька разів на день», – натхенно розповідала вона.

А й справді, вчитель повинен бути актором. На�
стрій вчителя не має відображатися у щоденниках 
учнів і взагалі виступати перед такою незаанґажованою 
аудиторію – таки честь, як не крути. 

Коли я підпрацьовувала продавцем, мені казали, що 
я ніколи нічого не продам, коли цього дійсно не хотітиму. 
Так само і вчитель ніколи не змотивує учнів, якщо сам 
не буде мотивованим. 

Єдине ось – важко мотивувати до вивчення україн�
ської мови. Мовляв, ми ж знаємо, українську, для 
чого її? Інша справа – англійська, німецька, китайська 
врешті�решт. 

Шевченко радив вчитися чужого і не цуратися свого, 
а я скажу, передусім треба вчитися свого. Особливо мови, 
адже вона визначає нашу ідентичність. 

Тільки ось помітила я, що учнів не надто моти�
вують класики, вони ставали більш активними, коли 
я їм вмикала Вакарчука і пропонувала шукати у його 
піснях односкладні речення. Один учень після такого 
уроку відкинувся на стілець і вражено мовив: «Моє 
життя ніколи не буде колишнім. Я все життя слухав 
пісні, і не знав, що у них є односкладні речення». 

Звертатися на уроках до історії доцільно, бо без неї 
ми не варті майбутнього, але ігнорувати теперішнє – 
означає зводити нанівець усе. 

НАВЧИТИ. Звісно, показати, що ти «свій у дошку» –  
таки легке завдання, але ось подати матеріал та так, 
щоб зрозумів кожен – завдання суперскладності. І все 
не через те, що треба самому володіти матеріалом, треба 
вміти цей матеріал донести. 

Я, наприклад, завжди інтуїтивно розуміла ті ж одно�
складні речення. Коли ж справа дійшла до викладання, 
я зрозуміла, що не можу учням цього пояснити, не вико�
ристовуючи вищі наукові матерії. Університет подекуди 
вчить забути усе, що вчили в школі. Повертаючись до 
школи, треба забути усе, що вчать в університеті. 

Моя однокурсниця ніколи не розуміла дечого з  
дієслова. Практикуючи у школі вона збагнула тему 
блискуче. 

Щоб навчити потрібно вчитися, але і навчаючи 
можна навчитися ще більше. 

І ось цей момент, коли стоїш біля дошки і дивиш�
ся на обличчя цих малих всезнайок, які перебувають у 
надскладному віці, розумієш, що треба їм донести якусь 

інформацію, треба чимось заповнити їхні світлі голови, 
треба їх підготувати до такого нелегкого життя… І ти 
починаєш щось пояснювати, стирати пальці об дошку 
та псувати голосові зв’язки. І ти розумієш, що ось пе�
ред тобою люди, які творитимуть майбутнє, а те, що ти 
скажеш може допомогти їм колись. 

Це ж яка відповідальність формувати у малих лю�
дях людей з великої літери�..

Учні це не завжди розуміють. І винні не вчителі. 
Проблема загалом у поколінні, яке не до кінця розуміє, 
як творити те, що так довго руйнувалося. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Пригадуєте я казала про 
надскладність вчительської професії? Так ось, склад�
ність не лише у тому, що потрібно формувати нові по�
коління. Вчителі по�правді несуть кримінальну відпо�
відальність, якщо щось стається з учнями на уроці. 
Тобто, читаючи свій матеріал, напружуючи свій мозок, 
вчитель повинен ще й думати, чи прийде учень, що 
просився вийти в туалет, і чи з ним щось по дорозі не 
трапиться. Надто важко. 

Кожен у дитинстві мріяв щось «малювати» у зоши�
тах червоною ручкою. Моя мама згадує, що у її дитин�
стві ручки такого кольору не були у вільному продажу, 
хоча вона мріяла мати таку. Однак ви й не уявляєте, як 
іноді важко перекреслювати старанно виведені слова в 
учнівському зошиті, якщо вони написані неправильно, 
як важко ставити одиниці чи навіть просто підняти 
голос на учня. Опісля весь вечір мучить совість.

Одного разу я двом галасливим дівчатам на задній 
парті у пориві гніву випалила: «Ви виглядали розумни�
ми». І ніби нічого такого. Але я не могла заспокоїтися 
до кінця уроку, а на перерві все�таки вибачилася. 

Відповідальність ще й у тому, аби дійсно достукати�
ся до світлих учнівських голів і «проростити там зерна 
істини», – чи як там кажуть у школі. Адже, коли в ди�
тини погана оцінка, то винна не дитина, а вчитель, що 
не навчив. Часто в учительській я була свідком таких 
батьківсько�вчительських баталій. Перемагали здебіль�
шого вчителі. 

Якось учні мене запитали, що я хочу на Миколая, і 
я на повному серйозі відповіла: «Аби ви чогось навчили�
ся». Сама від себе того не очікувала. Справді, найкращим 
подарунком для мене стало те, що вони добре написали 
контрольну. Значить, я недаремно старалася. Коли ж 
вони щось не знають, здебільшого кожен учитель шукає 
проблему в собі. 

Та якось склалося так, що ті, хто працює у тій же 
шахті, отримують достойну оплату через складність ро�
боти. Мотивація працювати вчителем часто знижується, 
коли вперше отримуєш свою зарплатню. Питання: хто 
ж тих майбутніх шахтарів має вивести в люди?

На останньому уроці мене питали учні, чи хочу я 
далі бути вчителем. Питання не з легких. Я думала, 
що вчителем бути легше. І хоча у моїй характеристиці 
написано, що я «готова до викладання в школі», я все 
ще думаю над цим. Вчителі ж в учительській ствердно 
відповіли, що, попри все, хочуть працювати з дітьми. 

***
То який же він – вчительський хліб? Я скажу, що 

не солодкий. Однак саме хлібом з сіллю, а не з цукром, 
зустрічають в Україні. Можливо, у цьому і смак цієї 
нелегкої професії – зустріти і провести у життя нові 
покоління українців. 
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Сучасна українська літе�
ратура – надзвичайне джерело 
творчості та натхнення. Теперіш�
ні  митці слова просто ди вують 
своїм унікальним талантом, 
створюючи цікаві, неординарні, 
модерні роботи. Але  всупереч 
цьому, така література  недо�
статньо популярна. Особливо 
це стосується поезії.  Справжня 
поезія загубилася серед стела�
жів полиць. Її не завжди визна�
ють сучасні читачі, а особливо 
молодь. Можливо, проблема у 
«юності» поетичних робіт і в не�
достатній часовій дистанції, щоб 
зрозуміти усі заховані глибини 
та сенси. Тим не менш, необхід�
но, щоб більше людей цікавило�
ся сучасними творами. А отже, 
варто писати про це, популяри�
зувати, роздумувати та говорити 
про поезію сучасників, пізнавати 
творчі неосяжні простори.

