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ПЕРЕДМОВА

Література кінця XIX – початку XX ст. – це найвищий 
етап художнього розвитку нової української літератури. Він 
характеризується подальшим розвитком і водночас поновленням 
художніх засобів і прийомів дослідження людини… Це прагнення 
призводить до перевороту у літературі: змінюється структура оповіді, 
жанру. 

У XIX ст. українська література розвивалася за несприятливих 
соціально-політичних умов, що передусім було пов’язано з гоніннями 
російського царату на українську мову. У цей час творила плеяда 
видатних письменників-патріотів, послідовників Т.Шевченка.

«На межі 19-20 ст. в українській літературі утверджуються нові 
мистецькі принципи – нова естетика, нові прийоми, що свідчило 
про модерністський переворот. Виникнення модернізму як течії 
стало ознакою зрілості, самодостатності української літератури. 
Важливою рисою літературного модерну в Україні було створення 
жіночої мистецької традиції. Наприкінці 19 ст. у царині літератури 
працювала плеяда українських авторок, найяскравішими з-поміж 
яких були Леся Українка та Ольга Кобилянська. Їх також відносять 
до «нової школи» письма».

/Українська література кінця 19 початку 20 ст./ /http://ukr.sovfarfor.
com/lteratura/352-ukrainska-literatura-kincja-19-pochatku-20-st.html /

У наш розхристаний, технологічний час, коли все пролітає на 
скаженій швидкості, коли події та явища множаться у геометричній 
прогресії і стають відомі в усіх куточках нашого тепер такого малого 
світу, великі історичні події та постаті безповоротно зникають 
та розсіюються у дрібному піску повсякденності. У світі, де 
найбільшими героями є Супермен і Тарзан зі сторінок кольорових 
коміксів, де високими словами з урядових трибун виправдовують 
знищення цілих пластів української культури, важко говорити 
про довіру та масове глибоке розуміння літературно-поетичного 
слова підростаючим поколінням. Але, завжди слід пам’ятати, що 
патріотична українська поезія та народна пісня була для багатьох 
поколінь закликом проти зневіри та знеохоти, допомогла українцям 
вистояти крізь сторіччя невдач і наруг.
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Це збірник також для молоді, яка саме переживає власну весну, 
шукає свою романтику і прагне ідеалізму та твердого грунту, на 
якому його засновують. 

Збірник підготовлений у ювілейний рік 200-ліття від дня 
народження Т.Шевченка, тому містить більше матеріалів про нього. 
Його постать настільки потужна, що її не могли ігнорувати навіть 
вороги українського народу. На Майдані Тарас Шевченко вкотре 
підтвердив свій статус народного поета і генія. 

«У 2014 р. в приміщенні Українського вільного університету 
в Мюнхені відбулася доповідь відомого українського журналіста, 
телеведучого, кінодокументаліста і письменника Юрія Макарова на 
тему: «Мій Шевченко». У ній автор наголосив, що творчість Шевченка 
потребує перечитання, а отже, контекстуалізації насамперед у межах 
європейського канону: «Без польського, італійського, французького, 
німецького контекстів годі збагнути цього великого письменника, 
чий погляд проникав далеко в перспективу майбутніх віків.  Адже 
Тарас Шевченко – надзвичайний новатор, модерніст та митець 
свого часу, який орієнтувався на нові форми. Шевченкове слово – це 
слово радикально нових змістів, що поєднує в нерозривну єдність 
минуле, теперішнє і майбутнє. Тому доки всі референції будуть 
спрямовані до національної традиції, кодів та фольклору, доти більша 
частина творчості Тараса Шевченка залишатиметься закодованою 
та нерозшифрованою». /Доповідь і фільм Юрія Макарова «Мій 
Шевченко» Український Вільний Університет, офіційний сайт УВУ/.

Шевченко ніколи не вмирав. Україна схожа зараз на Фенікса, 
що повстав із попелу на вулиці Грушевського. І допоміг у цьому 
двохсотрічний чоловік, чиї рядки здетонували у головах більшості 
українців.
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В. Соломіна
«ІДЕМ З ТАРАСОМ ДО ТАРАСА»

З приходом весни 2014 року щoраз ближчою стає до нас та 
знаменна дата, коли виповниться 200 років від дня народження 
талановитого художника, ґеніального поета, великого борця за кращу 
долю свого народу, світоча української нації – Тараса Григоровича 
Шевченка. Є безліч епітетів, які характеризують цю велику людину, 
однак у свідомості кожного українця Тарас Шевченко асоціюється з 
одним простим словом – «Кобзар». 

І, мабуть, немає кращого і влучнішого слова, щоб охарактеризувати 
народного поета, який так щиро і палко передав думки і почуття 
простого народу. Адже кобзар – це народний співець, хранитель 



7

народної пам’яті, історії та культури. Спів кобзарів будив у людях 
національну свідомість за часів Козаччини, лунав дзвінким акордом і 
за часів поневолення України. 

А ще «Кобзар» – для українського народу має таку ж важливість, 
як і Біблія. 

Щедра й невичерпно родюча українська земля подарувала 
вселюдському сузір’ю геніїв невгасимого Світоча – Пророка і Речника 
волі, який поставив на сторожі біля своїх земляків, «рабів німих», 
вогненне слово, а в «Заповіті» дав їм наказ: «Кайдани порвіте!». 
Він усе своє життя та усю свою творчість присвятив скасуванню 
кріпацтва та піднесення гідності українського народу. Науковці 
доводять, що його мистецтво мало на повалення кріпацтва більший 
вплив, ніж дві революції разом.

Поява Шевченка – поета і художника, митця і борця, що став 
символом української нації, була зумовлена всім ходом історичного 
і духовного розвитку України з її тривалою, сповненою драматизму, 
героїчною боротьбою за волю. Він став живим символом національної 
єдності, консолідації українського народу.

Відомо, що поезія і живопис тісно пов’язані між собою. Відомий 
художник Леонардо да Вінчі дійшов висновку, що “малярство – це 
німа поезія, а поезія – промовисте малярство”.

Природа щедро наділила кріпацького сина не лише поетичним 
генієм, а й талантом художника, які ніколи не зраджували йому, 
навіть у години страждань і тяжкої неволі. Для Шевченка малювання 
стало потребою. 

Тарас Григорович Шевченко як художник, займає одне з 
найпочесніших місць в українському образотворчому мистецтві. Він 
був одним із перших художників, які прокладали новий реалістичний 
напрям, та основоположником критичного реалізму в українському 
мистецтві. Загальновідомо, що Шевченко був одним із зачинателів 
і першим видатним майстром офорту у вітчизняному мистецтві 
і прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного 
зображення. 

Усі картини Шевченка свідчать про надзвичайну обізнаність 
поета у народознавстві історії та психології . Вони доповнюють 
його поетичні твори та допомагають краще усвідомити усі думки та 
відчуття генія. 
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Така стiйкiсть, мужнiсть та принциповiсть не дається людинi 
з народженням. Все це виховується i гартується протягом життя. 
Яскравим прикладом формування такого життєвого кредо i є життя 
Т. Г. Шевченка. 

У методичній рекомендації гармонійно підібрані поетичні 
та мистецькі твори Шевченка, які яскраво відображають процес 
формування свідомості юного Тараса, формують його громадянську 
думку та позицію, виховують у ньому лідера нації. Це допоможе 
дітям краще зрозуміти велику роль виховання та самовдосконалення 
у житті кожної людини на прикладі яскравої та геніальної особистості 
Т.Г.Шевченка. Діти познайомляться із великим талантом Шевченка-
художника, поета та пісняра.

Тут є рекомендації для проведення масових заходів педагогам 
– практикам, педагогам – організаторам виховної роботи з дітьми, а 
також керівникам дитячих самодіяльних колективів. 

Мета:
– Ознайомити дітей із творчістю Т.Г.Шевченка як поета і 

художника та висвітлити значення його мистецьких творів для 
України.

– Дати імпульс до вивчення та осмислення художньої та 
інтелектуальної спадщини генія України. 

– Розвивати естетичну самосвідомість та здатність до творчої 
самореалізації, а також прищепити їм принципи громадянської 
відповідальності.

– Пропагувати доробки Т.Шевченка, як знакової постаті не лише 
українського, а й світового історико-культурного процесу.
– Гідно відзначити рік Тараса Григоровича Шевченка на усіх рівнях. 

Досвід, описаний у рекомендаціях, може стати основою для 
проведення подібних заходів з різних предметів, з вивчення творчості 
Великих Українців, підвищення їх громадянської позиції, виховання 
кращих рис характеру та людської гідності.

Зібрано цілий ряд цікавих та пізнавальних матеріалів, які у 
доступній художній формі розкривають факти біографії Шевченка і 
позитивно впливають на виховання дитячої свідомості. Мало кому 
відомо, що за малярські твори Т. Шевченко був тричі нагороджений, 
мав звання Академіка, він знав чотири мови і з золотою медаллю 
закінчив Академію мистецтв. 
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Пророблена велика пошукова та дослідницька робота зі 
створення презентації «Шевченко-художник», де у хронологічній 
послідовності складено і теоретично обгрунтовано понад 100 картин 
художника. 

Мистецьку презентацію рекомендовано поєднати із художнім 
словом поета,бо власне сила двох талантів нашого генія мала 
неабиякий вплив на свідомість людей (у цьому його унікальність).

Окрім того, створено цілий ряд сучасних мелодій на слова 
Шевченка, написано нові обробки та аранжування, які надали нового 
дихання його творам, сучасного звучання та актуальності.

Яскравим оформленням пісень на слова Т.Шевченка стануть 
хореографічні композиції, які створять зорову картину українського 
села та його народного побуту, козацької слави та відваги .

Поетичні твори підібрані за віком дітей: від 5 до 17 років.
Рекомендації: не зловживати патетикою та надмірною 

театральністю!
Краще вдава-

тися до живого, 
щирого та теплого 
слова, яке створить 
хорошу та добро-
зичливу атмосферу. 
Пам’ятаймо, що те-
атральне дійство це 
школа життя, його 
мета – робити лю-
дей кращими, му-
дрішими та щасли-
вими.

До речі, твор-
чість Шевченка 
ставить питання 
про велику роль 
мистецтва у вихо-
ванні суспільства.
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БІОГРАФІЯ 

Дитинство
Шевченко народився 09.03.1814 р. у селі Моринці Київської 

губернії, в закріпаченій селянській родині козацького походження 
– Григорія Шевченка та Катерини Бойко . Згідно з родинними 
переказами, його діди і прадіди козакували, служили у Війську 
Запорозькому, брали участь у визвольних війнах і повстаннях, що 
відбувалися в Україні XVII-XVIII ст., які були жорстоко придушені 
і призвели до порушення нормального суспільного життя у цьому 
регіоні (Черкащина, Полтавщина, Київщина, Чернігівщина) на 
тривалі роки, призвели до голоду, зубожіння і закріпачення основної 
частини місцевого населення. Як свідчить минуле людства, саме такі 
нелюдські умови часто стають середовищем для формування сильних 
і непересічних особистостей, завдання яких полягає у боротьбі за 
кращу долю свого народу. Одним з таких людей для українського 
народу у той важкий час без сумніву став Тарас Шевченко.

На самоті
Батьки Шевченка були кріпаками магната Василя Енгельгардта. 

Уся родина, (у якій крім Тараса, було 6 дітей: старші – Катерина, 
Марія і Микита, молодші – Ярина, Марія і Йосип) переїздить до 
Кирилівки. 

У 1822р. батько віддає Тараса до школи, до дячка-вчителя Павла 
Рубана. У 1823 р. помирає мати Тараса, а через два роки в 1825р. 
помирає і батько.
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Залишившись сиротою, малий Тарас спершу жив у дячка Павла 
(де пас свині), згодом був школярем-попихачем у дяка П. Богорського 
(де майже голодував), далі у лисянського диякона-живописця 
великими відрами носив воду з річки та розтирав фарби, а з 1827 р. 
наймитує у кирилівського священика Г. Кошиця. 

За особистими свідченнями Шевченка, малювати він почав з 
раннього дитинства – “хрестами й візерунками з квітками (вірш 
“А.О. Козачковському”) обводив сторінки в саморобному зошиті 
(1822-1826рр), а коли був у пана П. Енгельгардта козачком робив 
перемальовки (1829)». Коли юний художник намалював п’яного 
дяка, то був покараний.

Рідна українська природа була першим Тарасовим джерелом 
розуміння краси, формувала смаки, мислення.

Юнацькі роки
Коли Шевченкові минуло 14 років (в 1828р.) його зробили 

дворовим слугою поміщика П. Енгельгардта у маєтку Вільшані. 
З осені 1828 року до початку 1831 року Шевченко побував зі 
своїм паном у Вільні, де відвідував лекції малювання у професора 
Віленського Університету Й. Рустемаса. 

У 1830 році, у місті Вільні, Тарас покохав вродливу дівчину – 
польського походження – Дусю Гусиківську, яка працювала швачкою 
і проявила багато турботи про 
кріпака Тараса. Проте не могло бути 
й мови про одруження, бо Дуня була 
вільною, а Тарас – кріпаком. 

У Вільні Шевченко був 
очевидцем революційних подій і 
міг читати патріотичні прокламації 
повстанців. З цього періоду зберігся 
малюнок Шевченка – «Погруддя 
жінки», що свідчить про професійне 
володіння олівцем.

У 1831 р. Енгельгард переїхав 
до Петербурга та узяв із собою 
Шевченка . Помітивши здібності у 
козачка, він віддав Тараса в науку на Павло Енгельгардт
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4 роки до живописця В. Ширяєва, щоб мати свого дворового маляра. 
Ночами, у вільний від роботи час, Шевченко ходив до Літнього саду, 
змальовував статуї, тоді ж уперше почав писати вірші. Улітку 1836 
він познайомився зі своїм земляком – художником І. Сошенком, а 
через нього з Є. Гребінкою, В. Григоровичем і О. Венеціановим, які 
разом із К. Брюлловим та В. Жуковським навесні 1838р. викупили 
молодого поета з кріпацтва. 

Воля та Академія мистецтв 
22 квітня 1838 року Жуковський на квартирі у Брюллова вручив 

Тарасові відпускну грамоту. На честь тієї події Шевченко потім 
написав поему «Катерина», яку присвятив Жуковському.

Шевченко, оформившись студентом мистецтв, став улюбленим 
учнем К. Брюллова, де в оточенні відомих художників і письменників 
він перш за все зростає духовно . Тарас Григорович був неабияким 
портретистом, він опанував мистецтво гравюри і виявив видатні 
здібності як графік та ілюстратор. Водночас Шевченко наполегливо 
працював над поповненням своєї освіти, читав твори класиків світової 
літератури, захоплювався історією та філософією. У малярстві 
Шевченко робить дедалі помітніші успіхи. Його тричі нагороджують 
срібною, а потім і золотою медаллю.

Події у Петербурзі лягли в основу Шевченкової повісті 
«Художник».

Вірші Шевченка справляли на українське суспільство 
надзвичайне враження, хоча російська богема не розуміла, чому він 
пише «мужицькою мовою». Улітку 1842, використавши сюжет поеми 
«Катерина», Шевченко намалював олійними фарбами однойменну 
картину, яка стала одним з найпопулярніших творів українського 
живопису.

Дві творчі подорожі в Україну. Період «трьох літ»
Попри всі успіхи Тарас Григорович сумує за Батьківщиною. 

Свідченням цього є уривок з листа братові Микиті, в якому він 
просить писати листи по-українськи: «Так нехай же я хоч через папір 
почую рідне слово, нехай хоч раз поплачу веселими сльозами, бо 
мені тут так стало скушно, що я всяку ніч тільки і бачу во сні, що 
тебе, Кирилівку, та рідню, та бур’яни...» 
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У 1843 Шевченко з допомогою друзів приїжджає в Україну. Він 
був глибоко вражений важким становищем простого народу. Тому 
цей рік стає переломним у світогляді поета. З ним закінчується 
романтичний період творчости Тараса Григоровича і починається 
новий період – «трьох літ»

У1843р. він побував у Києві, де познайомився з М. Максимовичем 
та П. Кулішем, а на Полтавщині відвідав Є. Гребінку та родину 
Рєпніних. Тоді ж побачився з закріпаченою ріднею . Під час цієї першої 
подорожі Шевченко задумав видати серію малюнків «Живописна 
Україна» для того, щоб познайомити світ з реальним життям свого 
народу: показати її велич і бідність. Цей задум він почав здійснювати, 
повернувшись до Петербурга у лютому 1844р. Перші 6 офортів цього 
циклу вийшли друком у листопаді. 

У 1845 році Шевченко із золотою медаллю закінчує Академію 
мистецтв і вдруге вирушає в Україну . Він знаходить роботу в 
Київській археографічній комісії та багато подорожує, збирає 
фольклорні та етнографічні матеріали, а також змальовує історичні 
та архітектурні пам’ятки України. У Києві поет знайомиться з 
викладачем історії Київського університету, письменником –
публіцистом Миколою Костомаровим. Він загітував Шевченка 
приєднатися до Кирило-Мефодіївського братства. Окрім того, в цей 
час Тараса Григоровича затвердили на посаду викладача малювання 
у Київському університеті, але цьому перешкодив арешт. 

Арешт і заслання. З 1847р. по 1857р. 
5 квітня 1847 року за доносом студента Петрова, який видав членів 

Кирило-Мефодіївського братства, його арештували і відправили 
на заслання із забороною писати і малювати. Про цю заборону 
Шевченко написав у щоденнику: «Забрано найблагороднішу частину 
мого бідного існування! Трибунал під головуванням самого Сатани 
не міг би винести такого холодного, нелюдського вироку». 

З 1847р. по 1857р. (10 років) він перебуває на засланні в Оренбурзі, 
Орській та Новопетровській фортецях, бере участь в Аральській 
експедиції. Та навіть там він продовжує писати вірші і малювати. В 
умовах щоденної муштри та кепкувань з’являється славнозвісний 
цикл «В казематі». 
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Звільнення та незламність духу
 В 1857 році друзі добиваються дозволу на звільнення Шевченка. 

Він прибуває в Нижній Новгород, де пише поему «Неофіти», поему 
(незакінчену) «Юродивий» і триптих «Доля. Муза. Слава». Ці твори 
переконливо свідчать, що заслання хоч підірвало здоров’я, але не 
зламало його духу. 

Повернення Шевченка до Петербурга вітали всі прогресивні 
сили країни. 

Третя подорож в Україну. У червні 1859 року поет повертається 
в Україну . Усю глибину особистого трагізму й тугу свого самотнього 
життя Шевченко виразив у вірші «Якби з ким сісти хліба з’їсти». 

Мистецька спадщина Т.Г. Шевченка 
Дослідниця спадщини Кобзаря З.Тархан-Береза підкреслює, що 

поетичних творів Шевченка до нас дійшло понад 240, а мистецьких 
– олійних картин акварелей, сепій, офортів, малюнків – майже 1200. 
Ця кількість свідчить про його глибоку закоханість у малярство. 

Не випадково його твори виставлялися на академічних 
виставках, а за видатні успіхи у гравюрі – 2 вересня 1860 року Рада 
Петербурзької Академії мистецтв присвоїла Т. Г. Шевченкові звання 
Академіка гравюри.

Малярська спадщина Тараса Шевченка стала основою розвитку 
реалістичного образотворчого мистецтва в Україні.

Твори Шевченка мали вплив на розвиток всього українського 
мистецтва. 

Мистецька спадщина Шевченка визначає його видатне місце в 
історії не лише українського, а й світового мистецтва.

Живописні й графічні твори за часом виконання їх датуються 
1830-1861рр. і територіально пов’язані з Росією, Україною та 
Казахстаном. 

За жанрами – це портрети, композиції на міфологічні, історичні 
та побутові теми, архітектурні пейзажі та краєвиди. Виконано їх у 
техніці олійного письма на полотні, а також аквареллю, сепією, 
тушшю, свинцевим олівцем та в техніці офорта на окремих аркушах 
білого, кольорового та тонованого паперу різних розмірів, а також у 
п’ятьох альбомах.
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За часом виконання всі живописні та графічні твори Шевченка 
можна поділити на періоди: 

Роботи доакадемічного-пізнавального періоду
Малюнок олівцем “Погруддя жінки”(1830), акварельний портрет 

П. Енгельгардта (1833), “Голова жінки”(1834), портрети Катерини 
Абази і Є. Гребінки ( 1837), серія композицій на історичні теми – 
“Смерть Лукреції” (1835), “Смерть Олега, князя древлянського”, 
“Олександр Македонський виявляє довір’я своєму лікареві Філіппу” 
і “Смерть Віргінії”(1836), “Смерть Богдана Хмельницького” (1837) і 
“Смерть Сократа” (1837). 

Його композиції стверджують інтерес до суспільно-вагомих 
тем. Вони виражають патріотизм, людську гідність, протест проти 
насильства. 

У них Шевченко вперше звертається до вітчизняної історії.
Роботи романтичного періоду (1838-1843) – рисунки олівцем, 

вуглем та твори, виконані олійними фарбами. Серед них (акварелі 
“Жінка в ліжку”; “Натурщиця” “Перерване побачення”, “Сон бабусі 
і онучки” ).

Нагороди за мистецькі твори (1840-1842)
У1840р. рада Академії мистецтв відзначила срібною медаллю 

2-го ступеня картину “Хлопчик-жебрак, що дає хліб собаці”, Сепія 
“Хлопчик з собакою в лісі” (1840) тематично близька до незнайденої 
картини . 

У 1841 р. композиція “Циганка-ворожка” удостоєна такої ж 
нагороди. 

У 1842 р. картина “Катерина” виконана олійними фарбами, 
увійшла в скарбницю українського побутового живопису, як один з 
перших творів критичного реалізму.

Жанрові твори Шевченка правдиво і поетично зображують життя 
українського народу, глибше, ніж це було до того в українському 
мистецтві, підносять соціальні проблеми. 

«Період трьох літ» (1843-1845.р.) – це період творчої зрілості 
поета. 

В цей період письменник замислюється над долею України, 
над її теперішнім станом та її історією. Видає Альбом «Живописна 
Україна», до якого входять 6 офортів.
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1. «Дари в Чигирині» (1649 р.) Зображена вирішальна подія 
в історії українського народу, коли до Богдана Хмельницького в 
Чигирин прибули посли від трьох держав: Московії, Польщі й 
Туреччини із щедрими дарами. Вони чекають рішення козацької 
ради, під чиє покровительство віддати Україну.

2. Офорт «Старости». Розповідає про традицію сватання як 
початок весільного обряду, у якому дівчина могла відмовити маючи 
право вибору.

3. Офорт «У Києві». На передньому плані – крутий берег Дніпра, 
що густо поріс розкішними вербами, а внизу – Дніпро, димить 
невеличкий пароплав. На тлі природи люди: жінки одягаються після 
купання, граються діти на березі, старенький дідусь сперся на ціпок, 
радіє, що може погрітися на сонечку. Природа дала все для вільного 
життя людей.

4. У пейзажному офорті відтворено стародавню пам’ятку архі-
тектури часів Київської Русі – «Видубицький монастир», збудо-
ваний ще в XI столітті у гармонійному поєднанні з навколишньою 
природою. 

5. В офорті «Судна рада» автор зображує старовинний звичай 
українського народу громадою з’ясовувати будь-які непорозуміння. 

6. Офорт «Казка» («Солдат і смерть») . Це гостра сатира на 
миколаївську солдатчину, яка тривала 25 років і була страшним 
лихом для селян.

До офортів Т. Шевченко додав ще й супровідні тексти українською 
та французькою мовами.

Альбом «Живописна Україна» став значним внеском у розвиток 
української графіки першої половини XIX століття, яскравим зразком 
реалізму та народної творчості митця, а Шевченко посів провідне 
місце серед майстрів офорта. У програмі до “Живописной Украины” 
вперше в українському мистецтві проголошено думку про соціальну 
роль образотворчого мистецтва, а саме видання поклало початок 
розвиткові в українському миствецтві офорта.

Пейзажні малюнки
За тематикою пейзажні малюнки Шевченка за період з 1843р. 

– 1847 р. можна поділити на малюнки, на яких зображено сільські 
краєвиди і пейзажі, де відтворені розкішні історичні та архітектурні 
пам’ятки. Це «Удовина хата», «Селянське подвір’я», «Хата біля 
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річки», «Комора в Потоках», «Урочище Стінка», «Хутір на Україні», 
«В Решетилівці», «Бал у Волховських», «Будинок Б.Хмельниького у 
Суботові», «Будинок А.О. Козачковського Переяславі» ).

Побутовий жанр. Жіноча доля…
Шевченко зробив великий внесок у розвиток побутового жанру 

і став його основоположником в українському мистецтві. Особливо 
хвилювало художника підневільне, часто трагічне становище жінки.

Назви творів «Наймичка», «Відьма», «Сова», «Сліпа», «Мар’яна-
Черниця» красномовно промовляють про долю героїнь цих творів.

Уперше героїнею живописного полотна стала людина з народу – 
дівчина-кріпачка, жертва панської розпусти, принижена й ображена 
в найкращих почуттях.

“Катерина” 1842 р. викона олійними фарбами, увійшла в 
скарбницю українського побутового живопису .»Я намалював 
Катерину в той час, як вона вертається в село; під куренем дідусь 
сидить, а вона, сердешна, тільки плаче, а москаль дере собі, собачка 
ще поганенька доганя його та нібито гавкає» (Т.Шевченко.. 1843 р.).

Сепія «Сліпа» на мотив поеми «Сліпа» . На малюнку «Сліпа 
з дочкою». Оксана спить, поклавши голівку матері на коліна. Мати 
ніби завмерла, боїться порушити спокій дитини. Смуток і тривога на 
обличчі жінки.. 

Ескіз «Жінка на підлозі». Ще один ескіз має літературне 
підґрунтя, він співзвучний з поемою «Марина», в якій зображено 
дівчину – месницю.

Портрети 
В портретах, які художник виконував найчастіше на замовлення, 

він не задовольнявся лише зовнішньою схожістю, а прагнув 
відтворити образ людини, риси її характеру. Незабаром він стає 
одним із популярних портретистів. Відомі портрети Маєвської, 
Г.Закревської, П.Закревського, дітей В.М. Рєпніна. Шевченко зробив 
великий внесок у розвиток портрета. Відомо – 41 портрет, які 
намалював Шевченко. 

Період заслання
Незважаючи на царську заборону, Шевченко працював, 

створивши 124 завершені твори, 220 екскізів та начерків у 3-ох 
напрямках.
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Перший– це побут казахського народу (сепії “Казахи в юрті”, 
“Казахська стоянка на Косаралі”, “Казахський хлопчик розпалює 
грубку”, “Казахський хлопчик дрімає біля грубки”, “Казахи біля 
вогню” та акварель “Казах на коні”, “Казашка Катя”,1857). 

У деякі твори художник вводить свій автопортрет (“Т. Г. Шевченко 
і байгуші”, “Т. Г. Шевченко і казахський хлопчик, що грається з 
кішкою” (1856-1857), сепія «Серед товаришів» (1851) цим Шевченко 
підкреслює своє глибоке співчуття до долі казахського народу. 

Другий – композиції на історичні, міфологічні, літературні та 
біблійні теми (“Благословіння дітей”, “Телемак на острові Каліпсо”, 
“Робінзон Крузо”, “Самаритянка”, “Казашка”, “Мілон Кротонський”, 
“Нарціс та німфа Ехо”, “Св. Себастіан”, “Умираючий гладіатор”, всі 
– 1856). 

Третій – цілком самостійна група жанрових композицій . Це 
сепія “Притча про блудного сина”. Викриття експлуататорського 
ладу досягає тут найбільшої гостроти.

Портретні твори років заслання Шевченко виконав 
переважно сепією або італійським олівцем (лише кілька портретів в 
Оренбурзі – аквареллю), (“О.Бутаков і фельдшер О. Істомін під час 
зимівлі на Косаралі”-1849; “Т.Г.Шевченко серед товаришів” 1856; 
“Т.Г. Шевченко малює товариша” 1857). Твори виконані у 1857р. на 
пароплаві –це офорти “Вечір в Альбано поблизу Рима», «Ліс» – за 
твором М. Лебедєва та “Мангишлацький сад”. 

Майстер гравюри
Шевченко – художник досконало володів різними жанрами і 

різною технікою, проте за життя найбільше був поцінований як 
майстер гравюри.

Т. Шевченко, як і інші учні Академії, копіював ці роботи Рафаеля, 
Пуссена та інших видатних митців Західної Європи, які були зразками 
для навчання майбутніх художників.

Свою першу гравюру, ілюстрацію до трагедії Шекспіра «Король 
Лір», він зробив уже в 1843 році. Після повернення до Петербурга в 
1857 році Т. Шевченко обладнав гравірувальну майстерню і заходився 
працювати над офортами. З’являються роботи «Дві дівчини», «Свята 
родина» – 1858р. “Сама собі в своїй господі”, “Приятелі”, “Старець 
на кладовищі” – 1859). 
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Шевченко вивчає офортну манеру великого голландського 
художника Рембрандта, виконує офорти з його картин, одна з них – 
«Притча про робітників на винограднику» (1858).

Тараса Григоровича з повагою називали «руським Рембрандтом».
У серпні 1860 року Шевченко подав на виставку, що 

експонувалася в Академії мистецтв, кілька своїх офортів, серед них 
«Дуб» за малюнком А. Мещерського, італійський пейзаж з картини М. 
Лебєдєва, «Вірсавія» з картини К. Брюллова та кілька автопортретів.

Він виступав як один з перших офористів України та Росії.
Автопортрети
Автопортрети Т.Г. Шевченка, це власні зображення, які художник 

створював протягом усього життя. У цьому жанрі Шевченка 
вершиною академічного часу є виконаний олією автопортрет (1840), 
з якого починається галерея 
автопортретів. 

1. Автопортрет виконаний у 
Яготині 26.IX 1843 і подарований 
В. Репніній разом з рукописом по-
еми “Тризна”, зображує Шевчен-
ка за роботою. Портрет викона-
но вільним, упевненим штрихом, 
близьким до манери рисування 
голкою на міді.

2. Автопотрет, виконаний у 
1845, подарований Н. Тарановсь-
кій. 

3. У 1845р. створено автопортрет зі свічкою, (Світло перемагає 
пітьму).

4. Під час експедиції до Каратау він виконав малюнок “Шевченко 
серед товаришів”, на якому зобразив себе за малюванням разом з Б. 
Залеським і Л. Турно. 

5. У Новопетрівському укріпленні виконано малюнки “Шевчен-
ко малює товариша”, “Шевченко й байгуші” та “Шевченко й казахсь-
кий хлопчик, що грається з кішкою”, “Казарма” та “Кара колодкою».

6. Повертаючись із заслання, в Нижньому Новгороді Шевченко 
намалював ще два автопортрети. Це своєрідна автобіографія, великого 
художника-реаліста. Більшість з них виконані технікою офорта. 
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Сила зв’язку поетичного слова та живопису
За науковими даними, сила творчості двох мистецтв Т.Г.Шевченка 

мала більший вплив на повалення кріпацтва в Україні (яке за тиждень 
до смерті Шевченка всеж було скасоване), ніж дві революції.

Якщо поетичне слово, максимально насичене змістом і асоціатив-
ними зв’язками, будить уяву читача, який уже сам домальовує сцену, 
події, то у живописному полотні схоплено лише один якийсь момент, 
застиглу дію, але глядач також домислює, розширює видноколи по-
лотна. На глядача діє передусім композиція, кольорове наповнення, 
світло. Така вже сила зв’язку поетичного слова та живопису.

Т.Г.Шевченко і пісня 
На творчість Шевченка-пісняра великий вплив мав український 

фольклор. Завдяки близькості до народних ідеалів багато віршів 
поета стало піснями. 

Переходили в народно-пісенний репертуар і Шевченкові твори 
пейзажної лірики, уривки з балад і поем, де змальовано одухотворену 
природу: «Садок вишневий коло хати», «Реве та стогне Дніпр 
широкий» та «Защебетав жайворонок» (уривки з балади «Причинна»), 
«По діброві вітер виє».

Деякі поетові вірші стали піснями ще за його життя «Тяжко-
важко в світі жити», «Нащо мені чорні брови», «Така її доля» (уривок 
з балади «Причинна») та ін.

У 1860р. поезію «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!» 
поклав на музику О. Рубець, у1868р. музику до «Заповіту» створив 
М.В. Лисенко, згодом на цей твір писали музику М. Вербицький, Г. 
Гладкий, К. Стеценко та інші. 

Більше, як 80 пісень на слова Шевченка належить М.В. Лисенкові. 
Його традицію продовжили К. Стеценко («Вечір», «Ой літа орел»), 
Я. Степовий («Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!», «Зоре моя 
вечірняя», «Вітер з гаєм розмовляє»), С. Людкевич («Сонце заходить, 
гори чорніють»), В. Заремба («Нащо мені чорні брови», «І багата я»), 
А. Штогаренко («Якби мені черевики») та ін. 

Перехід Шевченкових поезій у народний репертуар триває, 
кожне покоління самодіяльних митців і композиторів-професіоналів 
поповнює його новими зразками. 

У репертуарі Народного музичного театру «Погулянка» є 
17 пісень на слова Т.Г.Шевченка, у яких збережено народні мелодії, 
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але опрацьовано у сучасній обробці та аранжуванні. Пісні набули 
нового звучання, стали ближчими та ріднішими сучасним дітям. Це 
ще раз підтверджує надзвичайну актуальність творів Шевченка, його 
передове мислення та сучасність.Над створенням пісень працювали 
– В.Соломіна, Є.Карвацький та Р.Рак.

Ушанування пам’яті
Пам’ятники. В Україні та за її межами існує багато пам’ятників 

Шевченку. Одним з найкращих уважається пам’ятник у Харкові, великі 
пам’ятники кобзареві встановлені також у Києві, Дніпропетровську, 
Донецьку, Львові та інших містах. За кордоном пам’ятники Шевченку 
встановлено у Росії (Москва, Санкт-Петербург), США (Вашингтон), 
Канаді (Вінніпеґ, Торонто), Польщі (Білий Бір, Варшава), Чехії 
(Прага), Білорусі (Могилів), Грузії (Тбілісі), Угорщині, Парагваї, 
Узбекистані, Франції (Париж, Монтаржі), Австралії (Канберра).

Меморіальні дошки. Перебування Тараса Шевченка в Києві 
вшановане декількома меморіальними дошками, зокрема, на фасаді 
Червоного корпусу Київського університету, на будинку Літературно-
меморіального музею, пам’ятний знак біля Хати на Пріорці, а також 
на церкві Різдва Христового на Поштовій площі, де в старій будівлі 
стояла домовина Кобзаря і було відправлено панахиду за спокій його 
душі.

Ряд дощок встановлено в Санкт-Петербурзі – на будинку Академії 
мистецтв, де він жив, працював і помер; на Загородному провулку, 8, 
де Шевченко проживав у 1832-1838 роках та на 5-ій лінії, 3 – місце 
проживання Тараса в 1840-1844 роках.

Назви населених пунктів, вулиць та площ, освітніх та мистецьких 
закладів, гірських вершин тощо.

Харківський пам’ятник Кобзарю вважається одним із найкращих 
у світі.

Ім’ям Тараса Шевченка названо ряд географічних об’єктів 
(населених пунктів, вулиць), навчальних закладів та інших 
організацій України. Зокрема, в Києві чотири вулиці Шевченка 
(для точної ідентифікації доводиться вказувати район або індекс) 
та Бульвар Тараса Шевченка, який разом з Проспектом Перемоги 
становить одну з найголовніших артерій міста.
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Ім’ям Тараса Шевченка названо: Вищі навчальні заклади – 
Київський та Луганський національні університети, Чернігівський 
педагогічний університет, Кременецький обласний гуманітарно-
педагогічний інститут та головний університет Наддністрянської 
Республіки.

Театри – Національна опера, Тернопільський та Волинський 
драматичні театри, Дніпропетровський український музичний 
драматичний театр, Театр драми й музичної комедії у Кривому Розі, 
Черкаський та Чернігівський музично-драматичні театри, а також 
численні кінотеатри.

Шевченка пік – вершина 4200 м на півн. схилі Великого Кавказу, 
у Боковому хребті – названа на честь Тараса Шевченка українськими 
альпіністами, які вперше зійшли на цю вершину Кавказу у 1938 році.

В Казахстані ім’я Шевченка присвоєно Форту –Шевченка, з 
1964р. по 1991р. місто Актау мало назву Шевченко.

Музеї 
В Україні та за кордоном існує багато музеїв Тараса Шевченка. 

Найбільшим меморіальним комплексом, присвяченим Кобзареві, 
є Шевченківський національний заповідник на місці поховання 
поета на Тарасовій горі поблизу Канева. Національний музей 
Тараса Шевченка знаходиться у Києві, його філією є Літературно-
меморіальний будинок-музей. 
В Торонто (Канада), існує 
музей, присвячений виключно 
Шевченківській тематиці.

Шевченківська премія
У галузі літератури щорічно 

присвоюється Шевченківська 
премія – одна з найпрестижніших 
відзнак України. 

Портрет Тараса Шевченка 
зображено: на банкноті номіналом 
100 гривень та на золотій пам’ятній 
монеті номіналом 200 гр.

Пам`ятник Т. Шевченку  
в Хмельницькому
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Сценарій
Шевченківського свята

«Ідем з Тарасом до Тараса»
Дата – 9 березня 
Місце проведення – Сцена ЦТДЮГ.
Мета: показати багатогранність творчої особистості великого 

українського поета та художника, велич і неповторність творчої 
спадщини, викликати інтерес до пісень на слова поета, відобразити 
актуальність творчості Кобзаря сьогодні; розвивати естетичні смаки 
учнів, спостережливість, вміння застосовувати знання та проявляти 
акторські здібності; виховувати любов до рідної мови та культури, 
історії свого народу, літератури і видатних українських митців, 
зокрема – Т.Г. Шевченка.

– Гідно відзначити Рік Тараса Шевченка на усіх рівнях .
Оформлення сцени– портрет Шевченка, у віночку цифра –200, 

екран, куточок української хати (тин, лавка, стіл, свічка, глечик, 
кошики, ткані лежаки тощо), мольберт. Святково прикрашений стіл 
накритий скатертиною, на столі – вишитий «Заповіт», ваза з квітами, 
ікони, накриті вишитим рушником, воскові свічки; виставка творів 
Кобзаря; репродукції картин художника.

Слова на стенді:
У росяні вінки заплетені суцвіття
До ніг тобі, титане, кладемо.
Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття,
Тебе своїм сучасником звемо.

В. Симоненко

Дата народження – 9 березня 1814-
Дата смерті – 10 березня 1861 р.
Всього – 47 років життя
З них – 25 у кріпацтві 10 – у засланні
У 1840 р. вийшов І-ий «Кобзар» 
1840 –1841-1842 – Нагороди за картини –3 срібні медалі та 1– 

золота медаль.
У 1845 р. – із золотою медаллю закінчує Академію мистецтв у 

Петербурзі.
У 1860р. – Присвоєно звання Академіка. 
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Спадок Шевченка – «Кобзар» де є 252 віршів, та більше – 1200 
картин.

Результат творчої боротьби – 3. 03. 1861 р. – скасоване кріпосне 
право. 

Проектується малюнок

Автопортрет зі свічкою

ЗВУЧАТЬ ПОЗИВНІ –3 рази  
«РЕВЕ ТА СТОГНЕ ДНІПР ШИРОКИЙ»

(За кулісами звучить величний голос ведучого –  
2 куплети вірша «Пророк»)

Голос читця за сценою.

Неначе праведних дітей,
Господь, любя отих людей,
Послав на землю їм Пророка,
Свою любов благовістить,
Святую правду возвістить!
Неначе наш Дніпро широкий,
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Слова його лились,текли
І в серце падали глибоко!

(На сцену виходять ведучі.)

Перший ведучий. Добий день, шановні гості, дорогі діти та 
батьки! 

Сьогодні ми зібралися, щоб гідно зустріти 200-річчя від 
народження Великого Кобзаря та розпочати Шевченківський рік.

Другий ведучий. Нас просто не існує без Шевченка. У ньому – 
уся наша історія, усе буття та усі наші мрії.

 Відомо: Україна – це Шевченко, а Шевченко – це Україна.
Третій ведучий. Уявити себе без Шевченка українцеві – все одно, 

що без неба над головою. Він – вершина нашого родового дерева.
Четвертий ведучий. День народження і день смерті його стоять 

поряд – 9 і 10 березня. Між цими двома березневими днями – 47 років 
життя, яке стало славою і гордістю українського народу. 

Перший ведучий. Ми разом з вами полинемо у спогади про 
життя, великого генія прислухаємося до шевченківської думки, слова, 
вклонимось світлій пам’яті поета.

Другий ведучий. Тож нехай вогонь його душі запалить у ваших 
серцях іскру віри, надії і любові до рідної землі та свого народу.

Проектується малюнок

Вокально-хореографічна композиція
«Шлях до Тараса» Сл. Муз.М.Іващенко 

 (ДИТИНСТВО)

Проектується малюнок

На Сцену виходить Т Шевченко. Читає уривки із поезій 
«Сонце заходить, гори чорніють» та «І золотої, й дорогої». 

Т. Шевченко– «Сонце заходить, гори чорніють»
Світе тихий краю милий, моя Україно!
Сонце заходить .Гори чорніють
Пташечка тихне. Поле німіє 
Радіють люди, що одпочинуть
А дивлюся і серцем лину
В темний куточок на Україну.
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(На сцену виходить малий Тарасик  
він сідає на підлогу і щось малює).

І золотої, й дорогої мені, щоб знали ви не жаль моєї долі молодої,
А іноді така печаль оступить душу, аж заплачу,
А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі.
Мов одірвалось од гіллі, одно-однісіньке під тином.
Сидить собі в старій ряднині
Мені здається що се я, що це та молодість моя.

Проектується малюнок

Пісня «Не на шовкових пелюшках»
(Сл. та муз.народні)

(Мама над колискою співає синові) .
Не на шовкових пелюшках
Не у величному палаці
В хатині бідній він родивсь
Серед неволі зла і праці.

Кріпачка мати повила
Його малого й зажурилась
І цілу ніченьку вона
За нього Богові молилась.

І виріс він і кобзу взяв
І струн своїх торкнувсь рукою
І пісня дивна полилась
Сповита людською журбою. 

Сценка «МАМА І ТАРАСИК»  
(за біографічними даними)

Тарасик: Мамо,а чому на небі так багато зірочок? 
Мама: За старовинним повір’ям відомо, що коли народжується 

людина – Господь запалює свічку і на небі загоряється нова зірка і 
горить ця свічечка, усе її життя. А коли людина помирає, то свічка 
гасне, а зірочка падає. 

Хлопчик: А чому одні зірочки яскраві та великі, а інших ледь 
видно?

Мама : Бо коли людина зла, заздрісна та скупа, її свічка ледь – 
ледь тліє. 
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А коли добра, робить хороші справи, тоді її свічечка світить ясно, 
віддаючи людям своє тепло та світло, щоб вони у пітьмі не заблукали.

Хлопчик: Матусю, я хочу, щоб моя свічечка світила людям 
найяскравіше.

Мама: Я впевнена, мій хлопчику, що у тебе все вийде,треба лише 
сильно сильно захотіти .

(Ведучі говорять на фоні пісні).

Перший ведучий. Коли Тарасові минуло 9 років, померла 
його мати, Катерини Бойко, що народилась у закріпаченій родині 
козацького походження, тому надавала великого значення освіті 
сина. А коли минуло 11 років, він втратив батька і його наставником 
став дідусь . 

Другий ведучий. Прагнучи навчити Тараса малярству, він 
водив його до трьох церковних малярів,але жоден з них не хотів 
перейнятися долею кріпака .

(На сцені зявляється Доля зі свічкою в руках.)

Сценка «Доля» і Тарасик (вірш «Доля»)

Тарасик: Ти не лукавила зо мною,
Ти другом, братом і сестрою
Сіромі стала. Ти взяла
Мене, маленького, за руку
І в школу хлопця одвела
До п’яного дяка в науку.
Доля: « Учися, серденько, колись
З нас будуть люди,»

Тарасик: Ти сказала, а я й послухав,
І учивсь, і вивчився.
Доля: Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.
Тарасик : Ходімо ж, доленько моя!
Мій друже вбогий, нелукавий!
Ходімо дальше, дальше слава,
Тарасик-А слава – заповідь моя.
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 ПІСНЯ «ЗОРЕ МОЯ ВЕЧІРНЯЯ »  
(сл.Т.Шевченка, муз. Я. Степового)

Перший ведучий: Обдарований від природи хлопчина, дуже 
рано відчув тягу до малювання, крейда і вуглинка були для нього 
неабиякою радістю.

Другий ведучий: Одного разу, прийшла сестра Катерина з 
панщини і не впізнала своєї хати: візерунками розмальовані стіни, 
долівка і навіть призьба. 

Третій ведучий: Мачуха, звісно, добряче насварила маленького 
художника, а потім ще й відшмагала . Але це була його перша 
спроба зробити цей світ кращим, і почав хлопчина робити зміни у 
своїй власній бідній хатині. 

Проектується малюнок

ТАРАСИК «Мені тринадцятий минало».
Мені тринадцятий минало
Я пас ягнята за селом. 
Чи то так сонечко сіяло,
Чи так мені чого було?
Мені так любо, любо стало, Неначе в Бога
Уже покликали до паю,
А я собі у бур`яні
Молюся богу... І не знаю,
Чого маленькому мені
Тоді так приязно молилось,
Чого так весело було?
Господнє небо, і село,
Ягня, здається, веселилось!
І сонце гріло, не пекло!

Проектується малюнок

3.Сценка «Тарасик і Оксаночка» (за біографічними даними)
Оксана: Ну і чому ти плачеш, не розумію ти ж тепер відомий 

на усе село? Усі хвалять тебе, кажуть, що ти дуже гарно свою хату 
розмалював, ходять оглядати.

Тарас: А мачуха насварила мене. 
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Оксана : Не сумуй, давай я сльози витру . Вона нічого у красоті 
не тямить, я тобі по секрету скажу, у селі кажуть, що ти особливий .

Тарас: Таке вигадаєш.  
Оксана: І нічого я не вигадала . Скажи : хто серед дітей найкраще 

від усіх читає? – ти, а співає? – теж ти, а хто найкраще малює? от і 
міркуй. 

У селі говорять, ніби тебе сам Господь поцілував, коли ти 
народився. От, виростеш і станеш малярем. Еге ж? 

ТАРАС: Еге ж, малярем.
ОКСАНА: А розмалюєш мою хату?
Тарас: Я розмалюю цілий світ, щоб він був красивим, красивим 

і щоб усі були щасливими.
ОКСАНА: Ну ти фантазер, дивись,а де твої ягнята! Ой, бідні 

ягняточка, вони пити хочуть! Побігли!
Тарас:  Побігли !

Т. Шевченко 
 Ми вкупочці колись росли,
 Маленькими собі любились, 
 А матері на нас дивились 
 Та говорили, що колись 
 Одружимо їх. Не вгадали. 

Проектується малюнок
  4.Вокально-хореографічна композиція  

  «Зацвіла в долині червона калина»  
(сл.Т.Шевченка, мел. В.Винар)

Перший ведучий.  Справжні риси людяності майбутнього 
захисника свого роду заклав його дідусь, був він козацького роду і 
знав добре історію .

Другий ведучий. Згідно з родинними переказами його діди 
і прадіди козакували, служили у Війську Запорозькому, брали 
участь у повстаннях, які відбувалися в Україні XVII—XVIII ст, але 
були жорстоко придушені і призвели до порушення нормального 
суспільного життя у цьому регіоні .

Т. Шевченко
І досі сниться: під горою
Меж вербами, та над водою
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Біленька хаточка.
Сидить, неначе й досі,
Сивий дід коло хатиночки,
І бавить хорошеє та кучеряве
Своє маленькеє внуча.

Сценка «Тарас і дідусь»  
(за біографічними даними).

Дідусь : Ну що, внучку, розкажи як день Великодній минув, що 
робив, з ким спілкувався.

Тарасик : «На Великдень, на соломі» 
На Великдень, на соломі 
Против сонця, діти 
Грались собі крашанками 
Та й стали хвалитись 
Обновами. Тому к святкам 
З лиштвою пошили 
Сорочечку. А тій стьожку, 
Тій стрічку купили. 
Кому шапочку смушеву, 
Чобітки шкапові, 
Кому свитку. Одна тілько 
Сидить без обнови 
Сиріточка, рученята 
Сховавши в рукава. 
– Мені мати куповала. 
– Мені батько справив. 
– А мені хрещена мати 
Лиштву вишивала. 
– А я в попа обідала, – 
Сирітка сказала.
А я їй свої крашанки подарував. 

Дідусь: Добре серце маєш дитинко це гарно. Видно правильна 
моя наука.

Тарасик: Дідусю, а чому одні нічого не роблять, а живуть у 
богатстві та розкоші, а інші працюють не покладаючи рук і бідують.
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Дідусь: «Не завидуй багатому».
Не завидуй багатому,
Багатий не знає
Ні приязні, ні любові – 
Він все те наймає.
Не завидуй могучому,
Бо той заставляє.
Не завидуй і славному,
Славний добре знає,
Що не його люди люблять,
А ту тяжку славу,
Не завидуй же нікому.

Найбільше щастя синку, бути вільною людиною, займатися 
улюбленою справою і дарувати радість людям . Бо від улюбленої 
роботи будеш мати і достаток,і добру славу, і щасливу родину.

Хлопчик: 
Добре жити з родиною.
Так любо та тихо, як у раї.

ПІСНЯ «Садок вишневий кого хати»  
(сл. Т.Шевченка .муз.нар.)

Проектується малюнок

(Вільно.) 
Перший ведучий. У 1830р. поміщик Павло Енгельгардт 

виїжджає з України,у м. Вільно, що у Литві, забравши із собою всю 
двірську челядь, а між ними і дворового козачка-Тараса Шевченка.

Проектується малюнок

Вільно.
Другий ведучий. Саме у Вільно, завдяки пані Софії Енгельгардт 

Шевченко познайомився із творчістю таких відомих –художників як 
Вербі, Рустемас, Лампі та Смаковський. Це були такі вимріяні, такі 
очікувані, перші серйозні учителі Шевченка.

Перший ведучий. Тут він вперше усвідомив велику істину, коли 
ти маєш мрію і віриш у неї, то вона обов’язково здійсниться.

Другий ведучий. А ще тут у місті Вільно, Тарас покохав вродливу 
дівчину польського походження швачку Дусю Гусиківську. 
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Сценка «Тарас і Дзюня»  
(за біографічними даними)

Тарас: Я думав, що ти уже не прийдеш,почав хвилюватися.
Дуся : Що ти, Тарасе, я не могла не прийти, просто я затрималася 

на одному дуже важливому зібранні .Ти напевно чув, що у Литві 
готується повстання і я не можу бути осторонь від цієї події, адже від 
цього залежить наше майбутнє.

Тарас: Я радію за вас . А у нас з тобою, на превеликий жаль, 
ніякого майбутнього не може бути –ти вільна людина,а я кріпак.

Дуся: Не смій,ти чуєш,не смій падати духом. Я вірю. Ні, я знаю, 
я просто переконана, що ти будеш вільною людиною. Я пошила тобі 
сорочку і вишила на ній сонце, нехай його проміннячко зігріває тебе 
і завжди нагадує про мене. Я кохаю тебе, Тарасе.

 “Погруддя жінки”, 1830р

Т Шевченко. «Муза»
– А ти, пречистая, святая, 
Ти, сестро Феба молодая!
О чарівниченько моя!
Моя порадонько святая!
Не покидай мене. Вночі,
І вдень, і ввечері, і рано
Витай зо мною і учи,
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Учи неложними устами
Сказати правду.

Перший ведучий.  І так, у 1830 році з’явився перший 
професійний малюнок Тараса –“Погруддя жінки”. З цієї юнацької 
роботи і розпочалась творчість видатного художника та поета.

Проектується малюнок

Танець «СИЛА КОХАННЯ».
Перший ведучий : 29 листопада 1830р. у Литві почалося 

польське повстання і пан Енгельгардт,а разом з ним і Тарас Шевченко 
у 1831 році переселяються у м.Петербург.

Проектується малюнок

Другий ведучий : Поміщик Енгельгард був людиною амбітною, 
побачивши талант у Тараса вирішив виховати свого дворового 
художника, тому віддав Шевченка на чотири роки навчання до одного 
з кращих художників – ельфрейників – Василя Ширяєва.

Проектується малюнок

Третій ведучий:   Павло Енгельгардт перебував у родинних 
стосунках з Михайлом Глінкою, тому часто влаштовував музичні 
вечори та бали.

Це сприяло естетичному розвитку Шевченка. Він не лише подавав 
склянки з водою, але й пильно спостерігав 
за художниками та музикантами, слухав 
виступи поетів, запам’ятовував їхні 
розмови та переймав панські манери .

Проектується малюнок

Перший ведучий: Велике бажання 
до самовдосконалення, часто приводило 
Тараса до бібліотеки поміщика . Про 
його любов до книжок писав письменник 
Пантелеймон Куліш.

Проектується малюнок
В Жуковський
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Другий ведучий: « Не було 
книжки живої і животворящої, щоб 
йому в руки не попала та й лежала в 
нього не прочитана. Пушкіна він знав 
на пам’ять, а Шекспіра возив із собою, 
куди б не їхав». Звідти і появились 
картини на історичні теми такі як:

Проектуються малюнки

«Король Лір», «Марія», “Смерть 
Лукреції” (1835), “Смерть Олега, 
князя древлянського”, “Александр 
Македонський виявляє довір’я 
своєму лікареві Філіппу” і “Смерть 
Віргінії ” (1836), “Смерть Богдана 
Хмельницького” (1837) і “Смерть 
Сократа” (1837).

 
 ПІСНЯ 10 ПІСНЯ «ХУСТИНОЧКА»  

(мел.В.Соломіної)
Другий ведучий : Вечорами у вільних хвилинах Тарас прямував 

у Літній сад, де з великою пристрастю змальовував скульптури.
Перший ведучий: Саме тут, улітку 1836р. доля звела його зі 

студентом останнього курсу Академії мистецтв – земляком – Іваном 
Сошенком.

Проектується малюнок

Другий ведучий: Іван Максимович Сошенко познайомив 
Шевченка з Є.Гребінкою, В.Жуковським та художником К.Брюлловим. 
Саме вони вирішили викупити Шевченка із неволі.

Проектується малюнок

Перший ведучий .Знаменитий художник Карл Брюллов 
намалював портрет В. Жуковського, що був учителем дітей самого 
царя, і за виручені від продажу гроші – 2500 руб. Шевченка на 24 році 
життя було викуплено з кріпацтва . Ось він, цей портрет.

Проектується малюнок 

Пантелеймон Куліш
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Другий ведучий: 22 квітня 
1838 року сам В .Жуковський 
на квартирі у Брюллова вручив 
Тарасові відпускну грамоту. 
На честь цієї події Шевченко 
написав поему «Катерина», яку 
присвятив В.Жуковському.

Проектується малюнок

Другий ведучий. Воля 
дала право Шевченку вступити 
до Академії мистецтв, а Карл 
Брюллов став його учителем . 
Шевченко малює в основному 
аквареллю, але опановує техніку 
олійного живопису та гравюри.

Проектується малюнок

(акварелі “Жінка в ліжку”, “Перерване побачення”, “Сон бабусі і 
онучки” – 1839-1840). 

 Дві срібні медаллі 2-го ступеня : «Хлопчик-жебрак, що дає хліб 
собаці” – (1840) та “Циганка-ворожка” (1841). . 

Шевченко-.Це була найсвітліша доба у моєму житті. Я тішуся 
своєю свободою: «Живу, учусь, нікому не кланяюсь, і нікого не боюсь... 
велике щастя бути вільним чоловіком...»

Перший ведучий: Однак попри все Тарас Григорович сумує за 
Батьківщиною. Свідченням цього є уривок з листа братові Микиті.

Шевченко – «Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово, 
нехай хоч раз поплачу веселими сльозами, бо мені тут так стало 
скушно, що я всяку ніч тільки і бачу во сні, що тебе, Кирилівку, та 
рідню, та бур’яни...» 

Другий ведучий: У 1843р. при допомозі друзів Шевченко 
нарешті приїжджає в Україну.

Сценка «Шевченко і діти»
Шевченко. «І виріс я на чужині»

І виріс я на чужині,
І сивію в чужому краї,

Карл Брюллов
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Та одинокому мені
Здається– кращого немає
Нічого в бога, як Дніпро,
Та наша славная країна.
Веселеє колись село,
Таке собі як і було. 

Проектуються малюнки 

 
Офорти до “Живописної України”, «Видубицький монастир»,  

«У Києві», «Старости», «Дари в Чигирині» (1649) р «Судна рада», 
«Казка» («Солдат і смерть»).

(До Шевченка підходять діти,розглядають малюнок і читають 
уривки із поезії «Ми вкупочці колись росли»)

Дитина-1
Село на нашій Україні
Неначе писанка
Цвітуть сади біліють хати
А на горі стоять палати – неначе диво.
Дитина-2
Он, яр і поле і тополя
І над криницею верба
Нагнулася, як та журба.
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Дитина-3
Далеко в самотній неволі – ставок
Гребельна й вітряк, з-за гаю крилами махає
І дуб зелений мов козак
Із гаю вийшов та й гуляє.
Дитина-4
А кругом широколистії тополі
І там і ліс, і ліс, і поле
І сині гори за Дніпром
Сам Бог витає над селом. 
Дитина-5 
А он гай зелений похилився 
А з-за гаю виглядає ставок – неначе полотно
А верби геть понад ставом тихесенько
Собі купають зелені віти. Правда рай?
Шевченко – Правда .Добре жити тому,
Чия душа добро навчилася любить.

Проектується малюнок 

“Селянська родина”, “На пасіці”, “Вдовина хата на Україні” та 
“Хата батьків Т.Г. Шевченка в с. Кирилівці”. 
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ПІСНЯ «ТЕЧЕ ВОДА З ПІД 
ЯВОРА»  

(муз.В.Соломіної)

Жіноча доля.
Перший ведучий: 

Шевченко став 
основоположником побутового 
жанру в українському мистецтві. 
Його твори правдиво і поетично 
зображують життя українського 
народу та підносять соціальні 
проблеми .

Проектуються малюнки

Другий ведучий: Особливо 
його хвилювало підневільне, 
а часто і трагічне становище 
жінки. Для нього тема жіночої 
долі була згустком крові, що запеклась у його серці.

Перший ведучий: Картина “Катерина” (1842), викона олійними 
фарбами, ввійшла в скарбницю українського побутового живопису 
як один з перших творів критичного реалізму. 

Проектується малюнок  
“Катерина” (1842)

Шевченко. «У нашім раї на землі » 
У нашім раї на землі нічого кращого немає  
Ніж тая мати молодая з своїм дитяточком малим 
Буває інколи дивлюся, дивуюсь дивом 
І печаль оступить душу-стане жаль мені її і зажурюся 
І перед нею помолюся,мов перед образом святим 
Тієї матері святої, що в мир наш Бога принесла

Проектується малюнок  
Портрети Маєвської, Г. Закревської, П. Закревського, дітей В. Рєпніна 
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«ТАНЕЦЬ З ХУСТИНАМИ »

(До Шевченка підходить мати з дитиною і читає «Сон»)

 «СОН» Марку Вовчку.
Мати-На панщині пшеницю жала,

Втомилася; не спочивать
Пішла в снопи, пошкандибала
Івана сина годувать.
Воно сповитеє кричало
У холодочку за снопом.
Розповила, нагодувала,
Попестила; і ніби сном,
Над сином сидя, задрімала.
І сниться їй той син Іван
І уродливий, і багатий,
Не одинокий, а жонатий
На вольній, бачиться, бо й сам
Уже не панський, а на волі;
Та на своїм веселім полі
Свою таки пшеницю жнуть,
А діточки обід несуть.
І усміхнулася небога,
Проснулася – нема нічого...



40

На сина глянула, взяла,
Його тихенько сповила
Та, щоб дожать до ланового,
Ще копу дожинать пішла.

Проектується малюнок

Шевченко. Уривок з Поеми « Марія»
Все упованіє моє
На Тебе, мій пресвітлий раю,
На милосердіє Твоє,
Все упованіє моє
На Тебе, Мати, возлагаю.
Святая сило всіх святих,
Пренепорочная, Благая.

 (Кобзар – народний співець)
Перший ведучий: У 1840 р. у Петербурзі сталася велика 

мистецька подія –вийшов перший «Кобзар» Шевченка. У ньому 
було всього 8 віршів. Проте ця книжечка сколихнула свідомість усіх 
передових людей, вона відкрила їм зовсім невідому Україну.

Другий ведучий : Кобзар це народний співець, хранитель 
народної пам’яті та історії, їх спів будив у людях національну 
свідомість, яка була за часів Козаччини, не давав їм заснути та 
втратити свою гідність.Тому «Кобзар» і досі вважається святинею та 
національною Біблією України .

Шевченко. Уривок з поеми «Невольник».
Ще на Україні веселі
І вольнії пишались села
Тоді, як праведно жили
Старий козак і діток двоє...
Ще за гетьманщини старої
Давно се діялось колись. 
Так, коло полудня, в неділю,
Та на Зелених ще й святках,
Під хатою в сорочці білій
Сидів, з бандурою в руках,
Старий козак.
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Дитина.
Перебендя,Перебендя іде!
Мати.
Перебендя, старий, сліпий,—
Хто Його не знає?
Він усюди походжає 
Та на кобзі грає.
Козак.
А хто грає, того знають
І дякують люди:
Він їм тугу розганяє,
Та від сну їх будить.
Дитина.
«Кобзар іде! Кобзар іде!» 
Та всі, якомога, 
Хлопців кинули, побігли 
Зустрічать сліпого! 
«Діду, серце, голубчику, 
Заграй яку-небудь. 
Я шага дам».– «Я – черешень». 
«Всього, чого треба,– 
Всього дамо... одпочинеш, 
А ми потанцюєм... 
Заграй же нам яку-небудь».
Перебендя.

СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!
«Чую, любі, чую... 
Спасибі вам, мої квіти, 
За слово ласкаве. 
Постривайте, мої любі, 
Трошки одпочину. 
Сядьмо, хлопче». 
«Що б вам заграть? 
постривайте. 
Вибачайте, люде добрі,
Що козацьку славу
Так навмання розказую,



42

Було колись – в Україні
Лихо танцювало,
Було колись добре жити
На тій Україні...
А згадаймо! Може, серце
Хоч трохи спочине. 

ДІТИ-Згадаймо!

Пісня «УТОПТАЛА СТЕЖЕЧКУ»  
(музика народна)

Якби мені, мамо, намисто,
То пішла б я завтра на місто,
А на місті, мамо, на місті
Грає, мамо, музика троїста.
А я у місті не гуляла 
Бо хустиночку вишивала.

(Читає на програші)

Козак1: 
На розпуттi кобзар сидить
Та на кобзi грає;
Кругом хлопцi та дiвчата – 
Як мак процвiтає
Грає кобзар, виспiвує,
Аж земля трясеться.
Заспіває – всі гуляють,
Аж лихо сміється.

11 ПІСНЯ – «УПЕРЕТИКУ»  
(мелодія В.Соломіної)

1 Огні горять, музи́ка грає,
Музи́ка плаче, завиває;
Алмазом добрим, дорогим
Сіяють очі молодії;
Витає радость і надія
В очах веселих, любо їм,
Очам негрішним, молодим.
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І всі регочуться, сміються,
І всі танцюють.

Танець «Залицяночки»

Дитина. А може б ви якої козацької розказали.
Про отамана Гамалію розкажіть .
Перебендя. Ну що ж так тому і бути слухайте.
– Було колись на Україні – ревіли гармати
Було колись – запорожці вміли воювати
– Воювали, здобували і славу і волю –
Минулося, лишилися могили на полі.

Шевченко. Уривок з поеми «Гамалія »
Козак 1: «Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі
Із нашої України!
Чи там раду радять, як на турка стати,
Не чуємо на чужині.
Козак 2:Ой повій, повій, вітре, через море
Та з Великого Лугу,
Суши наші сльози, заглуши кайдани,
Розвій нашу тугу.
Гамалія:Отак у Скутарі козаки співали,
Співали сердеги, а сльози лились,
Лилися козацькі, тугу домовляли.
Босфор аж затрясся, бо зроду не чув
Козацького плачу, застогнав широкий
І хвилю, ревучи, далеко-далеко
У синєє море на ребрах послав.
Козак 1: І море ревнуло Босфорову мову,
У Лиман погнало, а Лиман Дніпрові
Тую журбу-мову на хвилі подав.
Зареготався дід наш дужий,
Аж піна з уса потекла.
«Чи спиш, чи чуєш, брате Луже?
Хортице-сестро?» 
Козак 2: Загула Хортиця з Лугом: «Чую, чую!»
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«О милий Боже, України!
Не дай пропасти на чужині,
В неволі вольним козакам!
І сором тут, і сором там – 
Вставать з чужої домовини,
На суд Твій праведний прийти,
В залізах руки принести,
– І перед всіми у кайданах
Стать козакові...»
 І Дніпр укрили байдаки,
І заспівали козаки:
Козак 4: Пливуть собі, співаючи,
Море вітер чує.
Попереду Гамалія
Байдаком керує.
 Гамалія: Реве синє море. – 
Хіба ти не знаєш, яких я несу
Гостей до султана?»
Так море любило завзятих чубатих слав’ян.
Гамалія: «Вилітайте, сірі птахи,
На базар до паю!»
Козак 5: Стиха робота,
І хлопці сходяться, зійшлись,
На байдаки – та й потягли.
Пливуть собі, ніби з дому,
Так, буцім гуляють,
Та, звичайне запорожці,
Пливучи співають:

Вокально-хореографічна композиція 
 «Наш отаман Гамалія»  

(сл.Т.Шевченка, мел.В.Винар)
«Наш отаман Гамалія,
Отаман завзятий,
Забрав хлопців та й поїхав
По морю гуляти,
По морю гуляти,
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Слави добувати,
Із турецької неволі
Братів визволяти.
Ой, як крикнув Гамалія:
«Брати, будем жити,
А курені килимами 
ОКСАМИТОМ КРИТИ.
Вилітали запорожці  
На лан жито жати,
Жито жали, в копи клали,
Гуртом заспівали:
«Слава тобі, Гамаліє,
На всю Україну,
Що не дав ти товариству
Згинуть на чужині.

Шевченко.  
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава України! 

Арешт і заслання
Перший ведучий : У 1845 році Шевченко вдруге вирушає в 

Україну. Він знаходить роботу в Київській археографічній комісії. 
Тарасу Григоровичу запропонували посісти місце викладача 
малювання у Київському університеті, на яке він уже був 
затверджений, але цьому перешкодив арешт. 

Другий ведучий: 5 квітня 1847 року за доносом студента 
Петрова, який видав членів Кирило-Мефодіївського братства, його 
арештували і відправили на заслання із забороною писати і малювати. 
Про цю заборону Шевченко написав у щоденнику.

Шевченко: «Забрано найблагороднішу частину мого бідного 
існування! Трибунал під головуванням самого Сатани не міг би 
винести такого холодного, нелюдського вироку».

Проектуються малюнки
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Шевченко.  
«Мені однаково »

Мені однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині –
Однаковісінько мені.
Та не однаково мені, 
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох не однаково мені.

ПІСНЯ  
«Думи мої, думи мої»  

(Муз.Я. Степового)
Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..
Чом вас вітер не розвіяв
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?..
Думи мої, думи мої,
Квіти мої, діти!
Виростав вас, доглядав вас –
Де ж мені вас діти?..
В Україну ідіть, діти!
В нашу Україну,
Попідтинню, сиротами,
А я тут загину.
Там найдете щире серце
І слово ласкаве,
Там найдете щиру правду,
А ще, може, й славу...
Привітай же, моя ненько!
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Моя Україно!
Моїх діток нерозумних,
Як свою дитину.

Перший ведучий: З 1847 по 1857 він перебуває на засланні в 
Оренбурзі, Орській фортеці, Новопетровській фортеці. Весною 
1848 року Тарас Григорович бере участь в Аральській експедиції. В 
умовах щоденної муштри, кепкувань з’являється славнозвісний цикл 
«В казематі». 

Перший ведучий: Найбільш вражаючими картинами цього 
періоду залишаються «Притчі про блудного сина». Ця серія – шедевр 
Шевченка-художник.  А казашку Катю порівнюють із Джокондою. 

Проектуються картини 

Казашка Катя.
Перший ведучий: «Пожежа в степу», «Мис Бай-Губек», 

«Крутайберг Аральського моря», «Джангис-агач».Сепії “Казахи 
в юрті”, “Казахська стоянка на Косаралі”, “Казахський хлопчик 
розпалює грубку”, “Казахський хлопчик дрімає біля грубки”, “Казахи 
біля вогню” та акварель “Казах на коні”, всі 1848-1849р 

Другий ведучий : Пізнавальне значення цих творів у тому, що 
Шевченко – перший і фактично єдиний художник того часу, який 
блискуче відтворив стародавні пам’ятки Мангишлаку, їх самобутню 
красу та національні особливості.
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Перший ведучий: В останні роки заслання Шевченко створив 
значну кількість сепій та цілу галерею цікавих портретів своїх друзів. 

Проектуються картини

Танець
Другий ведучий. У 1857р. Шевченко нарешті на волі. Він вивчає 

офортну манеру великого голландського художника Рембрандта, 
і його з повагою називали «руським Рембрандтом». А 2 вересня 
1860 року Рада Петербурзької Академії мистецтв присвоїла Т. Г. 
Шевченкові звання Академіка гравюри.

Проектуються картини

Композиції на історичні, міфологічні, літературні та біблійні 
теми – 1856

(“Благословіння дітей”, “Телемак на острові Каліпсо”, “Робінзон 
Крузо”, “Самаритянка”, “Мілон Кротонський”, “Нарціс та німфа 
Ехо”, “Св. Себастіан”, “Умираючий гладіатор”)

Перший ведучий: У 1861р. 3 березня кріпацтво було скасоване! 
А через 7 днів Тарас Григорович Шевченко помер, залишивши нам 
свої заповіти.

Другий ведучий: А той факт, що Шевченко закінчив Академію 
з відзнакою говорить про те, що українська нація має передового, 
сильного та мудрого лідера, на якого вона може рівнятись.

Проектуються картини
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Шевченко 
Уривки із «І мертвим в живим…»

Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тільки
На чужому полі.
В своїй хаті своя правда,
І сила, і воля. 
Свою Україну –любіть
Любіть її во время люте 
В останню тяжкую минуту-
За неї Господа моліть.
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
Обніміться ж, брати мої.
Молю вас, благаю !

Проектуються картини

Пісня 
«ТАРАСОВА ВЕСНА» 

(слова В.Соломіної, мел. С.Петросяна)
На весні ти народивсь, навесні
Як вкривали землю проліски рясні
Як струмочки збігали із гір
І бруньки наш дурманили зір.
Як співали в садах солов»ї
Оживали поля та гаї,
Як з небес веселкових заграв
Промінь сонця тепло дарував.
Приспів:
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Ой Тарасе, батьку наш,
Прийде, прийде ще той час,
І прокинеться люд наш від сну
І зустріне бажану весну.
Навесні ти відійшов, навесні
Як гриміли громи голосні,
Як вертали з чужин журавлі,
Припадавши крильми до землі.
Як зійшла над землею зоря, 
Як лунав тихий спів Кобзаря
Як слізьми землю дощ омивав
Мовби ласки у Бога благав. 

(На сцену виходять малі діти).

Приспів:
Учень-6
Уклін тобі, Тарасе
Великий наш пророче,
Для тебе вірно б”ється
Те серденько дитяче
Учень-7
За тебе вічно б”ється,
За твої заповіти,
Чого батьки не зможуть
Те зроблять їхні діти.
Учень-8
Спи спокійно, Тарасе!
Нащадки твої
Словом шани й любові і тебе пом’янули.
І народи Вкраїни
Заповітів священних твоїх не забули.
Учень-9
Ми чуємо тебе, Кобзарю, скрізь століття
І голос твій нам душі окриля.
Учень-10
Встає в новій красі крізь лихоліття
Твоя, Тарасе, звільнена земля. 



51

Укр. нар. танець « ГОПАК»
(вірш «Ми все життя ідем із Кобзарем »)

Перший ведучий:
Ми все життя ідем із Кобзарем
Вбираєм в душу кожне його слово
Читаєм вчитуємось знову й знову
І в серці відчуваєм щем.
Другий ведучий: 
І ти, мій друже, з ним іди 
Не смій звернути вправо вліво,
Іди відверто гордо й сміло
Вперед до спільної мети.
Перший ведучий: 
Іди з Тарасом до Тараса
Бо в нього велич, слава наша.
Ти їх єством своїм сприйми 
І йди вперед до висоти.
Другий ведучий: 
Торуй відважну волі путь
Не зупиняйся й на хвилину 
Не зрадь святій ідеї й чину
Бо в ній життя найвища суть.
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Перший ведучий: Отож, ідімо з Тарасом до Тараса і відкриймо 
його велич у собі. Нехай вона не дозволить нам стати буряном на 
золотій ниві.

Другий ведучий: Нехай постійно нагадує про героїчні звитяги.
Нехай його очі проникливим поглядом слідкують за нашими 

вчинками та змушують задуматись над своїм життям.
Перший ведучий: 
Бо він нас вчить і застерігає не втрачати гідності, аби в Україні 

ми не стали для неї чужими.
Другий ведучий: 
Ідімо в житті великою дорогою правди та любові, і якщо кожен 

з нас народить його у своєму єстві, то стане гідною людиною, яка 
називається Українцем!

Фінал.
Вокально-хореграфічна композиція

« МИ ДІТИ ТВОЇ –УКРАЇНО»  
сл.Б.Пісного,муз.Є.Карвацького.  
Виконують всі учасники дійства.

Сценарій уклала В.Я.СОЛОМІНА.
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Значення творчості Т.Г.Шевченка
Виходець із кріпацької сім´ї Т. Шевченко ніколи не розривав 

зв´язку з народом, до кінця життя залишався йому вірним.
Він з гордістю писав: «...я по плоті і духу син і рідний брат нашого 

безталанного народу». І кожне слово поета горіло полум´яною 
любов´ю до скривдженого народу, сподіванням на те, що він врешті 
зміг би ожити, отямитися, згадати «свою славу і волю».

Своєю літературно-художньою творчістю поет повернув 
українському народу пам´ять його історії. 

Поет був викривачем і суддею «темного царства», борцем за 
вільну людину, провісником нових і світлих «братолюбних» стосунків 
між людьми.

Його любов до України не була сліпою, ніколи не затьмарювалася 
неприязню до інших народів. Шевченко особисто спілкувався з 
діячами різних національностей і релігій. Згадаймо його заклик: 
«Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь».

Тарас Шевченко – людина високої гуманності. Його творчість 
пройнята глибокою людяністю, добротою, милосердям, щирою 
людською солідарністю ..

Поет був людиною широких духовних обріїв. Він перебував на 
висотах передової суспільної думки свого часу.

Така висота його творчості змогла наповнити українську 
культуру передовими ідеями, які були підхоплені генерацією молодих 
українських інтелектуалів. Це були загальнолюдські норми життя, 
національна та державницька ідеї.

Творчість Т. Шевченка уже в 1860-х роках позитивно вплинула 
на частину молодої інтелігенції, врятувала її від денаціоналізації, 
збудила її до активних дій.

З поширенням у 1860-х роках творів Т.Шевченка в Галичині його 
поезія, за висловом І. Франка, «перевернула свідомість» багатьох 
молодих галичан, вразила їх душі «як щось зовсім нове і нечуване», 
відкрила для них «новий світ».

Духовна спадщина поета мала і нині має велику етноконсолідуючу 
силу, позитивно впливала і впливає на формування психології 
соборності української нації.

Великий поетичний доробок Т. Шевченка як за змістом, так і за 
формою свідчить про «геніальність поета».
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П. Куліш першим у пресі назвав Т. Шевченка генієм. «У його 
віршах мова наша зробила той великий крок, – який робиться тільки 
спільними зусиллями цілого народу протягом тривалого часу або 
чарами генія, що в своїй особі втілює вроджену художність рідного 
племені».

Отже, мовою своїх творів Шевченко завершив процес формування 
загальноукраїнського літературного мовлення на національній 
основі.

 Мова творів Т. Шевченка як художнє явище стала родоначальною 
мовою нової української літератури. Виступаючи прекрасним зразком, 
мова «Кобзаря» сприяла міжрегіональній етномовній консолідації 
українців Наддніпрянщини, Галичини, Буковини і Закарпаття. 

Велетенський внесок творчості Т. Шевченка і в тому, що мова 
відбивала національний менталітет українців, впливала на їх 
національну свідомість у XIX – XX ст. І сьогодні, на початку XXI ст., 
роль творчості поета в цьому напрямі зростає. 

Образами-ідеями Т. Шевченка психологічно наснажене 
українське національне буття і, зокрема, такі його реалії, як «Україна», 
«Дніпро», «мати», «сім´я», і такі моральні опозиції, що визначають 
ціннісні орієнтації народів, як добро і зло, любов і ненависть, правда 
і кривда тощо. 

Шевченкова наука любові до України у поєднанні з повагою до 
інших народів увійшла в свідомість наступних поколінь. Братолюбіє, 
благоденствіє людей, їх порозуміння і помирення – це головна ідея 
Шевченка.

 І нині для України немає більш важливої мети, як об´єднати і 
сконсолідувати націю і дати їй духовну енергію на майбутнє .Отже, 
аналіз творчого шляху Шевченка свідчить, що це була видатна 
постать. Навіть невеличка за обсягом книжечка «Кобзар» вже 
заявила про нього як національного поета, поета великої Нації. 
Творчість Шевченка за широтою охоплення життя свого народу 
і загальнонаціональної значущості була художнім феноменом 
(явищем), який відповідав рівню поезії, скажімо, Пушкіна в російській, 
Міцкевича в польській,або Петефі в угорській літературі. Зокрема, ще 
П. Куліш, відзначаючи світове значення Шевченка, називав його ім´я 
поруч із Шекспіром, Шіллером, Міцкевичем, Пушкіним і Гоголем. 
Світова велич Т. Шевченка визначається його місцем у світовому 
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літературному процесі, внеском у загальнолюдську скарбницю 
культури.

Про значимість творчості Т. Шевченка, її неослабного впливу 
на духовне життя нашої нації свідчить написання за його віршами 
і поемами вокальних, симфонічних та оперних творів, інсценізація 
та екранізація багатьох творів Кобзаря. Визнанням великих заслуг 
Т. Шевченка перед Україною є щорічне відзначення роковин 
народження і смерті поета (9-10 березня). Творча спадщина поета 
спонукала і спонукає до вшанування його пам´яті, посилення уваги 
до національно-громадських проблем, що особливо проявилося в 
умовах незалежності України.

Тарас Григорович зробив велетенський внесок у пробудження і 
формування національної свідомості українського народу, в розвиток 
української та світової культури. Як актуально сьогодні звучать 
безсмертні Шевченкові слова: «Свою Україну любіть, Любіть її... во 
время люте, В останню тяжкую минуту, За неї Господа моліть». 

Неординарність Т.Г.Шевченка і заслуга митця:
– Шевченко йшов у ногу з епохою, він започаткував “низьку” 

тему, яка до нього не акцентувалася в російському мистецтві, це і 
сюжети з національної історії, і побутові сцени з сільського життя, де 
відбито українські народні звичаї, традиції та поетичне зображення 
природи.

– Малярські теми його міцно підтримувалися поетичними 
і навпаки, причому в такій спаяності, де цементом була ідея 
національного відродження, акцентована в “Живописній Україні». 
Вони мали вибухоподібний потенціал у реакційній атмосфері 
імперії.

– Заслуга його в титанічній працездатності як художника, в 
освоєнні різних технік – олійного живопису, акварелі, офорту, сепії. 
(До речі, тільки деякі з вищеназваних художників працювали в 
кількох техніках, як Шевченко, а двома видами мистецтва (музика й 
живопис) володів лише Коро.

– Заслуга Шевченка у тому, що він, чітко знаючи мету та засоби 
втілення, які відповідали найпередовішим ідеям епохи, задекларував 
поезією мистецьку школу, як напрям, а тим самим національне 
мистецтво та національну літературу.
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– Шевченко, “вперше звернувся до історії своєї батьківщини, 
оспівав красу українських краєвидів, волелюбство й великодушність 
свого народу”

– Він підняв найширший пласт новаторських ідей співмірних 
із загальноєвропейським рухом і втілив їх у естетично досконалій 
формі в обох видах творчості.

Додаток 1.
ШЕВЧЕНКО – ХУДОЖНИК

Вікторина
Вікторину та інші пропоновані нижче завдання можна провести 

в кінці заходу, або ж, за бажанням ведучих, перед заключним словом.
1. Де і коли Т.Г.Шевченко отримав першу освіту як художник? 
(В 1832 р. в артілі В.Г.Ширяєва в Петербурзі).
2. Коли і як художник був звільнений з кріпацтва? 
(22 квітня 1838 року після того, як на аукціоні був проданий 

портрет В.Жуковського роботи Карла Брюллова).
3. В якому літературному творі Т.Шевченко розповідав про роки 

навчання в Академії? (Повість «Художник»).
4. Яка картина є першим оригінальним малярським твором 

художника?
 В якому році вона була написана? («Катерина», 1842 рік).
5. Чим знаменні роки перебування в Україні (1843-1845) для 

Шевченка-художника?
 (В цей період він створює «Селянська родина» та серію офортів 

«Живописна Україна»).
6. В яких творах художник відобразив побут і тяжке становище 

казахського народу? («Байгуші», «Казахські діти-байгуші». «Казашка 
над ступою»).

7. Яка робота Т.Шевченка вважається вершиною його творчості 
в період заслання? («Притча про блудного сина»).

8. Коли художнику було присвоєне звання академіка? (В 1860 
році).

9. Портрет якого негритянського артиста-трагіка Шевченко 
написав у 1858р. (Айра Олдріджа).

10. Пригадайте, в якому році Шевченка нагороджено срібною 
медаллю за малюнок з натури? (В 1839 році). 
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11. За яку роботу в 1841 році рада Академії мистецтв нагородила 
Шевченка третьою медаллю? («Циганка-ворожка»). 

12. У якому році Шевченко закінчив Академію з відзнакою? (У 
1845 році Шевченко із золотою медаллю закінчує Академію мистецтв 
.Той факт говорить про те що українська нація має передового і 
сильного лідера на якого вона може рівнятись)

13.В чому новизна Шевченка ? ( йшов у ногу з епохою,що 
відтворювала поезію буденності,побутові сцени з сільського життя, 
де відбито українські народні звичаї, традиції, і поетичне зображення 
природи,минулу славу України за часів Київської Русі).