Першим поетом, з творчістю 
якого нам варто ознайомитися, 
– є Галина Крук. І одразу де�
кілька біографічних фактів про 
поетесу. Галина Крук – поетка, 
літературознавця, перекладач. 
Член Асоціації українських 
письменників (2001) та віце�
президентка Українського цен�
тру ПЕН�клубу (2010). Перемо�
жець Літературної премії імені 
Богдана�Ігоря Антонича «Приві�
тання життя» (1997), лауреатка 
премії «Гранослов» (1997) та ви�
давництва «Смолоскип» (1997). 
Авторка поетичних збірок «Манд�
ри у пошуках дому» (Львів, 
1997), «Сліди на піску» (Київ, 
1997), «Обличчя поза світли�
ною» (Київ, 2005) та «Спів/
існування» (Львів, 2013), «До�
росла» (Львів: «Видавництво 
Старого Лева», 2017), а також 
численних публікацій у літера�
турній періодиці. Тепер Галина 

Крук працює у Львівському на�
ціональному університеті імені 
Івана Франка, в якому ділиться 
своїм викладацьким досвідом з  
великою кількістю студентів. 
Вір ші поетеси вражають майстер�
ністю та глибиною змісту. Справ�
ді її поезія спонукає до думання –  
після прочитаного. Особливу 
увагу варто звернути на збірку 
«Доросла», яка є найновішою з 
її поетичного доробку, оскільки 
вийшла лише 2017 року. Ду�
шевність, особливе сприйняття 
світу, спостережливість, самопіз�
нання, чутливість, емоційність –  

усе це майстерно переплітається  
на сторінках книги авторки. 
Вона прагне розповісти про своє 
розуміння світу, а точніше по�
різному представити свій досвід 
сприйняття душі. Адже, що таке 
«доросла» для поетеси? Це  аж 
ніяк не віковий стан і навіть не 
стан душі. Це стан поетичної 
творчості, коли поет говорить 
про ті речі, про які раніше волів 
би мовчати. Але настає час, коли 
всі, раніше заховані, нестримні 
помисли, відчуття та емоції від�
кривають шлях до серця чита�
ча. Тоді починаєш розуміти своє 

призначення – свою сутність. 
Вже з розділів збірки бачимо, що 
Галина Крук пройшла нелегкий 
шлях до, так званого, дорослі�
шання. Було багато чого: і що 
кожному могло б трапитись, і 
прагнення стати собою, і робота 
над помилками, і перебування 
на полях війни,  і спроба втри�
матись на чотирьох ногах, і лег�
коважні «мухи творчості», і на�
віть спроба знайти альтернативні 
джерела світла... Не легко збаг�
нути усі перипетії дорослішання,  
але їх легко відчути, повільно 
читаючи, осмислюючи кожен ря�
док, немов  тонеш у хвилях слів, 
після чого й приходить саме ро�
зуміння. Одним словом, відчут�
тя після прочитаних віршів зі 
збірки – надзвичайні. Ти немов 
занурюєшся в інший світ і стаєш 
його частинкою. А почуття пере�
повнюють душу й тіло. 

боже,

якщо ти планував мені стільки 
всього

треба було дати мені нерви,  
як корабельні канати

треба було мені дати шкіру огру-
блу, як парусина

треба було мені дати серце,  
як якір

щоб отак кинув його за борт –

і жодні хвилі його не зрушать з 
місця

у відкритому морі

у відкритому як рана морі 

у відкритому як смертельна рана 
солоному морі

кажеш мені:

греби руками, дитино, греби руками,

доки я вигадую весла

(Галина Крук  
із поетичної збірки «Доросла») 

Оля БОМКО (ФЛУ-15)

Із поетичних уст сучасності
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Сад, який гостинно за�
просив у свої володіння 15 
і 22 квітня, входить до при�
родно�заповідного фонду як 
об’єкт загальнодержавного 
значення, є одним із най�
старіших садів України та 
Східної Європи. 

Погода була сонячною, 
тому сотні містян скориста�
лися можливістю прогуля�
тися територією Ботанічно�
го саду Львівського націо�
нального університету імені 
Івана Франка.

Весняна краса за�
чаровувала відвідувачів. 
Львів’яни вдихали аромати 
квітів, фотографувалися, си�
діли на газонах та лавочках 
і милувалися розмаїттям 
барв природи. Вабили око 
надзвичайні ранньовесняні 
багаторічники: чемерник, 
ряст, сон�трава, горицвіт та 
ін. Зацвіло у саду також й 
Адамове дерево (Павловнія 
пухнаста), яке періодично 
цвіте та плодоносить, однак 
часто потерпає від морозів. 
А «найпопулярнішою» кра�
сунею стала магнолія вер�
болиста, яка дивувала усіх 
своїм розкішним вбранням. 
Відвідувачі стояли «у черзі», 
щоб зробити світлину із кві�
тучою магнолією.

До речі, про магно�
лію існує прекрасна, овія�
на серпанком легенда: 
японська дівчина на ім’я 

Кейко заробляла на життя, 
створюючи з паперу квіти. 
Одного разу папуга відкрив 
їй велику таємницю: папе�
рові квіти можна оживити, 
якщо окропити їх крап�
линою своєї крові, але не 
останньою краплиною. Дів�
чина прислухалася до слів 
пташки і швидко розбага�
тіла, але її коханий, ласий 
до багатства й розкоші, 
змусив дівчину оживити 
квітку останньою крапли�
ною крові. Дівчина помер�
ла, подарувавши життя де�
реву. Відтоді квітка магно�
лії символізує шляхетність 
і щедрість душі.

Неповторного колори�
ту надзвичайній атмосфері 
Ботанічного саду надавало 
озеро. Ідучи до нього можна 
було прочитати вірші відо�
мих українських письмен�
ників, у поетичних строфах 

яких оспівано чар природи. 
«Ви знаєте, як липа ше�
лестить?» (П. Тичини) –  
рядки над озером навіяли 
спокій, радість і гармоній�
не відчуття дотику до при�
роди.

Запрошуємо всіх охо�
чих відчути поезію приро�
ди, насолодитися красою 
Ботанічного саду Львівсько�
го національного універси�
тету імені Івана Франка. 

Марія МАХНО (ФЛО-12)

Поетика квітня, або про дні відкритих 
дверей у Ботанічному саду Університету

Вишиванка – це уні�
кальне віддзеркалення 
душі українського народу. 
Мало хто знає, що саме 
цей витвір мистецтва має 
сакральне значення, є по�
тужним оберегом. Вишив�
ка має здатність говорити...

Не може не радува�
ти, що українці з року в 
рік урочисто святкують 
День вишиванки. Ось і 
Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка не оминула ця 

знаменна подія. Більше 
того, 17 травня відбувся 
захід «Підспідок україн�
ської вишиванки» на чолі 
із творцем сучасних виши�
ванок – Ольгою Березою. 
Уже в назві цієї зустрічі 
криється щось незвідане. 
Адже більшість із присут�
ніх не знали, що колись 
вишиту сорочку не вико�
ристовували як окремий 
одяг, це була, насамперед, 
спідня білизна. Цікавим 
є те, що саме патрон на�

шого університету, Іван 
Франко, першим почав 
носити вишиванку на що�
день, зазвичай, під мари�
нарку. Пізніше він одягав 
вишитий галстук. Навіть 
тогочасна еліта брала з 
нього приклад. У галсту�
ки матері вшивали зерна 
маку, посвячене зілля, на�
тільні хрестики для своїх 
синів, це мало оберігати 
їх від всього злого. Вза�
галі, історія українського 
націо нально го вбрання ся�
гає дуже глибоко, та вона, 
безперечно, варта нашої 
уваги. Прекрасно, що є 
такі люди, які досі підтри�
мують давні традиції, зви�
чаї, не дають їм безслідно 
зникнути. Однією з них 
є Ольга Береза – надзви�
чайна мисткиня, яка дуже 
трепетно ставиться до ви�
шивки. Вона із захватом 
розповідала про символіку 
кольорових ниток, узорів, 

різноманітність технік ви�
шивання, власне, про при�
значення цього виробу та 
його роль у житті людей. 
Також майстриня захоп�
люється хусткуванням і 
залюбки продемонструва�
ла нам різні способи за�
плітання хусток. Окрім 
цього, Ольга Береза ще й 
пише чудові вірші та поді�
лилась із нами частинкою 
своєї поезії, декотрі із них 
саме про вишивку.