14. Який вплив мали мистецькі твори Шевченка на суспільство? 
(Малярські теми його міцно підтримувалися поетичними і навпаки, 
причому в такій спаяності, де цементом була ідея національного 
відродження, акцентована в “Живописній Україні”. Вони мали 
вибухоподібний потенціал у реакційній атмосфері імперії,бо 
піднімали велику роль матінки України).

Додаток 2. Тексти пісень та ноти
«Ідем до тебе, Тарасе»
1. В дні перемог і в дні поразок,
В щасливі дні, і в дні сумні
Іду з дитинства до Тараса,
Крізь глум юрби і суєту,
Ні, не в минуле, а в майбутнє,
До тебе я, Тарасе йду
Приспів.
Ой, тернова ружа
На горі стоїть!
Ой крута та круча,
Де Тарас наш спить
Ой крута та круча,
Де стоїть Тарас:
І крізь роки кличе,
Кличе, кличе, нас!
2 Коли в душі моїй тривога,
Коли в душі пекельний щем,
Іду до нього до живого,
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У Всесвіті віршів й поем
І в дощ, і в сніг карбую кроки
І чую, дивлячись в блакить:
Реве та стогне Дніпр широкий.
Щоб розбудити всіх, хто спить.
Приспів.
3. Я не один іду до нього –
Ідуть до нього тисячі.
Неначе грішники до Бога
Свої печалі несучи.
І доки в римах Заповіту
Вогонь поезії не згас.
Той рух до сонця не спинити,
Бо зветься сонце те – Тарас.
Приспів.

Вірші про Шевченка.
Учень-1
У нашій хаті на стіні
Висить портрет у рамі
Він дуже рідний і мені,
І татові і мамі.
Він стереже і хату й нас,
Він знає наші болі.
Я добре знаю – це Тарас,
Що мучився в неволі.
Учень-2
Коло хліба, на столі,
На самотканій скатертині
Лежала книга, як святиня
То був «Кобзар».
Його не міг ніхто
Не вмивши рук, узяти
Учениця-3
Я, маленька українка,
Вісім років маю,
Про Тараса Шевченка



59

Вже багато знаю
Учень-4
Він дитя з-під стріхи,
В полатаній свиті.
Він здобув нам славу,
Як ніхто на світі.
Учень-5
А та наша слава
Не вмре не загине
Наш Тарас Шевченко –
Сонце України.

Висновки.
У духовній історії України Шевченко посів і досі беззастережно 

посідає виняткове місце.. Його «Кобзар» започаткував новий етап у 
розвитку української літератури і мови, а його живописна і граверська 
творчість стала визначним явищем не тільки українського, а й 
світового мистецтва. Трагічно важкий шлях Шевченка до творчих 
висот визначив в образній формі І. Франко: «Він був сином мужика 
і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у 
царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, свіжі і 
вільні шляхи професорам та книжним ученим Доля переслідувала 
його в житті, скільки лише могла, та вона не зуміла перетворити 
золота його душі у ржу... Найкращий і неоціненний скарб доля дала 
йому лише по смерти – невмирущу славу і всерозквітаючу радість, 
яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його 
твори» . 

Шевченка без перебільшення можна назвати геніальним 
художником. В його картинах відбилася вся глибина і самобутність 
його особистості. Те, що він пережив і передумав і для чого знайшов 
небувало синкретичне вираження, – вищою мірою виявляє сутність 
людини взагалі і водночас позначене печаттю могутньої й неповторної 
індивідуальності, засвідчуючи невичерпне розмаїття людського духу. 

Небагато з тих, кому випало безсмертя, здобули його такою 
дорогою ціною, як Тарас Шевченко. Доля не шкодувала для нього 
найжорстокіших випробувань і страждань. Прожив Шевченко лише 
47 років, з них 25 – у кріпацтві, 10 – у тюрмах та на засланні. 
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А решту постійно перебуваючи під недремним жандармським оком, 
воюючи із нестатками. Помер він самотнім у казенній комірчині, не 
здійснивши навіть природньої людської мрії про сімейний затишок у 
власному домі. 

Тарас Шевченко був сином свого часу і свого народу, поділяв 
їхні вади у дрібному, але у великому, значному, йшов принаймні 
на сто років попереду. Він знав свій обов’язок перед уселюдською 
сім’єю народів, але мав мужність у тій сім’ї народів нагадати про 
її вселюдський обов’язок перед своєю знеславленою нацією, без 
рівноправного утвердження якої світ буде неповний і несправедливий, 
отже, і не матиме виправдання перед совістю й розумом. 

Це прекрасно, що нині ми повертаємо собі національну 
самосвідомість під знаком Шевченка. Бо Шевченко був гуманістом і 
не мав упередженості проти інших народів, а за рідну Україну стояв 
непохитно, і себе віддав тому, що хотів бачити її рівною з іншими у 
сім’ї світовій – «сім’ї вольній, новій». Взявши від народу все краще і 
животворне, він йому сторицею і віддав. Велика заслуга поета перед 
українським, перш за все, а потім і перед іншими народами в тому, що 
він високо ніс ідеї демократизму, соціальної справедливості, правди 
і свободи. Доклавши стільки зусиль для пробудження національної 
самосвідомості й виховання національної гідності українського 
народу, він, як справжній апостол правди і свободи, спрямовував його 
не в бік замкнутості й ворожнечі, а в бік порозуміння та співпраці 
усіх народів. 

Він показав, як можна піднятись до висот, коли маєш мрію і 
віриш у неї .

Шевченко належить не тільки Україні, а всьому людству, хоч 
кожне його слово – про Україну. Тут відбувається часте в історії 
літератури перетворення: поезія, народжена злобою дня, живе 
вічно; поезія, зміст і характер якої – безпосередньо національні, 
поєднуючись зі світовими змаганнями, набуває загальнолюдського 
значення, виростає до загальнолюдських масштабів. 

Т.Шевченко відомий у світі в першу чергу як художник слова, 
однак це аж ніяк не забирає його слави, як художника. Шевченко був 
справжнім творцем Української землі. Пам’ятаймо про це!
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М. Горішна
«ТАРАС ШЕВЧЕНКО ТА КОБЗАРСТВО»

Сказати щось нове про Шевченка доволі важко, бо майже 
200 років дослідники вивчають кожен штрих його біографії, його 
творчості та все що з ним пов’язане. Однак, мене найбільше хвилює 
те, як ми сьогоднішні сприймаємо творчість поета та його постать.

Мета даної роботи – це спроба наблизити нас до Шевченка. Ми 
зануримося у те середовище, в якому він виростав, бо саме воно 
дає нам розуміння мотивації певних дій та вчинків поета у його по-
дальшому житті. Загальновідомо, що дитячі враження, як правило, є 
найбільш яскравими і часто відіграють визначну роль у формуванні 
особистості людини. Відчути епоху Шевченка нам допомагає його 
ж поезія, листи та щоденник, які доволі конкретно розповідають 
про час та умови в яких жив Тарас. Скажімо опис природи, певних 
краєвидів є яскраво образними і нам зовсім неважко уявити собі,як 
«…світає,край неба палає, або «по діброві вітер виє, гуляє по полю, 
край дороги гне тополю до самого долу…» чи «…садок вишневий 
коло хати, хрущі над вишнями гудуть…». Однак, деякі фрагмен-
ти певних явищ, які впливали на середовище Шевченка, загублені 
у вирі часу і тому ми не можемо проникнути у їх сутність,а відтак 
отримати його цілісну картину. От для прикладу тема «Шевченко та 
кобзарство», над якою наша школа кобзарського мистецтва працює 
із 2010 року. Як відомо, в дитинстві малий Тарас досить часто слу-
хав кобзарів і, як побачимо далі, вони мали неабиякий вплив на його 
світогляд. Але чим саме заполонили душу поета кобзарі, якими вони 
закарбувалися в його уяві та як змальована їх постать у його творах? 
– саме ця тема є ще далеко невичерпаною, а тому має багато невідо-
мих сторінок. Зокрема, сьогодні лише одиниці можуть похвалитися 
тим, що бачили та чули автентичну кобзу, бандуру, а також знайомі 
із їх репертуаром, особливо тими творами, які були популярні у часи 
Шевченка. А це ж ті інструменти, звуки яких підживлювали уяву 
Тараса, тексти пісень, псальм, дум давали невичерпний матеріал для 
роздумів, а самі виконавці – кобзарі були не лише його постійними 
супутниками, але й духовними побратимами. Та й сам він відчував 
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себе кобзарем, підписуючись кобзар Дармограй. Постать кобза-
ря супроводжує  Шевченка протягом усього його життя. У своєму 
щоденнику від 1 липня 1857року  він згадує той період свого життя 
коли жив у майстерні  художника Карла Брюлова і тоді ж записує: « …
Перед его дивными  произведениями я задумывался и лелеял в своем 
сердце своего слепца Кобзаря…» ст.111. Перебуваючи на засланні, 
17 червня 1857 року поет  занотовує у  щоденнику: «…я как будто 
с живими беседую с ее слипыми лирникамы и кобзарями…» ст.92. 
У листах до Якова Кухаренка від 1 квітня 1854 року читаємо: «…
Така,мабуть,уже усім кобзарям погана доля, як і мені,недотепному, 
випала…» ст.327.  У іншому  листі до цього ж адресата 22 квітня 
1857 року читаємо відгук на книгу Пантелеймона Куліша «Записки о 
Южной Руси»: «Тут живо вилитий і кобзар,і гетьман, і запорожець, і 
гайдамака, і вся старожитна Україна як на долоні показана. Куліш тут 
свого нічого не додав,а тільки записав те, що чув од сліпих кобзарів, а 
тим самим і книга його вийшла, книга добра, щира і розумна…», а за-
вершується цей лист словами: «…не забувай іскреннього твого друга 
кобзаря…» ст.367, і підпис Т.Шевченко. Із цього листа ми бачимо, 
як високо цінить Шевченко кобзарів – носіїв народної пам’яті.  У 
листі  до А. Маркевича від 22 квітня 1857 року поет знову поміж 
кобзарями: «Спасибі йому, він мене неначе на крилах переніс в нашу 
Україну і посадив меж старими товаришами – кобзарями…», а в кінці 
листа: «…Дякую …, що не забуваєте старого кобзаря». ст.368. У 
цьому листі  ще звертає на себе увагу оте «товаришами – кобзарями», 
котре вказує на побратимську спорідненість. У повісті «Музикант» 
теж незримо присутній кобзар, оскільки головний герой музикант – 
скрипаль розпочинав свою музичну кар’єру із того, що був поводирем 
у кобзаря . Чи не кобзарський триб життя додав його грі на скрипці 
отої  над чуттєвості,  яка так хвилювала усіх?

А тепер  погляньмо  яким є образ кобзаря у Шевченковій поезії:

Перебендя старий, сліпий хто його не знає, 
Він усюди  вештається та на кобзі грає…

Як бачимо поет малює не лише візуальний портрет самого 
виконавця, але й передає внутрішній психологічно – емоційний 
стан кобзаря. У порівняно невеликому за об’ємом вірші вражає 
лаконізм,простота та глибина думки. Цей твір знайомить нас із тими 
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піснями та танками які,без сумніву,   були добре відомі Шевченкові, 
зокрема це твори із репертуару тодішніх кобзарів : «Ой не шуми 
луже!», «Чалого», «Гриця», «Веснянку», «Сербина», «Шинкарку», 
«У гаю», «Лазаря» ст.37 – 39. Доволі ґрунтовний аналіз цього вірша 
зробив Євген Сверстюк. Він вказує на те, що Шевченко переніс свого 
Перебендю на вершини романтизму і цитує:

Один він між ними, як сонце високе.

Потім підкреслює: «…І увесь належав йому – не хата, чи хутір, 
не могили – гори за селом, а далечінь – без меж.

Як небо високо – нема йому краю.
Так душі почину і краю немає.

Далі вказує на роздвоєний образ кобзаря. Перший – це його 
портретний опис на початку вірша та головна інтрига – це другий 
образ. Ось його висновок: «Але не той Перебендя пробудив у 
Петербурзі молодого художника до поетичної творчості, а інший – 
геній українського степу!

Старий заховавсь
В степу на могилі…
То серце по волі
З Богом розмовля,
То серце щебече
Господнюю  славу…»          



65

Образ кобзаря присутній у багатьох віршах поета, зокрема: «Думи 
мої, думи мої» – «…виросла могила …І про неї добрим людям кобзарі 
співають. Все співають, як діялось, сліпі небораки, – бо дотепні…» 
ст.35; « Катерина» – «… Ішов  кобзар до Києва та сів спочивати… А 
тим часом старий кобзар Ісуса співає…» ст.56; «Тарасова ніч» – «…
грає кобзар, виспівує – аж лихо сміється…» ст.69. Як тут не пригадати 
народну приказку «Лихом об землю». Шевченкове «лихо сміється» 
дає можливість зрозуміти правдиву сутність цієї приказки. Посвята 
«Н. Маркевичу» – «Бандуристе, орле сизий! Добре тобі, брате: маєш 
крила, маєш силу, є коли літати…» ст.73; «  «Гайдамаки» – «…Грай, 
кобзарю, лий, шинкарю!...Кобзар вшкварив, а козаки – аж Хортиця 
гнеться – Метелиці та Гопака а гуртом оддирають…» ст.78. Яка 
колоритна, експресивно – динамічна картина, «Хортиця гнеться»,  
а особливо оте « гопака гуртом оддирають»!; «Свято в Чигирині» – 
кобзар Волох –  «…А мудро співає! Коли не послухаєш, усе іншу…» 
кобзар співає з повагою і неголосно «Ой волохи, волохи». У цьому 
фрагменті поет дає характеристику манери виконання – «…з повагою 
і неголосно» і далі там же: «…Утни ще яку-небудь. Ану лишень про 
батька Максима ушквар…» ст.97 – 98. Як бачимо, Шевченко ще раз 
звертається : «Утни…ушквар». А далі подається характеристика 
самого кобзаря : «до грошей я не дуже ласий. Аби була ласка слухати, 
– поки не охрип, співатиму…» ст.99 і там же «…Кобзар грає, додає 
словами: « Ой гоп таки так! Кличе Гандзю козак!» ст.100; «Червоний 
бенкет» – тут знову згадується кобзар Волох:

А за ними кобзар Волох
Переваги – ваги
Шкандибає на конику,
Козакам співає:
«Гайдамаки, гайдамаки!
Залізняк гуляє» ст.109;

У вірші «Бенкет у Лисянці» – вже в котре з’являється постать 
кобзаря Волоха:
                                        А де Волох? Заспівай лиш
                                        Нам, старий кобзарю!
                                        Не про дідів, бо незгірше
                                        Й ми ляхів караєм ;
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                                        Не про лихо, бо ми його
                                        Не знали й не знаєм.
                                        Веселої утни, старче,
                                        Щоб земля ломилась, – 
                                        Про вдовицю – молодицю,
                                        Як вона журилась.»

А далі кобзар спіє веселу пісню «Од села до села» і знову ж до 
нього звертаються:

                                       До танців кобзарю! – 
                                       Сліпий вшкварив. Навприсідки
                                       Пішли по базару.
                                        Земля гнеться

Цей фрагмент показує бурхливу експресію танка, що аж «земля 
гнеться» ст.116 – 117.

«Гонта в Умані» – маємо теж саме «ушкварив»:

                                        І кобзар ушкварив:
                                      «А мій батько орандар» ст.129.

У «Мар’яні – черниці»  тут маємо не лише образ кобзаря, але 
й його кобзи,  за  яким можна здогадатись і про спосіб гри. За цим 
описом – це 4 – ох струнний інструмент, в якому обірвалася одна 
струна. Тобто залишилось три струни та кобзар каже, що колись він 
на одній міг грати, а саме на ладах, гітарним способом. Із тексту 
також дізнаємось, про моралістично – повчальний характер твору, 
виконуваного кобзарем та його власний гіркий життєвий досвід, 
яким він ділиться із слухачами. Це досвід у  найсокровеннішому 
почутті кожної людини – коханні та про долю, зокрема дівочу. І як 
підсумок – застереження від нерозважливих вчинків. Ось як воно 
подано у тексті:

Думала, що тільки кобзарі співають,
Бо, сліпі, не бачать карих оченят;
Що тільки лякають молодих дівчат…

Та висновок:

Лякають,дівчата, правдою лякають!
І я вас лякаю, бо лихо знаю…
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Слова «бо те лихо знаю» показують, крізь який гіркий досвід 
пройшов сам кобзар. ст.139 – 140 – 142 – 146.   У поемі  «Сліпий» 
(Невольник) читаємо:

Сидів з бандурою в руках
Старий козак…
І вдарив по струнах.
Старий грає, а Ярина
З Степаном танцює!
Старий грає, промовляє,
Ногами тупцує…

А далі:

І старий піднявся.
Як ударить, як ушкварить –
Аж у боки взявся.    ст.241 – 242.

Знову звучить те динамічно – експресивне «ударить,ушкварить» 
і знову ж мова про танки. Там же у «Невольнику» з’являється  ще 
однин образ кобзаря – Степана, котрий за ворітьми тихо грає на 
кобзі та співає про невольника. Відслідковуючи наступний хід 
подій,бачимо,  як від добрих новин, що Степан знову з Яриною:

Зрадів старий,мов дитина,
Аж за кобзу взявся;
Хотів вшкварить навприсідки
З усієї сили …ст.250 – 253

А далі почали співати про Чалого, «Богдана недомудра», «Гонту 
мученика», «славного Максима» (ст.255). Передує поемі «Неволь-
ник» поява ілюстрації  Шевченка на однойменну тему, намальована 
у 1843році, бо саме поема з’являється дещо пізніше, аж 16 жовтня  
1845року.

Згадує кобзаря Шевченко у вірші «Косар» (ст.340). Кобзар є діє-
вою особою у ще одному вірші «Іржавець»:

Розказали б кобзарі нам
Про войни і чвари,
Про тяжкеє лихоліття…
Про лютії кари…    (ст.362)
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Тут знову кобзар виконує місію носія народної пам’яті. У п’є-
сі «Назар Стодоля» одним із персонажів  є також кобзар. Цікавим 
є те, що тут він виступає у ролі оповідача казок. До нього також 
звертаються із проханням зіграти пісню «…та таку, щоб жижки 
затрусились. Ми ще не танцювали…(ст.46)

Самих творів кобзарів періоду Шевченка мало хто сьогодні 
слухає, а давні танкові мелодії взагалі зникли із репертуару 
теперішніх бандуристів. А дарма! Ще раз нагадую, як Шевченко 
у своїй поемі  «Гайдамаки» подає одною фразою доволі образний, 
яскравий характер самого виконавця – кобзаря. Ця фраза дуже 
лаконічна, лише два слова: «…кобзар вшкварив…». Оте «вшкварив» 
воно настільки динамічне, точне та образне. От давайте послухаємо 
одну із характерних танкових мелодій періоду Шевченка «Стукалка» 
у виконанні Юліана Китастого тат Юрка Фединського.
 Слайд 5 – (звучить твір «Стукалка»).

Повертаючись до реалій нашої дійсності, можна чітко простежити, 
що на сьогодні серед широкого загалу досить поширеним є стереотип 
кобзаря – песиміста. В певній   мірі   до того спричинилося те, що ряд 
кобзарів були каліками. Та й жили вони не в найкращі часи. Було 
від чого сумувати. Але насправді не все так однозначно, бо коли 
починаєш вивчати репертуар кобзарів, то все виглядає зовсім інакше. 
От для прикладу, колоритна картинка епохи Шевченка, твір «Біда». 
Вже сама назва начебто несе негативний зміст, але якщо послухати 
саму пісню, то розумієш звідки з’явилася приказка «Лихом об 
землю». Ця приказка перегукується із рядками народної пісні «Од 
Києва до Лубен» в якій «лихо» передається закаблукам: «…Дам 
лиха закаблукам, закаблукам лиха дам, останеться й передам…» 
і звучить це наче якесь містичне заклинання. Наведені приклади 
доволі показові. Вони показують нам,що в часи Шевченка люди мали 
почуття внутрішнього оптимізму та спротиву до тих негативних 
ситуацій в яких знаходились. Переконаймось у цьому. 

Безперечно репертуар кобзарів, як пише  Шевченко, містив також 
багато творів сакрального змісту. Зокрема поет згадує, що співали 
псальми про Лазаря, Ісуса, усамітнювалися на могилі. Як бачимо, 
вищенаведені приклади показують той стан душі народу, в якому 
вирували цілковито різні пристрасті та почуття  –  від бурхливих 
танкових емоцій до ліричних та глибоко філософських роздумів. Не 
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менш цікавим є те, що сам Шевченко, маючи розкішний баритон, 
любив багато  співати. Його улюбленими творами були : «Ой поїждає  
по Україні та козаченько Швачка», «Ой, ізійди,зійди, ти зіронько та 
вечірня», «Тече річка невеличка», «Та нема в світі гірш нікому». Це 
дає нам підставу зробити наступний висновок.

Шевченко виростав серед пісенно – танцювального різнобарв’я, 
повний спектр  яких доповнювали твори глибоко філософського 
та морально – етичного плану, героїко – патріотичні пісні. Без 
сумніву, усе це не могло не вплинути на його світогляд та смаки. 
Цей вплив прослідковується зокрема і в тому, що такий кобзарський 
жанр, як думи, Шевченко переніс у свою творчість. Багато його 
творів так і розпочинаються словами: «Думи мої, думи мої! Лихо 
мені з вами!...» або « За думою дума роєм вилітає…» чи «…співав 
би думи, тихі, невеселі…» і ще «…А думи гордії розвіває, як ту 
сніжину по степу…». Як і кобзарські думи, Шевченко часто закінчує 
моралістичними повчаннями: «Не ховайте, не топчіте Святого 
закона…», «…Смирітеся, моліться Богу…»,  «…А Святе письмо 
читає, людей поучає, щоб брат брата не різали,та не окрадали…», 
«…ходіть добрими путями…», «…Обніміться ж, брати мої, молю вас 
благаю!...».

У думах кобзарських та думах – роздумах Шевченка є ще одна 
спільна риса – це роздум – сповідь,каяття. Зустрічається у творчості 
поета ще однин із кобзарських жанрів – псальми.
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Підсумовуючи вищенаведені фрагменти з описами кобзарів, 
перед ними постає зовсім інший образ кобзаря у творчості Шевченка. 
Це далеко не песимістичний, плаксивий сліпець – жебрак, який 
усталився в нашому суспільстві, а навпаки експресивно – живий 
музика, носій народної пам’яті, етнограф – фольклорист, філософ 
– мислитель, котрий усамітнюється на могилі для розмови з Богом. 
Тай сам поет дає лаконічно – точну характеристику кобзаря у 
своєму «Перебенді»: «…він їм тугу розганяє…». У цьому рядку 
сформульовано головну місію – призначення кобзарів. І вже зовсім за 
кулісами звучить глибоко особистісне «…хоч сам світом нудить…» 
У цих рядках ховається ота самотність як кобзарів так і Шевченка, 
котра піднімала їхній дух до розуміння вселюдських християнських 
цінностей, відкривала їм третє око – душу для без вимірного обширу 
світобачення.
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Л. Бабанкова
«ДЕНЬ ПРОЖИТИЙ З ТАРАСОМ»

 (сценарій поетичної вокально-хореографічної композиції до дня 
народження Т.Г.Шевченка)

Пізнавально-навчальна та виховна мета: віддати данину 
пам’яті Т.Г Шевченку, ознайомити з  життям та творчістю Кобзаря. 
Виховувати любов та шану до національної мистецької спадщини;

Виконавці: ведучі, виконавці поетичних та музичних творів, 
драматичних сценок, хореографічних номерів.

Ти – мій наставник, друг ,однодумець,
Я до тебе за порадою йду…

Слово Шевченка – полум’яне і міцне, гнівне і ніжне, правдиве 
і пророче – неодноразово надихало митців на певні доробки. 
Не виключенням став і творчий колектив Народного вокально-
хореографічного ансамблю «Рушничок», який присвятив постаті 
великого Кобзаря одну із своїх робіт – вокально-хореографічну 
композицію – «День прожитий з Тарасом».

Метою даної роботи є представлення авторського сценарію до 
композиції «День прожитий з Тарасом» з  роз’ясненням і аналізом 
художніх засобів до нього.

За основу сценарію був взятий «Кобзар» Т. Г. Шевченка. Слова 
і думки великого генія втілилися у різноманітні мистецькі жанри, 
які притаманні вокально-хореографічному ансамблю «Рушничок»: 
пісня, танець, музичні твори, драматичні сцени і, власне, сама поезія 
великого Кобзаря. Вони (жанри) склались у розгорнуту поетичну 
вокально-хореографічну композицію, об’єднану наскрізним 
динамічним розвитком.

Сценарна концепція побудована за принципом зміни, чергування 
природних частин дня: світанку, ранку, дня, надвечір’я, вечора. Крім 
того, кожна з частин є символічною, вона відповідає певному етапу 
життя Кобзаря від малого хлопчика – Пастушка у розділі «Світанок», 
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до зрілого Поета – Пророка у розділі «Вечір». Таким чином, постать 
Кобзаря є основним «лейт–образом» композиції, який проходить 
через усі  частини, поєднуючи її в одне ціле. В деяких епізодах 
образ поета конкретний, легко впізнаний, що обумовлено його 
сценічним виглядом. Наприклад, «справжній» сільський Кобзар на 
вигоні або Поет – Пророк в розділі «Вечір» та Апофеозі. А в інших 
моментах композиції образ поета подається  побічно, його можна 
лише додумати. Наприклад, у картинах «Черевички» («Полудень»), 
«Тополя» («Надвечір’я»), де героями є сільські парубки з типовою 
для них (як і в юного Тараса) долею.

Сценарій побудований на картинах, контрастних за різними 
критеріями: характером, жанром тощо.  Наприклад, лірико – 
драматичні, інколи, трагічні за характером картини («Надвечір’я», 
«Вечір»), чергуються з жартівливими, життєрадісними епізодами 
(«Вигін», «Базар» з розділу «День»). З іншого боку, на зміну 
масовим, насиченим картинам приходять камерні, сольні епізоди 
(сцена «Черевички» з розділу «Полудень», сольні виходи Кобзаря). 
За основними законами драматургії присутні кульмінації: лірико-
драматична в картині «Вечір» та оптимістична в Апофеозі. Також 
присутній контраст між частинами і картинами у жанровому сенсі: 
життєрадісні масові сцени відображаються засобами хореографії та 
пісні (картини «Косарики», «Вигін», «Базар»», Апофеоз), камерні, 
лірико-драматичні сцени передаються жанрами інструментальної 
музики, поезією (картини «Світанок», певні епізоди частин 
«Надвечір’я», «Вечір»).

Розглянемо ці твердження детальніше.
Частина І «Світанок» – оспівує красу світанкової зорі, ніжність 

дитинства і ранньої юності. Оживає все навколо: прокидається 
природа, починають співати пташки, виходять до річки дівчата. Вони 
радіють новому дню. Тут відбувається і перший вихід Тараса в образі 
маленького хлопчика – Пастушка з сопілкою. Картині відповідає 
натхненна поезія: «…світає, край неба палає…» (уривок з поеми 
«Сон»), лірична ніжна пісня на слова Шевченка «Ой на горі ромен 
цвіте» і колоритний танок «Барвистий віночок», які символізують 
прихід весни і красу «заквітчаної  барвінком і рутою землі».

На зміну 1-ий картині йде наступна: саме на світанку у поле 
виходять вправні Косарики. Працьовитий настрій відтворює 
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музичний матеріал протилежного характеру – веселі, моторні, 
жартівливі пісні «Вийшли в поле косарі», «Орав хлопець край 
дороги», танець «Косарики».

Частина ІІ «День» – представлена масовими картинами «На 
вигоні» і «Базар».

Коли, як не у неділю, зібратись сільській молоді на вигоні: 
погомоніти, поспівати, позалицятись…! Молодість – чудова 
пора! Музично – пісенний матеріал розділу насичений, яскравий, 
динамічний. Основним концептуально – драматичним епізодом 
є поява Кобзаря і виконання ним думи «Б’ють пороги, місяць 
сходить…» (вірш «До Основ’яненка»).

На зміну цій драматичній картині знову йде весела і запальна 
сцена Ярмарку. Взагалі, тема Ярмарку, Базару, на думку автора, 
посідає значне місце у творчості Шевченка. Адже, у трагічній, 
часом безвихідній долі поета так не вистарчало свята, несподіванок, 
земних радощів! І, власне, прагнення до чогось світлого, святкового, 
яскравого навіяло Шевченкові тему Ярмарку, з його «карнавальністю», 
калейдоскопом швидкоплинних персонажів, дій, настроїв. Ця тема 
неодноразово повторюється у творчості Кобзаря. Саме сцена Базару 
у нашій композиції є основною оптимістично – життєрадісною 
кульмінацією на загальному лірико – драматичному тлі вистави. 
Вона побудована на матеріалі твору «Бенкет у Лисянці» з циклу 
«Гайдамаки». Також використовуються: пісні «Утоптала стежечку 
через яр», «Ой я молода на базар ходила», запальні танці «Козачок», 
«Карусель». Тему «карнавальності» підкреслюють мізансцени з 
презентацією «базарних» персонажів: Циганки – ворожки, купців 
– продавців з ятками, покупців, тощо. Деякі з образів, що у цьому 
епізоді – «калейдоскопі» лише намічені, заявлені, в наступних сценах 
будуть розкриті вповні. Зокрема, у наступній частині.

  Частина ІІІ «Полудень» – камерного спрямування. Вона 
присвячена розкриттю образу бідної Дівчини – сироти, яку ми 
«бачили на базарі». Вона лише мріяла про покупку черевичок. «Як би 
мені черевики, то  пішла б я на музики…» – сумує дівчина і мріє про 
кращу долю. Танець – сценка «Черевички» пропонує оптимістичний 
варіант фіналу відомого вірша Шевченка. У нас дівчина зустрічає 
свого обранця! Чом би це не парубок Тарас? Мабуть, і у житті юного 
поета були подібні щасливі миттєвості? Хочеться вірити…
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Частини ІV,  V «Надвечір’я» і «Вечір» – наскрізні. Це лірико – 
драматична кульмінація композиції. Тут присутні мотиви роздумів, 
смутку, тривоги за долю України, любові до рідного краю і, водночас, 
віри в його краще майбутнє. Це підсилено  музично-поетичним 
матеріалом лірико – драматичного характеру: піснями «По діброві 
вітер виє», «Зоре моя, вечірняя», віршами «Тополя», «Сонце заходить, 
гори чорніють». 

Особливий шарм картині надає танець «Тополя». Це фантазія 
хореографа на тему відомого вірша Шевченка. Хореографічна 
постановка, танцювальна пластика вдало розкривають і домислюють 
драматичний зміст поезії. А в нашому випадку можна уявити, 
що це – трагічне продовження кохання Дівчини і Хлопця, що 
«познайомились» в попередній частині. 

Вершиною цих епізодів є дума Кобзаря «Обідрана, сиротою понад 
Дніпром плаче…» (з вірша «До Основ’яненка»). В кінці картини 
проходять основні персонажі, з якими глядач був ознайомлений 
впродовж вистави: це Косарі, втомлені після важкої праці ніби 
повертаються додому, бідна Дівчина – сирота, що шукала свою 
доленьку і, звичайно, сам Кобзар – зрілий Поет – Пророк; він веде за 
руку того малого Пастушка, якого ми пам’ятаємо з першої картини 
вистави. 

Ці частини наскрізно переходять в фінал – апофеоз піднесеного, 
оптимістичного характеру, який представлений піснею «Тарасова 
весна» (автор С. Петросян) та віршами сучасних поетів, що віддають 
данину любові і шани Провіснику волі.

Сценарій рекомендований для дітей старшого та середнього 
шкільного віку, які відвідують мистецькі заклади.
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ПРОЛОГ. 
«Сьогодні – день народження в Тараса…»

Завіса закрита. Промінь прожектора освітлює портрет 
Т.Г.Шевченка. Звучить музика пісні «Зоре моя, вечірняя», на  тлі якої 
читаються вірші:

Ведуча: Сьогодні день народження Тараса, 
Піднявсь поет над простором і часом,
Бо є той дух, який він розбудив,
І є народ, що генія зродив.
Ведучий: Благословен той день і час,
Коли прослалась килимами
Земля, яку сходив Тарас
Малими босими ногами,
Земля, яку скропив Тарас
Дрібними росами-сльозами.

                                       (завіса відкривається)

ЧАСТИНА І. Світанок. «…світає, край неба палає…»

1 картина. «Пастушок»

На сцені відтворюється картина весняного ранку. Галявина 
за селом. Зі сценічної атрибутики – дерева,  квіти. Задник сцени  
завішаний  живописним полотном, на якому зображені сільські 
хатинки, річка, місток, тощо. Музика імітує звуки природи, спів 
пташок ( соло сопілки). На сцені з’являється Пастушок  – маленький 
Тарас. Він грає на сопілці, ніби перегукується з пташками. Сідає на 
горбочок.

Звучить музика пісні «Зацвіла в долині». Під неї на сцену 
поступово виходять дівчата молодшого і середнього віку – вони 
зустрічають ранок: ніби вмиваються в річці, збирають квіти, слухають 
птахів, в’ються навколо Пастушка.
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Пастушок  підводиться і читає вірш ( уривок з поеми «Сон»):
… світає,    І все то те, вся країна
Край неба палає,   Повита красою,
Соловейко в темнім гаї  Зеленіє, вмивається
Сонце зустрічає.   Дрібною росою,
Тихесенько вітер віє,   Споконвіку вмивається,
Степи, лани мріють,   Сонце зустрічає…
Меж ярами над ставами  І нема тому почину,
Верби зеленіють.   І краю немає!
Сади рясні похилились,
Тополі поволі
Стоять собі, мов сторожа
Розмовляють з полем.

Дівчата прощаються з Пастушком. Він йде далі – в нього робота…

                             (Пастушок залишає сцену).

2 картина. «І барвінком, і рутою квітчає весна землю…»

 Вихід старших дівчат з піснею «Ой на горі ромен цвіте». 
Молодші дівчата, ті, що залишились на сцені, вітають старших і 
підхоплюють пісню.

Хоровод з вінками «Барвистий віночок».   Звучить уривок з вірша 
(з поеми «Невольник»):

            Дівчина з хору:    І барвінком, і рутою,
        І рястом квітчає
       Весна землю, мов дівчину,
        В зеленому гаї…

                        ( Дівчата залишаються на сцені).

3 картина. «Косарики»
Характер музики змінюється. Звучить жартівлива музика пісні 

«Вийшли в поле косарі» та уривок з вірша «Косар» (з поеми «В 
казематі»):
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Вихід хлопців – косариків (хлопці середнього віку). 

Танець «Косарики» та пісня «Орав хлопець при дорозі».
      

 Дівчина з хору: Понад полем іде, 
Не покоси кладе,
Не покоси кладе, гори!
Стогне земля, стогне море,

Дівчата спочатку дивляться як хлопці «працюють», а згодом  
приєднуються «до роботи» – спільна сценка-танець:

(цитата за сценою з поеми «Причинна»):

Дівчина з хору:      Ідуть дівчата в поле жати
                     Та, знай, співають ідучи…

(Всі учасники залишають сцену. Завіса закривається).

ЧАСТИНА ІІ. День.  «У неділю на вигоні дівчата гуляли…»

1 картина. «На вигоні»
За завісою звучить весела запальна музика. Це у неділю 

молодь збирається на вигоні. Завіса відкривається. Серед сценічної 
атрибутики – паркани, лавки. На сцені старші хлопці і дівчата, вони 
стоять купками, двійками біля парканів: розмовляють, сміються, 
залицяються. Дівчата відокремлюються з юрби молоді, читають 
вірші (уривки з поеми «Мар’яна-черниця»)

Дівчина 1:  У неділю на вигоні
   Дівчата гуляли,
   Жартували з парубками,
   Деякі співали…

Дівчина 2:         Про досвітки – вечорниці
   Та як била мати,
   Щоб з козаком не стояла,
   Звичайне, дівчата…
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Дівчина 3:  (показуючи на перехожих)
                    …ось з хлопцем старий кобзар
                    В село шкандибає…

          (На сцені з’являються старий Кобзар з хлопцем-Пастушком). 

Голос за сценою – (уривок з поеми «Катерина») :
                                       Ішов кобзар до Києва
                                       Та сів спочивати…
                                       Мале дитя коло його
                                       На сонці куняє,
                                       А тим часом старий кобзар
                                       Ісуса співає.   

2 картина. «Кобзар»
Всі учасники гукають почергово: «Кобзар іде! Кобзар іде!»

(Молодь оточує перехожих)

Дівчата почергово звертаються до Кобзаря (уривки з поеми 
«Мар’яна-черниця»):

Діду! Серце, голубчику,
Заграй яку-небудь!
Я – шага дам!
А я – черешень! 
Всього дамо…одпочинеш, 
А ми потанцюємо…

Кобзар:  Чую, любі, чую… Спасибі вам, мої квіти,
    За слово ласкаве…
  Щоб сказати вам? (замислюється)

Звучить музика пісні «Думи, мої, думи…» (цимбали або бандура). 
Кобзар декламує  (уривок з вірша «До Основ’яненка»):

Кобзар:          Б’ють пороги; місяць сходить,
Як і перше сходив…
Нема Січі, пропав і той,
Хто всім верховодив!
Нема Січі; очерети
У Дніпра питають:
«Де то наші діти ділись,
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Де вони гуляють?»
Чайка скиглить літаючи,
Мов за дітьми плаче;
Сонце гріє, вітер віє
На степу козачім.
На тім степу скрізь могили
Стоять та сумують…

Всі учасники уважно слухають, переосмислюючи зміст поезії.  
Але молодь є молодь. Вони мріють про розвагу.

Хлопець перебиває Кобзаря (уривки з поеми «Бенкет у 
Лисянці»): 

Досить, діду, про сумне,
Веселої утни, старче – 
Щоб земля ломилась…
Про дівицю – молодицю,
Як вона «журилась».

Кобзар стрепенувся: А ну те, діти, отакої – 
       Як ударю, як ушкварю
       Чи так, чи не так
      Ой гоп чики-чики та червоні черевики!

Переходить на веселу пісню, грає і підтанцьовує.

Пісня Кобзаря: 
На городі пастернак, пастернак,
Чи я ж тобі не козак, не козак,
Чи я ж тебе не люблю, не люблю,
Черевичків не куплю, не куплю.

Підхоплює 1 дівчина: Ой, гоп – гопака
    Полюбила козака.
    Та рудого, та старого – 
    Лиха доля така!
  2 дівчина: Пішла баба у танець  
    А за нею горобець.
    Викрутасом, вихилясом
    Молодець – горобець!
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 Хлопець: Добре, добре, нум до танців,
   До танців, кобзарю.
  
 (до глядача) Старий шкварить навприсядки –
   Пішов по базару…

(Кобзар, пританцьовуючи, залишає сцену).

3 картина. Базар «Ой піду я на базар у неділю за місто…»
 
 Звучить весела запальна  музика – пісня «Ой я молода на 
базар ходила». Сцена перетворюється на базар: з’являються торговці 
з ятками, вони продають свій крам: 1й – з яткою на грудях продає 
дрібний товар (стрічки, намиста тощо), 2й – пропонує одяг (жупани, 
свитки), 3й – взуття (чоботи, черевики). Дівчина з кошиком продає 
курку, яйця. На сцені –  покупці, дійові особи наступних картин. 
Циганка – ворожить на задньому плані.

Дівчина (з вірша «На вулиці невесело…»):
Ой, надіну я сережки і добре намисто
Та піду на ярмарок у неділю за місто.

Дівчата (трійка) співають пісню «Утоптала стежечку через яр». 
До них поступово приєднуються всі дівчата, що «ідуть на базар».

Дівчина з кошиком (з поеми «Бенкет у Лисянці»):
Од села до села
Танці та музики,
Курку, яйця продала – 
Маю черевики!

Проходять персонажі: Циганка, бідний Хлопець, що купив шапку,
двійко заможних парубків, що придбали свитки, босонога Дівчина – 

сирота, яка нічого не купила.

Двійко парубків, що загуляли (з поеми «Гайдамаки»):
   Гуляй, пане, без жупана,
  Гуляй, вітре, полем,    
  Грай, Кобзарю, шквар, Кобзарю – 
  Поки встане доля…
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Хореографічна сцена – танець «Карусель» з трюками.

Хлопець (з поеми «Бенкет у Лисянці»):
   Семени, Івани,
   Надівайте жупани
   Та ходімо погуляймо, 
   Разом з нами заспіваймо.

(Все рухається, крутиться поки не закриється завіса).

ЧАСТИНА ПІ. Полудень. «Якби мені черевики…»
Бідна Дівчина, з якою глядач познайомився на базарі, залишилась 

на сцені перед завісою. Вона прислуховується до звуків музики, які, 
ніби,  лунають з ярмарку (уривок з вірша «Якби мені черевики…»):
Дівчина: Якби мені черевики,
  То  пішла б я на музики,
  Горенько моє!
  Черевиків немає, 
  А музика грає, грає,
  Жалю завдає!
  Ой піду я боса полем,
  Пошукаю свою долю,
  Доленько моя!
Виконується сценка-танець за сюжетом вірша. Учасники: заможні 
парубки з «базару» в свитах, з чоботами та черевиками, бідний 
Хлопець, що «купив» шапку і постоли та Дівчина – сирота.