Відчувати зв’язок із 
попередніми поколіннями, 
продовжувати їхню спра�
ву, ось що є дійсно важ�
ливим для людини. Отож 
не забуваймо про нашу 
національну гордість –  
вишиванку, саме її краса 
може врятувати світ. А 
правильне використання 
символів у вишивці неод�
мінно допоможе досягти 
бажаного успіху, головне 
тільки вірити у це. 

Христина ШКРІБЛЯК (ФЛУ-24)

Підспідок української вишиванки
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Окрім гучного приїзду до Львова першої особи 
нашої держави, у Львівському національному уні�
верситеті імені Івана Франка 29 квітня відбулася 
ще одна не менш знакова подія. Уже за доброю тра�
дицією в стінах найкращого університету проведено 
X�� Всеукраїнську наукову конференцію «���AT 
ACADEM�A», яка дає змогу молодим науковцям 
продемонструвати плоди своєї праці з різних філо�
логічних дисциплін. 

Цього року тема зустрічі стосувалася досліджень 
глибинності українського мистецького слова, було 
розглянуто питання інтерпретації класичних зразків 
української літератури. Окрім того, молоді учені зо�
середили свою увагу на естетиці та прагматиці про�
читання фольклорних творів.

Участь у молодіжній конференції взяло понад 80 
осіб з усіх куточків України. До Львова завітали гості 
з Житомира, Луцька, Білої Церкви та Києва. Хтось 
побував на такому заході вперше, проте були й ті, хто 
вже вкотре приїжджає до Львівського університету, 
аби поділитися своїми науковими здобутками.

Конференція традиційно розпочалась із приві�
тання декана філологічного факультету Святосла�
ва Пилипчука. Також на гостей чекало неймовірне 
музичне вітання від квартету «Cre�cendo» та пре�
зентація другого випуску збірника наукових праць 
«���AT ACADEM�A». Опісля роботу розпочали 
секційні засідання, де кожен учасник конференції 
мав змогу виступити із доповіддю та почути чимало 
корисних порад і тем. На конференції були пред�
ставлені літературознавчі, фольклористичні та мо�
вознавчі дослідження. Як правило, студенти у своїх 
роботах порушували актуальні проблеми, які до 
того часу залишалися поза увагою дослідників. Піс�
ля закінчення конференції всі учасники матимуть 
змогу надіслати свої роботи до редакційної колегії, 
аби вже наступного року на черговій конференції 
знайти своє ім’я в списку авторів третього випуску 
збірника наукових праць «���AT ACADEM�A».  

Христина БІЛЕЦЬ (ФЛУ-36)

«VIVAT ACADEMIA»

Катерина КРУГОВА (ФЛУ-15)

Брія Блессінг у Франковому університеті

«One day meeting» – це можливість для моло�
ді поспілкуватися з відомою особистістю. У рамках 
цього проекту 23 квітня на філологічному факультеті 
відбулася зустріч з американською та українською 
співачкою, композиторкою Брією Блессінг. Організу�
вали цю зустріч ГО «Львівський Молодіжний Клуб» 
та Профком студентів філологічного факультету. 

Спочатку гостя коротко розповіла про себе, як 
потрапила в Україну. А згодом почала відповідати 
на запитання слухачів – і про книги, і про музику, і 
про шоу «Голос», де Брія була в команді Святослава 
Вакарчука, і про власну волонтерську діяльність. 

До речі, було дуже багато запитань про її став�

лення до української мови, адже приїхала співачка 
з Америки і, як відомо, українську вивчила само�
тужки. Від себе хочу додати, що у Брії гарна ви�
мова і вона вільно спілкується українською, хоч і 
з незначними помилками, як сама стверджує – «з 
неідеальною граматикою». На запитання, хто їй 
ближчий за ментальністю, відповіла: «Напевно, на�
половину я взяла позитивні риси від українців і від 
американців». 

Важливою частиною життя Брії є спілкування 
з Богом. І коли з’явилося питання: «Яку б єдину 
річ ви вирішили змінити в світі?», відповіла: «Я 
хочу, аби кожен, українець він чи американець, 
відчув любов Ісуса так, як це відчуваю я».

Діалог завершили запитанням про те, чи вірить 
співачка у молоде покоління українців. «Так. А 
хто ж, як не ви?», – ствердно відповіла гостя. 

І звісно, всі змогли сфотографуватися з над�
звичайно позитивною, енергійною, веселою Брією 
Блессінг.

Насправді, такі зустрічі надихають на нові 
звершення, на нові досягнення, вони спонукають 
рухатися уперед, аби змінити себе та світ, що до�
вкола. Бо хто ж, як не ти? 
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Давно не було такого, щоб в Актовій залі Уні�
верситету було так людно. Мабуть, перший раз на 
лекцію прийшли студенти, які зазвичай прогу�
люють заняття. Ще б пак, адже цього разу лекто�
ром був Тарас Тополя – лідер гурту «Антитіла», 
волонтер і просто щасливий татусь. Цієї зустрічі 
чекали довго і з нетерпінням, відколи у соцмережах 
з’явилася інформація про дату заходу. Попри щіль�
ний графік та майбутній тур Північною Америкою, 
співак все�таки знайшов час, щоб поспілкуватися зі 
студентами наприкінці березня. Ця подія сталась  
і за участі «UReport» – глобального молодіжного 
проекту, запровадженого ЮНІСЕФом в Україні. 
Серед голлівудських зірок цей проект підтримує 
улюбленець мільйонів – Девід Бекхем – англієць,  
відомий футболіст та активний громадський діяч. 
Організація проводить анонімне опитування серед 
молоді, що дає змогу дізнатися, чим живе і що 
думає майбутнє країни. Тож Тарас Тополя також 
заохочує долучитися, бо таким способом можна 
багато чого змінити і краще пізнати молодь. Після 

неве ликого знайомства з UReport, студенти дали 
волю словам і мали змогу запитувати Тараса То�
полю про все, що їх турбувало. Найпопулярнішим 
було питання, пов’язане із назвою гурту, а  найори�
гінальнішим: «Коли з’явиться спільний саундтрек 
з Альошею?», – співачкою та дружиною Тараса. 
Крім цього, студентів цікавили майбутні плани, 
курйозні випадки, волонтерство, поради щодо му�
зики, словом усе. Ці дебати могли тривати вічно, 
але усьому хорошому рано чи пізно настає кінець. 
Тож на завершення Тарас Тополя заспівав новий і 
дуже популярний сингл «Там, де ми є». Кліп до цієї 
пісні вийшов на екрани три місяці тому. Глядачі 
підспівували слова пісні, у залі була неймовірна  
атмосфера – живий звук, гітара… Були і щасливчи�
ки, які виграли подарунки від UReport та україн�
ського гурту. Тож хочеться донести той головний 
меседж і закінчити рядками із уже згаданої пісні  
«…прощай швидко або ніколи. Часу мало, маєш ді�
йти. Хочеш правди? Мусиш знайти…» Тож все в на�
ших руках. Створімо країну для нас там, де ми є… 

Інна МАТВЕЄВА (ФЛУ-15)

«Там, де ми є…»

Кожний конкурс – це змагання, що супрово�
джується хвилюванням. Для глядачів та гостей – це 
захопливе дійство. Для організаторів та учасників –  
два місяці ретельної підготовки і кілька годин, 
що пролетіли як одна мить. 24 квітня у клубі 
«Пікассо» відбувся довгоочікуваний захід «Міс 
філологічного факультету 2018», який зоргані�
зувало Профбюро студентів нашого факультету. 
Дванадцять гідних конкуренток доклали чимало 
зусиль і старань, аби здобути прихильність гля�
дачів і перемогу. У залі зібралося багато друзів 
і рідних для учасниць людей, філологів і нефі�

лологів, які прийшли побачити справжню вес�
няну красу і підтримати конкурсанток. Захід, 
який розпочали з хвилини мовчання й згадки 
про Олену Орищин, загиблу нещодавно красуню 
філологічного факультету, студентку �� курсу, 
тривав три години, упродовж яких чарівні сту�
дентки продемонстрували два неповторні дефіле 
(зокрема, у вечірніх сукнях), два особливі танці 
(«Журавлі» і «Танго»), взяли участь в інтелек�
туальній битві; були впевненими у собі рокера�
ми, ніжними «журавлями», пристрасними тан�
цівницями танго, розкішними королевами балу. 