ЧАСТИНА ІV. Надвечір’я. «По діброві вітер виє…»

(Завіса відкривається. Приглушене світло на сцені. Дівчина – 
солістка виходить на середину сцени).

Дівчина (уривок з поеми «Тополя»):

                                       По діброві вітер виє,
   Гуляє по полю,
   Край дороги гне тополю
   До самого долу.
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   Стан високий, лист широкий – 
   Нащо зеленіє?
   Кругом поле, як те море
   Широке, синіє…
   Хто ж викохав тонку, гнучку
   В степу погибати?
   Постривайте, все розкажу, 
   Слухайте ж, дівчата.

На сцену виходять дівчата-подруги, які приєднуються до 
солістки. Виконується лірико – драматичний танець «Тополя». 
Учасники: дівчата, вбрані в довгі білі сукні з гіллям тополі в руках, та 
пара солістів – Хлопець та Дівчина.

Танець наскрізно переходить у пісню «По діброві вітер виє», яку 
виконують всі учасники вистави, поступово виходячи на сцену. 

ЧАСТИНАV.  Вечір. «…день божий минає, і знову люд 
потомленний…»

Всі учасники залишились на сцені. Звучить соло скрипки – музика 
пісні «Зоре моя, вечірняя…», на тлі якої читається вірш  

«Сонце заходить, горе чорніють…»

Хлопець:  Сонце заходить, гори чорніють,
   Пташечка тихне, поле німіє,
   Радіють люди, що одпочинуть,
   А я дивлюся… і серцем лину
   В темний садочок на Україну.
   Лину я, лину, думу гадаю
   І ніби серце одпочиває.
   Чорніє поле, і гай, і гори
   На синє небо виходить зоря…

Пісню «Зоре моя, вечірняя» виконують всі учасники вистави. Під 
час цього відбувається  сценка-прохідка всіх дійових осіб композиції: 
косарів, що повертаються з поля після важкої праці, Дівчини – сироти 
з бідним Хлопцем, і, звісно, Кобзаря з хлопчиком-Пастушком. Вони 
проходять перед хором і приєднуються до нього. 
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Кобзар (уривок з вірша «До Основ’яненка»):
Обідрана, сиротою
Понад Дніпром плаче;
Тяжко-важко сиротині,
А ніхто не бачить…
Тілько ворог, що сміється…
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине, – 
Слава не поляже;

ФІНАЛ – АПОФЕОЗ. «Ми чуємо тебе, Кобзарю, скрізь 
століття…!»

    Сцена заповнена всіма учасниками вистави. Звучить пісня «Тарасова 
весна» (муз С. Петросяна, сл. В.Соломіної). На два програші пісні 
вірші:
Ведуча: Ми чуємо тебе, Кобзарю, скрізь століття
  І голос твій нам душі окриля.
  Розквітла у красі скрізь лихоліття
  Твоя, Тарасе, звільнена земля!1 
Ведучий: Ти, як небо, став широкоплечо
  Над літами, що упали в грузь
  Нашого майбутнього предтеча.
  Я до тебе, Тарасе, молюсь!

Вистава закінчується піднесеним урочистим співом.

(Завіса закривається). 

Використана література:

1. Павличко Д.В. Вибрані твори: в 3х томах. Поезія – Київ: 
«Дніпро», 1989.
2. Рильський М.Т. Вибрані твори. Лірика та поеми – Київ: «Дніпро», 
1977.
3. Симоненко В.А. «У твоєму імені живу» – Київ: «Веселка»,1994.
4. Шевченко Т.Г. «Кобзар» – Київ: «Радянська школа», 1986.

1   Д. Павличко. Вірш «Молитва»

Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де люде, наша слава,
Слава України!
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В. Соломіна
ТИТАН ДУМКИ

“Нам пора для України жить!”
І.Я.Франко.

Кожна нація має постійні величини, що 
визначають її самодостатність і неповторний 
профіль у багатоликому світовому 
співтоваристві. Серед множини інших цю роль і 
місію в Україні доля поклала й на Івана Франка, 
Іван Франко – одна з найяскравіших постатей в 
українській історії.

За величиною й багатством творчої 
спадщини Іван Франко не має рівних собі в 
історії української культури, літератури. Прозаїк 

і драматург, поет і публіцист, економіст, учений-енциклопедист і 
крупний політик, перекладач, Іван Якович був і великим українцем, 
і достеменним європейцем, якого визнав сам Відень, канонізувавши 
на доктора філософії.

Він навчався в Львівському, Чернівецькому і Віденському 
університетах. У 37 років захистив дисертацію і здобув ступінь 
доктора філософії Віденського університету, а в 50 став почесним 
доктором Харківського університету. Він один з небагатьох у світі 
авторів, який вільно писав трьома мовами – українською, польською 
і німецькою, а перекладав з 14 мов.

Іван Франко розпочав літературну діяльність у 12 років, а перший 
твір опублікував у 18. Він прожив неповних 60 років, а написав близько 
шести тисяч творів – літературних, публіцистичних, наукових. Його 
доробок – єдиного з українських письменників і вчених – видано в 
50-ти томах, а згодом планується видати – 200 томів його творів.

Він був ніжним ліриком і відважним бунтівником, витонченим 
літературним майстром і вченим-енциклопедистом, першим з 
українських письменників, який заробляв на хліб літературною 
працею, а помер у неймовірній бідності. Його вірші «Каменярі», 
«Вічний революціонер» стали класикою за життя, зваблюючи 
композиторів своїм духом і ритмікою. Його п’єса «Украдене щастя» 
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ось уже друге століття є окрасою репертуарів найкращих театрів 
України. Поема «Мойсей» своєю філософією захоплює тисячі 
дослідників – літературознавців, філософів, істориків.

Iван Франко у працях філософського та суспільно-політичного 
спрямування піднімав проблеми, актуальні не лише й не стільки 
для його часу, скільки для наступних поколінь українців, в успіх 
та щасливу долю яких він щиро вірив. Саме у вмінні І. Франка 
виокремити з безлічі аспектів громадського життя якраз ті, які 
матимуть вирішальне значення для майбутнього української нації, 
запропонувати реальні шляхи їхнього вирішення, полягала велич 
Івана Франка як мислителя та суспільно-політичного діяча. 

Він брав найактивнішу участь у громадсько-політичному житті – 
причому на перших ролях ініціатора й організатора соціалістичного 
руху в Галичині. Він же з 1899 року член Наукового товариства 
імені Т. Г. Шевченка, де очолював у різні роки філологічну секцію, 
етнографічну комісію, був редактором багатьох видань. Зізнав 
переслідувань та тюремних ув’язнень…

В особі Івана Франка українська нація здобула геніального творця 
універсального значення. Йому належать класичні зразки творчості в 
сфері художньої культури (драматургія, поезія, есеїстика), духовного 
будівництва нації, народознавства, філософії історії і Людини. Ім’ям 
Франка позначена боротьба за модернізацію України в новітній 
історії на європейських цивілізаційних засадах XIX століття та пошук 
контурів нашої епохи, коли «наука стане верховним принципом 
історії».

За життя Франком написано понад 6 тисяч художніх творів 
та наукових праць. Це означає, що протягом 40 років письменник 
у середньому за кожні три дні писав один твір. Не випадково 
Івана Франка називають велетнем, титаном думки і праці. А ще 
Каменярем – за його завзятість у боротьбі за свої ідеали і нашим 
національним Пророком. Іван Франко безмежно любив свій народ, 
вірив в його національне визволення і гідне місце серед інших 
народів.

Іван Франко служив нації, демократії, вселюдському поступу, 
всю свою енциклопедичну творчість присвятив рідному українському 
народові, віддав серце і душу боротьбі за його державність. Між 
тим, Іван Франко не тільки видатний письменник, але вчений 
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енциклопедист, мислитель, геній. Важко 
назвати хоча б одну людину на планеті, 
яка за енциклопедичністю і геніальністю 
дорівнювала би Іванові Франкові. 
Його творчість у нас тільки починають 
досліджувати. Тому Франко ще тільки 
відкривається для нашого творчого доробку.

Інколи Господь посилає нам послів, ми 
їх, на жаль, часто не впізнаємо. Це ті, хто нас 
любить. Це – люблячі нас. Не впізнаючи, ми 
нехтуємо і світом, який їх нам послав і волею 
нашого Творця ».

Будьмо ж уважними до людей, які нас 
оточують! А особливо до тих, хто нас любить. 
Поважаймо їхні почуття. Тільки так кожен із нас може розраховувати 
на те, що і його відкрите серце не буде скривджене й зневажене.

Зустрічаймось. Вітаймося словом.
Погляд – в погляд, і в руку – рука.
Ми приходимо в світ для любові.
Все, що інше, – неправда гірка.

Іван Якович Франко
Псевдоніми, криптоніми: Джеджалик, Живий, Кремінь, Мирон
Дата народження: 27 серпня 1856року
Місце народження: с.Нагуєвичі, Дрогобицького повіту, 

Королівство Галичини, Австрійська імперія (Дрогобицький р-н, 
Львів. обл, Україна)

Дата смерті: 28 травня 1916 року
Місце смерті: м.Львів, Королівство Галичини та Володимирії, 

Австро-Угорська імперія (тепер – Україна)
Національність: українець
Громадянство : Австрійська імперія Австро-Угорська імперія
Мова творів: українська, польська, німецька 
Рід діяльності: письменник, поет, публіцист, філософ, 

політичний та громадський діяч, мово і літературознавець, економіст, 
етнограф, перекладач

Іван Франко – 
студент
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Роки активності: 1874—1916 р. р.
Напрямок : реалізм
Жанр: вірш, повість, роман, новела, оповідання, п’єса

Біографія
Іван Франко народився 27 серпня 1856 р. в селі Нагуєвичі 

Дрогобицького повіту в Східній Галичині, поблизу м. Борислав.

Музей в с. Нагуєвичі
Батько: Яків Іванович – коваль, заробляв не тільки на власну 

сім’ю, але й на всю рідню, він дуже хотів дати синові добру освіту. 
Мати: Марія Кульчицька, походила із зубожілого українського 

шляхетського роду – «ходачкової шляхти». Про себе завжди 
розповідав як про сина мужика.

Хрестив його у Нагуєвицькій церкві священик Йосип Левицький 
– руський поет, автор першої руської Граматики. Навіть те, що хрестив 
Франка один із перших руських поетів, видається символічним. 

Малий Іван проявляв неабиякі здібності. Читати навчився з 
допомогою свого дядька П.Кульчицького всього за 10 днів і надто 
відрізнявся від інших дітей постійною задумливістю.
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Навчався спочатку в школі с. Нагуєвичі, а потім у с. Ясениця-
Сільна (1862—1864), згодом у так званій нормальній школі при 
василіанському монастирі у Дрогобичі (1864—1867). 

Протягом двох років перебування в початковій школі навчився 
4 дій арифметики, а також читати й писати німецькою, польською 
та українською мовами. Залякана та бідно одягнена сільська дитина, 
стає жертвою школярів і грубих учителів. Його б’ють, з нього 
сміються. В своїх оповіданнях «Schonschreieben» і «Олівець», 
що мають автобіографічний характер, Франко описав варварство 
тодішніх учителів. І ще тоді, в дитячій душі Франка зродилась вічна 
вражда проти усякої неволі та тиранства, проти насильства людини 
над людиною. А тим часом, природні здібності Івана швидко змусили 
вчителів вирізнити його серед інших учнів.

Минуло три роки – і Франка віддали в Дрогобицьку гімназію (1973 
–1875). І тут з мужицьким сином повторюється та ж сама історія, що і 
в нормальній школі. Та незабаром він знову займає перше місце і вже 
тримає його весь гімназіальний курс. Перші спроби писати – віршем 
і прозою – відносяться ще до тих часів, коли Франко був у гімназії. 

Друзі. Навчання у гімназії.  м. Дрогобич
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Батько, Яків Іванович, помер, коли І. Франкові було лише близько 
одинадцяти років. Саме про смерть батька у 1871р. Франко написав 
свій перший вірш. Вітчим Гринь Гаврилик добре поставився до 
свого пасинка і дав йому змогу продовжувати навчання. Та невдовзі 
у молодого гімназиста померла і мати Марія (1872 р.), яку він дуже 
любив і присвятив їй свої згадки у вірші «Пісня і праця» (1883р.), у 
поемі «Гадки на межі» (1881p.). Після смерті матері Івана Франка 
вітчим, одружившись вдруге, не змінив свого ставлення до пасинка 
і допомагав йому продовжувати навчання. 26 липня 1875 року Іван 
Франко закінчує Дрогобицьку гімназію і одержує атестат зрілості. 

Вже з дитячих років «Кобзар» Т.Шевченка став його улюбленою 
книгою. В гімназії Франко глибоко цікавиться і знайомиться з 
літературою польською, німецькою, французькою, з латинськими 
класиками. 

Влітку 1874 року І. Франко подорожує вперше самостійно по 
Підкарпаттю (Лолин, Тур’я, Волосенки і т. д.) і робить фольклорні 
записи, а восени 1875 року вступає на філософський факультет 
Львівського університету. 

У багатьох оповіданнях («Грицева шкільна наука», «Олівець») 
художньо передано окремі моменти з цієї пори життя автора. З них 
довідуємося, як важко було здобувати освіту навіть обдарованому 
селянському хлопцеві. Доводилося жити на квартирі у далекої родички 
на околиці Дрогобича, нерідко спати у трунах, які виготовлялися у її 
столярній майстерні («У столярні»). Навчаючись у гімназії, Франко 
виявив феноменальні здібності: міг майже дослівно повторити 
товаришам інформацію, яка подавалася вчителями на заняттях; 
глибоко засвоював зміст прочитаних книжок. Багато читав: твори 
європейських класиків, культорологічні, історіософські праці, 
популярні книжки на природничі теми.

Інтенсивній самоосвіті гімназиста сприяла зібрана ним 
бібліотека, в якій нараховувалося близько 600 книжок і українською, 
й іншими європейськими мовами. Знайомство з творами Маркіяна 
Шашкевича, Тараса Шевченка, захоплення багатством і красою 
української мови викликають у нього підвищений інтерес до усної 
народної творчості, стимулюють запис її зразків. Осінь 1875р. – став 
студентом філософського факультету у Львівському університеті.
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Перші літературні твори
Перші літературні твори Франка – вірш «Народна пісня»(1874р.) 

і повість «Петрії і Довбущуки» (1875 р.) були друковані в 
студентському часописі «Друг», членом редакції якого він став з 
1875р. Активно займається громадсько-політичною і видавничою 
діяльністю та листуванням з Михайлом Драгомановим, організацією 
гуртків у Львові, дописує до польської газети «Praca». Разом з 
Павликом засновує у 1878 р. часопис «Громадський Друг», який 
після конфіскації виходив під назвами «Дзвін» і «Молот». Тут Франко 
друкує свій знаменитий програмний вірш «Каменярі» та оповідання 
«Моя стріча з Олексою», повісті «Boa constrictor», сатиричний вірш 
«Дума про Наума Безумовича», свою знану статтю «Література, її 
завдання і найважніші віхи»

Франко як поет
(рукопис)

Доноси галицьких реакціонерів спричинилися до першого 
арешту І. Франка та членів редакції журналу «Друг». Після звільнення 
з тюрми стає на шлях активної боротьби з австрійською монархією, з 
носіями соціального і національного гніту в ній. 



91

В кінці 1878 року І. Франко став 
редактором органу друкарів «Praca» і 
перетворює його на орган всіх робітників 
Львова. Він починає видавати «Дрібну 
бібліотеку», пише для віденського 
«Слов’янського альманаха» ряд новел, 
серед них «Муляра». Для нової задуманої 
газети «Нова основа», «Борислав 
сміється», працює над перекладами 
«Німеччина» Г. Гейне, «Фауст» Гете, 
«Каїн» Байрона, укладає «Катехізис 
економічного соціалізму» 

1880 р. Франка вдруге заарештовують, 
обвинувачуючи в підбурюванні селян 
проти влади. Після трьохмісячного 

ув’язнення Франко перебував під наглядом поліції і був змушений 
припинити студії в університеті.

У березні 1880 року І. Франко виїжджає в Коломийський повіт. 
В дорозі письменника вдруге заарештовують. Три місяці просидів 
І. Франко у тюрмі, після чого його було відправлено у супроводі 
поліцая до Нагуєвичів і ще раз по дорозі посаджено у Дрогобицьку 
тюрму, що її описав потім І. Франко в оповіданні «На дні».

Повернувшись після таких «мадрівок» до Львова, І. Франко бере 
участь у робітничій газеті «Praca», пише соціалістичну програму 
«Чого хоче Галицька робітницька громада». У газеті «Praca» 
латинськими буквами опублікував І. Франко свій знаменитий вірш 
«Гімн» («Вічний революціонер»). 

У 1881р. І. Франко видає польською мовою брошуру «Про 
працю. Книжечка для робітників». З цього ж року він починає 
видання журналу «Світ», у якому від номера до номера друкує 
повість «Борислав сміється» (повість так і не була закінчена в зв’язку 
із закриттям журналу), тут же друкує свою відому статтю «Причинки 
до оцінення поезій Тараса Шевченка». 

У журналі «Світ» І. Франко друкує ряд своїх революційних поезій, 
що ввійшли потім у збірку «З вершин і низин». Після припинення 
виходу журналу «Світ» І. Франко змушений був заробляти на 
шматок хліба у «Ділі» та в «Зорі» – народовських органах. B цей 



92

період І.Франко публікує в журналі «Зоря» історичну повість «Захар 
Беркут», велику статтю «Іван Сергійович Тургенєв». 

В 1886 році в Києві, «у позиченому сурдуці» І. Франко обвінчався 
з курсисткою Ольгою Хорунжинською і повіз молоду дружину до 
Львова. На весіллі говорили, що цей шлюб – символ єдності Заходу 
і Сходу України. В серпні 1889 року, І.Франко знову просидів у 
в’язниці десять тижнів і був випущений без суду. 

І.Франко організував у Львові «Наукову читальню», в якій 
виступав і сам з питань теорії наукового соціалізму, політекономії, 
історії революційної боротьби. Боротьбу І. Франко проводить і на 
науковій ділянці. Він задумав написати докторську дисертацію, 
обравши собі темою політичну поезію Т. Г. Шевченка. 

У 1892 році їде у Відень, слухає там лекції відомого славіста 
проф. Ягича і пише свою докторську дисертацію «Варлаам і Йоасаф» 
– старохристиянський духовний роман і його літературна історія». 
В червні 1893 року йому присуджено науковий ступінь доктора 
філософії. 

1893 року І. Франко видає друге, доповнене, видання збірки «З 
вершин і низин». 

У 1892 році, коли помер проф. О. Огоновський, І. Франко 
пробував посісти кафедру української літератури у Львівському 
університеті. З великим успіхом прочитав він пробну лекцію, але до 
кафедри його не було допущено. 

На останнє п’ятиріччя ХІХ ст. припадають три поетичних збірки 
І. Франка: «Зів’яле листя» (1896р.), «Мій Ізмарагд» (1898р.) та «Із 
днів журби» (1900р.). 

В цей період І. Франко починає видавати журнал «Житє і 
слово». Так, у журналі І. Франко опублікував свої повісті «Основи 
суспільності» та «Для домашнього вогнища», драматичні твори 
«Учитель», «Сон князя Святослава» та сатиричні оповідання «Чиста 
раса», «Опозиція», переклади з сербської епічної поезії, переклад 
поеми М. Г. Чернишевського «Гімн діві неба» та інші. Журнал «Житє 
і слово» знайшов широкий відгук у тодішній пресі. На його появу 
відгукнулось і російське «Этнографическое обозрение». В цей же 
період галичани тричі висували хлопського сина до австрійського 
парламенту та галицького сейму (1895, 1897, 1898 pp.). Але , внаслідок 
різних виборчих махінацій, видатного письменника обрано не було.
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Франко спільно з народовцями 
заснував Національно-Демократичну 
Партію, з якою співпрацював до 
1904року. На громадсько-політичному 
відтинку Франко довгі роки співпрацював 
з М. Драгомановим, цінуючи у ньому 
«європейського політика».

З 1898 року у Львові починає 
виходити журнал «Літературно-науковий 
вісник». І. Франко друкує тут свої 
літературознавчі статті «Із секретів 
поетичної творчості», «Леся Українка» та 
інші. 

На революцію 1905 року в Росії І. 
Франко відгукується своєю знаменитою 
поемою «Мойсей», віршами із збірки «Semper tiro», закликаючи «на 
все підле й гидке бистрії стріли пускать» («Стріли», 1903р.). 

B 1904 році, влітку, І. Франко викладає історію української 
літератури на «Наукових курсах» у Львові «Огляд української 
літератури від найдавніших часів до кінця XIX віку Різке протистояння 
встановлюється між Франком та Грушевським. 

В 1907 році І. Франко знову пробував посісти кафедру у 
Львівському університеті, але на свою заяву не одержав навіть 
відповіді. В 1906 році Харківський університет присудив йому 
почесний ступінь доктора руської словесності,

Збірник «Привіт Іванові Франкові в сорокаліття його 
письменницької праці 1874-1916 pp.» вийшов у Львові 1916 року. 

Іванові Франку належить ініціатива широкого вживання в 
Галичині назви «українці» замість «русини» – так традиційно 
називали себе корінні галичани. В «Одвертому листі до галицької 
української молодежі» Франко писав: «Ми мусимо навчитися чути 
себе українцями – не галицькими, не буковинськими, а українцями 
без соціальних кордонів…»

Останні роки життя
З 1908 року стан здоров’я Франка значно погіршився, однак 

він продовжував працювати до кінця свого життя. За останній 

Франко у літньому віці
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період він написав «Нарис 
історії українсько-руської 
літератури» (1910 р.), «Студії 
над українськими народними 
піснями» (1913 р.), здійснив 
велику кількість перекладів з 
античних поетів

Він виїжджав на лікування 
в Карпати, був у Києві, в Одесі 
(1913p.), коли йому ставало 
легше, знову гарячково брався 
до роботи. Так, статтю про 
драму Пушкіна «Борис Годунов» 
І. Франко написав у 1914році, 
цього ж року написав статтю 
«Тарас Шевченко» та поеми 
«Євшан-зілля», «Кончакова 
слава» і чимало поезій. 

За таких обставин, за 
неповний рік до смерті Франко 
творить 232 поетичні переклади 
і переспіви, обсягом близько 7000 поетичних рядків.

У 1915 році здоров’я письменника різко погіршало. Весною 1916 
року хворий письменник переїхав до свого будинку у Львові. Тут 
він склав заповіт 9 березня 1916 року, в якому всю свою рукописну 
спадщину і бібліотеку просив передати Науковому Товариству імені 
Т. Г. Шевченка. 

28 травня 1916 року Іван Якович Франко закрив навіки свої 
світлі стомлені очі. 31 травня 1916 року труна з тілом Франка була 
тимчасово поставлена в орендованому склепі. Лише через десять літ, 
у 1926 році, останки Франкові були перенесені на вічний спочинок 
у могилу на Личаківському кладовищі. На могилі письменника 
був споруджений пам’ятник: висічену на камені фігуру робітника-
каменяра. 

У 1964 році перед фронтоном Львівського університету імені 
Івана Франка поставлено йому пам’ятник. 
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Творча спадщина
Усебічно обдарований, енциклопедично освічений і надзвичайно 

працьовитий, Франко виявив себе на багатьох ділянках української 
культури. Він був поетом, прозаїком, драматургом, критиком й 
істориком літератури, перекладачем і видавцем. Сюжети для 
своїх творів Франко черпав з життя і боротьби рідного народу, але 
також з першоджерел людської культури – зі Сходу, античної доби й 
Ренесансу. Він був «золотим мостом» між українською і світовими 
літературами.

За весь час своєї діяльності І. Франко видав сім збірок поезій та 
цілий ряд поем і величезну кількість перекладів з світової літератури

Нерідко Івана Франка називають титаном праці. Євген Маланюк 
свого часу писав: «Свідомо чи несвідомо, з власного пересвідчення 
чи ж чужого голосу, але кожен, почувши ім’я Франка, здіймає шапку 
незалежно від свого місця народження. Тут діє інстинкт величі».

Драматургія
У драматургії Франко виявив себе майстром соціально-

психологічної та історичної драми й комедії Визначніші з них 
– соціально-психологічна драма «Украдене щастя» (1893 р.) й 
віршована історична драма «Сон князя Святослава» (1895 р.). комедії 
«Рябина» (1886 р.) й «Учитель» (1896 р.), з одноактівок «Останній 
крейцар» (1879 р.), «Будка ч. 27» (1893 р.), «Кам’яна душа» (1895 
р.), «Майстер Черняк» (1896 р.) і «Суд святого Миколая» 1920 р. 
У жанрі дитячої літератури – «Коли 
ще звірі говорили» (1899 р.), «Лис 
Микита» (1890 р.), «Пригоди Дон-
Кіхота» (1891 р.), «Коваль Бассім», 
«Абу-Касимові капці» (1895 р.) 
тощо. 

Іван Франко – перекладач
І.Франко прагнув передати 

своєму народові всю різноманітність 
творчості народів світу Особливо 
цікавили Івана Яковича епоси різних 
часів і народів, починаючи з «Слова 
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о полку Ігоревім», середньовічного епосу «Пісня про Нібелунгів», 
старогрецького епосу і завершуючи індійським і старовавилонськими 
епосами.

Серед перекладів Івана Яковича велике місце належить 
перекладам з античних літератур. Гомер і Гесіод, гомерівські гімни, 
переклад трагедії Софокла «Цар Едіп», Сапфо і Алкей, Піндар і 
Менандр, збірка «Старе золото», римські поети Горацій і Вергілій.

Переклади з Сапфо і Алкея вийшли окремою книжкою. Це – 
дослідження творчості двох стародавніх поетів з перекладами їх 
поезій (Алкей і Сапфо, Тексти і студія, «Міжнародна бібліотека», 
1913). Багато уваги приділив Франко перекладам з безсмертних 
гомерівських поем «Іліада» та «Одіссея». Він переклав 12 сонетів 
Шекспіра, «Венеціанський купець», уривки з «Бурі» і «Короля Ліра». 
Також були перекладені з англійської твори Клоустона. Найвагомішою 
працею Франка-перекладача є «Фауст» Гете.

Переклади чеських поетів і прозаїків він підкорив єдиній цілі 
– зробити чеську літературу надбанням української культури і цим 
сприяти розвитку і чеської і української демократичної літератури.

У плеяді визначних письменників України І. Я. Франко – перший 
перекладач болгарської народної творчості українською мовою 
(гайдуцькі пісні в збірці «Зерна, 1888 р.). У Болгарії публікуються 
переклади його віршів із збірки «Зів`яле листя», «Каменярі», 
оповідання «До світла», «Як пан собі біди шукав» та ін., що мали 
вплив на передову суспільну думку країни. 

Франко перекладав 200 авторів із 14 мов та 37 національних 
літератур, серед інших Гомера, Данте, Шекспіра, Ґете, Золя, Б’єрнсона. 
Зі слов’янських класиків Франко перекладав Пушкіна, Лермонтова, 
Чернишевського, Герцена, Некрасова, Міцкевича, Ґомуліцького, 
Асника, Гавлічка-Боровського, Яна Неруду, Махара, Халупку та 
переклад “Каїна” Байрона. У журналі «Літературно-науковий вісник» 
письменник надрукував переклади творів Альфонса Доде, Анатоля 
Франса, Готфріда Келлера, Марка Твена, Ібсена, Лессінга, Міцкевича, 
Діккенса, а також – переклади з маловідомих тоді австралійських 
новелістів: Джона Гріна, Артура Девіса, Дж. Пойнтона. І. Франко 
перекладав давньошотландські та давньоанглійські балади, поезії П. 
Б. Шеллі, Альфреда Теннісона, Томаса Мура, Томаса Гуда. 
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Сходознавство
У 1912-1913р.р. переклав більше, ніж сто віршованих арабських 

казок «Тисяча і одна ніч», уривки з «Махабхарати» і кілька індійських 
казок з Панчатантри. У 1909 р. в «Універсальній бібліотеці» вийшла 
індійська легенда «Цар і аскет» з передмовою Франка «Короткий 
нарис староіндійського (санскритського) письменства». Одним із 
древньоіндійських творів, над якими працював Іван Якович, була 
“Ріґведа” – велике зібрання релігійних текстів, що включає 1028 
гімнів, поділених на 10 циклів (мандал), і є одним із найдавніших 
зразків релігійної поезії у світовій літературі.

Філософія
Філософсько-соціологічні й суспільно-політичні концепції 

Франко трактував у студіях «Nauka і jej stanowisko wobec klas 
pracujących» (1878 р.), «Мислі о еволюції в історії людськости» 
(1881—1882 рр.), «Найновіші напрямки в народознавстві» (1895 р.) 
У 1904 році Франко написав наукову працю, яка відома під назвою 
“Поема про сотворення світу”. Франко мав власний світогляд й 
увійшов у свідомість наступних поколінь, як невтомний будівничий 
людських душ українського народу.

Мовознавство
І.Франко присвятив увагу питанню літературної мови: 

«Етимологія і фонетика в южноруській літературі», «Літературна мова 
і діалекти» (1907р.), «Причинки до української ономастики» (1906р.) 
та ін. Франко відстоював думку про єдину українську літературну 
мову, вироблену на наддніпрянських діалектах і збагачену західно-
українськими говірками. За праці на відтинку філології Харківський 
університет 1906 р. нагородив Франка почесним докторатом, крім 
того, він був членом багатьох слов`янських наукових товариств.

Висновки
Громадянська місія поета є надзвичайно відповідальна. 

«Сонячний промінь завжди дає світло. Якщо кожен з нас, літераторів, 
буде таким променем між народами, їх взаємному пізнанні, сонця 
миру ніхто не зможе затьмарити» (І. Франко).
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За життя Франком написано понад 6 тисяч художніх творів та 
наукових праць. Для того, щоб переконатися у геніальності Івана 
Франка, достатньо ознайомитись з його науковою спадщиною, яка 
пронизує всю його творчість. Від студентських років для нього 
найвищим авторитетом була наука. Вже у студентській праці «Лукіан 
і його епоха» Іван Франко відзначав, що «наука і філософія, не маючи 
під собою міцного фундаменту, позбавлені глибоких животворчих 
ідей».

«Наукою, – казав Іван Франко, – можна називати тільки пізнання 
законів і сил природи, які проявляються всюди і як завгодно. І 
лише природа є тією книгою, яку людина мусить постійно читати, 
бо тільки з неї може з’явитися для людини блаженна правда. Що 
стосується самої людини, то вона є тільки одним з незліченних 
створінь природи.» Наведені слова Іван Франко сказав на 22-му році 
життя. На думку мислителя, не можна написати глибоких і тривких 
художніх творів, якщо вони не спираються на здобутки науки. Маючи 
28 років, Іван Франко зробив знамениту доповідь в етнографічно-
статистичному гуртку на тему «Статистика яко метода і яко наука», яка 
досі вважається класичною. Знання економічної історії у нього було 
таке велике, що він критикував дослідження наукових знаменитостей 
європейського виміру

Економічні знання Іван Франко завжди прагнув донести до 
свідомості широкого загалу, добре розуміючи, що малоосвічені люди 
не будуть читати наукових трактатів. У тому зв’язку він використовує 
художні твори, які відповідали науковим і економічним поглядам 
мислителя. Художні твори в усіх їхніх жанрах, публіцистику Іван 
Франко розглядав через призму наукового знання. Тут ніхто з ним не 
міг зрівнятися.

Знати багато мов і пам’ятати багато фактів – це ще не свідчення 
геніальності. Значно важливіше в тому контексті вміти робити 
далекоглядні висновки з конкретних фактів, вміти розпізнавати події 
майбутнього. Тут Іван Франко був неперевершений, як про це свідчить 
низка його праць, зокрема «Що таке поступ?». Цей знаменитий твір 
належить до світових шедеврів передбачення майбутнього людства.

Іван Франко вірив у щасливе майбутнє українського народу, що:
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Прийде час і ти вогнистим видом
Засяєш у народів вольнім колі,
Труснеш Кавказ, вбережешся Бескидом
Й покотиш Чорним морем гомін волі.

Однак, щоб цей час настав, мислитель постійно закликав 
гартувати волю, формувати національну свідомість, бути не 
галичанами, не буковинцями, не слобожанцями, а українцями, 
вболівати за найменші кривди народу, незалежно у якій частині 
України вони чиняться. Якби не І. Франко, багато перлин світової 
лірики не прийшло б до українського читача. 

Він прокладав мости дружби між народами і їх духовними 
скарбами. Найвідоміші твори І. Франка перекладені майже всіма 
мовами народів світу. Разом з тим він здобутки світової культури робив 
надбанням рідного народу. Національна ідея – це та іскра, яка запалює 
вогонь творчості і без якої не може стати великим, національним, 
поет. Іван Франко – це митець, у якому дуже яскраво горіла ця іскра 
і який, безумовно, був і залишається великим національним поетом. 

Плідними й досі видаються Франкові філософські ідеї про 
єдність матеріального й духовного світу, людини і природи, мікро– і 
макрокосму. Настанови на «відкриття душі», «Америк духу» задають 
людиномірний, філософсько-антропологічний та психологічний 
вектор світо– і самопізнання Франко переконливо обґрунтував вагому 
роль підсвідомості («нижньої свідомості») у людському житті 
та художній творчості (паралельно і майже синхронно з творцем 
психоаналізу Зиґмундом Фройдом). 

Франкові належить чимало інноваційних ідей у сфері методології 
гуманітарних наук (літературознавства, лінгвістики, фольклористики, 
історії, етнології).

Фахівці визнають концептуальне новаторство Франка як 
співтворця сучасного перекладознавства, театрознавства та 
термінознавства.

Франкові належить цілісна та переконлива історико-
культурологічна концепція органічної цілісності й історичної 
тяглості української культури в хронологічних та етнографічних 
межах її поширення – від княжих часів до сьогодення, від Сяну до 
Дону. Водночас мислитель заклав наукові засади теорії й практики 



100

міжкультурної комунікації, ненастанного й багатовимірного діалогу 
між українцями й представниками інших народів та цивілізаційних 
типів. Без перебільшення, саме Франка маємо право називати одним 
із головних творців української наукової мови. 

Є у Франковому доробку й, на перший погляд, цілком несподівані 
наукові міркування, ідеї та винаходи – ось як «мікробіологічний» 
екскурс про життя бактерій та вірусів у казці для дітей «Як звірі 
правувалися з людьми» чи проекти закону про рибальство в Галичині 
та «стрілецької шнайдизи».

Завдяки (чи всупереч) чому? У чому таємниця цього 
безпрецедентного інтелектуального подвигу? Інакше кажучи, чому 
Франко став генієм?

Десять секретів творчого успіху «універсального доктора»:
1. Природна допитливість і відкритість до всього нового 

(пристрасне бажання «у все проникнуть, все проглянуть…»).
2. Феноменальна пам’ять та евристичність мислення (зокрема 

шанобливе, але й вибірково-критичне ставлення до авторитетів, 
полемічний хист і самостійність висновків). 

3. Фундаментальна академічна освіта та систематична самоосвіта 
(майже 30-літній шлях від учня початкової школи до доктора 
філософії і нескінченна мандрівка «морськими глибинами» книг). 

4. Фанатична працьовитість і наполегливість у досягненні 
поставленої мети (усежиттєва вірність імперативу «працювать, 
працювать, працювати, в праці сконать», наслідком чого стала 
колосальна, понадстотомова спадщина – близько 6 тисяч творів!).

5. Розвинута інтуїція та дар синтезу і прогнозування (пророчі 
передбачення власної долі, історичних перспектив свого народу та 
майбутнього всього людства).

6. Інтердисциплінарність (розуміння єдності науки як 
«нероздільного і нерозривного ланцюга», де кожна ланка пов’язана з 
іншою, а найважливіші проблеми виникають на перехресті дисциплін 
і вимагають синтезу різних підходів).

7. Мультилінгвізм і поліглосія (вільне володіння чотирнадцятьма 
чужими мовами, яке не пригнічувало, а навпаки, зміцнювало 
прагнення розвивати та збагачувати свою, рідну).

8. Органічна інтегрованість у європейський та, ширше, світовий 
культурний контекст, відкритість до інтеркультурного діалогу 
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(намагання збудувати «золотий міст зрозуміння і спочування між 
нами і далекими людьми, давніми поколіннями», зокрема засобами 
перекладу; загалом Франко переклав українською твори близько 200 
авторів із 14 мов та 37 національних літератур). 

9. Національна свідомість та обов’язок перед власним народом 
(«Нам пора для України жить!» як життєве, творче і політичне 
кредо).

10. Свобода думки і сміливість мріяти (як найяскравіший приклад 
– несхитна віра в «силу духа» та «день воскресний» українського 
народу, його національну самостійність і політичну незалежність). 

Саме завдяки цим чинникам ковальський син із підгірського села 
Нагуєвич став універсальним доктором та українським Мойсеєм, 
діяльним центром європеїзації та інтелектуалізації України, 
продукування й поширення наукових знань, міжкультурного діалогу 
та національного самоусвідомлення. 

Отже, Франко – справжній український self-made man, людина, 
яка зробила себе сама. Тому Франкова історія – не стільки історія 
життєвої трагедії, скільки героїчна історія творчого успіху, перемоги 
інтелекту над обставинами, духу над матерією. 

Настав час українську історію й культуру розглядати не в 
парадигмі поразки, а в парадигмі успіху.

Ім’ям Івана Франка позначена боротьба за модернізацію України 
в історії ХІХ століття. Відчувши ритми доби, осмисливши минуле, 
він указав нації на єдино правильний 
шлях – шлях свободи, національної 
суверенності, шлях побудови своєї 
державності. 

Крім того, Франка хвилювала 
роз’єднаність української нації не так 
геополітична, як ідейна, роз’єднаність у 
підходах до базових духовних підвалин 
існування народу. Осуд розбрату-
роздору, ідея згуртованості українців 
є леймотивними в романі «Петрії і 
Довбощуки», романтично-героїчній 
повісті «Захар Беркут», романі «Борислав 
сміється», повістях «Навернений 
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грішник», «Boa constrictor» та інших творах. Він з’єднав українську 
національну ідею в могутню національно-державницьку концепцію 
розвитку, включаючи в її світогляд соціальну справедливість, ясно 
проголосив для нашого національного визволення і самовизначення 
засаду соборності України.

Пізнавати Франка для нас, українців, – означає пізнавати себе, 
своє минуле і своє майбутнє. Адже Франко – за його власною 
поетичною формулою – «пролог, не епілог». Це не лише славна 
минувшина України, а її жива сучасність та шлях у гідну будучність. 
Його колосальна спадщина – не архів і не музей, а відкритий простір 
інтелектуального пошуку та національного самоствердження «у 
народів вольних колі». 

Іван Франко – прообраз нової, духовно, інтелектуально й 
політично незалежної України.України, яку все ще належить 
створити.

У вірші «Сідоглавому”» (1897 р.) І. Франко відповів своїм 
опонентам стосовно любові до України : 

Ти, брате, любиш Русь, 
Я ж не люблю, сарака!
Ти, брате, патріот, 
А я собі собака. 
Ти, брате, любиш Русь, 
Як хліб і кусень сала, – 
Я ж гавкаю раз в раз, 
Щоби вона не спала. 
Ти, брате, любиш Русь, 
Як любиш добре пиво, – 
Я ж не люблю, як жнець 
Не любить спеки в жниво. 
Ти, брате, любиш Русь, 
За те, що гарно вбрана,– 
Я ж не люблю, як раб 
Не любить свого пана.  
Бо твій патріотизм – 
Празнична одежина, 
А мій – то труд важкий, 
Гарячка невдержима. 



103

Ти любиш в ній князів, 
Гетьмання, панування, – 
Мене ж болить її 
Відвічнеє страждання. 
Ти любиш Русь, за те 
Тобі і честь, і шана, 
У мене ж тая Русь – 
Кривава в серці рана. 
Ти, брате, любиш Русь, 
Як дім, воли, корови,– 
Я ж не люблю її 
З надмірної любови. 

Франко чітко розумів, що для того, аби нація досягла справжнього 
розвитку, духовного й матеріального, вона мусить пройти шлях 
самоусвідомлення, самореалізації, відчути себе єдиним організмом, 
який представляє собі своє власне існування і прямує до нього. 
Для поета пізнання минулого свого народу, його історії є важливим 
чинником національного ренесансу. Ніхто не може зробити нічого 
суттєвого в здійсненні великої культурної революції, не долучившись 
до здобутків свого власного минулого, а з ним і до досягнень 
вселюдської культури.

«Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не 
буковинськими українцями, а українцями без офіціальних кордонів. І 
се почуття не повинно у нас бути голою фразою».