Олеся КІЦАНЮК (ФЛУ-15)

Історія однієї корони
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Інтелектуальний конкурс розкрив здібності та 
зацікавлення конкурсанток. Тому нелегко дався 
вибір членам журі, серед яких були спонсори, 
Ірина Кметь, заступник декана філологічного фа�
культету з виховної роботи, Андрій Білинський, 

голова Профкому студентів Університету, а та�
кож Богдан Іванусь, якого щойно переобрали на 
посаду голови Студентської ради ЛНУ. То хто ж 
переміг? Вітаємо найчарівніших студенток філо�
логічного факультету:

Анну Герлянд (ФЛК�21)   – «Міс загадковість»;

Альбіну Дмитрову (ФЛУ�14)  – «Міс екстравагантність»; 

Олесю Кіцанюк (ФЛУ�15)   – «Міс посмішка»; 

Анастасію Корзун (ФЛС�12)   – «Міс привабливість»;

Людмилу Кудибин (ФЛУ�15)  – «Міс спокусливість»;

Ольгу Пастернак (ФЛК�21)   – «Міс фото» (кількість уподобань її світлини у соціальній мережі

         була найбільшою);

Катерину Познухову (ФЛУ�15)  – «Міс інтелект»;

Ольгу Христоріз (ФЛУ�15)   – «Міс ніжність»;

Анну Хровст (ФЛО�12)   – «Міс фантазія»;

Діану Матвіїв (ФЛС�12)   – «Міс грація» та «Перша віце�міс факультету»

Олену Ольшанську (ФЛУ�15)  – «Міс глядацьких симпатій» та «Друга віце�міс факультету»;

Христину Леськів (ФДЛУ�15)   – «Міс елегантність» та «Міс філологічного факультету 2018».

Вітаємо всіх учасників свята краси з перемо�
гою, адже конкурс допоміг дівчатам усвідомити 

власну привабливість і чарівність, виявити здібнос�
ті і талант, зрозуміти, що не тільки зовнішня краса, 
а й інтелект, внутрішні риси людини допомагають 
гармонійному та всебічному розвитку особистості. 
Подарунки красуням вручала «Міс філології 2016», 
а відтепер новий голова студентської ради філо�
логічного факультету – Юля Потапчук (ФЛХ�31). 

Що ж, конкурс закінчився, корона в надійних 
руках і на надійній голові, а емоції, що їх кожен 
отримав від заходу, ще довго викликатимуть по�
смішку на обличчі.

Особлива подяка Олі Борівець (ФЛУ�43) та 
Анні Жищинській (ФЛУ�11) (очільницям Профбю�
ро студентів філологічного факультету), хореографу 
Олені Лесик (ФЛК�31), а також усім, хто долучився 
до цієї копіткої, але дуже приємної справи. 
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Насамперед цікаво було ді�
знатися, що саме зумовило інтерес  
до України та її унікальної мови. 
Відповіді були найрізноманіт�
нішими: Юстина Ковалік має 
українське коріння, Клявдія 
Качмарек зі захопленням слухає 
українські народні пісні, зокрема 
цікавиться телепроектом «Голос 
країни», Адам Гізінський ви�
являє змалку інтерес до історії 
України, захоплюється добою 
козацтва – в одинадцять років 
прочитав книгу Генрика Сенкеви�
ча «Вогнем і мечем». Саме тому 
близьким його розумінню є тра�
диція українського кобзарства. 
Мотивацією вивчати українську 
мову для Віктора Доброня стали 
події Євромайдану, за якими він 
уважно спостерігав і співпережи�
вав учасникам. Його вразив под�
виг героїв Небесної Сотні, опір 
українців проти несправедливих 
дій бюрократично заангажовано�
го істеблішменту. Нині Віктор, 
навчаючись на першому курсі 
української філології в Позна�
ні, щиро сподівається на припи�
нення сепаратистських виступів 
на Сході нашої країни: «Ми за 
Україну�».

Окрім цього, ми цікавилися 
тим, з якими труднощами сти�
каються польські україністи при 
опануванні мови. Першокурс�
ницям Клавдії та Юстині най�
важчим в українській мові, як 
загалом і більшості іноземцям, 
видається граматика. «Для мене, 

наприклад, найбільша проб лема 
в українській мові, – каже Вік�
тор, – це не граматика і не  
категорії, але наголоси». Ми 
заспокоїли його тим фактом, 
що для багатьох українців над�
людським подвигом є опануван�
ня правил наголошування слів. 
Адам, який протягом п’яти років 
вивчав українську паралельно з 
російською, зазначає, що ці дві 
мови йому сильно плутаються, 
але саме українська є легшою 
для сприйняття, бо має багато 
елементів подібних до польської. 
Проживши трохи більше ніж 
тиждень у Львові, Якуб Сівін�
ський, студент третього курсу, 
стверджує, що якою б важкою 
не була граматика української 
мови, він усе�таки її досить доб�
ре розуміє. «Умію відповідати 
на питання, але я знаю, що у 
мене часто погані наголоси, і ре-
чення, які я створюю, не завжди 
правильні, не завжди такі, які 
повинні бути, але все розумію. 
Просто потрібно практикува-
тися».

Поцікавившись тим, які 
дисципліни вивчають польські 
студенти, ми з’ясували, що, 
окрім граматики, лексики, лі�
тератури та історії, україністи 
в Познанському університе�
ті освоюють українську куль�
туру, історію православ’я та 
церковнослов’янську мову. Тер�
мін навчання на бакалавраті ста�
новить три роки, у магістрату�

рі – два. Є також аспірантура, 
в якій, на жаль, навчається не 
так багато студентів. Предмети 
викладають переважно польські 
викладачі з українським корін�
ням, а також деякі українці.

До того ж ми запитали поз�
нанських студентів про те, що 
так хвилює сьогодні більшість 
українців, які бажають відвідати 
іншу країну: який метод вивчен�
ня іноземної мови вони найбіль�
ше уподобали. Віктор сказав, 
що любить дивитися українські 
фільми в оригіналі. Клавдія, як 
вже зазначалося, любить слу�
хати українські народні пісні. 
Юстина підтримує її, але надає 
перевагу сучасним виконав�
цям, зокрема музичним гуртам 
«Океан Ельзи», «Kozak �y�tem», 
«Тінь соця», «Еней» та ін. Особ�
ливо здивував нас Якуб, який, 
як виявилося, читає та самос�
тійно перекладає вірші Бориса 
Гуменюка. «Мені подобається, 
що він пише правдиво. Це вірші 
написані під час війни».

Загалом враження поляків 
і від Львівського університету, 
і від міста дуже позитивні – ба�
гато гарних місць і товарись�
ких людей. Цікаві традиції, а 
зокрема писанкарство, що його 
навчала познанських студентів 
Ірина Кметь, наш заступник де�
кана. За цим цікавим заняттям 
ми і застали познанців і разом 
долучитися до створення писа�
нок. 

Вероніка ЛІНЬКОВА (ФЛУ-32)

«Найбільша проблема  
в українській мові – не граматика»,

або як польські студенти вчать  
українську мову?