Ім`я Івана Франка сьогодні в ореолі слави і визнання. 
Від 9 листопада 1962 року місто Станіслав, перейменовано на 

Івано-Франківськ. У цій області іменем письменника названо 34 вулиці, 
2 школи, 2 бібліотеки, 5 кінотеатрів, обласний музично-драматичний 
театр. Рідне село І. Франка назване його іменем. Неподалік від 
музею-садиби, пролягла через Франків гай «Стежка поета», пообіч 
якої стоять задумливі дерев`яні скульптури за сюжетами його творів. 
Ім`я І. Франка присвоєно Львівському університету, Дрогобицькому 
та Житомирському педінститутам. З іменем Каменяра на борту 
несеться по морських хвилях велетенський теплохід, який щороку 
перевозить понад 13 тисяч пасажирів. В одному з круїзів «Іван 
Франко» зробив виток довкола південноамериканського континенту. 
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У Львові в будинку, де останні роки жив І. Франко, в 1940 році 
відкрито літературно – меморіальний музей. Успішно працює перший 
на американському континенті музей Івана Франка у Вінніпезі. 
Він живе в мільйонних виданнях своїх книг. На Україні в 50–60-х 
роках було традиційно здійснено 20-томне видання творів І. Франка,  
в 70–80-х – 50-томне. 

У 1964 р., 31 жовтня, відбулося урочисте відкриття чудового 
монументального пам`ятника І. Франку у Львові біля університету 
його імені. 

Без перебільшення, Іван Франко – справді український Doctor 
universalis (лат. універсальний доктор; як відомо, цей почесний титул 
у середньовічній схоластиці отримав Альберт Великий,). Недаремно 
ще за життя його називали «академією наук» та «університетом» в 
одній особі.

Пізнавати Франка для нас, 
українців, – означає пізнавати 
себе, своє минуле і своє 
майбутнє. Адже Франко – за його 
власною поетичною формулою 
– «пролог, не епілог». Це 
не лише славна минувшина 
України, а її жива сучасність 
та шлях у гідну будучність. 
Його колосальна спадщина – 
не архів і не музей, а відкритий 
простір інтелектуального 
пошуку та національного само-
ствердження «у колі народів 
вольних». Письменники вчать-
ся у І.Франка, осмислюють 
секрети його творчості, дієвості 
його слова. Іван Франко – 
прообраз нової, духовно, 
інтелектуально й політично 
незалежної України.
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Сценарій
літературного вечора

«Великий геній України »

 Святково прибрана сцена. На сцені: портрет І.Франка, книжкова 
виставка «Сьогодні, мов зоря, він сяє Україні...”, фотографії епізодів 
життя І.Франка та його сучасників. 

 Читець: Сорок літ, як Мойсей по пустині, 
 Він проводив народ за собою. 
 В небо рвалися очи вірлині, 
 А життя вниз тягло – бо в долині 
 Бій завзятий ішов з темнотою. 
 Як мечем, воював він словами, 
 То пророчив, то вчив як учитель, 
 То, як батько помежи синами 
 Пробував і творив поміж нами, 
 Правди й волі безсмертний служитель. 
 Він не гнувся під праці вагою 
 І ніколи її не цурався. 
 Як лицар, серед лютого бою, 
 На бій-полю поляг головою, 
 Але духом в безсмертя піднявся. 

                                                       (Б.Лепкий “Іванові Франкові”) 
 1 вед.: Галичина дала світові багато визначних людей. Серед них 

яскравою постаттю є Іван Франко – класик української літератури, 
геніальний письменник, перекладач, публіцист, громадський 
і просвітницький діяч, який своєю невтомною працею будив і 
зміцнював національну свідомість українців. 

 2 вед.: Іван Франко – європейський геній – встає сьогодні з 
нами за збереження Української держави, яку він будував своєю 
титанічною, каменярською працею. За обсягом знань, багатством 
лексичного запасу він був енциклопедією, а за працьовитістю, 
результативністю та глибиною мислення його величають титаном 
думки і праці. Людству він залишив понад 5 тисяч оригінальних і 
перекладних творів, статей, рецензій. 

 1 вед.: Перегорнімо ж сторінки книги життя Івана Яковича 
Франка. 



106

 І. ВІД ОТЧОГО ДОМУ... 
 Читець : “Дитинство і юність – це єдині ключі до розкриття 

численних загадок зрілості – чи стосується це індивіда, нації чи 
всього людства.” 

 Б.Хашдеу 
 2 вед. 27 серпня 1856 року в с. Нагуєвичі Дрогобицького повіту в 

Галичині в родині відомого на всю округу коваля народився ясноокий 
хлопчик. Зростав Іванко розумним і допитливим, роботящим, добрим 
і товариським. Дитинство Яся (Ясем або Мироном часто тоді звали 
Івана в родині) минуло в селах мальовничого Підгір’я – Нагуєвичах та 
Ясениці Сільній – в селянському оточенні. З рідним селом в’яжуться 
спогади письменника про дитинство: «Неначе в сні, виринають перед 
моєю душею забуті тіні давньої минувшини, рисуються виразними 
силуетами на тлі крайобразу мойого рідного села і промовляють до 
мене давно нечутими, простими, тихими словами». 

 Читець: У долині село лежить, 
 Понад селом туман дрижить, 
 А на горбі, край села 
 Стоїть кузня немала. 
 А в тій кузні коваль клепле, 
 А в коваля серце тепле, 
 А він клепле та й співа 
 Всіх до кузні іззива. 

 1 вед.: Так згадував Іван Франко батьківську кузню, що будила 
в пам’яті світлі та щасливі спогади. Там він слухав розповіді селян 
про тяжку працю, злидні та неврожаї, бачив нужденних заробітчан. 
У дитячу душу глибоко запало побачене і почуте. Він зрозумів, 
як тяжко живеться людям, і усвідомив, що за кращу долю треба 
боротися. Вогонь кузні та батьківська любов зігрівали душу великого 
письменника: «На дні моїх споминів і досі горить той маленький, але 
міцний вогонь... Се вогонь у кузні мойого батька. І мені здається, що 
запас його я взяв дитиною у свою душу на далеку мандрівку життя. І 
що він не погас і досі». 

 2 вед.: На шостому році життя Івася віддають до школи в 
с.Ясеницю Сільну. Тут навчався два роки. Пізніше навчається в школі 
при монастирі м.Дрогобича, Дрогобицькій гімназії. Протягом усіх 
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восьми років навчання в гімназії Іван був одним з найкращих учнів. 
Охоче вчився малювання, теорії музики, брав участь в гімназійному 
хорі. Він жадібно читав усе, що потрапляло йому до рук, на нужденні 
копійки купував книги, збирав власну бібліотеку. На час закінчення 
гімназії в ній було вже понад 600 книг.

Згадуючи роки навчання, писав: «Шевченка я вивчив майже 
всього напам’ять...» 

 Пісня «Пісне, моя ти підстрелена пташка» 
 Читець: Пісне, моя ти сердечна дружино, 

 Серця відрадо в дні горя і сліз, 
 З хати вітця, як єдинеє віно, 
 К тобі любов у життя я приніс. 
 Тямлю як нині: малим ще хлопчиною 
 В мамині пісні заслухувавсь я; 
 Пісні ті стали красою єдиною 
 Бідного мого, тяжкого життя. 

 1 вед.: Першою розбудила в дитячому серні Івана поетичні 
струни, любов до пісні його мати – Марія Кульчицька. Вона 
любила співати і знала багато пісень; співані нею синові народні 
пісні вводили його в світ поезії і багато заважили в розвиткові 
майбутнього митця слова. Вони навчили його переживати виспівані 
з сумом людські турботи, недолю і незгоди, ненавидіти зло і кривду. 
З голосу матері він запам’ятав чимало задушевних ліричних пісень, 
коломийок, повний цикл весільної пісенності, ряд епічних балад і 
співанок. Найсердечнішими словами згадував поет матір і її пісні, 
силу яких відчував усе ясніше й глибше зі зрілістю. Дуже багато 
дав отой ласкавий материн спів майбутньому поетові, а через нього 
і українській літературі. Народні пісні стали улюбленими піснями 
Франка. Недаремно ж свою любов до пісень поет називав прекрасним 
віном, придбаним у батьковій хаті. 

 Читець: «Мамо, голубко! – було налягаю – 
 Ще про Ганнусю, шумильця, вінки!»
 «– Ні, синку, годі! Покіль я співаю, 
 Праця чекає моєї руки». 
 ...Ох, і не раз тая пісня сумненька 
 В хвилях великих невгодин життя 
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 Тихий привіт мені слала, мов ненька, 
 Сил додала до важкого буття. 

 2 вед.: Іван Франко мав чималий доробок як фольклорист: 
400 записаних пісень і 1800 коломийок. Також він сам був добрим 
співаком. Тексти пісень від нього записував М. Павлик, а мелодії – М. 
Лисенко. 

 Пісня: «Ой рано я, рано устану». 

 ІІ. У СВІТ ШИРОКИЙ... 
 Лиш в праці мужа виробляєсь сила, 
 Лиш праця світ таким, як є, створила 
 Лиш в праці варто і для праці жить. 
                                                                  (І. Франко) 

 1 вед.: Склавши на «відмінно» іспити на атестат зрілості, 
І. Франко вступає до Львівського університету на філософський 
факультет. Він одразу активно включається в студентське життя, стає 
співробітником журналу «Друг», в якому друкує свої вірші і перші 
оповідання. Навколо Франка групується талановита студентська 
молодь. І.Франко ґрунтовно вивчає давню українську писемність. 
Протягом першого року навчання в університеті він перечитав усю 
бібліотеку студентського товариства, кілька тисяч томів. Разом з 
товаришами він здійснює кілька мандрівок по Галичині, поширює 
заборонені в Австро-Угорщині книги і журнали. 

 Читець: Заглиблений у книг нових і давніх стоси, 
 Він слухав голоси з низин і з-понад хмар, 
 І хоч хитався він, та мав високий дар 
 Гніт ненавидіти і люд любити босий. 

                                                           (М. Рильський «Франко») 
 2 вед.: «Вогонь в одежі слова» Франковими словами найкраще 

можна назвати Франкову творчість, полум’яну й пристрасну, 
роздмухану найголовнішими вітрами життя і звернену сяючими 
сполохами своїми вперед, в наступне, в завтра. Пильним, активним 
вгляданням в майбутнє є вся творчість геніального українського 
мислителя-письменника – вченого, прокладача шляхів, рубача нетрів 
і знищувача скель – того, кого народ заслужено назвав славним 
іменем «Великого Каменяра». 
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 Лиш діло робіть! Не по ваших словах 
 Колись вас судитимуть люди; 
 Лиш трудом запічним мурований шлях 
 Заслугою вашою хай буде! 
                                                            (Іван Франко )

 III. ТРИЧІ МЕНІ ЯВЛЯЛАСЯ ЛЮБОВ 
 Читець: Тричі мені являлася любов. 

 Одна несміла, як лілея біла, 
 З зітхання й мрій уткана, із обнов 
 Сріблястих, мов метелик, підлетіла. 
 Купав її в рожевих блисках май, 
 На пурпуровій хмарі вранці сіла 
 І бачила довкола рай і рай! 
 Вона була невинна, як дитина 
 Пахуча, як розцвілий свіжо гай. 
 Я вилась друга – гордая княгиня, 
 Бліда, мов місяць, тиха та сумна, 
 Таємна й недоступна, мов святиня. 
 Мене рукою зимною вона 
 Відсунула і шепнула таємно: 
 «Мені не жить, тож най умру одна!» 
 І мовчки щезла там, де вічно темно. 
 Явилась третя – женщина чи звір? 
 Глядиш на неї – і очам приємно, 
 Впивається її красою зір. 
 То разом страх бере, душа холоне 
 І сила розпливається в простір. 
 І дармо дух мій, мов у сіті птах, 
 Тріпочеться! Я чую, ясно чую, 
 Як стелеться мені в безодню шлях 
 І як я ним у пітьму помандрую. 

 1 вед.: З невимовного болю Франкової душі постала збірка 
«Зів’яле листя». А тому й пісні в ній – «то голосні ридання», 
«підстрелені пташки», зойки враженого серця. Під тягарем життєвих 
обставин поет втомився, знесилився, почувався  «зраненим звіром», 
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що тікає в нетрі, щоб у своєму барлогу вмирати.  Любовна драма 
надломила його морально, надірвала дуту, переповнила все його 
єство нестерпною мукою. Тричі йому «являлася любов»,  тричі «в 
руці від раю ключ держала» і тричі поет втрачав надію на щастя. 
Нерозділене кохання залишило по собі «невтишиму тоску», 
засипавши снігом сподіване: « Замерзли в серці мрії молодечі, ілюзії 
криниця пересохла». Іван Франко. 

 2 вед. : «Є в «Зів’ялому листі», – пише Дмитро Павличко, – 
речі такої красоти і глибинності, що їх сміливо можна віднести до 
найгеніальніших творів світової любовної лірики». Рядки Франкової 
поезії нас просто чарують: 

 Читець: Як почуєш вночі край свойого вікна, 
 Що щось плаче і хлипає важко, 
 Не тривожся зовсім, не збавляй собі сна, 
 Не дивися в той бік, моя пташко! 
 Се не та сирота, що без мами блука, 
 Не голодний жебрак, моя зірко; 
 Се розпука моя, невтишима тоска, 
 Се любов моя плаче так гірко. 

 IV. Я РАДО ЙДУ HА ЧЕСНЕ, ПРАВЕ ДІЛО! 
 ...Яко син селянина, вигодуваний твердим мужицьким хлібом, я 

почуваю себе до обов’язку віддати працю свого життя тому простому 
народові. 

                                                                                              (Іван Франко)
 1 вед.: ...Доля ніколи для нього не була матір’ю. Завше 

мачухою-від народження до гробової дошки. Від того часу, коли 
став до громадської праці на рідній ниві, не на словах, а на ділі став 
організовувати народ, аби боротись за свою державність. 

 2 вед.: На другому році студентського життя Франка арештували 
і кинули до Львівської в’язниці за соціалістичну пропаганду. 
9 страшних місяців в переповненій злочинцями камері тільки 
зміцнили революційний дух поета. Він друкується в прогресивних 
часописах, бере активну участь у громадському житті, виступає 
на мітингах. Одна за одною виходять збірки його творів. Ще двічі 
заарештовували Франка, одного разу три місяці він був ув’язнений 
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в Коломиї, де і написав гімн волелюбному духові мільйонів людей 
«Вічний революціонер»: 

 Вічний революціонер – 
 Дух, що тіло рве до бою. 
 Рве за поступ, щастя й волю, – 
 Він живе, він ще не вмер. 

 1 вед.: Ні арешти, ні тюрми, ні злидні не зламали Франка. Він 
здобуває визнання, як видатний український письменник і вчений. 
В колі його наукових інтересів філософія, історія, політекономія, 
етнографія, фольклористика. 

 Франко самостійно завершує освіту, захищає при Віденському 
університеті докторську дисертацію, мріє про викладання літератури 
у Львівському університеті. Проте австрійський уряд не допустив 
його до університетської кафедри, боячись впливу на молодь його 
демократичної творчості. 

 Франко не випустив з рук пера, не зігнувся перед ворожими 
нападами. Його ім’я стало відоме далеко за межами Галичини. 

 Читець: Б. Мельник. Вірш «Франкові» 
 Звились шляхи вужами в далину. 
 А далина до себе манить знаку. 
 О, скільки раз стрічав Франко весну. 
 Мов юність власну, в шумі ясеновім. 
 Коли на сході устає зоря, 
 Віддавши горам пломінь янтаря. 
 І скоро, скоро зацвітуть сади. 
 А поки що морози на світанні. 
 І, нахиливши плечі до води, 
 Звисають скелі, в першу зелень вбрані. 
 І Прут-ріка, зібравши води з гір, 
 Рве береги всьому наперекір. 
 А плин думок нестримний, як завжди. 
 І на папір слова лягли рядками. 
 І бачить він: зімкнулися ряди 
 Людей робітних. Власними руками 
 Здобудуть волю-хоч і не собі, 
 Так дітям у жорстокій боротьбі. 
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 А думи йдуть орлом гірським в польот. 
 Навколо все яснішає поволі. 
 Землицю рідну, звільнений народ 
 Він, бачить “у народів вольних колі”. 
 Надія серце радістю стиска. 
 І сяє зір натхненного Франка. 

 V. І ОСТАННЯ ЧАСТЬ ДОРОГИ 
 Ох та далекий ще мабуть той час! 
 І не Мойсей я, щоб з вершка гори 
 Зирнути міг в обіцяную землю, 
 В котру веду людей, а сам ніколи 
 Ввійти не можу. Скорбна доля наша. 
 Людей, що прокладають новий шлях. 
                                                                     І. Франко 

 2 вед.: Не хотів бути гетьманом. Не чув себе покликаним для 
цього. Не хотів бути керманичем, не був сотворений для проводиря. 

 Любив іти в лавах, добре пам’ятаючи, як казав Наполеон про того 
генерала, котрий, коли йде в строю, то виглядає на Доброго солдата, 
а як випхається наперед то чистий ідіот. Хотів іти зі всіма рядами. 
Але такого ряду не було. Це було, як зізнається, його нещастям: «Я 
крутився, як вівця, і замість іти уже протертою дорогою, сам мусив 
протоптати її. У нас було і є замало людей і до найпростішої роботи». 

 1 вед.: Та й це лише половина правди. Друга: ми любимо того, 
хто береться щось зробити для суспільної користі, безнастанно 
направляти, штурхати, поправляти, уповати, щоб вислухав тільки 
його єдиної ради, бо вона вірна, а інша – ні, а опісля ще й звинуватити, 
хто, працював і старався, у всіх гріхах. 

 2 вед.: Злигодні, урядові переслідування підірвали здоров’я 
Франка. Він тяжко захворів. Не маючи змоги писати свої праці 
власноручно, були паралізовані руки, він диктував їх синові, 
студентам. Щоденна праця була девізом його життя аж до самої смерті. 
28.05.1916 р. Івана Франка не стало. Похорон перетворився на велику 
демонстрацію. Це був всенародний сум за великим письменником. 

 1 вед. : На могилі Франка на Личаківському кладовищі у Львові 
височить надгробок – каменяр, що молотом розбиває гранітну скелю. 
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Великим Каменярем називають нащадки 1. Франка, письменника, що 
своїм полум’яним словом ламав скелю неправди і гніту в ім’я правди 
і волі. 

 Пісня “Гімн Каменяреві” 

 VI. У МАНДРІВКУ СТОЛІТЬ... 
 А як мільйонів куплений сльозами 
 День світла, щастя й волі засвітає, 
 То, чень, в новім, великім людськім храмі 
 Хтось добрим словом і мене згадає. 
                                                                ( І. Франко) 

 1 вед.: Понад 40 років працював Іван Франко на терені української 
і світової літератури і науки. Якби зібрати всі твори, перекладені; 
Франком (знав 15 мов і робив з них переклади) можна, було б укласти 
багатотомну антологію світової поезії. За обсягом перекладених 
творів з різних літератур; Іван Франко не має собі рівного у світовій 
літературі. 

 2 вед.: Та попри все – Франко залишається Франком. Стоїть у 
нашій культурі як людська совість, як наш національний докір. Він 
був і залишається нашим Вічним Революціонером. Для нас, що вічно 
бунтуємо і ніяк не можемо заспокоїтись. Для всіх скривджених і 
принижених. Навіть сьогодні. 

 1 вед.: Які знайдемо слова виправдання перед тими, що 
прийдуть після нас, за спалену церкву в Нагуєвичах, за зникле при 
цьому Євангеліє, за сплюндровану могилу батька Івана Франка на 
місцевому цвинтарі і наругу, вчинену над нею, за спалений музей-
садибу Івана Франка? 

 Читець: «Живи, Іване, сину Якова» 
 Живи, Іване, сину Якова, 
 Хрещений потом і слізьми. 
 Твори, хай наша доля шлакова 
 Народить крицю в надрах тьми. 
 Живи, проклятий недолугого, 
 Лячною підлістю тхора; 
 Твори, наповнений потугою 
 Любові. мудрості, добра! 
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 Живи, прикований до молота, 
 Камінням битий звідусіль. 
 Твори, нехай душа розколота 
 Дає словам цілющий біль. 
 Живи, стережений жандармами, 
 Шпиками вітаний щодня; 
 Твори, поганьблений бездарними, 
 Червивими, як порохня! 
 Живи, навідуваний хворою 
 Печаллю темної пори; 
 Твори, болящий непокорою 
 І справедливістю, твори! 
 Живи, між дурнями надутими, 
 Що пнуться в генії, живи; 
 Твори, навік припнутий путами 
 До купин злої мурашви 
 Живи, підносячи розплющену. 
 Побиту честь і чистоту; 
 Твори, задивлений в будущину. 
 В святої людськості мету. 
 Живи, незламаний затратами. 
 Розп’ятий на твердій журбі; 
 Твори! Тебе народ читатиме 
 І воскресатиме в тобі! 

                                                                   (Д. Павличко) 
 2 вед.: На шляхах нашої суверенності Іван Франко повинен бути 

з нами. Він вчить нас бути людьми серед людей. 
 1 вед.: Завершилася наша мандрівка сторінками життєвої 

дороги Івана Франка. Сьогодні його ми ще знаємо мало. Дуже 
непросто осягнути глибину і вишину, панорамність, передбачливість 
і пересторогу, які живуть у творах Каменяра. 

 2 вед.: Приспані не так роками, як запопадливими чиновниками, 
рядки Франкових книг стоять на чатах, готові прислужитися 
спадкоємцям його ідей. Тільки істинних, а не перекручених ідей. 
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Сценарій
«Тричі мені являлася любов»

(жінки у долі І Франка.)

На сцені – портрет І. Франка, плакати із символічним зображенням 
жіночих постатей; збоку перед сценою – виставка творів письменника; 
на стенді учнівські ілюстрації до збірки» «Зів’яле листя. Виходять 
двоє ведучих.

Ведучий: Важко знайти у світовій культурі людину такого 
безмежного творчого діапазону, як Іван Франко.

Ведуча: Поет, прозаїк, драматург, перекладач, літературний 
критик, літературознавець, журналіст, фольклорист, етнограф, 
публіцист, видавець, філософ, мовознавець, економіст, історик і 
теоретик літератури, театру, мистецтва, один з найвизначніших 
політиків Галичини кінця XIX – початку XX століття.

Ведучий: Франко залишив нам колосальну художню і наукову 
спадщину. Вона є не лише безсмертним історико-літературним 
фактом, золотим фондом культури й духовності, а й живим явищем 
нашого сьогодення, що впливає на формування громадсько-
політичних і естетичних орієнтирів та ідеалів сучасності.

Ведуча: Завдяки надзвичайній працездатності в поєднанні 
з глибоким розумом і величезним талантом Франка називають 
академію в одній особі. Подумати тільки: за 40 років свідомого життя 
він написав близько 6 тисяч праць найрізноманітніших жанрів. Це 
в середньому 2-3 твори в день. Дивовижно! Адже скільки потрібно 
було затратити часу, щоб лише переписати їх, не те що створити!

Ведучий: 50-томне академічне видання творів Франка – то 
лише частина із залишеного великим подвижником думки спадку 
своїм нащадкам. Мало хто у світовій літературі може зрівнятися 
з ним у творчих звершеннях. Люди такого масштабу діяльності 
репрезентують не лише свій народ і свою епоху, а й цілу світову 
культуру.

Ведуча: «Поезію творить любов, а не злоба», – наголошує 
Дмитро Павличко. Любов стояла і стоїть біля витоків життя, стверджує 
в людині людське, вивищує нас перед злом. Любов робить людину 
кращою, зігріває її теплом, дає наснагу для діяльності, творчості.
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Ведучий: Любов великих людей – завжди легенда. Згадаймо 
дантівську Беатріче, петрарківську Лауру, шопенівську Жорж Санд, 
пушкінську Наталію Гончарову. З цього ряду – тичининська Лідія 
Папарук, друге Я Юрія Яновського Тамара Жевченко, вірна дружина 
Олеся Гончара Валентина Данилівна. Стали легендами і Лесина 
найбільша любов Сергій Мержинський і головна героїня Франкового 
«Зів’ялого листя» Ольга Рошкевич.

Ведуча: Про особисте життя видатних людей треба говорити 
дуже делікатно й обережно. Бо це та сфера життя людини, яка 
часто не піддається логіці.

Чи винен Франко, що втратив Ольгу Рошкевич?  Чи хотів злого, 
коли вирішив поєднати своє життя з Ольгою Хоружинською вже не 
з любові, а з глибокої поваги до неї? Отже, сьогодні йтиметься про 
жінок у долі Франка.

Ведучий: «Тричі мені являлася любов, – зізнається поет. – тричі 
в її руці від раю ключ держала», і тричі поет утрачав надію на щастя. 
Нерозділені кохання залишали по собі «невтишиму тоску», засипали 
зів’ялим листям сподівання: «Замерзли в серці мрії молодечі, ілюзії 
криниця пересохла».

Читець: Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі,
 Розвійтесь, як тихе зітхання!
 Незгоєні рани, невтишені жалі,
 Завмерлеє в серці кохання.
 В зів’ялих листочках хто може вгадати
 Красу всю зеленого гаю?
 Хто взнає, ЯКІЙ я ЧУТТЯ скарб багатий
 В ті вбогії вірші вкладаю?
Ті скарби найкращі душі молодої
 Розтративши марно, без тями,
 Жебрак одинокий, назустріч недолі
 Піду я сумними стежками.

На сцені друга пара ведучих; у кріслах – Франко та Ольга 
Рошкевич.

Ведучий:  У листі до Агатангела Кримського від 8 серпня 1898 
року Франко писав…

Франко: Майже всі мої писання пливуть з особистих імпульсів… 
усі вони напоєні, так сказати, кров’ю мого серця, моїми особистими 
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враженнями і інтересами, усі вони… є частками моєї біографії… 
Значний вплив на моє життя, а, значить, також на мою літературу 
мали зносини мої з жіноцтвом.

Ще в гімназії я влюбився був у дочку одного руського попа, 
Ольгу Рошкевич…

Ведучий: Це була найбільша і взаємна любов у Івановому та 
Ольжиному житті.

Ведуча:  Ольга Рошкевич була освіченою. Вона перекладала 
Золя і Гонкурів, роман Ланської «Обрусителі», оповідання шведської 
письменниці Марії-Софії Шварц «Сімнадцяті і двадцять перші 
уродини».  Збирала весільні пісні (збірка «Наша любов тривала 
10 літ»), працювала у виданнях Франка, стежила за розвитком 
жіночого руху, була причетна до відкриття у Станіславі (тепер Івано-
Франківськ) жіночої гімназії. Франко присвятив їй свою першу збірку 
«Баляди і розкази».

Франко: Скінчивши 7-й клас гімназії, я перший раз пустився під 
час вакації в дальню мандрівку. Перший раз не поїхав додому пасти 
худобу та допомагати при зборі сіна і збіжжя. Я поїхав залізницею до 
Стрия… зайшов до Лолина. Ця маленька мандрівка дала мені пізнати 
трохи більше світу і людей, ніж я знав досі…

Ведучий: То був 1874 рік. Від цього часу Франко залишить своє 
серце в Лолині… Сюди, в Лолин, незабаром полинуть його листи Ользі.

Франко: (пише листа Ользі). Певне, покажусь Вам, може, 
нудним, нетовариським, потайним, але судіть самі: я не отримав 
майже жодного виховання, не зазнав жодної повної любові та 
дбайливого відношення батьків, – чужий і самітній між чужими 
людьми, так і виріс. Я не мав жодного товариства, окрім книг. 
Світ був мені незнайомий, велика школа товариства зачинена. Коли я 
познайомився з Вашим братом, відкрився широкий світ перед моїми 
очима, стало ясніше переді мною  я побачив Вас…

Ольга: (читає листа від Франка). Пошліть мені відповідь… Вона 
може бути будь-якою. Я переніс у своєму житті дуже багато гіркого, – 
один удар більше або менше, – що це означає…

Франко: (пише листа). Вибачте, що користуюсь цією нагодою, 
щоб написати до Вас кілька слів, бо не маю жодної сміливості сказати 
Вам відкрито! Мій Боже, як маю запевнити Вас, як маю присягтися, 
що ні на хвилину про Вас я не забув і не забуду?
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Ольга: (читає листа). Будьте певні, що… Ви завжди зостанетесь 
провідною зіркою моїх діл, метою, до якої простую, працею, вірністю 
і чесністю. Однак інколи охоплює мою душу важка журба, від якої 
не можу звільнитися: сумніваюсь в своєму щасті! О, будьте ласкаві, 
визволіть мене з сумніву, влийте нову надію в моє серце, що завжди 
належить Вам, до нашої смерті!

Ведуча: 8 лютого 1876 року у Львові, в приміщенні Народного 
дому було влаштовано студентський бал. Приїхав і Михайло 
Рошкевнч з Ольгою. Франко чекав її.

Читець: В залі білій, пишній віна,
 Гамір, гомін, вальси, жарт…
 Перший бал – вона царівна,
 Ось і юність дала старт…
 Білі перли, темне плаття,
 Біла тиша темних тем.
 Білі руки – мов закляття
 В білім згустку хризантем
 Сльози білі – очі темні,
 Біле личко – темний стрій…
 Але ж думи хризантемні –
 Білість чиста тихих мрій!
 Молода, цікава, гожа,
 А в задумі – темна тінь…
 Їй би сміху, їй би радість –
 Ні! Лиш смуток поколінь.
 Хризантеми – щем осінній,
 Осені сумний політ..
 Та весна Рошкевич Ользі
 Великодньо стелить цвіт.

Ведуча: Він ділиться з нею кожною новиною, кожним своїм 
успіхом і розчаруванням, кожним літературним задумом. Вони 
мріяли одружитися. Для себе готували подарунок: збірку весільних 
пісень з Лолина, які збирала Ольга. Збірці судилося вийти тоді, коли 
Іван та Ольга вже були не разом.

Ведучий: Перешкодою до щастя став арешт Франка та його 
захоплення соціалізмом. Священик Рошкевич, батько нареченої, 
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Іванові цього простити не міг, хоч дуже поважав його, пророчив 
хлопцеві велике майбутнє.

Ведуча: Ні, Франко здався не відразу. Що з того, що вигнав батько 
Ольги, що проти їхнього зв’язку весь світ? Ольга ж його кохає!

Ведучий: Франко знаходить найрізноманітніші способи, щоб 
листуватися з Ольгою. То він передає через Ярослава книжку, в якій 
наколоті букви. Ольга ховається від батьків і ночами виписує букви 
і складає слова від коханого. А то друзі привозять чистий аркуш 
паперу, який потрібно було потерти цибулиною, щоб проявився текст.

Ольга: Зближаєсь час, і з серцем, б’ющим в груди.
 Я вирвусь, щоб побачити тебе,
 Порвати пута фальші і облуди,
 Що тисне нас і по душі скребе,
 Пробить стіну, котрою людська злість
 Нас, друже мій сердечний, розділила,
 Не знаючи, шо в наших серцях сила,
 Котрої ржа упідлення не з’їсть.

Франко: Зближаєсь час, і, радісно тремтячи,
 В твої обійми щирі кинусь я,
 І скаже поцілуй МЕНІ гарячий,
 Що будь-що-будь, а ти повік моя!
 Моя і невідлучна! Бо сльозами
 І горем ти звітована зо мнов!
 Нема стіни, перегород між нами!
 Не знає стін, перегород любов!

Ведуча: У хаті щодня сварки. Мама нарікає на свою долю, що 
нагородила її такою впертою донькою. Батько сердиться. Він розуміє, 
що тепер не так легко буде віддати Ольгу заміж.

Ведучий: Ольга, начитавшись роману Чернишевського «Що 
робити?», надумала фіктивно одружитися, щоб вийти з-під опіки 
батька. Але церковний шлюб з Володимиром Озаркевичем, теж 
священиком, ніжним, делікатним братом майбутньої української 
письменниці Наталі Кобринської, був довічним.

Ведучий: Перед одруженням Ольга пише до Франка: «Не кажи, 
що я за тебе забула! Ти мені ніколи з думки не зійдеш, – що буду 
робити, про що буду думати, все то буде тісно пов’язане з твоєю 
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роботою, з твоїми думками. Мене не буде ніхто примушувати; буду 
працювати, о скільки лиш зможу, і буду з того рада».

Ведуча: Франко знав, що так станеться. Знав… але не витримав. 
Лист Ольги про те, що вона виходить заміж, звалив його з ніг. У нього 
– крововилив.

Читець: І ти прощай! Твого ім’я
 Не вимовлю ніколи я,
 В лице твоє не гляну
 Бодай не знала ти повік.
 Куди се я від тебе втік,
 Чим гою серця рану.
 Мене забудь швиденько ти,
 Своїх діток люби, пести,
 Будь вірна свому мужу!
 І не читай моїх пісень,
 І не воруш ні вніч, ні вдень
 Сю тінь мою недужу.
 А як десь хто мене згада,
 Най тінь найменша не сіда
 На вид твій, квітко зв’яла!
 І не блідній, і не дрожи,
 А спокійнісінько скажи:

 «Ні, я його не знала!»
Ведуча: У відповідь на лист Ольги Франко написав слова, які 

стали хрестоматійними, вони коментують Франкову першу любов.
Франко: Наші шанси не рівні. Ти щаслива вже тим, що можеш 

вибрати межи мужчинами чесними і розумними… Але мені нема 
вибору аніякого: втративши Тебе, я втратив надію на любов чесної 
і розумної жінки, а притім такої, котра б могла зв’язати свою долю з 
моєю…

Ведучий: Ольга отримує ще один лист від Франка.
Ольга: (читає листа) Люблю Тебе, тілько не так, як давніше, 

а сто раз глибше, щиріше, сердечніше, відколи знаю, що Ти 
скомпрометована, як я, що й Ти терпиш… Я тепер себе і все кладу в 
Твою руку, – роби, як знаєш, як думаєш. Рішайся і будь переконана, 
що я все буду Тебе любити і вічно буду Тобі вірний…
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Ведуча: Чи не тоді з’явилася 4-та і 5-та пісні «Картки любові», 
хоч датовані вони 1880 роком.

Франко: І ти лукавила зо мною!
 Ах, ангельські слова твої
 Були лиш облиском брехні!
 І ти лукавила зо мною!

Ольга: Я не лукавила з тобою,
 Кленуся правдою святою!
 Я чесно думала й робила,
 Та доля нас лиха слідила.
 Що щирая любов ділала,
 Вона на лихо повертала;
 Що чиста щирість говорила,
 Вона в брехню перетворила,
 Аж поки нас не розлучила.

Франко: Та під пліною золотою
 Ховались скази мідяні,
 І цвіт, розквітлий навесні.
 Під пишнотою золотою
 Крив черв якії! Ох, чи не в сні
 Любились широ ми з тобою?
 І серце бідне рвесь у мні,
 Що ти – злукавила зо мною!..

Ольга: Ти ж думаєш, я не терпіла,
 В новії зв’язки радо бігла?
 Ти ж думаєш, я сліз не лила,
 По ночах темних не тужила?
 Не я лукавила з тобою,
 А все лукавство в нашім строю, –
 Дороги наші віддалило
 І серця наші розлучило,
 Та нашої любві не вбило.

Ведучий: Драма любові Ольги Рошкевич та Івана Франка – типова 
для минулого. Суспільство відкинуло його від себе, а її посадило біля 
домашнього вогнища. Він перелив свій біль у найкращі поезії – 
вона ж на сім замків закрила своє горе.
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Читець: Як на вулиці зустрінеш
 То мене обходиш ти
 Не судилось нам іти
 Йди направо, я наліво
 Шлях верстатиму в тумані,
 І не здибемось ніколи,
 Як дві краплі в океані.
 Як в дорозі здиблю горе
 Що тобі несе удар,
 Сам його до себе справлю
 І прийму його тягар.
 А як щастя часом схоче
 В мою хату загостить,
 Я його до тебе справлю.
 Най голубочком летить.
 Що мені без тебе щастя?
 Щезла і йому ціна.
 Наче крапля в океані,
 Розпливусь я, потону,
 Ти гуляй на сонці, пані,
 Я ж спадатиму ко дну.

Ведуча: Шлюб з Володимиром Озаркевичем Ольга Рошкевич 
узяла в Лолині 14 вересня 1879 року. Ні Ольга, ні Франко не знали, 
чому Озаркевич, син посла, громадського діяча, згодився одружитись 
на «підупалій в громадській опінії» бідній дочці провінційного 
священника. Тільки потім усе стало ясно. Володимир свідомо, 
нехтуючи своєю кар’єрою, переносячи глузування близьких, 
протягнув руку колишній Франковій нареченій. Протягнув з пошани 
і поваги до Франка. Він дав можливість Ользі працювати, займатися 
корисною роботою, перекладати, писати. Його дім завжди був 
відкритий для друзів Франка в найскрутніші хвилини.

Ведучий: Для Франка протягом усього життя було священним 
ім’я Ольги, а колишня наречена до самої смерті зберігала Іванові 
листи, сестрі ж Михайлині заповіла покласти їй у труну листи, з 
якими не хотіла розлучатися й після смерті і які тепер, звісно, втрачені 
для читачів. Але осуджувати Ольгу за цей вчинок не можемо: кожна 
людина має право на своє, особисте, на свою таємницю.
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Ведуча: Франко напрочуд точно й тонко подає образ коханої 
жінки, наче тонким різцем вирізьблює його з граніту. Для змалювання 
непорочної чистоти Ольги, її високої духовності використовує 
запозичений з Біблії символ – білу лілію.

Читець: Одна несміла, як лілея біла,
 З зітхання й мрій уткана із обнов
 Сріблястих, мов метелик, підлетіла.
 Купав її в рожевих блисках май,
 На пурпуровій хмарі вранці, сіла
 І бачила довкола рай і рай!
 Вона була невинна, як дитина,
 Пахуча, як розквітлий свіжо гай.

Ведуча: Коли чуття в ньому брали гору над холодними роздумами, 
всі його жіночі образи в чомусь ставали схожими на Ольгу. Франко 
буде писати про жіночу недолю в галицьких народних піснях, а 
єством відчуватиме присутність Ольги – то дівчиною, то заміжньою, 
такою, шо запропастила свою долю. Для нього вона буде Анною в 
«Украденому щасті», еталоном, до якого рівнятиме всіх інших жінок.

Ведучий: Франко, як Петрарка й Данте, своїм життям і творчістю 
ствердив, що генії і любов народжуються нечасто, щоб доповнювати 
одне одного.

Ведуча: У дні, коли втратив Ольгу, прийшов він у гості до 
Ольги Білинської. «Сів у кутку кімнати й слухав, як у вечірніх 
сутінках журливо бринять пісні «Понад тими гореньками» та «Одна 
гора високая, а другая низька» полонили були наші душі, – згадує 
Білинська, – Ми задумалися. Ніхто не ворухнувсь. Франко у сумному 
настрої дивився на долівку. Швидко встав і, не оглядаючись ні на 
кого, вийшов з хати. Під опущеними повіками не вдержались сльози. 
Вони покотились по лиці…»

 Він ішов вечірнім Львовом. Десь останніми акордами завдавала 
жалю пісня:

Ой як тяжко на серденьку,
 Як хто кого вірно любить.
Звучить пісня «Гиля, гиля, сірі гуси..”. На сцену виходить перша 

пара ведучих.
Ведуча: У багатстві другого кохання
 Першого завжди іскринка тліє.
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Ведучий: Цими словами Дмитра Павличка ми відкриваємо 
другу сторінку життя Франка, пов’язану зі знайомством ще з однією 
жінкою, котра наповнила його душу «дивом золотим», незмірним 
щастям і невимовно пекучим горем.

Ведуча: Станіславські друзі Франка постійно згадують 
одне ім’я – Юзефа Дзвонковська. З їхніх розмов постає образ 
надзвичайно вродливої, розумної дівчини з досить-таки передовими 
й оригінальними поглядами. Хлопці не приховують перед Франком, 
що Юзефа була окрасою їхнього гуртка і що всі вони були закохані 
в неї. Однак Юзефа нікому не відповідача взаємністю, хоч з усіма 
була однаково привітна,  добра… Може, це від того, гадали вони, 
що Юзефа «високого походження». А може, вона присвятила себе 
чомусь високому, їм не зрозумілому. Вона таки справжня загадка.

Розмови про Юзефу інтригують Франка. Інтригують настільки, 
що він прагне побачити її.

Ведучий: Фелікс Латинський, друг Івана, пише йому, що такої 
красуні, як Юзефа, він не бачив. «Перед цією красою потрібно 
впасти на коліна і молитись, молитись. Гляньте, вона ж Дантова 
Беатріче! О, як би хотілось вічно гладити її шовкове волосся, щоки… 
обняти тільки раз – і вмерти. Подивіться на її стан, на її голубі очі. 
О, тут, крім всього, можна стати мрійником. Такій королеві можна 
віддатись душею і тілом, піти за нею край світу, кинутись в огонь або 
в воду… Це якийсь диявол, а не жінка! А чи знаєте, чим притягує? 
Величезним тактом – тримає людей на поводку – нічим не ділиться і 
нічого не говорить, і тим доводить людину до шалу. Вона – суцільне 
мовчання. Вона, як та стіна, на котрій люди малюють Ідеали, – 
найрізноманітніші взори дівочих чеснот, оскільки зовнішній вигляд 
не дозволяє закрадатися жодному сумніву, жодній критиці. Прекрасна 
мовчанка, Ангел доброти, розсудку, невинності».

Ведуча: На Франка Юзефа справила сильне враження. Він оцінив 
її критичний розум, зрозумів, що ця її позлітка «польськості» швидко 
злетить, опаде, а наверх зрине людина, одне слово, Франко покохав 
її. Мало того, він вирішує, то після Ольги Рошкевич Юзефа саме та 
жінка, яка може йти поруч, тобто може бути його дружиною. Між 
Ольгою та Юзефою було багато спільного – витонченість натури, 
шляхетність, делікатність, краса, самопожертва наче дублювала одну 
жінку в іншій.
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Ведучий: Ще десь на початку 1883року Франко написав вірш, 
котрий якнайточніше пояснює його тодішній душевний стан:

 Любов єдиная моя,
 Що нею жив я весь,
 Найтяжча рана:
 Болить іще й по днесь.

Ведуча: То був час, коли він усіх, і себе самого, переконував, що 
рана серця загоїлась, що між ним та Ольгою лишилися тільки ділові 
стосунки.

Ольга сама просить, щоб він не мучився, щоб покохав якусь 
достойну його любові дівчину. І нехай він оглянеться по світу. Світ 
такий широкий… Вона наперед благословляє його на любов.

Франко сприймає ці слова Ольги як глум. Про яке щастя, про яку 
любов можна говорити, коли, втративши її, він утратив усяку надію 
на любов ?

Він знає, що в «теперішніх часах» в питаннях любові потрібно 
бути практичним. А як із серцем, з почуттям? Як бути з ними?

Ведучий: І ось Станіслав, будинок за письменницькою рампою. 
Юзефа… Десь у вересні-жовтні 1883 року Франко написав, як 
цього вимагав етикет, листа до матері Юзефи з просьбою «о руку і 
серце» її дочки. Антоніна Дзвонковська відповіла Франку: «Прикро 
відповідати мені на Ваш лист негативно. Відомо пану, що вже саме 
положення моєї дочки противиться тому… Така коротка знайомість 
не могла у пана закріпити почуття, а те, що Вам здається щастям, при 
ближчому розгляді не є ним». Відмова Юзефи вразила його. Спочатку 
він думав, що аристократичне походження заважає їй поріднитися з 
ним, тому звинувачує її в цьому..

Читець: Я й забув, що то осінь холодна!
 Я й забув, шо то смерті пора,
 Я її забув, що ти кров благородна,
 Що між нами безодня стара.
 Що між нами народнії сльози,
 Що любиться нам зовсім не слід;
 Я й забув, що столітні погрози
 Відлучили від мого твій рід.

Ведуча: 1886 року Франко пише образок «Не спитавши броду» 
з сучасного галицького життя. Дослідники творчості письменника 
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запевняють, що в основу твору покладено події, пов’язані зі 
станіславським колом знайомих Франка, і що за образом Густі 
Трацької криється не хто-небудь, як сама Юзефа Дзвонковська. «Бліде 
ніжне личко з буйними золото-жовтими косами, з синіми глибокими 
очима, з калиновими губами», «струнка, скромно, навіть дуже просто 
скроєний одяг». Це приблизний портрет Юзефи Дзвонковської, тої, 
якій поет присвятив і такі рядки:

Не схиляй своє личко прекрасне,
Не загулюй повіками віч,
Із котрих то мигоче, то гасне
Промінь світла в життя мого ніч.

Ведучий: Вона не відповіла взаємністю… Він страждав. Лиш 
потім довідався про справжню причину, чому так зробила – і в його 
поезії зринуть квіти непроминальної любові.

Читець: Квітко осінняя. Чом же не можу я
 Бита сльотою, Тебе забути?
 Чом так тяжкий мені
 Жаль за тобою?
 І пробира мене
 Стрівши мельком тебе
 Трепет таємний, –
 На своїй пути,
 Але втиша мене.
 Голос неземний:
 Рада б життя прожить,
 Ні друже, ні не нам
 Друже при тобі, –
 Снить про жизнь любу
 Та вже зима біжить,
 Буря осіння нам
 Що, може, нас зложить
 Та – не до шлюбу
 В спільному гробі!»

Ведуча: Юзефа була хвора на сухоти. Скоріше чи пізніше 
хвороба мала звести її в могилу. ТОМУ не могла стати його 
дружиною. Відмовила, як і всім іншим, хто старався «о її руку». 
Інші не знали нічого, а Франкові вона сказала. Чесно і відверто. 
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Кохання не для неї. Але ж так не можна! Нехай вона не могла його 
любити, але вбивати любов у собі взагалі – не можна. Вона, Юзефа, 
не має права відмовитися від любові, бо лише ТОЙ, хто збагнув 
силу кохання, здатний глибше зрозуміти і велич любові до людей. 
Він бажає їй всього-на-всього… полюбити…І знову ніби повіяв вітер 
із майбутнього «Зів’ялого листя». І знову ніби хтось шепнув: «Не 
надійся нічого…»

Читець: Явилась друга – гордая княгиня,
 Бліда мов місяць, тиха та сумна,
 Таємна й недоступна, мов святиня.
 Мене рукою ЗИМНОЮ вона
 Відсунула і тіпнула таємно:
 «Мені не жить, тож най умру одна!»
 І мовчки щезла там. де вічно темно.

Ведуча: Саме їй, Юзефі Дзвонковській, присвячено ще один вірш 
із збірки «Зів’яле листя» – «Вона умерла!», в якому автор передає 
біль утрати і розпач:

 Лиш біль страшний, пекучий в серці там
 Все заповнив, усю мою істоту.
 Лиш біль і се страшенне: бам, бам, бам,
 А сліз нема, ні крові, ані поту
 І меркне світ довкола, і я сам
 Лечу кудись в бездонну стужу й сльоту.
 Ридать! Кричать! – та горло біль запер.
 Вона умерла! – Ні, се я умер.

Ведучий: Її могилу віднайшли зовсім недавно на кладовищі 
в Івано-Франківську. Звичайнісінька плита з пісковику, котру не 
пошкодував час. Вона понадтріскувалась і поросла мохом. На ній 
написані дати народження і смерті Юзефи Дзвонковської – 1862–
1892. Усього 30 років життя…

Ведуча: Коли він сам, Іван Франко, відчув, що дні його лічені, 
зібрав колись написані про неї поезії і захотів видати їх окремою 
збіркою. Чому? Може, саме тоді до болю зрозумів її, Юзефу. Вона 
жила серед здорових людей, котрі любились, раділи життю. Вона 
мусила чекати смерті й тому не могла стати на його дорозі, бо зреклася 
його заради нього. Він учинив би так само…
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Читець: Поклін тобі, моя зів’яла квітко,
 Моя розкішна, невідступна мріє,
 Останній сей поклін!
 Хоч у житті стрічав тебе я рідко,
 Та все ж мені той спогад серце гріє,
 Хоч як болючий він.
 Тим, що мене ти к собі не пустила,
 В моїх грудях зглушила і вгасила
 Любовний, дикий шал.
 Тим ти в душі, сумній і одинокій,
 Навік вписала ясний і високий
 Жіночий ідеал.
 А як коли у сні тебе побачу.
 То, бачиться, всю злість і гіркість трачу
 І викидаю, мов гадюк тих звій;
 Весь, день мов щось святе в душі лелію,
 Хоч не любов, не віру, не надію,
 А чистий ясніти образ твій

На сцені – друга пара ведучих.
Ведуча:  Жінка, котра була поруч, – Франкова дружина Ольга 

Хоружинська. Родом зі Слобожанщини, з маленького села Борки на 
Харківщині, де народилася 10 квітня 1864 року у сім’ї титулярного 
радника.

Саме тоді, коли в Києві перебував Франко (1885р.). з Харкова 
приїздить Ольга Хоружинська. Позаду Інститут шляхетних 
дівчат. Тепер вона – слухачка Вищих жіночих курсів, які зробили 
зі слобожанської провінціалки розвинену й освічену дівчину з 
демократичними поглядами.

Ольга була привітна, дотепна і відразу впала в око Франкові. Він 
їй теж сподобався енергією, розмахом думки, культурою, розумом. 
Куди до нього тутешнім женихам! Та й зовнішність – гарні очі, 
високий лоб… Ольга своїм товаришкам розповідає, що Франко – 
людина «передових поглядів», на жінку дивиться, як на товариша і 
друга, сподвижника в боротьбі. Перед Ольгою Франко не приховує, 
що йому такий друг і потрібен. Саме зараз…

У вересні 1885 року Франко написав листа Ользі Хоружинській, 
в якому запитує: «Що б Ви сказали, якби якийсь-небудь галичанин, 
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приміром я, приступив до Вас з просьбою: будьте моєю дружиною, 
моєю жінкою?»

Ведучий: Пригадайте його листи, написані 10 років тому 
до Ольги Рошкевич, сповнені палкої пристрасті. Лист до Ольги 
Хоружинської холодний і розсудливий. Ольга приймає пропозицію 
Франка. Він радіє, що вона відважилася через кордон подати йому 
руку і розділити з ним важке самотнє життя. «За Ваш лист я мусив 
хоч крихітку полюбити Вас, – пише Франко Ользі. – Показалась мені 
Ваша щира і ясна душа в гарнім світлі».

Ведуча:  Франко не кривить душею: «Я мусив хоч крихітку 
полюбити Вас». Так, Ольга знає, що він ніколи їй не скаже й не 
напише того, що колись писав першій Ользі, Рошкевич. Нехай та 
далека й загублена любов буде його зіркою. Нехай! Вона ж буде тою, 
хто піде з ним поруч, ділитиме з ним кусник черствого хліба, горе, 
біду, все. Буде його захисницею і прихистком. Зробить те, на що не 
відважилася ще жодна жінка.

Ольга прийшла до нього в найтяжчі хвилини життя і врятувала.
Ведучий: По-різному говорять про Ольгу. Дехто вважає, що, 

вихована в буржуазній родині, де все робила прислуга, вона не була 
доброю господинею, не вміла дати ладу хаті й забезпечити своєму 
чоловікові спокійного життя, не вміла пристосуватися до обмежених 
сімейних фінансових ресурсів. Інші згадують, що «вона була добра, 
чула до людського горя, але непрактична в житті, не навчена до біди».

Ольга Хоружинська вивчила українську мову, була вірною 
дружиною, доброю матір’ю (народила Франкові чотирьох дітей), 
дала гроші на його навчання в аспірантурі. Допомагала чоловікові 
в літературній праці, видавала заснований ним журнал «Життє і 
слово», на свій кошт опублікувала книжку Франка «В поті чола» і 
вдруге збірку «З вершин і низин». Разом з чоловіком збирала казки, 
легенди, писала статті. Хіба цього замало? Хіба це не свідчення 
жертовності й любові? Здавалося б, що саме їй і були адресовані 
любовні гімни. Але…

(звучить мінорна мелодія)
Ведучий: Дочка Анна через багато років скаже. «Чи ж не вона 

була вірною помічницею – дружиною батька, чи ж не допомагала 
йому в літературній праці. Скільки разів її ім’я містилось у виданнях, 
але й безіменна, вона жила життям тата, була його порадницею».
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Ведуча: Чи любив Франко свою дружину, якщо писав, що 
одружився з нею «з доктрини», тобто їхній шлюб мав символізувати 
єдність Західної та Східної України? Важко сказати. Але годі 
звинувачувати Франка в нетолерантності, бо це все-таки був геній, 
а з геніальними людьми вжитися не так просто. Вони несуть 
факел свого таланту, часто обпікаючи вогнем не тільки себе, а й 
найрідніших, зате народові факел не пече, а світить.

Ведучий: На Личаківському кладовищі, недалеко від кам’яної 
брили-скелі, яку розбиває кайлом Каменяр, видніється скромний 
маленький надгробок. Листя дерев та кущів спадає на нього блідо-
зеленим, блідо-жовтим, червоним і коричневим неквапливим дощем. 
Міцно пахне листя дуба і бука. Коли сонце хилиться на захід і його 
промені пробиваються крізь густі крони дерев, довга тінь од скелі 
з могили Франка пригортає її могилу, Ольга Хоружинська з ним 
завжди…

(на сцені – перша пара ведучих)
Ведучий: З листа Франка до Агатангела Кримського: «Фатальне 

для мене було те, що, вже листуючись з моєю теперішньою жінкою, 
я здалеку пізнав одну панночку-польку і закохався в неї. От ся любов 
перемучила мене дальших 10 літ».

Ім’я та прізвище цієї панночки Целіна Журовська. Пізніше за 
чоловіком Зигмунтовська.

Народилася в Трускавці, мешкала в Дрогобичі та Львові, де 
працювала поштовим службовцем, – там її і побачив Франко. Ім’я 
Целіна знаходимо в повісті «Маніпулянтка». Пізніше жіночий образ 
у «Перехресних стежках», теж навіяний постаттю Целіни, має 
ім’я Регіна (цариця). Цариця, королева сонця, мрій і дум поета… 
Цей момент тонко відчув Микола Вороний. Він написав два вірші 
«Пам’яті Івана Франка», перший з яких має назв «Ave, Regina» 
(«Радуйся, царице!» – це початок релігійного гімну): Ave, Regina

 Вперше хлопчині всміхнулась вона,
 Як своє свято справляла весна
 І заквітчалася рідна країна…
 Дзвонами в золоті сонця бринів.
 Душу хвилюючи, спів: Ave, Regina
 Ріс він у мріях… і серце красу
 В себе вбирало, мов квітка росу;
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 Він же, побожно схиливши коліна,
 Слухав, як шелестом лісу і трав
 Голос таємний співа: Ave, Regina
 І він зустрів на дорозі своїй
 Ту, що була королевою мрій…
 Боже, яка чарівна каватіна
 Хвилею щастя В ДУШІ ПІДНЯЛАСЬ
 І переможно лилась –Ave, Regina
 Стоптані перли, зів’ялі листки
 Вслали його перехресні стежки…
 Зрадила доля мужицького сина!..
 Але, й останній свій ронячи цвіт,
 Серце їй слало привіт:
 Ave, Regina 

Ведуча: Журовська була єдиною з коханих Франка, яка не любила 
поета, не розуміла його поривань, холодно реагувала на освідчення й 
вірші, тільки на схилі віку втямила, хто любив і обезсмертив її своєю 
любов’ю. До образу Целіни Журовської-Зигмунтовської Франко 
добирає зовсім інші епітети символи. Ця жінка була надзвичайно 
примхливою та гордою і не відповіла на любов поета. Ось чому в 
його уяві вона «женщина чи звір», «сфінкс».

 Читець: Явилась третя – женщина чи звір
 Глядиш на неї – і очам приємно,
 Впивається її красою зір.
 Та разом страх бере, душа холоне,
 І сила розпливається в простір…
 За саме серце вхопила мене,
 Мов сфінкс, у душу кігтями вп’ялилась
 І смокче кров, і геть спокій жене…
 І дивні іскри починають грати
 В її очах – такі яркі, страшні.
 Жагою повні, що аж серце спіне.
 І разом щось таке в них там на дні
 Ворушиться солодке, мелодійне.
 Що забуваю рани, біль, страх.
 В марі тій бачу рай, добро єдине,
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 І дармо дух мій мов у сіті птах,
 Тріпочеться! Я чую, ясно чую,
 Як стелиться мені в безодню шлях,
 І як я ним у пітьму помандрую.

Ведучий: Байдужість Целіни до Франка була вражаюча. Вона 
навіть не читала і не мала наміру читати «Зів’яле листя». Для чого? 
Їй прочитали, запитали, що її найбільше вразило в тій збірці, і вона 
преспокійно відповіла, то з усього їй найбільш сподобався опис 
квартири в одному вірші, бо подібну квартиру вона мала по вул. 
Вронських у Львові. І більше нічого.

Ведуча: Целіна Зигмунтовська твердила, що Франко буквально 
її переслідував. Вона йде з роботи, а він – слідом. Вона зупиниться 
– зупиниться і він. То тривало місяцями. Він, як школяр, боявся 
промовити до неї слово, підступити ближче, годинами вистоював 
перед її вікнами. Панну це смішило і злило водночас.

(звучить пісня “Як почуєш вночі краї свойого вікна…”)
 Як почуєш вночі край свойого вікна.
 Що щось плаче і хлипає важко,
 Не тривожся зовсім, не збавляй собі сна,
 Не дивися в ТОЙ бік, моя пташко
 Се не та сирота, що без мами блука,
 Не голодний жебрак, моя зірко;
 Се розлука моя, невтишима тоска,
 Се любов моя плаче так гірко.

Ведучий:  Коли потім Целіну запитають, чому вона не відповіла 
взаємністю Франкові, вона відверто, спокійно, не видумуючи різних 
причин, відповіла: він їй просто не подобався. Був рудий, а їй 
імпонували брюнети, особливо брюнети з синіми очима. І прізвище 
не подобалося, не мав солідного становища, грошей і надій на них.

Тим часом Франко страждав.
Ведуча:

Чого являєшся мені у сні?
Чого звертаєш ти до мене
Чудові очі ті ясні. Сумні,
Немов криниці дно студене?

Ведучий: Франко знесилився, відчув неймовірну втому і пекучий 
біль, з якого і постали оті «ридання голосні» – пісні. Вірші були 



133

для нього ліками, бо ж відомо, що озвучений біль послаблюється. 
Фатальне кохання, яке опалило серце поета в сорокарічному віці, не 
принесло нічого, крім страждання і мук. Душа просила спочинку. 
Можливо, «зів’яле листя» поезії Франко прикладав до болючого серця, 
як колись мама прикладала подорожник до порізаного пальчика… 
щоб рана загоїлась. Він виливав свій біль – і відокремлював його від 
себе, щоб мати сили для подальшої праці.

Ведуча: Целіна Зигмунтовська була звичайна приземлена жінка, 
яка мала свої плани і свої розрахунки. Чи винна була в тому, що її 
обрав за об’єкт свого «невиплаканого серця» Франко? Ні. Але чому 
він говорив про свою любов до Ольги Рошкевич усім? Гордився цією 
своєю першою світлою любов’ю. Не приховував ні перед ким, чим 
він зобов’язаний цій жінці… Чому мовчав про Юзефу Дзвонконську 
і чому так боявся вимовити ім’я Целіни?

Ведучий: Гадаю, що знайти відповідь можна в «Зів’ялому листі». 
Розгорнімо попіл зотлілого листя. Там знайдемо глуху скаргу:

Я не тебе люблю, о ні.
Люблю я власну мрію,
Що там у серденьку на дні
Відмалечку лелію.

«О ні», повторимо про себе, у збірці немає нічого зів’ялого… Тут 
кожен листочок береже красу давнього розквітлого гаю, що видався 
раєм на землі. Щоправда, контури тих листочків обпалені любов’ю. 
Чи оця пізня пристрасть не розгорілася від того, що колись давно, в 
дні юності, як писав у одному вірші, він побачив, як йому здалося, 
щастя. Потім уперто шукав його знову і знову. А його не було. І 
здалося, що саме тепер воно промайнуло перед ним.

Він кинувся його наздогнати, але виявилося, що все це лише 
примара, ілюзія, котра ще більше загострила біль, нагадавши про 
«дні юності».

Ведучий: Франко навіть сам собі не зміг дати відповідь на питання, 
чи любов є добром, чи злом. Він просто любив. Його кохання, котре 
народилося колись давно в маленькому, закинутому в горах Лолині, 
віддзеркалилося холодною тінню в Юзефі Дзвонковській, щоб весь 
біль, муки, радість, горіння вселити в особу Целіни Зигмунтовської. 
Чи вина її в цьому?
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Ведуча: Любов Франка до жінки – велика, всеохопна, правдива. 
Він мав талант донести до людей свої почуття і створив неповторну 
пісню великої любові, яка лунатиме вічно.

Ведучий: Ольга Рошкевич, Юзефа Дзвонковська, Целіна 
Зигмунтовська принесли поетовому серцю щастя і горе, радість 
і муку. Бо той, хто раз у житті пізнав силу кохання, знає, як міцно 
переплетені в ньому ці почуття.

Читець:      Які слова, дзвінкі її чудові,
Даруєш ти мені,  Господь.
Що ми в цім світі без любові?
Лиш грішна плоть, нікчемна плоть.
Куди б не йшли, за що б не брались
Все, виявляється, дарма.
Ніщо у цім ЖИТТІ не в радість.
КОЛИ любові в нас нема.
Любов – не те, що буде вічно,
І ні початку, ні кінця.
Любов як Всесвіт, що магічно
Пульсує в грудях у Творця.
І я складаю в кожнім слові
Йому подяку і хвалу
За цілий океан любові
За кожну крапельку малу.

                                                                                                          Додаток1
  Питання для вікторини

“Шляхами Івана Франка на Прикарпатті”:
1. Коли відбулось перше знайомство І.Франка із нашим краєм? 

(під час навчання в Дрогобицькій гімназії (1867-1875). У 1874 р. він 
побував у Лолині та інших селах теперішнього Долинського району).

2. В яких творах письменника знаходимо згадки про Станіслав? 
(“Мандрівка русина з бідою”, “Українсько-руська студентська 
мандрівка літом 1884 р.” ).

3. Коли і яке товариство було засноване в Станіславі зусиллями і 
підтримкою І.Франка? (1864 р. – перше жіноче товариство)
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4. Назвіть улюблене місце відпочинку і праці письменника на 
Прикарпатті. (с.Криворівня Верховинського р-ну)

5. Які твори Іван Франко написав у Криворівні? (поема “Терен у 
нозі”, оповідання “У кузні”).

6. В 1830 р. І.Франко був ув’язнений до Коломийської тюрми. Які 
вірші він написав там? (“Вічний революціонер”,”Думи пролетарія”, 
“Панські жарти”, “До моря сліз, під тиском пересудів”).

7. На Прикарпатті І.Франко знайшов щирих друзів і послідовників. 
Кого саме? (Стефаник В., Мартович Л., Черемшина М., Павлик М., 
Кобринська Н., Яцків М., Попович К.).

8. Які вірші присвятив І.Франко Ю.Дзвонковській із Станіслава?
(“Апострофа”, “Гей, рибачко, чорноока”, “До Й.Д.”, “Осторога”, 

“Перспектива”, “Рік минув, як ми дізнались”, “Тричі мені являлася 
любов”).

9. Яка душевна драма І.Франка зв’язана із селом Лолин на 
Франківщині? (заборона батька одружитися з Ольгою Рошкевич)

10. Який журнал видавав І.Франко разом з М.Павликом спочатку 
у Львові, а з 1892 р. – у Коломиї? (“Народ”).

11. Про яке місто Франківщини розповідає І.Франко в повісті 
“Петрїї і Довбущуки”? (Болехів).

12. Яким історичним подіям, що відбувались на Прикарпатті, 
присвячена одноактна драма І.Франка “Кам’яна душа”? 
(опришківський рух).

13. Назвіть оповідання, написане Франком у Нижньому Березові 
Косівського району? (“На вершку”)

14. В яких селах Снятинського району побував І.Франко? 
(Вовчківці, Белелуя).

15. В одному із сіл Долинського району письменник написав 
оповідання про трагічну долю селянина під назвою “Сам собі винен”. 
Як називається це село? (Козаківка).

16. З ініціативи великого Каменяра була заснована читальня. В 
якому селі? (Голови)

17. В якому селі І.Франко відпочивав у серпні 1898 р.? 
(Довгопілля)

18. Що викарбував І.Франко на скелі за селом Микуличин? 
(“Камінь Шевченка”)
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19. Свої враження від перебування у Буркуті Франко передав у 
двох віршах. Яка їх назва? (“Буркутські станси”)

20. В якому селі Долинського району побував І.Франко із 
М.Павликом та В.Левицьким? (Шевченково).

21. Назвіть вірші, присвячені перебуванню І.Франка на 
Прикарпатті? (Забашта Л. «Франко в Криворівні»; Малишко А. 
«Франко в Криворівні», Новицький О. «У Криворівні» та інші).

                                                                                                         Додаток-2
З хроніки життя Івана Франка

27.08.1856 – народився в с. Нагуєвичі Дрогобицького р-ну 
Львівської обл. 

1875 – студент Львівського університету 
1877 – арештований за ведення соціалістичної пропаганди 

(відбув 8-місячне ув’язнення) 
1878 – повість «Boa constrictor» 
1880 – вдруге заарештований (відбув 3-місячне ув’язнення), 

через політичні переслідування зупиняє навчання в університеті 
1880 – пише політичні поезії «Не пора…», «Вічний революціонер» 
1880 – повість «Борислав сміється» 
1885 – поїздки до Києва й одруження з О.Хоружинською 
1887 – поетична збірка «З вершин і низин» 
1890 – філософська казка «Лис Микита» 
1891—продовження навчання в Чернівецькому та Віденському 

університетах 
1892 – роман «Для домашнього вогнища» 
1893 – захист докторської дисертації у Віденському університеті 
1893 – драма «Украдене щастя» 
1894 – з приїздом до Львова М. Грушевського активно співпрацює 

з НТШ (Наукове Товариство Шевченка) 
1895 – роман «Основи суспільности» 
1896 – вершинна збірка поезій «Зів’яле листя» 
1896-1910 – 5-томне наукове видання «Апокрифів і легенд з 

українських рукописів» 
1897 – збірник філософської лірики «Мій Ізмарагд» 
1898 – відзначення 25-річного ювілею творчості 
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1899 – один із засновників Національно-демократичної партії 
(до 1904 року, коли повністю відійшов від політичної боротьби) 

1900 – збірка віршів «Із днів журби» 
1905 – поема «Мойсей» 
1906 – збірка «Semper tiro» 
1906 – обраний Почесним доктором Харківського університету 
1910 – завершив «Нарис історії української літератури» 
1913 – всеукраїнське відзначення 40-літнього ювілею творчості 
1915 – подання до Нобелівського комітету матеріалів на здобуття 

престижної міжнародної премії 
28.05.1916 – смерть у Львові. 
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В. Соломіна
«ЧАС, МОЯ ПІСНЕ, ПО СВІТУ ЛІТАТИ»

Незважаючи на плин часу, творчість 
Лесі Українки – славної дочки українського 
народу, письменниці зі світовим ім’ям – і 
сьогодні викликає великий інтерес у читачів 
та літературознавців нового покоління.

Методичні рекомендації «Час, моя 
пісне, по світу літати» призначені для 
проведення масових заходів, присвячених 
життю та творчості великої поетеси та дра-
матурга, Лесі Українки.

У репертуарі Народного музичного 
театру «Погулянка» є розділ «Великі 

українці», до якого входить вивчення біографії та творів великої 
поетеси, а також постановка літературно-музичних композицій та 
музичних феєрій для дітей різного віку.

Уже 10 років актори нашого театру дарують глядачеві 
найкращий твір Лесі Українки, шедевр української літератури – 
«Лісову пісню». До твору написані сучасні модерні аранжування 
на етнічні старовинні мелодії, створені оригінальні костюми руч-
ної в’язки та народного ткацтва, що робить твір оригінальним та 
більш сучасним. Музично-драматичний твір користується великою 
популярністю у глядачів, він став золотим скарбом театру. 

Паралельно, вивчаючи творчість Л. Українки, мимоволі нашу 
увагу привертали поезії, де повторюється одна думка, про її мрію 
стати піснею: «Хотіла б я піснею стати», «Якби мені дістати 
струн живих» тощо. Нездійсненна мрія Лесі створити пісні із 
своїх творів, залишилася біллю у її серці. Хворі руки не дозволяли 
їй зробити це. 

Так у мене з’явилася ідея створити сучасні дитячі пісні на 
поетичні твори Лесі Українки.

Мелодії до циклу «Сім струн» та окремих дитячих поезій 
поєдналися у цілісну композицію, а сучасні модерні аранжування 
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творів надали їй особливого звучання. Пісні стали рідними, близьки-
ми та зрозумілими сучасній молоді. Сміливий експеримент вдався! 
Справжньою окрасою пісень стали хореографічні композиції. 
Вони надали пісням величі, динаміки, створили сценічну картинку, 
розвинули фантазію глядача. Притім, усі побажання поетеси 
були чемно збережені. Усі твори із циклу «Сім струн» звучать у 
рекомендованих нею стилях (гімн, колискова тощо).

Окрім того, до даного циклу гармонійно приєдналися окремі 
твори, такі як: «Ох», «Давня весна», «Вишеньки-черешеньки», «Час, 
моя пісне, по світу літати», «Зорі», «Ой, здається, не журюся». А 
поєднує усі ці твори образ поетеси, яка читає свої поезії, гармонійно 
підібрані до пісень.

Дані пісні можна використати для дітей різного віку: від 5 до 
17 років.

Мета даної роботи – надати методичну допомогу педагогам-
практикам, організаторам виховної роботи з дітьми, керівни-
кам самодіяльних колективів (вокальних, театральних та ін.) для 
проведення масових заходів, присвячених вивченню творчості 
української поетеси та драматурга Лесі Українки.

За допомогою мистецьких заходів, виховувати у дітей почуття 
краси, гідності та любові до рідного краю, а також поваги до 
творчості українських класиків.

Очікуваний результат: оволодіння досвідом організації 
пропонованої методики може стати основою для проведення 
подібних заходів учителям з предмету української мови та 
літератури у школах та середніх спеціальних навчальних закладах, 
вихователям у дитячих садочках, керівникам колективів у будинках 
культури та позашкільних навчальних закладах освіти. Може 
сприяти підвищенню самовдосконалення дітей, вагомого ставлення 
до слова, поваги до українських класиків.

Особливість та новизна пропонованої роботи в тому, що 
поетичні твори звучать у доступній та зрозумілій сучасній молоді 
формі. Поєднання слова і музики позитивно впливає на виховання 
свідомості молодих людей, ця мистецька гармонія торкається 
найглибинніших струн їхнього серця.

Актуальність даної методичної рекомендації у тому, що вона 
допомагає на зразках високого поетичного слова та у доступній 
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цікавій формі розкривати сучасні наболілі теми, давати їм оцінку та 
знаходити відповіді для вирішення багатьох проблем, тобто сприяє 
вихованню свідомої та мислячої молоді. 

Творчість такої особистості як Леся Українка, такого генія, яким 
захоплюється весь світ, дозволяє нам вивчати її прекрасні твори 
і відкривати їх велич у собі. Завдяки їм ми самовдосконалюємось, 
піднімаємось до вершин і стаємо кращими та гідними людьми.

Біографія Лесі Українки
Леся Українка, справжнє ім҆я якої Лариса Петрівна Косач-Квітка, 

народилася в Новограді-Волинському 25 лютого 1871 року. Дівчинка 
змалку була захоплена світом літератури та творчості. У 4 роки Леся 
навчилася читати, у 5 років вона почала самостійно писати п҆єси,  
у 6 років навчилася 
вишивати, а у 8 – написала 
свій перший вірш. 

У 12 років Леся зробила 
переклад книги Миколи 
Гоголя «Вечори на хуторі 
біля Диканьки», і її поча-
ли друкувати в українських 
літературних журналах. А 
перша поетична збірка Лесі 
«На крилах пісень» була 
опублікована у 1893 році у 
м. Львові. 

Як відомо, могутня 
творча індивідуальність 
Лесі Українки сформувалась 
у родині високого інтелекту. 
У цій родині завжди звучало 
рідне українське слово і 
задушевна пісня, панував 
дух прадавньої історії і 
глибока повага до свого 
національного кореня.

Лариса Косач. Фото 1878..1879 рр.
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Мати Ольга Петрівна Драгоманова-Косач – письменниця, яка 
творила під псевдонімом Олена Пчілка, була активною учасни-
цею жіночого руху, видавала альманах «Перший вінок». Геніаль-
на у своїй передбачливості О. П. Драгоманова-Косач у 1884 році, 
добираючи псевдонім дочці, поєднала з іменем України творчу 
долю своєї тринадцятилітньої Лариси. Відтоді Леся Українка своїм 
промовистим іменем і глибинно осмисленим словом, дала нове життя 
українській літературі в останні роки ХІХ століття. Передбачлива 
мати псевдонімом дочки наче поставила печать на документі нової 
епохи, заявивши усім, що на політичну арену вийшла поневолена 
інтелігенція, яка не погоджується зі своїм статусом і готова боротися 
як за своє місце під сонцем, так і за свої права. Отже, Леся Українка 
ознаменувала епоху переходу інтелігенції до нового покоління.

Батько Петро 
Антонович Косач – юрист, 
високоосвічений поміщик, 
який дуже любив літературу 
і живопис. Дитячі роки 
Лесі пройшли у Новограді-
Волинському (1871 – 
весна 1879), Луцьку та 
Колодяжному.

У будинку Косачів часто 
збиралися письменники, 
художники, музиканти, 
влаштовувалися вечори і 
домашні концерти. 

Дядько Лесі Михайло 
Драгоманов був відомим 
ученим, громадським 
діячем, який перед 
еміграцією до Франції та 
Болгарії співпрацював із І. 
Франком. Йому належить 
одна із провідних ролей 
у формуванні свідомості 
обдарованої племінниці, він 

Леся Українка (праворуч) та Олена 
Пчілка. Крим. Фото 1897 р.
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допомагав їй, як літератур-
ний критик та фольклорист. 

Сердечна дружба 
єднає Ларису з її старшим 
братом Михайлом. За 
нерозлучність дітей їх у 
сім҆ї називали спільним 
ім҆ям «Мишолосіє». Згодом 
уся рідня перейменувала 
Ларису на Лесю. У січні 
1876 року О. П. Косач 
з дітьми Михайлом і 
Ларисою приїхали до 
Києва, щоб попрощатися 
з М. П. Драгомановим 
перед його вимушеною 
еміграцією. Літом, того ж 
року, О. П. Косач разом 
з Лесею та Михайлом 
відпочивають у селі 
Жабориці, тут Леся вперше 
почула розповіді матері про 
Мавку. Жаборицькі пісні, 
казки, різні повір҆я та звичаї 

Леся добре пам҆ятала і часто згадувала.
Деякий час Леся навчалася у школі Олександра Мурашка в 

Києві. З цього періоду залишилась одна і єдина картина, яку Леся 
намалювала олійними фарбами. Пізніше їй довелося здобувати 
освіту самостійно, в чому допомагала мати. Про рівень її освіти 
може свідчити факт, що у 19-літньому віці Леся написала для своїх 
сестер підручник «Стародавня історія східних народів», який був 
надрукований у Катеринославі в 1918 р. Леся Українка вивчила 
багато мов: російську, польську, болгарську, давньогрецьку, латин-
ську, що свідчило про її високий інтелектуальний рівень, та багато 
перекладала: (М. Гоголя, А. Міцкевича, Г. Гайне, В. Гюґо, Гомера й 
ін.). Олена Петрівна виховувала її сильною людиною, яка не мала 
права до надмірного виявлення своїх почуттів. Ларисі Косач-Квіт-

Леся Українка з братом Михайлом.  
Фото початку 1890-х років.
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ці судилося стати не лише поетесою, драматургом, публіцистом, а 
й «духовним вождем» української інтелігенції зламу уже минулого 
століття. Поетеса духовно врятувала націю, яка вже пробудилася, але 
лишилася несвідома свого стану. Поява «духа нації» – Лесі Українки 
– була обумовлена новою свідомістю і нею ж викликана.

Вимушені потребою лікування, подорожі до Німеччини та 
Австро-Угорщини, Італії та Єгипту, на Кавказ та у Крим сприяли 
розширенню світогляду письменниці. Побувавши у 1891 в Галичині, 
а пізніше і на Буковині, Українка познайомилася з багатьма 
визначними діячами Західної України: І. Франком, М. Павликом, О. 
Кобилянською, В. Стефаником, О. Маковеєм, Н. Кобринською. 

На початку березня 1907 року Леся Українка переїжджає з 
Колодяжного до Києва. 

А у кінці березня разом з Квіткою здійснила поїздку до Криму, 
де зокрема побувала у Севастополі, Алупці та Ялті. 7 серпня 1907 
р. Леся Українка та Климент 
Квітка офіційно оформили 
шлюб у церкві і оселились 
на вулиці Великій Підвальній 
(тепер вул. Ярославів вал), 32, 
кв. 11 у Києві. 21 серпня вони 
разом вирушають до Криму, де 
К. Квітка одержав посаду в суді.

Вона, українська 
письменниця, перекладач та 
культурний діяч, писала у 
найрізноманітніших жанрах: від 
поезії до прози та публіцистики. 
Також Леся працювала у ділянці 
фольклористики: (220 народ-
них мелодій записано з її го-
лосу) і брала активну участь в 
українському національному 
русі, бо «Не поет, хто забуває 
про страшні народні рани, 
шоб собі на вільні руки золоті 
надіть кайдани!» – писала Леся 

Леся Українка (праворуч) і Ольга 
Кобилянська. Фото 1901 р.
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Українка. Відома завдяки своїм збіркам поезій «На крилах пісень» 
(1893 р.), «Думи і мрії» (1899 р.), «Відгуки» (1902 р.), поем «Давня 
казка» (1893 р.), «Одно слово»(1903 р.), драм «Бояриня» (1913 р.), 
«Кассандра» (1907 р.), «В катакомбах» (1905 р.) та ін. 

У 1911 році вийшла драма-феєрія «Лісова пісня», яка вважається 
одним з кращих творів Лесі Українки. Найважливішими в її творах 
були теми про свободу, любов та природу. Леся Українка створювала 
тонкі та ранимі образи з притаманною їй музикальністю слова.

Останні роки життя Л. Косач-Квітки пройшли у подорожах на 
лікування до Єгипту та на Кавказ. Разом із чоловіком, Климентієм 
Квіткою, вона збирала фольклор, інтенсивно опрацьовувала власні 
драми. На звістку про важкий стан, до Лариси Петрівни в Грузію 
приїхала її мати. Власне їй письменниця диктувала проекти своєї 
так і ненаписаної драми «На берегах Александрїї». Символічне 
значення її творчості можна прочитати в молитві дітей до Геліоса 
над манускриптами. Письменниця залишилася для нашого покоління 
сфінксом, для якого усі людські чесноти: відвага, завзяття та воля, 
повинні бути основними, якщо воно хоче вистояти у цій складній 
боротьбі. 

Померла Леся Українка 1 серпня 1913 року, на 42 році життя, 
в місті Сурамі, що у Грузії. Похована на Байковому кладовищі в м. 
Києві.

Драма-феєрія «Лісова 
пісня», вже 10 років є 
у діючому репертуарі 
народного музичного театру 
«Погулянка», і кожен раз 
так щиро зі сцени лунають її 
слова:

«Я жива! Я буду вічно жити!
Я в серці маю те, що не 

вмирає!» (Леся Українка).

Леся Українка. Київ. Фото 1913 р.
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З музикою в серці
У багатьох віршах Лесі Українки часто повторюється два слова 

«крила» і «пісня». Можливо, тому що найбільшою її мрією було 
бажання злетіти, перемагаючи окови слабого тіла. Рими її поезій були 
переповнені м’якими і печальними мелодіями рідної землі, де б вона 
не знаходилась: під пекучим сонцем Єгипту, сірим і дощовим небом 
Німеччини, чи на берегах Середземного моря у Греції. Неймовірно 
талановита і обдарована Леся проявила свої музичні здібності у 5 
років, коли почала грати і складати маленькі п’єси. У 1881 році вона 
несподівано важко захворіла. Її мучив нестерпний біль у правій нозі. 
Спочатку вирішили, що це ревматизм, лікували мазями та травами, 
проте нічого не допомагало – біль перейшов на руки. Лікарі, нарешті, 
визначили діагноз – це був туберкульоз кісток. На музичній кар’єрі 
Лесі був поставлений хрест. Після першої важкої і невдалої операції 
рука залишилась покаліченою, дівчина ходила у рукавичці. Тоді 
вперше в очах ранимої Лесі з’явився смуток. Він, немов легке покри-
вало, буде укутувати усю її творчість, проте пісні народжуються з її 
серця одна за одною.

Ліричний цикл «Сім струн» відкриває першу збірку Лесі 
Українки «На крилах пісень» (м. Львів, 1883 р). Уже у самій назві 
книжки ми бачимо, що Леся на крилах підносить до самих небес піс-
ню – це чарівне злиття поетичного слова з музикою. Сім струн – це 

сім віршів, у заголовку 
кожного – нота, повто-
рена першим складом 
тексту. Жанри більшості 
творів пісенні: гімн, піс-
ня, колискова, ноктюрн. 
Тільки «Fа» написана у 
чисто літературній формі 
соната. Завершуючи твір 
нотою «Si», автор визначає 
його як «Settina», підкрес-
люючи особливу роль 
семирядкової строфи, 
яка символізує сім нот у 
музиці. Сім віршів у циклі 

Леся Українка (зліва) та Олена Пчілка 
серед знайомих. Зелений Гай.  

Фото 1904..1905 рр.
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– це сім струн, що їх героїня торкає на кобзі. Українська народна пісня 
впливає на поетику віршів. Пісня є одним з центральних художніх 
образів циклу: «Do» – патріотично урочиста, «Re» – вільна, «Mi» 
– ніжна материнська, «Fa» – чарівно-химерна, «Sol» – соловейкова 
весна, «La» – лагідна і тривожна, «Si» – романтична. Музика поезій 
завдяки багатому художньому наповненню не тільки «підносить», 
а й ніби лунає. Алітерація та асонанси поєднуються з точними 
глибокими прикінцевими і внутрішніми римами. Стилістичні фігури 
– паралелізми, послідовно дотримані віршові розміри: ямб, дактиль, 
амфібрахій, анапест – створюють ритмічну та вишукану мелодію 
циклу «Сім струн».

«До», перший вірш, починається мотивом ностальгії. Поетеса 
через хворобу довго перебувала за межами України, тому туга 
посилюється риторичним зверненням «До тебе Україно, наша 
бездольна мати, струна моя перша озветься». Цей сумний мотив 
є виявом жіночого характеру лірики Лесі Українки – ніжної та 
вразливої, загострено-емоційної. Контрастно, як вияв Прометеїзму 
та мужності, звучить вираз «Реве, гуде негодонька, та я не журюся».