З 12 по 23 березня Львівський національний університет імені Іва-
на Франка відвідала група польських студентів-україністів із Познан-
ського університету імені Адама Міцкевича. Мета їхньої мандрівки –  
вивчення та удосконалення знань української мови, а також можли-
вість ближче познайомитися з українською культурою. Спеціально 
для газети «Ярослов» ми взяли інтерв’ю, аби дізнатися, які труднощі 
виникають у студентів-іноземців, зокрема в поляків під час опанування 
української мови.
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17 травня 2018 року на філологічному факульте�
ті Львівського національного університету імені Івана 
Франка відбулася творча зустріч із знаним українським 
поетом Володимиром Олейком (народився у Пустомитах 
на Львівщині), який 1997 р. виїхав на постійне про�
живання до Лондона, де здобув ступінь маґістра Вищої 
лондонської школи економіки та політології. У Британії 
викладає українську мову як іноземну.

Як відомо, поети не бувають колишніми – і це вко�
тре підтвердив поет�пустомитівець. Цьогоріч, узимку, 
він мав нагоду мандрувати дивовижною Патагонією, про 
яку більшість із нас на пострадянському просторі уперше 
мали змогу довідатися з роману (згодом з однойменного 
фільму) Жуля Верна «Діти капітана Ґранта». Поєднав�
ши експресивний переказ вражень про пейзажну красу 
та екзотику птаства, фауни й флори із читанням своїх 
поезій, Володимир Олейко засипав присутніх багатю�
щим фактажем, документуючи свої розповіді й читання 
віршів власними світлинами мандрівних митей у Пата�
гонії. «Там лід, льодовики неймовірно інтенсивного ко�
льору, – наголошував він. – Я такого раніше ніколи не 
бачив… А ще я бачив там кондора – чи не найбільшого 
в світі птаха, така собі вівця з крилами…». Мандрівника 
вразило й те, яка чистота панує поодаль від цивілізації, 
поза населеними пунктами – і, навпаки, жахливе згро�
мадження пластику на окраїнах міст і містечок. Цей 
очевидний контраст мимоволі наштовхує людину на 
роздуми про планету та її екосистему, відзначив поет.

Звісно, поет розповів і про своє життя в Лондоні. 
Там, у столиці Великобританії, функціонує Український 
читацький клуб, в якому українці�емігранти збираються 
щонайменше один раз на місяць. Під час зустрічей від�
буваються читання різних текстів і їхнє обговорення, 
причому дискусії інколи вкрай затяжні, тривають допіз�
на – іноді доводиться просто нагадувати про обмеження в 
часі… і просити дискутантів із приміщення. Львів’янин 
повідомив також, що працює в Українському інституті 
в Лондоні. «Українська присутність у різних регіонах 
туманного Альбіону досить відчутна – і це сприяє тому, 
щоби ми об’єднувалися в якісь товариства для спілку�
вання з різних питань…».

Принагідно Володимир Олейко охарактеризував і 
поліетнічність Великобританії та катастрофічне змен�
шення кількості носіїв шотландської, бретонської, 
валлійської та ін. кельтських мов (до прикладу, кор�
нуельська мова зникла наприкінці ХІХ ст., коли помер 
останній її носій).

Разом із оригінальними віршами поет читав чис�
ленні переклади власних текстів англійською мовою, 
рясно пересипаючи процес читання міркуваннями про 
перекладність і неперекладність художніх творів.

Побіжно зупинився поет і на ситуації перебування 
людини в полімовному середовищі. «Дивовижно, на�
скільки гнучкий людський мозок, інтелект. Як легко 
з часом переходиш з однієї, навіть неспорідненої, мови 
на іншу… Саме в таких обставинах людина змінює своє 
бачення відносин між етносами, мовами, культурами… 
Так, представники різних регіонів Великобританії, як 
і носії англійської мови інших країн не завжди розу�
міють один одного… Мова – це дуже цікава стихія���» 
Отакі спонтанні міркування поет міксував із читанням 
своїх віршів, перекладів, переглядом фото з мандрівки 
південноамериканськими теренами – Патагонією (а її 
протяжність із півночі на південь – десь 14 тис. км), 
рікою Параною тощо (по Чилі, Бразилії, Аргентині).

Зустріч тривала понад півтори години, і учасники, 
студенти, викладачі й колеги�письменники, з великою 
осолодою всотували екзотику мандрівних імпресій і красу 
багатющої метафорикою, ритміко�мелодійною інструмен�
товкою та пронизаною несупокійною, розтривоженою 
думкою поезії Володимира Олейка. 

Юрій ГОРБЛЯНСЬКИЙ
Мандри Патагонією  

та в стихію поетичного слова:  
чичероне – поет Володимир Олейко

Балада про неповернення

стоїть будинок і смеркається
над ним сутуляться вітри
та не тобі у ньому каятись
передвідхідної пори

тобі самому вітром вішатись
на даленіючі дроти
і повертатись неутішеним
і знов невтішеним іти

і в тому русі безупинному
у не�чіплянні�ні�за�що
твій дух зіщулиться і вистигне
як віск допалених свічок

...колись відбудеться призначене
погаснуть стіни, смеркне дах
і хтось неголосно і завчено
розвісить тіні по кутах

десь далеч заірже і здибиться
і дим завісить день
і ти 
в той бік приречено подивишся –
уже нема куди іти

а скільки сталося і стрілося –
кого ж любив? 
кого зберіг,

прочанине блідого місяця,
мандрівче втоплених доріг?

небесні сфери стануть стелею
стьмяніє колір у вина
і в пітьмі барчика готельного
доп’єш ті сутінки до дна

...доп’єш і вийдеш неприяканий
тінь відсахнеться на стіні
і дим
раменами стікаючи
тебе завісить в далині…
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Ось і віддзвеніло 21 березня – Всесвітній 
день поезії. Його справедливо можна назвати 
одним із професійних свят українського на�
роду. Всесвітній день поезії було засновано не 
так давно: 1999 року в рамках 30�ї генеральної 
асамблеї ООН, проте воно уже набуло чималої 
популярності не лише в Україні, а й у світі. 

Так, саме 21 березня, з нагоди святкуван�
ня Всесвітнього дня поезії на філологічному 
факультеті Львівського національного універ�
ситету імені Івана Франка відбувся літератур�
ний вечір «На вістрі пера», на який завітали 
особливі гості – досвідчені поети – Михайло 
Зарічний та Галина Крук. 

Михайло Зарічний за професією – мате�
матик, доктор фізико�математичних наук, у 
поезії та літературі, за його словами, – ама�
тор. Незважаючи на це, він є автором таких 
цікавих та оригінальних збірок, як «Вербалі�
зація верболозу», «Краще менше» та «Просто 
сто сторінок», вірші яких вирізняються не 
лише за змістом та поєднанням, здавалося, 
непоєднуваних між собою мов та діалектів, 
а й за формою. Учасники поетичного вечора 
мали змогу відчути нетиповість математичної 
думки в поетичному тексті, що лунав з вуст 
автора «україно�англійської» та «діалектно�
англійської» поезії. «Поезія, – каже Михайло 
Зарічний, – Боже творіння у римованих та 
неримованих рядках. Поет володіє особливою 
здатністю чути і бачити». 