Лесі притаманна поетика символізму. Вона присутня у 
вірші «Contra spem spero». Символ – це поєднання іманентного 
з трансцендентним. Конкретний, сприйманий органами чуття 
образ набуває глибинного, багатозначного, абстрактного змісту. 
Символічним у «Contra spem spero» є образи, поєднані у пари за 
принципом контрасту – осені і весни, сумного перелогу і барвистих 
квіток, льодової кори і гарячих сліз, важкого каменя і веселої пісні, 
темної ночі і провідної зірки. Вони тлумачаться багатозначно, тому 
що кожна контрастна пара символів розшифровується і через творчу 
долю Лесі Українки. Водночас, співзвучно повним переживанням 
кожного читача, має загальнолюдський зміст, свідчить, що вічним 
є зіткнення мрії з дійсністю. Наприклад, розглянемо рядок «Я на 
вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки». Для Лесі Українки 
квіти на перелозі – поезія, яку вона створює на терені занедбаної, 
гнаної культури рідного краю, а для педагога – уроки краси і любові, 
які потрібно давати дітям всупереч атмосфері меркантильності і 
жорстокості. «Contra spem spero» – це надзвичайний твір, це вірш-
друг, який завжди прийде на допомогу у скрутну хвилину, потрібно 
лише прошепотіти:
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«Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть думи сумні!» 

(Л. Українка).
Цикл «Мелодії», вміщений до збірки «Думи і мрії», має мотиви 

близькі читачам: увага до внутрішнього світу людини, боротьба 
почуттів, палка мрія про щастя приваблюють учнів. Образним 
втіленням журби і зневіри у віршах є лірична героїня. Лихі спогади, 
усвідомлення трагізму сучасного становища б’ються у скронях 
холодно і безнадійно. Журливий мотив посилюється образами темної 
ночі, сліз чорної хмари, останньої лебединої пісні. Надія ж оживає 
у персонізованому образі весни, виписаною авторкою яскраво, із 
застосуванням усієї палітри художніх засобів. Весна звучить то 
дзвінко, то притишено-манливо: «Співала пісню дзвінку, голосну, то 

знов таємно-тихо шепотіла».
 Весна – всевладна надія 

на щастя, яка зникає, але 
обов’язково повертається 
до людини через будь-яку 
зимову журу. Лесю весна не 
обминула, вона подарувала 
їй кохання і вірного друга С. 
Мержинського. Це було щось 
вище і сильніше за щасливу 
земну любов. Тому і пахли 
листи від любого друга 
зів’ялими трояндами. «Ми 
підемо тихо посеред цілого 
лісу мрій і загубимось обоє 
помалу вдалині. А на місці 
де ми були в житті, нехай 
троянди в’януть, в’януть і 
пахнуть, як твої листи, мій 
друже» (Л. Українка).

Пам’ятник на могилі Лесі Українки 
на Байковому кладовищі в Києві.
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Сценарій
«Час , моя пісне, по світу літати»

Оформлення сцени: сцена прибрана святково. На заднику сцени, 
у центрі, розміщений портрет Лесі Українки. Під ним – букет квітів. 
З лівої сторони – рояль. З правої сторони – журнальний столик, на 
ньому вишитий рушник і підсвічник. Біля правої куліси – екран, на 
якому транслюються слайди (фотографії Л. Українки та її родини). 

До пісень на слова Л. Українки, використаних у постановці, 
написані мелодії методистом вищої категорії, відмінником освіти 
України В. Соломіною та педагогом С. Котовським.

На сцену виходять двоє ведучих.

Ведуча: Добрий день, шановне товариство, дорогі діти, батьки, 
викладачі та гості нашого свята.

Ведучий: Сьогодні ми зібралися у цьому залі для того, щоб 
відсвяткувати 140 річницю від дня народження великої української 
поетеси та драматурга Лесі Українки.

Фоном звучить музика.

Ведуча: Лариса Петрівна Косач (слайд), тобто Леся Українка 
народилася 25 лютого 1871 р. в місті Новограді-Волинському в 
інтелігентній літературній родині.

Ведучий: Її мати – відома письменниця Олена Пчілка – берегиня 
української аристократичної родини, вона належала до того покоління 
українців, які рятували від занепаду скарби української народної 
культури, берегли її звичаї та традиції. 

Батько Лесі – Петро Антонович – юрист та громадський діяч.
Вони багато уваги приділяли вихованню дітей, та їх гуманітарній 

освіті, а їх у сім’ї було аж шестеро.
Ведучий: Дитячі роки Лесі минали на Поліссі, в краю 

предковічних соснових борів, таємничих лісових озер та росистих 
лук.

Ведуча: Дівчинка росла веселою і жвавою, розумницею і 
чепурункою. Серед ровесників виділялась здібністю і працьовитістю 
та понад усе любила співати.
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На сцену виходить юна Леся і читає вірш «Мій шлях», фоном 
звучить музика. Поступово на сцені з’являються герої її творів ,вони 
виконують пантоміму під задану мелодію.

Юна Леся: На шлях я вийшла ранньою весною
І тихий спів несмілий заспівала.
А хто стрічався на шляху зі мною
Того я щирим серденьком вітаю.
Самій недовго збитися з путі
Та трудно з неї збитися в гурті.
Я йду шляхом, пісні свої співаю.
Та не шукайте в них пророчої науки,
Ні, голосу я гучного не маю,
Коли ж хто сльози ллє з тяжкої муки
Скажу я: «Разом плачмо, брате мій»
З його плачем я спів з’єднаю свій
Бо не такі гіркі вже сльози спільні,
Коли ж на довгому шляху прийдеться
Мені почути співи гучні, вільні
В моїй душі для них луна знайдеться
Сховаю я тоді журбу свою,
І пісні вільної жалем не отрую.
Коли я погляд свій на небо звожу,
Нових зірок на йому не шукаю
Я там братерство, рівність, волю гожу,
Крізь чорні хмари вгледіти бажаю
Тих три величині золоті зорі,
Що людям сяють безліч літ вгорі.
Чи тільки терни на шляху знайду,
Чи стріну може де і квіт барвистий,
Чи до мети я певної дійду,
Чи без пори скінчу свій шлях тернистий,
Бажаю так скінчити я свій шлях
Як починала з співом на устах!

Ведучий: Леся дуже любила і розуміла музику, старанно вчилась 
грати на фортепіано і часто імпровізувала музику до своїх віршів. 
Вона мислила музичними образами і вважала, навіть, що з неї був 
би кращий музикант ніж поет, але хвороба рук змусила перервати 
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ці захоплення. З болем прощалась вона з інструментом, якому вона 
виливала свої радості та жалі. 
На сцену виходить дівчинка в образі Лесі, підходить до фортепіано  

і читає вірш «До мого фортепіано». 
Фоном звучить живий супровід під фортепіано.

(Бажано, щоб мелодію виконувала дитина – учень муз. студії).
Леся: Мій давній друже!

Мушу я з тобою розстатись надовго...
Жаль мені!
З тобою звикла я ділитися журбою,
Вповідувать думки веселі та сумні.
Тож при тобі, мій друже давній, вірний
Пройшло життя дитяче моє.
Як сяду при тобі я в час вечірній
Багато спогадів тоді встає!
Коли я смуток свій на струни клала,
З’явлалась ціла зграя красних мрій.
Веселкою моя надія грала,
Далеко линув думок легкий рій.

Ведучий: Проте музика переповнювала її душу, відчуття 
гармонії, глибоке розуміння мелодії відлунюється у багатьох творах, 
про що свідчать самі заголовки: «Сім струн», «Мелодії», «Ритми», 
«Пісні про волю», «Лісова пісня».

Ведуча: У 1893 у Львові вийшла перша поетична збірка Лесі, а 
називалась вона так: «На крилах пісень».

На екрані демонструється збірка «На крилах пісень»
Ведучий: Сьогодні здійснюється мрія Лесі Українки. Її твори 

піднімуться на пісенних крилах і отримають нове сучасне дихання.
 (На сцену виходить солістка Народного музичного театру 

«Погулянка» як прообраз Лесі, але уже юної красуні, і виконує вірш 
«Хотіла б я піснею стати»)

Леся: Хотіла б я піснею стати 
У сюю хвилину ясну,
Щоб вільно по світі літати,
Щоб вітер розносив луну,
Щоб геть, аж під яснії зорі
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Полинули співом дзвінким,
Упасти на хвилі прозорі.
 Буяти над морем хибким.
Лунали б тоді мої мрії
І щастя моє таємне,
Ясніше ніж зорі яснії,
Гучніше ніж море гучне.

(Вірш плавно переходить у пісню «Досить невільная думка мовчала»)
Пісня «Досить невільная думка мовчала...»
1 Досить невільная думка мовчала,
Мов пташка у клітці замкнута од світа,
Пісня по волі давно не літала,
Приборкана тугою, жалем прибита.
Приспів.
Час, моя пісне, у світ погуляти,
Розправити крильця, пошарпані горем,
Час, моя пісне, по волі буяти,
Послухать, як вітер заграв понад морем.
2 Плинь, моя пісне, як хвиля хибкая, -
Вона не питає куди вона плине;
Линь, моя пісне, як чайка прудкая, -
Вона не боїться, що в морі загине.
Приспів.
Грай, моя пісне, як вітер сей грає!
Шуми, як той шум, що круг човна вирує!
Дарма, що відгуку вітер не має,
А шум на хвилиночку погляд чарує!..-
(Ведуча читає вірш «Країно рідная»)
 Ведуча: Країно рідная!
Ох ти – далека мріє
До тебе все летять мої думки,
Їм страшно і радісно, якась надія мріє –
Так з вирію в свій край летять пташки.
Чи не здається їм що принесуть з собою,
Новії, ще не співані пісні,
Що в краю темному сповитому журбою
Блиснуть пісні, мов іскорки ясні.
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(Виходить соліст Народного музичного театру «Погулянка», підходить 
до фортепіано та виконує пісню із циклу «Сім струн» – нота «До»)

Пісня «До тебе, Україно» 
До тебе, Україно, наша бездольная мати,
Струна моя перша озветься.
І буде струна урочисто і тихо лунати,
І пісня від серця поллється.

По світі широкому буде та пісня літати,
А з нею надія кохана
Скрізь буде літати, по світі між людьми питати,
Де схована доля незнана?

І, може, зустрінеться пісня моя самотня
У світі з пташками-піснями,
То швидко полине тоді тая гучная зграя
Далеко шляхами-тернами.
Полине за синєє море, полине за гори,
Літатиме в чистому полю,
Здійметься високо-високо в небесні простори
І, може спітка тую долю.

І, може, тоді завітає та доля жадана
До нашої рідної хати,
До тебе, моя ти Україно мила, кохана,
Моя безталанная мати!

 (На фоні мелодії ведуча виконує вірш  
«Ні! Я покорити її не здолаю»)

Ведуча: Ні! Я покорити її не здолаю.
Ту пісню безумну, що з туги повстала.
Ні маски не вмію накласти на неї,
Ні в ясну одежу убрати не можу.
Б’є чорними крильми мов хижая птиця,
І ранить, як тільки я хочу приборкать її силоміць.
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Гей, шаленая пісне і в кого ти вдалась
Така непокірна!
Коли ж вам страшно геть ідіть з дороги,
Хай пролетить ця пісня одиноко,
Як вихор через море льодове.
Не треба їй ні сліз, ні співчування,
Їй треба тільки волі і простору.
ЛЕТИТЬ БЕЗУМНА ПІСНЯ, СТЕРЕЖІТЬСЯ!!!

(На сцену виходить дует дівчаток і виконує пісню із циклу  
«Сім струн» – нота «Ре»)

 Їм допомагає хореографічна група)

Пісня «Реве -гуде негодонька»
 1. Реве – гуде негодонька,
 Негодоньки не боюся;
 Хоч на мене пригодонька
 Та я нею не журюся.
 2. Гей, ви грізні, чорні хмари!
 Я на вас збираю чари,
 Чарівну добуду зброю,
 І пісні свої озброю
 3. Дощі ваші дрібненькії
 Обернуться в перли дрібні,
 Поломляться ясненькії
 Блискавиці ваші срібні
 4. Я ж пущу свою пригоду
 Геть на тую бистру воду,
 Я розвію свою тугу
 Вільним співом в темнім лугу.
 5. Реве-гуде негодонька,
 Негодоньки не боюся;
 Хоч на мене пригодонька,
 Та я нею не журюся.

 (На фоні мелодії ведуча виконує вірш «Нічко дивна»)
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Ведуча: Нічко дивна, тобі я корюся.
Геть всії думи сумні,
Не змагаюся вже не борюся,
Потопаю в сріблястому сні.
Люди сплять, спить і людськеє лихо,
Лихо сили немає всю ніч.
Тихо скрізь, і на серденьку тихо,
Десь журба з нього згинула пріч.
Може тільки сховалась глибоко,
Може зараз прокинеться знов.
Та дарма! Поки ясне ще око,
Не здіймаймо журливих розмов

(Солістка виконує колискову «Місяць яснесенький» з циклу «Сім 
струн» – нота «Мі»,а хореографічна група, за допомогою шарфів та 

свічечок ,створює атмосферу нічного неба.)

Пісня «Місяць яснесенький»
1. Місяць яснесенький
Промінь тихесенький
Кинув до нас.
Спи ж ти, малесенький,
Пізній – бо час.
2. Любо ти спатимеш,
Поки не знатимеш,
Що то печаль;
Хутко прийматимеш
Лихо та жаль.
3. Тяжка годинонько!
Гірка хвилинонько!
Лихо не спить...
Леле, дитинонько!
Жить – сльози лить.
4. Сором хилитися,
Долі коритися;
Час твій прийде
З долею битися, -
Сон пропаде...
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5. Місяць яснесенький
Промінь тихесенький
Кинув до нас.
Спи ж ти, малесенький,
Поки є час!

На екрані демонструється слайд 14
(Ведуча виконує вірш «Сон», фоном звучить музика)

Ведуча: Був сон мені...
Богиню Фантазії вбачали мої очі.
І друга вірного подобу
Богиня прийняла тієї ночі.
Вона іде! Непереможна сила
Мене примушує за нею простувати –
По темних, тісних хідниках.
Вступила вона в якісь таємнії палати.
Височенний орган стоїть там –
Наче скеля дика,
Де був прикований Титан страшенний,
Що забажав освіти чоловіка.
Спинилась Богиня і за руку взяла мне
І словом говорила: „То світовий орган,
І доля так судила,
Що тільки раз він має гук подати”.
Страшний той гук,
Потужний й величезний,
По всіх країнах має залунати,
І перекинути світовий стрій одвічний.
Тож слухай: Ти орган порушить можеш,
Не дужою, та смілою рукою,
Всесвітнє зло тим гуком переможеш,
Здобудеш для землі і щастя, і спокою.

(На сцену виходить солістка театру і виконує пісню «Фантазія» із 
циклу «Сім струн», на мелодію ноти «Фа». Разом з підтанцьовкою, 

які у руках тримають різнокольорові шифонові шарфи,вони 
створюють різні картинки на тему фантазії).
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Пісня «Фантазіє!» 
Фантазіє! – Ти – сило чарівна,
Що збудувала світ в порожньому просторі.
Вложила почуття в байдужий промінь зорі,
Збудила мертвих з вічного їх сна.
Мету вказала буйній хвилі в морі, -
До тебе обертаюсь я, сумна:
Скажи мені фантазіє дивна,
Як помогти в безлюднім горі?
Як світ новий з старого збудувати?
Як научить байдужих почувати?
Як розбудити розум, що заснув?
Як час вернуть, що марне проминув?
Як певну мету показати розпачливим?
Фантазіє! Порадь, як жити розпачливим!

(Ведуча виконує вірш «Краще бринять від того урагану»)

Ведуча: Краще бринять від того урагану
Пошарпані струни,
Ніж у майстерних руках
Срібно струнні злотистії арфи,
Зграйно й добірно настроєні.
До дифірамбів облесних так було завжди,
І так воно буде довіку,
Поки житимуть люди,
І поки бринітимуть струни.

(На сцену виходить наступна солістка Народного музичного театру 
«Погулянка» з балетом і виконує пісню із циклу «Сім струн», на 

мелодію ноти «Соль». 
Пісня «Соловейковий спів навесні» 

Дівчатка у віночках з шифоновими шарфами виконують 
хореографічну композицію у стилі весняних гаївок). 

Пісня «Соловейковий спів навесні» 
Соловейковий спів навесні
Ллється в гаю, в зеленім розмаю,
Та пісень тих я чуть не здолаю,
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І весняні квітки запашні!
Не для мене розквітли у гаю, -
Я не бачу весняного раю;
Тії співи та квіти ясні,
Наче казку дивну, пригадаю – У сні!..
Вільні співи, гучні, голоснії,
В ріднім краю я чути бажаю, -
Чую скрізь голосіння сумні!
Ох, невже в тобі, рідний мій краю,
Тільки й чуються вільні пісні – У сні?

(Ведуча виконує вірш «Кучері темні уквітчала хмарка») 

Ведуча: Кучері темні уквітчала хмарка,
Цвітом з гранати огнистим,
Лине туди, де біліє здалека
Шпиль, своїм чолом пречистим.
Лише і щедро квітки розсипає
Геть по всім небі навколо
Хоче зігріти палкими квітками
Теє холоднеє чоло.
Квітка торкнула і сніг загорівся
Мов золотеє багаття
Шпиль усміхнувся новою красою
Наче по слову закляття.
Пташкою хмарка летить до шпилечка
Ось вони, ось вони в парі
Як же вони поєдналися щільно
В спільнім великім пожарі.

(На сцені ансамбль Народного музичного театру «Погулянка» 
виконує вокально-хореографічну композицію із циклу «Сім струн» 

«Лагідні веснянії ночі зористі» у стилі купальських забав, на 
мелодію ноти «Ля»).

Пісня «Лагідні веснянії ночі зористі» 
1. Лагідні веснянії ночі зористі!
Куди ви од нас полинули?
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Пісні соловейкові дзвінко–сріблистії!
Невже ви замовкли, минули?
2. О ні, ще не час! ще бо ми не дізнали
Всіх див чарівливої ночі,
Та ще бо лунають, як перше лунали,
Веснянки чудові дівочі.
3. Ще маревом легким над нами витає
Блакитна весняная мрія,
А в серці розкішно росте–процвітає
Злотистая квітка – надія.
4. На крилах фантазії думки літають
В країну таємної ночі,
Там промінням грають, там любо так сяють
Лагідні веснянії очі.
5. Там яснії зорі і тихії квіти
Єднаються в дивній розмові,
Там стиха шепочуть зеленії віти,
Там гімни лунають любові.

(Фольклорно-вокальний додаток «Ой, на купала»)
 Ой, на купала, диво купала
 Дівчина квітку щастя шукала
 Квітку чарівну, квітку кохання,
 Шукала в ночі ,аж ген до рання.

 (Ведуча виконує вірш «Якби мені дістати струн живих»)
 Ведуча: Якби мені дістати струн живих.
Якби той хист мені, щоб грать на них.
Потужну пісню я б на струнах грала
Нехай би скарби всі вона зібрала
Ті скарби, що лежать в душі на дні
Та скарби, що й для мене таємні
Та мріється, що так вони коштовні
Як ті слова, що вголос невимовні.

(На сцену виходить наступна солістка Народного музичного театру 
«Погулянка»  з балетом і виконує пісню «Сім струн» на мелодію 

ноти «Сі» у стилі джаз).
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 Пісня «Сім струн» 
Сім струн я торкаю, струна по струні,
Нехай мої струни лунають,
Нехай мої співи літають
По рідній коханій моїй стороні.
І, може, де кобза найдеться,
Що гучно на струни озветься,
На струни, на співи мої негучні.
Сім струн я торкаю струна по струні.
І, може, заграє та кобза вільніше,
Ніж тихії струни мої.
Ніж вільнії гуки її
Знайдуть по слухання у світі пильніше;
І буде та кобза – гучна,
Та тільки не зможе вона
Лунати від струн моїх тихих щиріше.
Та може заграє та кобза вільніше.

(Ведуча виконує вірш «Перемога»)

Ведуча: Довго я не хотіла коритись весні,
Не хотіла її вислухати
Тії речі лагідні, знадні, чарівні,
Я боялась до серця приймати.

Ні не клич мене весно, казала я їй,
Не чаруй і не ваб надаремне.
Що мені по весні тій веселій, ясній.
В мене серце і смутне, і темне.

А весна гомоніла: «Послухай мене,
Все кориться міцній моїй владі,
Темний гай вже забув зимування сумне,
І красує в зеленім наряді».

Тихо думка шепоче – не вір тій весні.
Та даремна вже та осторога,
Вже прокинулись мрії і співи в мені.
Весно, весно – твоя перемога!!!
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(На сцену виходить наступна солістка і виконує пісню «Давняя 
весна». Хореографічна група з віночками допомагає їй)

«Давня Весна» 
(слова адаптовані)

Була весна весела, щедра, мила,
Промінням грала, сипала квітки,
Вона летіла хутко мов стокрила,
За нею вслід співучі її пташки!
Все ожило, усе загомоніло –
Зелений шум, веселая луна!
Співало все, сміялось і бриніло,
І я лежала хвора й самотна.
Приспів:
Весно красна, любі мрії
Сни мої щасливі,
Я люблю вас, хоч і знаю,
Що ви всі зрадливі.
Я думала: „Весна для всіх настала,
Дарунки всім несе вона, ясна,
Для мене тільки дару не придбала,
Мене забула радісна весна”.
Ні, не забула! У вікно до мене 
Заглянули від яблуні гілки,
Замиготіло листячко зелене,
Посипались білесенькі квітки.
 Приспів.
Прилинув вітер, і тісній хатині
Він про весняну волю заспівав,
А з ним прилинули пісні пташині,
І любий гай свій відгук з ним прислав.
Моя душа ніколи не забуде
Того дарунку, що весна дала;
Весни такої не було, й не буде,
Як та була, що вікном цвіла.
Приспів.
(Ведуча виконує вірш «Моя зоре»)
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Ведуча: Через тумани лихі,
Через великеє горе
Ти світиш мені, моя зоре.
Ти се була, що вставала огнем опівночі,
І чарувала новою надією втомлені очі.
Хто ти? Мрія чи сон? Я не знаю.
Тільки в тебе я вірю,
І віри повік не зламаю.

(На сцену виходить дует: дівчина і юнак. Вони виконують 
пісню «В небі місяць зіходить смутний». Хореографічна группа 

Народного музичного театру «Погулянка» їм допомагає, створюючи 
романтичну композицію).

 Пісня «В небі місяць зіходить смутний..»
Дівчина: В небі місяць зіходить смутний,
Поміж хмарами вид свій ховає,
Його промінь червоний, сумний
Поза хмарами світить-палає.
Юнак: Мов пожежа, на небі горить,
Землю ж темнії тіні вкривають,
Ледве блисне той промінь на мить,
Знову хмари, мов дим, застеляють.
Приспів: (Разом)
Я сьогодні в тузі, в горі, мов у тяжкім сні,-
Зчарували ясні зорі серденько мені.
Дівчина: Гордий промінь тієї зорі,
Та в нім туга палає огниста,
І сяє та зірка вгорі,
Мов велика сльоза промениста.
Юнак: Чи над людьми та зірка сумна
Променистими слізьми ридає? 
Чи того, що самотня вона
По безмірнім просторі блукає?
Приспів. (Разом)
Дівчина: Моя люба зоря ронить в серце мені,
Наче сльози, проміння тремтяче,
Рвуть серденько проміння страшні!..
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Ох, чого моя зіронька плаче!
Юнак: Крізь темноту самотньо горить
Одинокая зірка ясная,
ЇЇ промінь так гордо горить,
Не страшна їй темнота нічная!
Приспів. (Разом)

 (Ведуча виконує вірш «Ох»)
Ведуча: Може б хто послухав казки,
Ось, послухайте панове,
Тільки вибачте ласкаво,
Що не все в ній буде нове.
Та чого там люди добрі,
За новинками впадати.
Може часом не завадить,
І давніше пригадати.
Тож, коли хто з вас цікавий,
Сядь і слухай давню казку.
А мені, коли не лаврів,
То хоч бубликів дай в’язку.

(На сцену виходять діти в одязі казкових героїв та Цар «Ох» і 
виконують пісню «Ох»)

Пісня «Ох»
1. В тридев’ятім славнім царстві,
де колись був цар Горох,
Є тепер на господарстві 
мудрий пан, Вельможний Ох.
Сам той Ох на корх заввишки,
а на сажень борода,
Знає вкрай і вздовж і вширшки,
і кому яка біда.
Приспів:
Ох, Ох, Ох – треба мовить Ох,
І прийде вельможний Ох.
Ох, Ох, Ох – це не цар Горох,
А вельможний, мудрий Ох.
2. Хоч би навіть ненароком, теє „Ох” промовив ти,
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Знай, що вилізе те боком, воріття вже не знайти!
Вічно будеш пробувати у підземному дворі,
Більш тобі вже не видати, ані сонця, ні зорі.
Приспів.
3. Тож коли вже раз попався,
наче в пастку бідна миш,
То сиди мов прикувався,
не рушай, мовчи та диш!
Стань на службу – подарують 
рукавички, жупанець,
Привітають, пошанують, 
тільки ж там тобі кінець!
Приспів.

(Ведуча виконує вірш із циклу «В дитячому крузі»)
Ведуча: На зеленому горбочку,
У вишневому садочку
Притулилася хатинка,
Мов маленькая дитинка.
Стиха вийшла виглядати,
Чи не вийде її мати.

(На сцену виходять діти і сідають біля ведучої)

І до білої хатинки,
Немов мати до дитинки,
Вийшло сонце, засвітило
І хатинку звеселило.

(Діти співають пісню «Вишеньки, черешеньки»)

Пісня «Вишеньки, черешеньки» 
(текст адаптований)

1. Поблискують черешеньки
в листі зелененькім,
Черешеньки ваблять очі
Діточкам маленьким.
Дівчаточко й хлоп’яточко 
Під деревцем скачуть,
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Простягають рученята  
Та мало не плачуть.
2. Раді б вишню з’їсти,
Та високо лізти,
Ой раді б зірвати,
Та годі дістати!
3.Ой вишеньки–черешеньки, 
Червонії, спілі,
 Чого ж бо ви так високо
 Виросли на гіллі, -
Як би зросли низесенько,
Чи то ж би доспіли?”

(Ведуча виконує вірш «Хто вам сказав, що я слабка»  
і «Contra spem spero!»)

Ведуча: Хто вам сказав, що я слабка, 
Що я корюся долі.
Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі?
Ні! Я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись.
Жити хочу! Геть думи сумні.
Я на вбогім сумнім перелозі
Буду сіять барвисті квітки,
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на них сльози гіркі.
І від сліз тих гарячих розтане,
Та кора льдовая міцна.
Може квіти зійдуть і настане,
Ще й для мене весела весна.
Я на гору круту крем’яную
Буду камінь важкий піднімать.
І несучи вагу ту страшную,
Буду пісню веселу співать.

(На сцену виходить ансамбль дівчат з балетом і виконують пісню 
«Ой, здається не журюся»)
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«Ой, здається – не журюся»
1 Ой, здається – не журюся, таки ж я не рада,
Чого ж мені тяжко–важко, на серці досада.
Ой, кину я ту досаду, геть на бездоріжжя,
Зійшла моя досадонька, як мак серед збіжжя;
Приспів:
Ой, йой, йой таки ж я не рада,
Ой, йой, йой на серці досада.
2 А я той цвіт позриваю, та сплету віночка,
Кину його, червоного, в воду до поточка:
Пливи, пливи, мій віночку, до самого моря,
Може буря тебе втопить, чи не збудусь горя.
 Приспів.
Ой, розбила вінка буря, таки ж не втопила,
А від нього синя хвиля геть почервоніла.
Гірка вода в синім морі, гірко її пити;
Чом я свою досадоньку не можу втопити?
Приспів.

(Ведуча виконує вірш «Я не журюся»)

Ведуча: Я не журюся. Чи рано, чи пізно загину.
Я не журюся, що світ сей хороший покину.
Я не журюся – нехай там життя моє гасне.
Зоря моя! В тебе світло повік буде ясне!
Інші будуть співці по мені
Інші будуть лунати пісні –
Вільні, гучні, одважні та горді,
Поєднаються в яснім акорді.
І полинуть у ті небеса – 
  Де сіяє одвічна краса.
Там, на них обізветься луною
Пісня, та, що не згине зі мною.

(На сцену виходять усі учасники свята, вони розходяться клином 
і стають обличчям до портрета Лесі Українки. Великий промінь 

світла падає на портрет.) 
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Звучить голос поетеси у записі:

Леся: «Як я умру, на світі запалає,
Покинутий вогонь моїх пісень.
І стримуваний промінь засіяє.
Вночі запалений, горітиме удень.
Ведуча: Дорогі діти, сьогодні здійснилася мрія Лесі Українки. Ми 

разом з вами піднялися на крилах її пісень, аж до неба. Тож нехай ці 
пісні, залишать у вашому серці чудовий слід творчості цієї геніальної 
поетеси. 

Так, Вона жива! Вона буде вічно жити, бо має в серці те, що не 
вмирає...

 ЗАВІСА

Пам’ятник Лесі Українці в Києві (площа Лесі Українки).
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Висновки
«Є народження і смерть – два стовпи, а між ними події одвічні. 

Варіації стріч і розлук і жоржин. Варіанти падінь і величчя. Велич 
Лесі Українки зрозуміли і її сучасники, і нащадки. Вона була 
високотитулована. Одним словом – геній. Геній в умовах заблокованої 
культури» (Л. Костенко).

«На свій вік це геніальна жінка» (М. Павлик). 
«Чи не єдиний мужчина на всю соборну Україну». (І. Франко).
«Геній – це найвища ступінь обдарованості, таланту людини, 

виразом якої є творчість, що має історичне значення для життя 
суспільства».

Літературно-музична композиція «Час моя пісне, по світу 
літати» відкрила глядачеві нову грань геніальності Лесі Українки. 
Поезії, покладені сучасними композиторами на музику, зазвучали 
органічно і мелодійно, немовби чекаючи свого часу. Ми відкрили 
для себе нового поета-пісняря – сучасного, модерного і надзвичайно 
ліричного. Що ми маємо на увазі, коли кажемо «У цієї людини 
лірична душа?» Напевно, що така людина співчутлива, здатна глибоко 
відчувати красу, перейматися чужим горем і щастям, як власним. 
Такі риси властиві натурам витонченим, інтелігентним. Отже, 
ліричність це гарна риса, яку треба виховувати і розвивати у собі. 
Зустріч з поезією Лесі Українки допомагає нам у цьому. Часто буває, 
що словами передати усе неможливо, буває так, що про почуття і 
переживання говорять звуки і барви, граючи на живих струнах душі. 
Якщо зазирнути у внутрішній, різнобарвно-музичний творчий світ 
славетної поетеси, доторкнутися потаємних глибин її поетичної 
душі, почуєш звук струни, яка «буде урочисто і тихо лунати, і пісня 
від серця поллється».

Дійсно, творчість Лесі Українки асоціюється з українською 
піснею, вона сповнена музики і кольорів, бо саме життя її було 
пов’язане з музикою. Жорстока доля обділила обдаровану дівчину 
здоров’ям, змусивши з 12 років вести тяжку і безперервну 30-літню 
війну за життя, але не озлобила її, не зменшила душевної щедрості, а, 
навпаки, зробила чутливішою до людської біди, жертовно відданою 
в дружбі і любові. Леся не тільки писала прекрасні вірші, але й дуже 
любила музику, була її тонким знавцем і цінителем. Сама добре грала 
на фортепіано, ще й здатна була до композиторства.
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Усі, хто чув гру Лесі, відчували в ній талант, та й сама вона 
вбачала в музиці своє покликання. Її улюбленими композиторами 
були Шопен і Шуман, Шуберт і Чайковський, Лисенко і Бетховен. 
В одному з листів до свого дядька, М. Драгоманова, вона писала: «З 
мене вийшов би далеко кращий музикант, ніж поет, та тільки біда, що 
«натура» втяла мені кепський жарт». Відомо, що Леся Українка знала 
безліч пісень. Розповідаючи про її дитинство, сучасники поетеси 
так і малюють її з піснею на вустах. «Часто вона сідала за рояль і 
імпровізувала музику до своїх віршів», – згадує Є. Кроткевич.

Свої болі вона тамує в собі, щоб не засмучувати найдорожчих їй 
людей, а своїми переживаннями ділиться лише зі своїм найвірнішим 
другом – фортепіано. У багатьох її віршах часто повторюються 
два слова – крила і пісня. Можливо, тому що мала дві дитячі мрії 
– доторкнутися руками до хмаринок і стати піснею. Сьогодні 
здійснилася мрія Лесі Українки. На крилах її пісень ми піднялися аж 
до хмар. Ми усі, завдячуючи пісням Лесі, стали трішки добрішими, 
чутливішими та кращими.

Додаток 1 
Пам’ятники Лесі Українці

Славній доньці українського народу, Ларисі Петрівні Косач 
(Лесі Українці), в ряді країн світу поставлені пам’ятники, відкриті 
музеї та меморіальні дошки. Це засвідчує значна джерельна база – 
як на паперових, так і на електронних носіях. Перший пам’ятник 
встановлено Лесі Українці у 1952 р. там, де вона померла – в Сурамі. 
Автор його художниця, скульптор, грузинка Тамара Абакалія, котра 
цілком імовірно могла бути знайома з Лесею Українкою. Пам’ятник 
поетесі є і в Канаді (Вінніпег, Саскатун, Торонто), і в США (Клівленд), 
і в Грузії (Телаві), а в Бразилії – у місті Сан-Пауло – є вулиця Лесі 
Українки. Меморіальні дошки поетесі встановлені на будинках, де 
вона проживала, в Естонії, Італії, Німеччині, Болгарії, Грузії, Австрії 
та ін. країнах. У Москві пам’ятник поетесі світового рівня був 
встановлений у 2003 р. На батьківщині Лариси Косач постаменти їй 
зведено в Києві, Луцьку, Колодяжному, Львові, Полонному, Ковелі, 
Раві-Руській і, звичайно, в Новограді-Волинському (Звягелі), де Леся 
Українка народилася. У вищезгаданих містах знаходяться також і 
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меморіальні музеї Лесі Українки. Окрім Новограда-Волинського, 
пам’ятники Лесі Українці тут встановлено в селах Ярунь та Тупольці. 
Ще в Україні монументи видатній письменниці є в Ялті, Балаклаві, 
Саках. У 2002 р. пам’ятна дошка Лесі Українці з’явилася в Єгипті у 
місті Олександрії у знаменитій Олександрійській бібліотеці, можна 
сказати, майже у центрі світової культури.

Музеї Лесі Українки
Музей Лесі Українки у Колодяжному
 Адреса: с. Колодяжне, Ковельський р-н, Волинська область, інд. 

41065, тел.: (03352) 9-02-24
Директор – Віра Михайлівна Комзюк
Музей Лесі Українки у Новограді-Волинському
Україна: м. Новоград-Волинський (Житомирська область)
Адреса: вул. Соборності, 94
Директор – В. О. Римська
Музей Лесі Українки у Сурамі (Грузія) 
Адреса: Сурамі, просп. Гурамішвілі, 2 (გურამიშვილის ქ.), 2
Директор – Лія Садрадзе
Музей родини Косачів. Адреса: 43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13.
Тел.: (0332) 24-83-02 
Кер. – Данилюк-Терещук Тетяна Ярославівна
Музей Лесі Українки у Ялті. Адреса: вул.Катерининська,8 
Директор – О. Вісич
Музе́й Ле́сі Украї́нки у Ки́єві розташований по вул. 

Саксаганського, 97

Премії Лесі Українки
 Постановою Центрального комітету КП України і Ради Міністрів 

УРСР від 17 липня 1970 р. № 372 «Про відзначення 100-річчя з дня 
народження Лесі Українки» була заснована літературна премія імені 
Лесі Українки за кращий твір для дітей. Премія присуджувалася 
щорічно, починаючи з 1972 року «за глибокоідейні та високохудожні 
твори для дітей, які сприяють вихованню підростаючого покоління 
і здобули широке громадське визнання». У 2004 році встановлена 
«Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-
мистецькі твори для дітей та юнацтва», «яка присуджується щороку 
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за твори, які сприяють вихованню підростаючого покоління у дусі 
національної гідності, духовної єдності українського суспільства та 
здобули широке громадське визнання».

Площі, вулиці, театри, вищі установи
 Іменем Лесі Українки названі бульвар, площа, театр, центральна 

публічна бібліотека для дорослих у Києві. Ім’я Лесі Українки носить: 
вулиця, парк, університет і музей археології у Луцьку, а також велика 
кількість площ, вулиць, театрів, вишів, установ та підприємств в 
Україні, зокрема Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки 
міста Львова. Її життя і творчість вивчає Науково-дослідний інститут 
імені Лесі Українки.

Художні фільми та постановки
 Їй присвячено художній фільм М. Мащімка «Іду до тебе» 

(1972) за сценарієм І. Драча, науково-популярні картини «Леся 
Українка» (1957), «Леся Українка» (1969), документальну стрічку 
«Леся Українка» (1971). Найвідоміші екранізації її творів – «Лісова 
пісня» (1961) В. Івченка та «Лісова пісня. Мавка» (1980) Ю. Іллєнка, 
«Спокуса Дон Жуана» (1985) В. Левіна, телевізійна вистава «Оргія» 
(1991).

 Композитор М. А. Скорульський у 1936 році написав балет 
«Лісова пісня» за однойменною драмою-феєрією Лесі Українки. 
Прем҆єра балету відбулася в 1946 році в Київському театрі опери 
та балету УРСР імені Тараса Шевченка. З 1958 року балет «Лісова 
пісня» йде у постановці балетмейстера В. Вронського.

Харківським театром імені Тараса Шевченка було випущено 
виставу «Адвокат Мартіан» (режисер С. В. Пасічник).

Література
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2. Леся Українка. Вибрані твори – М.: Видавництво «Правда» 
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3. Гуць М. В., Росошинська Н. Л. Л. Українка. Життя і творчість 
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280с.
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літератури «Дніпро» 1974. – 617с.



171

Л. Припутень
«ЖУРБА І РАДІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ»

(ДО 135-ОЇ РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Пророчою виявилась муза Олександра 
Олеся: «З журбою радість обнялась»… Назвою 
першої збірки поезій провістила вона драматичну 
долю і його творчої спадщини, і його особистого 
життя.

Сяйво Олесевої журби й радості розлилось 
тоді, коли зеніту сягало поетичне слово Івана 
Франка, Леся Українки, Бориса Грінченка. 
У літературний процес він увійшов разом з 
новою плеядою митців-побратимів. Увійшов і 
утвердився як тонкий лірик, співець краси і сили 

кохання, природи й долі рідного краю, поет надії і віри, чарівним 
словом якого на струнах серця видобувалися наймелодійніші звуки, 
виражалися найсвітліші людські почуття.

Біографія
Вірш «Коли я вмер» 

Розпочала я наше знайомство з творчістю відомого митця 
Олександра Олеся з вірша «Коли я вмер». Цей поет довго замовчувався. 
Причина загальновідома: через те, що не прийняв революції 1917 
року, опинився серед емігрантів. І саме еміграція стала трагедією його 
життя. Відрадно, що сьогодні ім’я Олександра Олеся стоїть поруч 
з іншими прізвищами митців української культури, котрі займають 
гідне місце у скарбниці нашої спадщини, такі як Тарас Шевченко, 
Іван Франко, Леся Українка та інші. 
(Слайд 3).

У грудні 2013 року виповнилося 135 років від дня народження 
Олександра Олеся – поета, лірика,письменника, драматурга, пісняра. 
Сьогодні ми з вами спробуємо у своїй уяві намалювати портрет 
поета, людини, громадянина Олександра Олеся, пройнятися суттю 
його поезії. Олександр Іванович Кандиба (його справжнє прізвище) 
народився 5 грудня 1878 року в містечку Білопілля, що на Сумщині. 

"Журба і радість -
два крила"

(до 135-ої річниці
від дня

народження
О.Олеся)
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Музей-садиба Олександра Олеся

Батьківський рід походив з чумаків, материн – з кріпаків. Дід 
майбутнього поета Федір Кандиба торгував рибою, а батько Іван 
Федорович працював на рибних промислах у Астрахані, але утопився 
у Волзі, коли Олександру йшов одинадцятий рік. Мати Олександра 
Василівна згадувала, як вона «залишилась одна з трьома дітьми і 
трьома карбованцями в кишені». Ця проста жінка навчила свого 
Сашка в чотири роки читати, згодом прищепила любов до поезії Т. 
Шевченка, до «Кобзаря», якого він ще малим «майже знав напам’ять і 
співав». Серед краси природи, серед працьовитих і співучих земляків 
минало його дитинство. У рідному містечку він навчався спочатку в 
початковій школі, потім – в двокласному училищі. Проте найкращими 
спогадами юнацьких років було перебування Олександра в «рідному 
селі» Верхосулля Лебединського повіту, котре розташувалось за 30 
км від Білопілля. Сюди він до тринадцяти років приїздив щоліта 
разом із своїми сестрами Галею та Марусею до батька їхньої матері 
– діда Василя Пархомовича Грищенка.