Ще однією гостею літературного вечора ста�
ла Галина Крук – поетка, літературознавиця, 
перекладач, член Асоціації українських пись�
менників, авторка поетичних збірок «Мандри у 
пошуках дому», «Спів/існування», «Доросла» 
та ін. Упізнаваною рисою поезій Галини Крук є 
незвичність форми, ритму, римування, а також 

змісту. Значення слів, поєднуючись, утворюють 
щось абсолютно нове й неочікуване, те, чого не 
можна передбачити. Присутні мали змогу відчу�
ти та усвідомити, як міняється світосприйняття 
поета в процесі дорослішання. «Насправді лю�
дина стає дорослою, – говорить поетеса, – коли 
отримує досвід, який показує їй, що вона смерт�
на, що вона не може повернутися знову в той 
первісний світлий невинний стан». Так конфлікт 
на Сході України має вплив на людину та її 
творчість. За словами Галини Крук, поет буває 
поетом, проте не постійно. Поет лише інколи 
потрапляє у цей незвичний стан.

Декан філологічного факультету, Святослав 
Пилипчук щиро подякував гостям, охарактери�
зував поетичний доробок авторів, звернув увагу 
учасників літературного вечора на важливу для 
сьогодення проблему – вміння цінувати кожну 
прожиту не марно хвилину. Саме про це поезія 
Галини Крук «Синій кит», яку авторка напри�
кінці дійства прочитала.

Опісля знайомства з творчістю уже досвід�
чених майстрів пера мали змогу показати свій 
талант і студенти філологічного факультету. 
Творчість юних поетів відобразила все розмаїття 
напрямів польоту творчої думки: від любовної 
лірики до патріотичної поезії, від катренів до 
білих віршів. «Хтось тоне в алкоголі, хтось – у 
віршах» – слова Сергія Завалка прекрасно ілю�
струють атмосферу літературного вечора.

Усі присутні стали свідками надзвичай�
ного: в аудиторії прозвучала така велика 
кількість віршів абсолютно різної тематики, 
і це диво, без сумніву, залишилося на вістрі 
кожного пера, яке згодом творитиме все нову 
й нову поезію. 

Тетяна ПИЛИЩИШИН (ФЛУ-36)
На вістрі пера
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Слово – це початок усього: думок, почуттів, 
життя. Слова – унікальні. Їх можна складати, 
читати, писати, римувати і розуміти. Ними можна 
поранити, вбити і зцілити. А ще – словам можна 
малювати. І не обов’язково для цього закінчувати 
вищі навчальні заклади. І не потрібно мати ніжні 
руки, гнучкі зап’ястя чи наточені пучки пальців, 
щоб залишити кольоровий слід на папері. Бо по�
декуди портрети, народженні з уст, ще гарніші, 
ніж тонко виведені лінії олією чи аквареллю.

Оскар Уайльд писав, що життя творить мис�
тецтво, а мистецтво життя. Це видима правда. 
Валер’ян Підмогильний продовжив цю істину: 
«Мистецтво доповнює життя. Інакше нащо воно 
здалося б? Питання – чим доповнювати? Темря�

вою чи сонцем? Мені здається, в людському житті 
цілком досить горя і бур, щоб їх ще треба було 
доповнювати в мистецтві».

Пропонуємо до вашої уваги рубрику з поезія�
ми студентів філологічного факультету. Це перші 
спроби тремтячого пера і добре нагострені стилоси 
абсолютно різного світобачення. Це перли, нани�
зані на тонкий стрижень української мови, які 
дзвенять ніжно�ніжно, наче роса, що спускається 
на мідні тіла дзвонів. Як вода точить камінь, як 
вітер обтесує скелі, так і молоді поети викре шують 
з каменю рідної мови іскри�слова, котрі зовсім 
скоро запалають свіжим багаттям оновленого твор�
чого вогню. 

Оленка Якимович, Тетяна Пилищишин

Літературна сторінка

Олена ЯКИМОВИЧ (ФЛУ34)

***
У храмі слова молиться Душа. 
Схилившись небо, слухає молитву. 
Гріхи відпущено, бо в складених віршах 
Добро над злом перемагає битву.

У храмі Сонця молиться Життя, 
У храмі Серця молиться Надія. 
У храмі Щастя молиться Сльоза. 
У храмі Совісті молитись ми не вмієм…

***
Слова, як бісер різнокольоровий. 
Нанизуй на голку і ший на основу –  
Готова сорочка, картина, портрет. 
Виходить, ти – майстер. А може, поет?..

Ірина БОБИК (ФЛУ41)

***

О панно, чому так всміхаєтесь гарно? 
Вигинаються губи, і зуби блищать. 
Світяться очі чаром стобарвним, 
В них бісики ясні ніколи не сплять. 
Будьте моєю, панно, о панно, 
Між полум’яних злив і темряви зим 
Надія моя, порятунок і якір 
Вашого усміху  
Промінь  
Ясний. 

***
Ходи, хлопче, я тебе в серце сховаю. 
Обів’ю твої рани, ввіллю свою кров, 
То не між нами – кордони із мов, 
Ми ж просто люди, я знаю, я – знаю. 
Ховайся, там тепло, зварю тобі кашки, 
Ти ще дитина – носити не важко. 
Як будуть шукати – проб’ють мені груди, 
Хай буде, хлопче. Що має – хай буде.

Юля БАС (ФЛУ21)

***
Як виглядає ніжність? 
Скільки їй років? 
Чому вона не показує свого обличчя? 
Як упізнати ніжність? 
Де твоє серце, коли ти відчуваєш її?
Воно б’ється так шалено, наче здуріло? Чи навпаки, завмирає від 
кожного (навіть найлегшого) подуву вітру?
Ці та інші питання виникли в моїй голові і заполонили весь розум. 
Чому? Не знаю. Її або не вистачає у мені, або забагато. 
Куди дівається ніжність?  
У неї є якісь дози? 
А що, якби нам видавали ніжність в піґулках? 
Нам видають ніжність у людях. Навіть не підозрюючи, ви можете 
бути чиєюсь смертельною дозою ніжності. А можете самі отримати 
цю дозу. Яке щастя, що від передозування ніжністю ще ніхто не 
помер. Яке горе, що передозування ніжністю ще не зафіксовано. 
Мої думки, моє життя, моя ніжність.

Інна БІЛОКРИНИЦЬКА (ФЛУ23)

*** 
Скотилось сонце мідним диском, 
вишнево хмари попливли, 
в очах брунатно�золототистих 
жасмином спогади цвіли. 
Цвіли поволі, світанково, 
садами яблуневих мрій, 
в губах розквітнувши ранково, 
почувся голос ніжний твій. 
 
Усі едеми сколихнулись,  
мені земний відкрився рай. 
весна спустилася, сказавши: 
«Живи� Гори� Палай� Кохай� 
 
Кохай невтомно і поволі, 
аж до знемоги й забуття, 
бо сенс у тому, коли двоє 
пливуть над обрієм життя�»
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Анастасія ВЕРБІЦЬКА (ФЛУ31)

***
Моя люба, сердешна людино, 
Я кличу тебе, відізвись. 
Де ти є? За якими дверима? 
Чи зустрінеш мене ти колись? 
Рано вранці чи тихої ночі, 
Я на стежці почую твій крок –  
Поцілуй мої стомлені очі, 
І зламай, що на серці, замок. 
Коли сонце вечірнє стемніє –  
Землю спати в шовках поведе, 
Подаруй мені зерна надії, 
Хай з обіймів твоїх проросте. 
Час стирає пекуче вчора, 
І дарує туманне завтра –  
Я до краю з тобою готова, 
Тільки скажи, що воно того варте.

Дарина ХАЛЯВКА (ФЛУ34)

Друзям 

Все лишилося на світлинах:  
Ми, усміхнені, на морозі...  
Хто колись танцював без упину,  
Той тепер витирає сльози. 
 
Ми тоді ще не знали лиха,  
Нас носило світами до рання.  
Замість вічно дзвінкого сміху –  
Тепер тільки слова втішання.

Хто колись пив вино щоденно, 
Тепер очі свої ховає.  
Замість звичного «Завтра до мене�» 
–  
Тільки болісне «Співчуваю...» 
 
З ким минали щасливі будні,  
З тим сьогодні ділю нещастя.  
Замість завше гучного «Будьмо�» –  
Тільки тихе, журливе «Тримайся». 
 
Ми побачимось, може, влітку,  
Там, на цвинтарі, біля брами.  
Ми тепер зустрічаємось рідко.  
І втираємо сльози руками.

Тетяна ПИЛИЩИШИН (ФЛУ36)

***
Я ішов по воді по коліна в траві 
По землі мов по п’яти блакить 
З голови все почалось і в тій голові 
Сміх і дзенькіт сріблиться й бринить

Я ішов по землі по коліна в багні 
І долонею зорі збирав  
І нанизав на ріг одноокій весні 
Наче сіно веселки із барв

Я ішов, я стогнав, я ступав знизу вверх 
Я ставав щохвилини спочити 
І об свою Голготу я ноги обдер 
Неба сіно в стоги щоб сповити

І Голгота уже не в камінні й дірках 
Не жорстока й палюча від терну. 
Я іду по голках по коліна в снопах 
І з гріхів проростають зерна

І Голготу мою оминають ченці 
Бо не знають чи можна іти тут 
Там де неба снопи і де зерна оці 
Із гріха проростали любити.

І Голгота моя наче ніжна земля 
Де ідеш по коліна у крові 
Де гріхи і снопи і зерно і дитя 
Все пророста з любові. 

Юля БАНДУРА (ФЛУ11)

***
Зимовий сніг засипаний капризом,  
Вечірній день огорнутий теплом, 
І муки сонця, зіткані репризою, 
Торкались неба змореним чолом. 
Зимовий шелест – віяло білисте, 
Тремтіння промення, мов голки грамофон. 
Терпкий кришталь на стінах першолистих  
І вірус кардамону за вікном. 
Запах морозу, свіжості, кохання, 
Запах дощу в сніжинах неземних 
І суміш величі, статечності, зітхання 
Вирує одою над парком зниклих лиць... 
І в бурі зникне все скороминуще, 
І щезне те, що гріш йому ціна. 
Лікує вітер хмарами отрути 
Сердечні рани – крига нежива. 
Лікує лікар ліками застуди, 
Вливає в кров міцні антитіла 
Я – не отруєна� Я – протизастудна� 
Бо я і є та крига крижана...

***
Люди. Схожі на богів зі згаслими очима. 
Спершу ми захоплюємось ними, 
Слухаємо їхні довгі історії, 
Вивчаємо їхні шрами та зморшки, 
Тоді любимо їх. 
До нестями... 
Чекаємо взаємності. 
Підтримки та поради. 
Здаємо їм в заклад наше тіло, душу і пам’ять, 
А тоді, вже втричі дешевше, 
Отримуємо тільки пригорщу приємно�колючих спогадів 

І бачимо лише як люди, схожі на богів, 
Ідучи, несуть свій згаслий німб під пахвою. 
І з нами залишається тільки один вибір: 
Любити людей, схожих на богів, не чекаючи на взаємність  
І складати їм пожертви знову і знову,  
Аж до зубожіння, і терпляче молити про прихильність,  
Як про останню цигарку 
Чи любити людей, схожих на диявола, 
Які нічого не просять і нічого не віддають, 
Але кінець кінцем  
Пристойно платять за продану їм душу.

Юля ОЗІРКОВСЬКА (ФЛУ36)
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Марія МАХНО (ФЛО-12)

20 цікавих фактів про українську мову

Діана ГОРБАТЮК (ФЛУ-11)

Літературний гороскоп на травень

1. Близько 256 тисяч слів має су�
часна українська літературна мова 
(Згідно зі словником Національної 
академії наук України).

2. Сучасна українська мова має 
три наріччя: північне (поліське), пів�
денно�західне, південно�східне.

3. Близько 45 млн осіб є мовця�
ми української, що входить до трьох 
десятків найпоширеніших мов світу.

5. 448 р. візантійський історик 
Пріск Панійський, перебуваючи в 
таборі гунського володаря Аттіли на 
території сучасної України, записав 
слова «мед» і «страва». Це була пер�
ша згадка українських слів.

6. Близько 376 років українська 
мова перебувала під забороною чи за�
знавала утисків, не мала державного 
статусу на території сучасної України.

7. Українська мова входить до 
22�х найбільш уживаних мов у Спо�
лучених Штатах Америки, де про�
живає велика кількість українців.

8. Павло Житецький, досліджу�
ючи граматичні форми в Ізборнику 
Святослава 1073 р., відкрив явища, 
характерні для сучасної української 
мови (наприклад, у 3�й особі одни�
ни теперішнього часу «є» замість 
«єсть», «буде» замість «будеть»; від�
значив евфонічні чергування у – в).

9. Дослідники української мови 
(М. Максимович, О. Потебня, П. Жи�

тецький) довели самобутність україн�
ської мови, її говорів. Досліджуючи 
Ізборник Святослава 1073 р. та Га�
лицьке (Клироське) Євангеліє 1144 р., 
П. Житецький зробив такий висновок: 
«до другої половини ХІІ ст. київське 
наріччя не відрізнялося суттєво від 
того наріччя, яким розмовляли в Га�
личі, тобто до цього часу в Києві жило 
те саме плем’я, що жило і в Галичі».

10. Найдовшим словом україн�
ської мови, за тлумачними словни�
ками, вважають «дихлордифенілтри�
хлорметилметан» (хімічний термін) –  
30 літер.

11. В українській мові найбільша 
кількість слів починається на літеру 
«П».

12. За різними даними, україн�
ська мова займає 25 або 32 місце за 
кількістю носіїв серед найпоширені�
ших мов у світі. 

13. Професор Костянтин Тищенко 
стверджує, що «українське» фарин�
гальне щілинне «г», що походить зі 
старого «g», засвідчене у верхньолу�
жицькій, чеській та словацькій мо�
вах, а старий звук – вимовляється як 
«і» в українській, нижньолужиць�
кій, полабській і хорватській мовах».

14. В українській мові наголо�
шені й ненаголошені голосні звучать 
однаково напружено, тобто відсутнє 
явище редукції.

15. Основоположником україн�
ської літературної мови вважають 
Івана Котляревського (після виходу у 
1798 році першого видання «Енеїди»).

16. У 1934 році в Парижі від�
бувся мовний конкурс, на якому 
україн ську мову визнано третьою 
найкрасивішою мовою в світі (після 
французької та перської) за такими 
критеріями, як фонетика, лексика, 
фразеологія й будова речення.

17. Борис Гмиря – видатний 
україн ський оперний співак порівню�
вав українську мову з італійською: 
«Мова українська, як й італійська 
вокально та милозвучно стоїть на 
першому місці у світі…».

18. «Буквар» («Азбука»), який 
надрукував у 1574 р. у Львові Іван 
Федоров, є першим букварем, ви�
даним в Україні. Сьогодні він збе�
рігається в бібліотеці Гарвардського 
університету (США). 

19. Справжня, «жива» україн�
ська мова НІКОЛИ не була відгалу�
женням російської мови.

20. Найчастотнішим словом у 
сучасній українській літератур�
ній мові є займенник «Я» (Бук С.  
3 000 найчастотніших слів наукового 
стилю сучасної української мови / 
Наук. ред. Ф. С. Бацевич. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 
192 с.). 

Травень – купіть проїзний квиток 
і не забувайте його закомпостувати, 
аби не потрапити у щирі обійми голод�
ного контролера. Василя Стуса саме 
цього місяця визнавали невиправним 
рецидивістом й за меншу провину, ніж 
за незакомпостований квиток.

Початок травня – шукайте нову 
квартиру. Косачі переїхали аж у 
село Колодяжне, а ви чим гірші?

1 травня – сходіть у кіно. Олек�
сандр Петрович Довженко просив при�
ходити на перегляд фільму «Щорс» 
без гострих та важких предметів і не в 
супроводі «москалів» та людей похи�
лого віку в стилі «верніть мені СРСР» 
заради уникнення сутичок. 

4 травня – час зацікавитися 

художнім мистецтвом. Тарас Григо�
рович став профі у гравюрі завдяки 
зустрічі з професором Академії ху�
дожеств, гравером Ф. І. Іорданом, а 
ви нарешті маєте можливість при�
боркати пензлик з гуашшю.

5 травня – дівчата, зверніть ува�
гу на осіб кавказької національнос�
ті, не дарма ж вони вам фото «лай�
кають». Навіть Леся Українка вам 
своєю поемою «Айша та Мохаммед», 
яку якраз завершила, про це натякає.

12 травня – пора робити ремонт. 
Це спеціально для вас Леся Українка  
надіслала до альманаху драматичну 
поему «На руїнах». Мешканці гурто�
житку, вам там вікна таки вставили 
чи кажуть, як не замерзли в мінус 
двадцять, то в плюс тридцять не роз�
топитеся?

18 травня – якщо у вас проки�
нулися екстрасенсорні здібності, не 
опирайтеся їм. Вам стане у пригоді 
поема Лесі Українки «Кассандра». 
Але все ж не робіть ставок на всю 
стипендію. Їсти ж то треба. Хоч іноді.

20 травня – якщо ви ще не 
знайшли квартиру, то час. Остан�
ки Кобзаря пароплавом перевезли з 
Києва до Канева – може, саме Тарас 
Григорович започаткував субурбані�
зацію ще до появи урбанізації, а ви в 
сусідній район не можете переїхати?

22 травня – заплануйте похід 
в гори. Але знайте, у Шевченка на 
Чернечій горі сьогодні людно.

24 травня – очікуйте поповнен�
ня в сім’ї. Саме цього дня народила�
ся Тарасова сестра – Ярина.

25 травня – вдалий день для 
втечі від москалів разом з Тарасом 
Григоровичем. Також підходить для 
звільнення від безглуздих обмежень. 
Вільний двадцятидев’ятирічний 
Шевченко їде з Петербурга в Украї�
ну, це його перша подорож на Бать�
ківщину після тривалої розлуки.

Кінець травня – не забудьте 
придба ти картоплю, якщо ваша ще 
не виросла або й ще не посадили. До�
вженко закінчив сценарій «Тараса 
Бульби». 



Юля БАНДУРА (ФЛУ-11)

Згорток душі
Тепло весни збудило наші серця, розбурхало 

внутрішнє полум’я, розворушило зімкнені від хо�
лоду почуття. Весна розквітла, білосніжні пуп’янки  
вишневого цвіту розпалюють у душі досі незнані хви�
лювання, теплі тендітні промені золотистого сонця 

своїми кінчиками�перлинками піднімають душу з 
тривалого зимового сну. Будьте тими ніжними про�
менями – зігрівайте душі один одного. А я спробую 
зігріти і зачарувати ваше серце… 

Пастельний колір попелу зіниць, 
Русявий запах кучерів духмяних, 
Уста малинових поспілих полуниць – 
Світанок кави з медом золотавим. 
 
Вечірній дотик кораблів людських, 
Затихлі очі, знічені мовчанням, 
Хвилястий промінь поглядів терпких – 
Вишневий сад приречений квітчанням. 
 
Тепло руки, мов ніжність орхідей, 
Десятки іскор сонячного диску, 
Брунатна сила стомлених очей, 
Між ними відстань подиху, капризу. 
Рум’яний трепіт персикових щік, 

Холодний вітер раптом загорівся 
І лиш лілеї тихий ніжний спів 
Сховав в пелюстки поцілунки літа. 
І запалав весь попіл тих зіниць, 
Уста вогнем�багрянцем зашарілись, 
Між ними хімія незнанних таємниць, 
Між ними небо з зорями зустрілось. 
 
Між ними шепіт, тиша, напівспів, 
Між ними все, чого і я не знаю, 
Та зацвіли трояндові кущі, 
Коли він мовив: «Я тебе кохаю...»

Як вам таке кохання, сповнене терпкості міцної 
кави, огорнуте теплом ніжних лілей, сп’яніле від 
малинового аромату поспілих уст? Бажаю вам колись 
відчути таку любов, стати центром хімічної реакції 
під назвою «кохання», щоб ваші зіниці гралися іс�
крами симпатій і кокетства, а серце билося у ритмі 
пристрасного танго.

Не хочу залишати вас наодинці з власними роз�
думами, тому підкину вам ще трішки дров у багаття 
розумової праці. Видатні поети і письменники від�
давали коханню надзвичайно барвисті, пристрасні, 
небесні слова, виливали імпульсами закручені епі�
тети та метафори, чому б і нам не послухати їхній 
солодкий спів?

Справжня любов народжується тільки в серці, 
що пережило турботи про долю іншої людини (Ва-
силь Сухомлинський).

* Скільки разів ви хвилювались за інших, за ким 
зараз тріпоче�нітиться ваше серце?

Пристрасть – це натхнення тіла, а кохання – це 
натхнення душі (Ліна Костенко).

* Тілесна насолода – тлінна і скороминуча, ко�
хання – це переплетення�симбіоз душ.

Кохання – чудова квітка, але потрібна відвага, 
щоб підійти й зірвати її на краю жахливої прірви 
(Ф. Стендаль).

* Скільки ти прогавив шансів? Скільки разів 
мовчав про почуття? У цьому світі боягузи приречені 
на самотність, бо будь�які вчинки в справах сердеч�
них потребують сміливості. Та й взагалі, життя –  
річ коротка, живіть так, щоб не шкодувати про не�
зроблене.

Коли кохання не є божевіллям, це не є коханням 
(Педро Кальдерон де ла Барка).

* Хіба любов – це не затьмарення розуму? Хіба 
не літаємо у хмарах купідонового цвіту, віддаючи 
всі роздуми на поталу почуттям?

Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене 
любили, я сам перший люблю (Г. Сковорода).

* Проста аксіома життя – хочеш чогось щодо 
себе, починай це робити сам стосовно інших і тоді 
життя відповість тобі взаємністю.

Ось такі словесні ноти цього разу я нанизала 
на знайому мелодію вищенаведених слів, трішки 
приправила її своїми скрипічними ключами, додала 
декілька ліричних пауз для польоту думки, створила 
для вас канву нотного стану роздумів про кохання…

Задовольнили свій апетит смачними цитатами? 
Прожували, просмакували? А тепер гра. Нижче на�
ведено дві цитати, вгадайте авторів цих цитат, на�
пишіть мені на електрону скриньку (yulchik272000@
gmail.com) і перший, хто виконає це завдання отри�.com) і перший, хто виконає це завдання отри�com) і перший, хто виконає це завдання отри�) і перший, хто виконає це завдання отри�
має шоколадку, але будьте обережні, бо одна з них 
з перчинкою).

Любов не залежить від нашої волі, приходить 
без нашої заслуги, щезає без нашої вини.

Ніжність, любов – це дотик неба до горизонту 
океану, це блиск�відповідь хвиль на грайливі промені 
сонця, а кохання – це загадка, це дика річ, для мене 
це незбагненні джунглі. Так, кохання – це джунглі, 
а я у них обеззброєна і безпомічна…

До наступної зустрічі! 
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