Василь Пархомович, позбувшись кріпацтва з підданства графа 
Толстого, став орендувати маєток  у поміщика Башкирцева. Саме 
дідусь, як згадують пізніше сестри, переповідав онукам легенди, 
казки, наспівував пісні, прищеплював Сашкові почуття щирості й 
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доброти, людяності й справедливості, на які й сам був багатий. Від 
природи чутлива до краси душа малого Олеся жадібно вбирала в 
себе музику рідних полів, шовковий спів широких слобожанських 
степів, мелодії тужливих народних пісень, сповнених сльозами і 
гнівом. Враження дитинства, проведеного на лоні чудової природи, 
в середовищі знедоленого сільського люду, стали тим здоровим 
ґрунтом, на якому росло в юній душі почуття любові до рідної землі, 
до рідного слова, до пригнобленої царизмом матері-України. 

Краєвиди шовковистого степу, старі могили, спів жайворонків, 
дзюрчання витоків Сули, що брала свій початок біля Верхосулля, 
– все це, за словами поета, було для нього «суцільною казкою», 
одним золотим днем і  зародило його поетичне чуття і натхнення, 
вимережилося рядками першого вірша, який він створив у 9 років:

В дитинстві ще... давно, давно колись
Я вибіг з хати в день майовий...
Шумів травою степ шовковий,
Сміявся день, пісні лились...
Весь Божий світ сміявсь, радів...
Раділо сонце, ниви, луки...
І я не виніс щастя-муки,
І задзвеніли в серці звуки,
І розітнувсь мій перший спів...

П’ятнадцяти років Олександр вступив до хліборобської школи 
містечка Дергачі, що неподалік від Харкова. Потяг до навчання,  
до праці взагалі виявився в тому, що юнак наполегливо займався 
самоосвітою. Вивчав іноземні мови, знайомився зі світовою 
літературою, організовував драматичні гуртки, брав участь у виставах, 
писав вірші. Музика слова настільки заполонила юнака, що бажання 
писати вірші дедалі міцнішало. І сімнадцятирічний Олександр 
виносить на суд друзів написані українською та російською мовами 
свої перші поетичні спроби, які вміщує в рукописних журналах 
«Комета» та «Первоцвіт».

Згодом Олександр Олесь стає вільним слухачем агрономічного 
відділення Київського політехнічного інституту, проте через 
матеріальні статки змушений був залишити його. Працює в 
херсонських степах. 



174

Будинок на вулиці Петропавлівській у Сумах,  
де проживав Олесь (1893-1917)

Вирішальним у творчій біографії Олександра Олеся був 1903 рік, 
коли йому пощастило стати студентом Харківського ветеринарного 
інституту і побувати у Полтаві на відкритті пам’ятника зачинателю 
нової української літератури Івану Петровичу Котляревському. З 
захопленням слухав Олесь на святі схвильовану промову Михайла 
Коцюбинського, який перед багатолюдними зборами полтавчан і 
гостей високо піднімав ім’я Котляревського, що «бере з-під сільської 
стріхи пісню народну» і переносить її в літературу. Вдумливе 
обличчя Коцюбинського, яке світилось любов’ю до людей, теплий, 
проникливий погляд його темних очей глибоко запали у душу 
молодого поета. Зустрів Олесь у Полтаві ще багатьох інших відомих 
письменників: Панаса Мирного, Лесю Українку, Володимира 
Короленка, Михайла Старицького, Івана Карпенка-Карого, Василя 
Стефаника. Незабутні враження змусили його задуматися над 
сучасним станом української культури, мови, над необхідністю 
духовного та національного відродження Батьківщини. На цьому 
святі Олесь, як ніколи, відчув себе сином великого народу, що 
бореться за своє соціальне і національне визволення. І зазвучали 
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струни душі молодого поета. Зазвучали ніжно, часом сумовито, але 
все ж таки життєствердно. Народжувався новий поетичний талант.

Напередодні першої російської революції Олесь бере участь 
у соціал-демократичному русі, веде пропаганду серед жителів 
Слобожанщини і Полтавщини. Перша російська революція своїм 
обнадійливим визвольним полум’ям охоплює Олесеву творчість, 
стимулює її злет. Коли революція пішла на спад, втомлена «кривавими 
ріками» душа поета, що перегоріла болями й надіями бажаного 
визволення народу, зажадала спокою і перепочинку. Влітку 1906 року 
Олександр разом із студенткою Бестужівських курсів Петербурга, 
майбутньою дружиною Вірою Антонівною Свадковською та її 
сестрою Ольгою здійснює подорож у Крим. Ця приємна мандрівка 
сприяла фізичному й моральному оздоровленню, відродженню 
творчого натхнення й літературної праці. Саме тут  Олесь уклав свою 
першу книгу з поетичною назвою «З журбою радість обнялась», саме 
тут Віра Свадковська почала називати Олександра ніжно й ласкаво 
Олесь,  давши життя його літературному псевдоніму.

По закінченні навчання у Харківському ветеринарному 
інституті пошуки творчої роботи ні до чого не призвели і поет 
змушений працювати за фахом. Спочатку  земельним статистиком, 

потім ветеринаром. Робота 
на київських бойнях 
ветеринарним лікарем не 
могла його задовольнити. 
Зосередившись з 1907 р. 
на літературній роботі, 
Олександр Олесь за десять 
років (1907-1917 рр.) видав 
п’ять поетичних збірок, 
які виходять одна за одною 
і які він автор позначає 
римськими цифрами: II – 
1909 р., ІІІ – 1911р., IV – 
1914 р., V – 1917р. 

У зв’язку з переїздом до 
Києва, з 1909 року Олександр 
Олесь брав активну участь у 

Харківська державна ветеринарна 
академія
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роботі літературно-мистецького клубу. Він захоплювався грою Марії 
Заньковецької і на основі цього стає одним із фундаторів товариства 
«Вільний театр», продовжуючи грати у самодіяльних виставах.

У 1912 р. поет побував на Гуцульщині, яка збагатила його 
незабутніми враженнями. Описуючи храмове свято в с. Криворівня, 
він із захватом згадує барвистий одяг верховинців, які спускалися з 
гір у долину. «Неначе квітки, що ростуть на горах, ожили і сходять 
до Черемошу, щоб напитися студеної води. Зачервоніло незабаром 
усе біля церкви.., наче розцвів нагло квітник або хто розкидав 
червоне, як мак, багаття… Я стояв, дивився і не міг надивитися 
на сей прекрасний народ, що не зазнав панщини, що зберіг вільну 
душу, мову і старосвітські звичаї, повні краси».  Тоді ж, 1912 року, 
Олександр Олесь познайомився та провів кілька днів у Карпатах з 
І. Франком, В. Гнатюком, О. Кобилянською, М. Коцюбинським. 
Водночас продовжується напружена поетична праця. 

У 1913 р. Олександр Олесь  виїжджає до Австрії та Італії, де  
написав низку віршів («Мов келих срібного вина», «Італійська ніч 
підкралась», «В долині тихий сон летить»), що збагатили  українську 
мариністичну лірику, тобто пов’язану із зображенням морських 
пейзажів. Поет радісно зустрів повалення самодержавства. Він, як 
і всі прогресивні діячі, гостро відчував національне поневолення 
народу. 

У 1919 р. з бажанням прислужитися відродженню молодої 
республіки Олександр Олесь береться за чорнову роботу. Він 
входить до редколегій щоденних безпартійних газет «Відродження» 
і «Трибуна», продовжує співпрацю у відновленому «Літературно-
науковому віснику». Події на Україні драматично ускладнюються, а 
Олесь готує до друку шосту збірку поезій «На хвилях». Та книжка 
так і не дійшла до читача і пролежала в архіві сімдесят років. 

Невизначеність ситуації посилювалась загрозою власному життю. 
Олександр Олесь був під загрозою розстрілу, але йому пощастило 
врятуватись. До цього додалося ще одне гірке переживання: 
петлюрівцями був розстріляний брат дружини. Безперечно, ці події 
підштовхнули письменника до виїзду за кордон. У 1919 р. поет 
покинув свою батьківщину і опинився у таборі націоналістичної 
еміграції  у Будапешті, потім у Відні, а згодом оселяється у Празі на 
постійно.  У Києві залишилася дружина з сином, за якими він дуже 
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сумував. 25 років прожив він за межами України у важкій тузі за 
рідним краєм.

У Відні Олександр Олесь займає посаду редактора сатиричного 
журналу «Сміх» і суспільно-літературного «На переломі». На чужині 
поет жив Україною, марив рідною землею, вважав себе її сином, 
сподівався до неї повернутися.  Олесь видає за кордоном ряд збірок, 
основна тема яких – туга за Україною. У часи голодомору 1921 р. 
поет працює в закордонному українському товаристві у справах 
надання допомоги голодуючим. Він також слідкує за літературними 
процесами в радянській Україні. На твори, писані Павлом Тичиною на 
замовлення партії, Олександр Олесь відгукнувся віршем-докором «І 
ти продався їм, Тичино…»

З 1923 року до останнього дня свого життя жив він у 
Чехословаччині. Поета-вигнанця хвилюють жахливі вісті про 
голодомор 1933 р. в Україні, про арешти і розстріли української 
інтелігенції, зокрема про розправу над особистим приятелем – 
письменником Антоном Крушельницьким та його дорослими 
синами Іваном і Тарасом у грудні 1934 р. Трагедія, яка спіткала добре 
знайому родину Крушельницьких, стала імпульсом до написання за 
кілька днів січня 1935 р. драми «Земля обітована».

Тяжкими були останні роки життя поета: у самотині, в бідноті. 
В нього навіть не було коштів на лікування. Гітлер розчленував 
Чехословаччину, яка прихистила Олександра  Олеся,  угорські 
фашисти в крові затопили проголошену державність Карпатської 
України. У вересні 1939 р. спалахнула Друга світова війна. Поета не 
покидають тривожні думи про сина Олега – активного учасника руху 
Опору. Восени 1941 р. юнак побував у Києві, боровся за відновлення 
української державності. Та боротьба була нерівною: нацисти 
схопили Олега Ольжича і в червні 1944 р. закатували в концтаборі 
Заксенхаузен. Так передчасно обірвалося життя сина Олександра 
Олеся – відомого вченого-археолога і талановитого поета Олега 
Ольжича. 

Невдовзі, отримавши повідомлення про загибель сина Олега,  
Олександр Олесь помирає у Празі 22 липня 1944 р. Похований  він 
на Ольшанському кладовищі в Празі. Життєвий і творчий шлях 
Олександра Олеся був складний, нерівний, навіть трагічний. Та 
серцем своїм, пориваннями він прагнув бути з рідним народом.
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Творчість
Більш детально ми зупинимось з вами на творчості Олександра 

Олеся, яка власне почалась зі збірки «З журбою радість обнялась». Від 
неї повіяло здоровими настроями молодої душі, що прагне світла й 
боротьби за оновлення рідного краю, людського життя. Самобутність 
поетичного таланту Олеся відчула передова українська інтелігенція. 
Іван Франко в рецензії на збірку «З журбою радість обнялась» писав: 
«Весною дише від сих віршів. Виступає молода сила, в якій уже тепер 
можна повітати майстра віршової форми і легких граціозних пісень. 
Майже кожний віршик так і проситься під ноти, має в собі мелодію». 

Звучить пісня «З журбою радість обнялась»  
у виконанні Андрія Самойленка

Як бачимо, у поезії Олександра Олеся – тонкого лірика, співця 
краси й кохання, як і у житті переплітаються щастя і горе, сльози 
і сміх, біле і чорне. Тому назва першої збірки поета видається 
символічною: журба і радість – одвічні супутники людської долі. 
Ліричний герой його поезії перебуває в пошуках особистого щастя і на 
шляху до нього постійно долає перешкоди. Життєві негаразди часто 
породжують зневіру, самотність, відчай. Таким настроям сприяла і 



179

тогочасна українська дійсність, невпевненість у майбутньому, втрата 
перспектив. Журба і сміх, сльози і радість – ось ті терези, на яких 
постійно балансують почуття ліричного героя Олесевих поезій. 
Мінливість настроїв властива його поезії всіх періодів творчості. 
Єдність і боротьба цих протилежностей   – це і є сутністю людського 
буття. 

Вихід у світ першої збірки Олександра Олеся «З журбою радість 
обнялась» (Петербург, 1907 р.) приніс йому поетичну славу. Леся 
Українка зізналася, «що він випередив її яко ліричний поет». Огорнута 
серпанком «журби й радості», його інтимна й громадянська лірика 
захоплювала своїм настроєм, щирістю, свіжістю барв і мелодій, 
закликала до щастя й любові, сонця й свободи. Інтимна лірика Олеся 
– дивовижна казка про кохання, найвищу красу людської душі. 

Звучить пісня «Вийди змучена людьми»  
у виконанні групи «Кому вниз» 

У багатьох віршах Олесь намагається передати сприйняття світу, 
природи через звуки і барви. Разом з поетом і природою сміються 
і плачуть, радіють і сумують солов’ї, жайворонки, лебеді. А його 
троянди, айстри, проліски, нарциси, маки ніби справляють «весільне 
свято квітів». Він розуміє мову вітру, трав і дерев, проймається 
глибиною блакиті неба й бездонного моря. З їхньою таїною говорить 
серце поета. Неповторний Олесь у морських пейзажах, у природі 
Карпатського краю, він творить свою легенду про казковий куточок 
землі, де «вітром дух наш вільний віє, на гори загнаний як звір», а 
самі гори, як велети, встають «на варті волі і краси»

Світ з незбагненними таємницями живої природи, симфонією 
лісу, степу, найбагатшою гамою кольорів владно входить у поезію 
Олександра Олеся. Краса рідного краю живила талант Олеся, 
викликала в нього творче натхнення та найніжніші інтимні почуття. 

Звучить пісня «Нащо, нащо тобі питати...»  
у виконанні гурту  «Берег надії» 

Олександр Олесь двома потужними струменями своєї творчості 
– інтимним і громадським – швидко завоював прихильність серед 
народу. Наскрізь ліризована й громадянська поезія Олександра 
Олеся. Прийшовши у літературу в час революційного передгроззя, 
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поет не міг не реагувати на бурхливі події нового дня, адже очисна 
суспільна хвиля була співзвучна внутрішньому ладу його думок. 
Духовно єднаючись із загальнонародним піднесенням в країні, поет  
роздумує над участю свого слова у боротьбі.

У багатьох кращих його поезіях відчувається подих 
Шевченківської музи,  дух революційної романтики Лесі Українки, 
Михайла Коцюбинського, які утверджували в своїх творах високі 
ідеали боротьби за щастя людини, кидали виклик міщанському 
болоту, де задихалася й гинула велика мрія про справжнє людське 
щастя. В багатьох ранніх поезіях Олеся, датованих 1903-1905 роками, 
звучить протест проти сірої буденщини, проти світу міщанства. 
В алегоричних образах Орла, Лебедя, Сокола, Іскри, що линуть до 
світла, у високості, поет утверджує пориви до мрії, до справжнього 
життя. Він з болем говорить про тих, що гинуть на дорозі до щастя, 
але щиро захоплюється незламністю їх духу. 

Звучить пісня «Коли б ми плакати могли»  
у виконанні Марії Бурмаки

Надії на краще майбутнє Олександр Олесь пов’язує з революцією 
1905 р. Дійсно, революція викликала в емоційної, вразливої 
молодої людини піднесений настрій. Олесь бере участь у мітингах, 
перекладає на українську мову революційні пісні – «Варшав’янку», 
«Марсельєзу», «Сміло в ногу рушайте», «В неволі скатований 
люд», закликає людей відстоювати своє право на волю. Романтичне 
світосприйняття в поезіях О. Олеся поєднується з реалістичним 
відображенням народного життя в царській «тюрмі народів». 

Під впливом загального революційного піднесення, що охопило 
всю країну, він написав немало талановитих поезій, в яких звучав 
пристрасний заклик до боротьби за волю всіх трудящих. На 1905-1907 
роки припадає розквіт таланту поета. В кращих творах, що ввійшли 
до збірки «З журбою радість обнялась», Олесь відтворив подих 
революції 1905 року, щире захоплення революційними подіями, в 
яких бачив світанок нового життя пригноблених царизмом народів.

Революцію 1905-1907 років привітав поет з захопленням, як 
весну у житті пригноблених народів царської Росії. Ця радість, віра 
в перемогу над темними силами царизму звучить у багатьох віршах, 
сповнених оптимізму, бадьорості, заклику до боротьби. Ліричний 
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«герой цих віршів, пройнятий настроєм повсталого народу, щиро радіє, 
бачачи, як вчорашні раби стають людьми, борцями за свої потоптані 
права. Поет сповнений віри, що в цій боротьбі порве кайдани неволі і 
його рідний український народ. Цією вірою в духовні, в революційні 
сили українського народу сповнені, зокрема, поезії «Сніг в гаю...», 
«Ой не квітни, весно...», «Я більше не плачу». Ці вірші своєю будовою 
нагадують народні пісні. Перші два рядки в строфі оспівують явища 
природи, а останні два малюють картину з реального життя людей. 
Цим художнім паралелізмом поет домагається емоційності твору, 
викликає в читача глибоке почуття любові до рідного народу. 

Звучить пісня «Ой, не квітни, весно»  
у виконанні Марії Бурмаки

В період революції 1905-1907 років з-під пера Олександра Олеся 
вийшла низка віршів-закликів, які виражали настрій, прагнення 
повсталого народу. Сила цих віршів в їх простоті, переконливості 
і великій, поетичній наснаженості. Вони хвилюють, бо сповнені 
гніву до гнобителів, віри в перемогу над ними. Не дивно, що такі 
вірші ставали революційними піснями народу. Як гімн революційної 
боротьби, звучить вірш «Ми не кинемо зброї своєї». З багатьох поезій 
Олеся періоду першої російської революції віє журбою, смутком. Та 
це не розпач, не безнадія, не стогони, що розслаблювали читача.

Більшість таких творів сповнені пекучого болю по жертвах 
революції. Як реквієм героям, що полягли за народну справу, 
звучить поезія «Жалібна пісня». Перша її частина передає почуття 
всенародної скорботи по тих, що «як леви, боролись за народ, за 
правду народного діла». Друга частина поезії переростає в клятву 
помсти за священну кров кращих синів народу. Не втрачає Олесь 
віри в торжество революційних ідеалів і в той час, коли царизм 
мобілізував усі сили на придушення революції. Він пише поезії 
великої викривальної художньої сили, в яких таврує криваві злочини 
царизму. Через символічні образи вампірів, шакалів, вовків, сов і т. 
п. поет переконливо розкриває хижацьку суть реакції і закликає не 
втрачати віри в перемогу над цими темними силами. 

Звучить пісня «Щоденно ворони летіли»  
у виконанні гурту «Кому вниз» 
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Заклик до революційної боротьби та інтернаціональні мотиви, 
утвердження віри в перемогу народу та осудження гнобительської 
політики царизму, чорносотенних погромів, захист національної 
культури, рідного слова та роль поета в суспільному житті – все це 
складало зміст поезій Олександра Олеся в період революції 1905—
1907 рр. 

І все-таки поет не став послідовним співцем революції. Бувши 
далеким від марксистських поглядів на розвиток суспільства, Олесь 
не задумувався над складністю шляхів соціальної боротьби, чітко 
не бачив рушійних сил революції, її кінцевої мети. Революція для 
нього – це загальна боротьба за волю, це «диво», коли «вільні й рівні 
стануть люди і здійснять мрії всі ураз».  

А поки що воля витає лиш у мріях-снах, а злі вампіри продовжують 
«пити кров народну». Серед хрестів, могил і трупів поетова кобза не 
може радісно вигравати, його пісні такі ж сумні, як «сумно в Україні». 
Олександр Олесь і далі нещадно таврує доморощених ренегатів, 
перевертнів. Він осуджує українську дівчину в «міщанській одежі і 
рідному вінку», яка, забуваючи національні традиції, захоплюється 
модним танком «кек-вок», «ганебного сина», що соромиться 
народу, з якого вийшов. Поет неодноразово торкається проблеми 
безпам’ятства роду і народу: «нащадки славних прадідів великих» 
забули могили, героїзм і мову давніх лицарів-запорожців, а навчились 
лишень догоджать.

Тематика громадянської поезії митця різноманітна: поет-
патріот вболіває за Україну, докоряє землякам за рабську покору, 
короткозорість, обмеженість, закликає до боротьби за свободу, 
спонукає поважати мову рідної землі. У вірші «О слово рідне! 
Орле скутий!» слово є символом усього рідного, найдорожчого: це 
спадок батьків, втілення краси природи, степів, лісів, Дніпра. Через 
твір проходить думка про те, що для поета слово є тією зброєю, за 
допомогою якої він бореться з несправедливістю, злом, жорстокістю, 
захищає Батьківщину.

Звучить вірш «О слово рідне» 

Перегукуючись з Лесею Українкою, поет прагне, щоб рідне 
слово стало його мечем і сонцем у боротьбі за визволення рідного 
краю. Олесь, як і його великий попередник Т. Шевченко, ставить своє 
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слово на сторожі рабів німих, бере на себе обов’язок будити сплячих, 
вести «на гори» духовно сліпих і темних, підтримувати слабодухих, 
безчесті осміяних з каліцтва. «Будь мечем моїм» – так звертається 
Олесь до поетичного слова в хвилини страшної поразки революції. 
Звертається назвою другої своєї книги, але ця назва не ожила на 
обкладинці: заборонила цензура. З’явилася вона лише у другому 
виданні збірки – у 1918 р. 

Проте уникнути геноциду духовності і зберегти генетичний код 
народу у майбутньому можна, як стверджує поет у вірші «Рідна мова 
в рідній школі», лише при умові вільного, неупослідженого розвитку 
його мови:

«Ні! В нім думка прагне слова,
Хто в майбутнім хоче жить,
Той всім серцем закричить:
«В рідній школі рідна мова!»

Після поразки революції Олександр Олесь болісно переживав 
репресії, чорносотенні погроми уряду, мовчання та байдужість 
сучасників. Його гнів спрямований був проти відступників, котрі 
відреклися від мови і культури українського народу, потоптали 
його національну гідність і права. Олесь ще раз наочно показав, 
що громадянські мотиви анітрохи не зв’язують крил і не заважають 
справжньому поетові, не приборкують його творчого натхнення…». 

У кожної людини бувають в житті якісь особливо хвилюючі дні, 
після яких вона стає наче зовсім іншою. Так сталося і з Олександром 
Олесем після того, як 1907 року у нього народився первісток – син 
Олег, якого поет називав ласкаво і ніжно Лелекою, Бубою.

Саме народження сина дало натхнення створити безліч творів 
ля дітей: «Поєдинок», «Рак-рибалка», «Вовченя», «Ялинка», 
«Іменини», поеми «Грицеві курчата», «Водяничок»; незаперечний 
внесок Олеся у розвиток драматургії для дітей. Він плідно працював 
над інсценізаціями народних та літературних казок, таких як «Івасик-
Телесик», «Лісовий цар Ох», «Лисичка, Котик і Півник», «Микита 
Кожум’яка» та інші. Малеча залюбки сприйняла й власні поетові 
драми-казки. Показовою є драматична трилогія про стосунки людини 
з природою: «Бабусина пригода», «Бабуся в гостях у ведмедя», 
«Ведмідь в гостях у бабусі». По суті, Олександр Олесь був чи не 
єдиним творцем української драматичної казки. Відомий Олександр 
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Олесь і як перекладач: казки В. Гауфа, «Пісня про Гайявату»  
Г. Лонгфелло, арабськіказки та інше. Він є автором драматичних 
творів «По дорозі в Казку», «Над Дніпром», «Ніч на полонині».

І ми на мить поринемо з вами у світ дитинства:

Звучить вірш «Ялинка»

Дійсно талант Олександра Олеся розвивається по висхідній. 
Одна за одною виходять збірки його творів. Друга книжка, як і третя, 
1911 року, засвідчила: поет переживає, душевно розділяє трагедію 
рідного народу в роки реакції, що завданням своїм мала витравити 
з народної свідомості будь-які сподівання на волю. Саме в другій 
збірці поет проголосив: «Яка краса: відродження країни!» Правда, 
він добре розумів, що за цю красу, за тепло жаданого сонця волі 
необхідно ще довго й наполегливо боротись, що «в часи відродження 
нації література стає маяком і дороговказом».

Вільнолюбний патріотизм Олеся справді сягав шевченківських 
вершин у його любові і ненависті:

Для всіх ти мертва і смішна
Для всіх ти бідна і нещасна
Моя Україно прекрасна,
Пісень і волі сторона.

На межі XIX і XX століття українська література розвивалася в 
складних історичних умовах. Особливо важко довелося українській 
літературі в останнє десятиліття перед Жовтневою революцією, коли 
не стало Михайла Коцюбинського, Лесі Українки, Івана Франка. 
Знову стають бадьорими та радісними поезії Олександра Олеся у 
дні Лютневої революції 1917 р., яку митець зустрічає з надією на 
остаточне визволення народу. Поет вірить у здатність простих людей 
позбутися кайданів, не бути рабами: 

Вони – обідрані, розбуті.
Сліпі, голодні і німі,
В кайдани, в сталь міцну закуті,
В кривавих ранах і ярмі, —
Сьогодні більше не раби:
Лунають гасла боротьби!
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Братерство, рівність, земля і воля – ці гасла приваблюють його в 
революції. Лірик, співець кохання перетворився на поета-громадянина 
з мужнім власним голосом. На його думку, національне відродження, 
яке набирало в ці роки реального змісту у вигляді автономії та 
національної української держави, могло забезпечуватись тільки 
свободою у високому її розумінні.

Проте в ці бурхливі роки змінилось більше десяти різних 
влад, тому тема національної долі України, душевна мука за 
майбутнє рідного народу постійно присутня в поезіях цих років. 
Невизначеність ситуації посилювалась загрозою власному життю. Ці 
події підштовхнули письменника до виїзду за кордон.

В еміграції писав Олександр Олесь поезії туги і жалю за втраченою 
батьківщиною. Якою трагедією стала для нього еміграція – свідчить 
насамперед його поезія, вона – невгамовний біль, печаль, відчуття 
нудьги і самотності. Цими настроями пройнята перша «закордонна 
збірка» – «Чужина» (Відень, 1919), у якій простежується зв’язок 
із рідною землею, сподівання на повернення додому, бо усі думки 
і спогади, минуле і майбутнє, усе його життя назавжди пов’язані з 
Україною. Журба пекла душу за покинутою Вітчизною. Він завжди 
був вірним сином України, беріг її образ  як найбільшу святиню.

Звучить пісня « В обіймах хмар мовчали скелі...»   
у виконанні Олеся Царука

Поетична творчість Олеся в еміграції – це стогін змученої за 
батьківщиною душі поета. На це вказують і назви його окремих 
збірок «Чужиною», «Кому повім печаль мою».  В багатьох печальних 
віршах відчувається велика любов поета до рідної землі, гірке каяття 
за розлуку з нею, глибина трагедії його життя.

В еміграції поет пише і сатиричні твори: збірку «Перезва» (1921 
р.) та драматичну поему «Вилітали орли» (1936 р.), в яких висміює 
верховодів націоналістичної еміграції, що, мов пацюки, гризлися між 
собою за міністерські портфелі, за теплі місця й прибутки. Прагнучи 
хоч якось віддалитися від тяжкого для нього оточення, Олесь у 
цей період часто звертається до далекого історичного минулого, 
поетично переспівує народні перекази, легенди, казки. Під впливом 
перечитаних популярних курсів історії України Івана Крип’якевича 
Олесь написав історичну поему «Княжа Україна», яку, звичайно ж, 
не можна оминути увагою. Вона була створена поетом восени 1920 
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року, коли Українська Народна Республіка зазнала поразки. Ці вірші 
є поетичною оповіддю про минуле українського народу, про князів 
Київської Русі, про їхню мудрість, любов до рідної землі, хоробрість 
та мужність, про заснування древніх руських городів:

«…Там, де звір ревів голодний,
Серед лісу на шпилі
Виріс Холм і став на варті
Української землі.

Друге місто будувати
Він над Полтвою звелів.
І на славу Льва-князенка
Князь назвав це місто Львів».
(«Холм і Львів»)

Олександр Олесь прийняв рішення не повертатися в Україну, 
коли зрозумів, що молодій УНР не подолати більшовицькі збройні 
сили. Залишившись на чужині, Олесь швидко почав каятись у цьому. 
Настали тяжкі роки невимовної туги за Україною, за своїм народом, 
роки смутку і спокути. Розпач і журба поета вибухнули у поезії «Коли 
б я знав, що розлучусь з тобою». Рядки вірша виражають глибоку 
любов автора до рідного краю і страждання, викликані розлукою з 
Україною:

Коли б я знав, що розлучусь з тобою,
О краю мій, о земленько свята,
Що я, отруєний журбою,
В світах блукатиму літа;

Коли б я знав про муки люті.
Про сміх і глум на чужині,
Що в мене будуть руки скуті
І в мури замкнені пісні, -

Я попрощався б хоч з тобою,
До лона рідного припав,
Прислухався б до шуму трав
І зник...Ні! Не пішов би я з ганьбою
Шукать ганьби на чужині...
На хрест?! Однаково мені!

(«Коли б я знав, що розлучусь з тобою»...)
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Громадянська мужність, нетерпимість до тих, хто торгував 
долею батьківщини і людською совістю, спонукали письменника 
взятися за перо сатирика. Поета-вигнанця хвилюють жахливі вісті 
про голодомор 1933р. в Україні, про арешти й розстріли української 
інтелігенції. В останні десятиріччя життя Олесь усувається від 
будь-якої участі в заходах, здійснюваних українською еміграцією, 
послаблюється активність його поетичної творчості, він займається 
переважно інсценізацією народних казок, написанням лібрето для 
дитячих опер. Останні роки життя були дуже сумні: фашисти захопили 
Прагу, надійшла звістка про загибель сина Олега, замордованого у 
концтаборі Заксенхаузен.

А потім, з 1930 по 1957 роки, його вірші не друкувалися.  
М. Жулинський запитує: «Чому так сталося? Чим завинив майстер 
перед своїм народом? Переконаний: нічим він не завинив, народ його 
не карав осудом, не обійшов забуттям. Намагався покарати поета 
сталінізм, відлучаючи його творчість від історії української літератури, 
вилучаючи із масових бібліотек його книги і забороняючи їх друк. 
Олесь завинив перед своїм народом лише тим, що не розділив із ним 
страхіття голоду 1932—1933 років, жахи сталінського беззаконня, 
ненависної фашистської окупації. Та він себе жорстоко і покарав. 
Покарав тим, що 1919 р. залишив рідний край і опинився на чужині».

Але про що не написав би Олександр Олесь – про кохання і 
природу, про Батьківщину, народ і рідне слово, – в його поезіях мотив 
журби і радості, що утворюють єдине ціле. Сум змінюється надією 
на краще. Нелегким було життя поета, але він зміг залишити по 
собі неоціненний спадок – слово, що зберігається в пам’яті народу. 
Кращі поетичні твори Олександра Олеся чарують читача щирістю та 
романтичною схвильованістю почуттів, простотою і ясністю вислову, 
легкістю й музичністю вірша. Ці риси його лірики випливають з 
багатства і глибин пісенної народної творчості, на яку спирався 
поетичний талант Олеся. Справді, Олександр Олесь, складаючи свої 
вірші-пісні, прагнув вигравати їх на музичних інструментах – арфі, 
лірі, кобзі, які були у великій злагоді з його музою. Саме музика, 
вважав він, може найтонше передати стан душі, боротьбу й суперечку 
людських почуттів. Після Т. Шевченка Олександр Олесь – другий 
поет за кількістю творів, які покладено на музику.
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Через те й поезія Олеся, стала невичерпним джерелом для 
композиторів. Сьогодні ми можемо назвати понад 80 відомих 
композиторів, а серед них – і російські, і  білоруські, і французькі, 
і чеські, які клали Олесеві рядки на музику, створивши більше 
двох сотень музичних творів різних жанрів. Талановиті українські 
композитори М.Лисенко, Яків Степовий, К. Стеценко, С. Людкевич, 
А.Кос-Анатольський щедро прилучилися до музичної інтерпретації 
чистої, дзвінкої криниці його слова.

Справді загальнонародне визнання приніс автору вірш «Чари 
ночі», що нині співається як романс. Цей вірш називають гімном 
життю, весні, коханню. Автор закликає любити життя, не забувати про 
те, що воно – мить, так швидко спливає, тому треба насолоджуватися 
кожним прожитим днем, кожною хвилиною. 

Ця пісня давно вже стала народною. Вслухаємось в щемку, 
задушевну її мелодію, філософськи виважені думки про бенкет весни 
і молодості – і радісно-тривожно стає на душі.

Звучить пісня «Чари ночі» у виконанні Тоні Матвієнко

Завдяки глибокій поетичності, мелодійності, поезія «Чари ночі» 
стала улюбленою піснею українців. Вона виконувалася в народі і 
в той час, коли поезія Олеся була недоступною: у радянські часи її 
називали народною піснею – авторів замовчували, бо вони обидва 
стали емігрантами. Доречним буде назвати автора мелодії Василя 
Безкоровайного, якого так схвилювала поезія Олеся, що він створив 
невмирущу, жагучу, щемку мелодію, що тоді схвилювала усіх і 
нині бентежить кожного з нас. Важливим штрихом її музичної 
інтерпретації на сьогодні є своєрідне виконання Ніною Матвієнко.

Олесь лишив після себе величезну спадщину, у якій журливий 
настрій переплівся з радісною вірою в щасливе майбутнє. Про що б 
не писав Олександр Олесь –  про кохання чи природу, Батьківщину 
чи народ – у всіх його творах Журба і Радість утворюють феєричний 
тандем. Палаючим метеоритом пронісся Олександр Олесь 
небосхилом української літератури і залишив по собі яскраві снопи 
іскор – неповторні поезії. Творчість Олеся – визначне явище в 
українській літературі.

Олександр Олесь повернувся до нас з чужини піснею, яку Україна 
щиро вітає любов’ю і визнанням. Душа поета, його поезія – в Україні, 
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якій він віддав кожен удар свого великого, щедрого серця! Тож ж поет 
повернувся на Батьківщину, до рідного народу. І ми сьогодні віримо, 
що доля творчої спадщини Олександра Олеся буде щасливішою, ніж 
його особиста доля.

135 років минуло з дня народження видатного українського 
літератора – творця класичних мистецьких шедеврів української 
поезії, а поезія його і досі надихає на створення нових пісень. І хай 
ніхто ніколи не засумнівається у вашій волі! І хай радість і журба 
дарують вам два крила натхнення, як дарували вони їх Олександру 
Олесю.

Наш святий громадянський обов’язок – подбати про те, щоб його 
чесне і чисте поетичне слово ніколи не покидало рідної землі, коли 
вже історією судилося його творцеві спочити в чужім краю.

Пам’ятник Олександру Олесю у Білопіллі
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Післямова
Як синові своєї доби і свого народу, Олександру Олесю 

вдалося розділити гіркоту і радість своєї долі. Проте із справжнього 
письменницького болю його сповідь в ім’я найвищих людських 
ідеалів вилилась в непідробні перлини лірики, драматичні поеми, 
оригінальні поезії в прозі і прозові твори.

До поетового лаврового вінка слави життя вплело і тернове віття, 
на яке був щедрий його час. Таким його й сприймаємо сьогодні – 
полум’яним, безкомпромісним, інколи суперечливим провісником 
боротьби за волю і ніжним співцем кохання, глибин душ людських, 
тонким оригінальним ліриком.

Цей матеріал можна, присвячений ювілею Олександра Олеся 
можна  використати як у навчальній, так і у позашкільній роботі. Він 
стане доброю підвалиною для вивчення творчості Олеся на уроках 
української мови та літератури. За його поезією можна відтворити 
історію нашої Батьківщини, зокрема, нашого древнього Львова, а на 
уроках музики – піснями, покладеними на слова Олександра Олеся, 
торкнутися найпотаємніших струн людської душі. 

Цей доробок може знадобитися педагогам у позакласній та 
позашкільній роботі, де вони зможуть його використати для проведення 
різноманітних вечорів, семінарів, конференцій, літературних читань 
тощо. Ним можуть скористатися також і громадські, і молодіжні 

організації, які є патріотами нашого 
рідного українського слова та солов’їної 
української мови та  хочуть поглибити 
знання про видатних сподвижників 
української літератури. 

Література
1. Олександр Олесь. Твори: в 2 т.-К.: 
Дніпро, 1990.
2. Олександр Олесь. Княжа Україна: 
Минуле України в піснях. – К.: Веселка, 
1991.

Могила  Олександра 
Олеся 
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Ольга Кобилянська (до 150 – річчя з дня народження) 

А. Гурмак
«УСІ МОЇ ДУМКИ ТОБІ, НАРОДЕ ВІЛЬНИЙ,

 І ПІСНЯ СЕРЦЯ, МУЗИКА ДУШІ ТОБІ»

«Ольга Кобилянська була великою 
письменницею,  бо час нічого не заподіяв  
її творам, а тільки утвердив їх у нашому 
народі…»

                    Василь Земляк

Народилася Ольга Кобилянська 27 
листопада 1863 року в Південній Буковині у 
містечку Гура – Гумора  у багатодітній сім’ї. В 
родині було семеро дітей, Ольга була четвертою 
дитиною.

Батько – Юліан Кобилянський, народився на Галичині, навчався 
в школі м.Бучача Тернопільської губернії. З дитинства залишився 
сиротою, самотужки домігся освіти та посади урядовця.

Мати – Марія Вернер, походила з німецько – польської родини. 
З любові до свого чоловіка вона вивчила українську мову, прийняла 
греко– католицьку віру та виховувала своїх дітей у пошані та любові 
до українства.

Брат Степан – був живописцем, серед його творів багато портретів 
сестри.

Ще один брат – Юліан, він прославився як філолог, автор кількох 
підручників з латинської мови.

В сім’ї розмовляли німецькою мовою, але з дитинства вона добре 
знала ще польську, бо ця мова теж постійно звучала вдома. І хоча 
доводилося жити в німецько – румунському оточенні, батько подбав, 
щоб дочка приватно вивчала українську мову.

Батьки Ольги були хорошими друзями з родиною письменника 
Миколи Устияновича. А їхні діти Ольга Кобилянська та Ольга 
Устиянович – між ними зародились дуже приятельські стосунки, які 
тривали до кінця життя письменниці.
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Родина Кобилянських
Через переведення батька по службі родині довелося жити в 

кількох селах та містечках передгір’я – Сучаві, Садгорі, Димки. 
У Сучаві дівчина відвідує початкову народну школу, де навчання 
здійснюється виключно німецькою мовою – офіційною мовою 
тогочасної Буковини. У школі перша вчителька – пані Міллер 
прищепила дівчині любов до книг.

Після початкової школи Оля перейшла до звичайної школи, 
в якій навчалася лише до п’ятого класу, бо для оплати подальшого 
навчання доньки  в батька не вистачало грошей. Освіту і самоосвіту 
письменниця здобула при допомозі старших братів, які навчалися в 
гімназіях, а згодом і в університетах. В Південній Буковині в цей час 
(1860– 1880 рр) українських шкіл чи культурно– навчальних закладів 
не було, тому школа, в якій   навчалася О.Кобилянська, не могла дати 
знань з української культури та історії українського народу.

Потяг до творчості прокинувся в О.Кобилянської дуже рано. З 
дванадцяти років Оля почала писати свої перші вірші, які присвятила 
матері. Свій літературний шлях Кобилянська починала як німецька 
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письменниця.ЇЇ перші твори були написані 
німецькою мовою («Гортенза», «Доля чи воля», 
«Людина з народу»), де відображаються окремі 
сцени з життя містечкової інтелігенції.

Дитинство та юність Кобилянської минуло 
серед розкішної природи Карпат, куди переїхала 
жити її родина, це було с.Димки, що неподалік 
від Чернівців.

Вона над усе любила природу. У свої юні 
роки захоплювалася музикою та малюванням. 
Ще одним захопленням Ольги – була 
пристрасть до верхової їзди. Вона довго могла 
блукати стежками схилів Карпат верхом на коні, 
зустрічаючи схід чи захід сонця. Вона над усе любила природу і це 
відобразилось у її творчості.

У 1880 роках О.Кобилянська наполегливо вивчає українську 
спадщину і подальші свої твори  друкує українською мовою. 
Зображення життя села, його проблем – провідна лінія творчості 
О.Кобилянської (с.Димки).

Через хворобливість матері та через молодших братів Ольги, які 
закінчували навчання, родина у 1891 році переїжджає до Чернівців. 
Для письменниці почався новий період життя.

Із приїздом до Чернівців – «серця Буковинської України» – для 
неї відкривається новий світ, широкий і багатий для творчої праці. Тут 
вона входить в коло прогресивної інтелігенції, глибше знайомиться з 
українським літературним життям.

Під впливом свого оточення (письменниці, діяча жіночого руху 
– Наталії Кобринської, першого лікаря – жінки Софії Окуневської 
та художниці Августи Кохановської, яка ілюструвала новели 
«Некультурна», «Природа», «Під голим небом») – вона почала писати 
українською мовою.

Софія Окуневська – широко освічена, як на той час жінка, вона 
першою в Австро – Угорщині в Цюріху здобула  вищу медичну 
освіту. Завдяки Софіі Окуневській та Івану Франку йшло наближення 
письменниці до української літератури. Воно проходило в складних 
умовах тогочасної дійсності. Визначну роль для письменниці Ольги 
Кобилянської відіграла творчість Т.Г.Шевченка («загострила зір» на 

Дитячі роки
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соціальне становище народу), а також Марка 
Вовчка, яка розкрила перед нею кріпацьку 
дійсність на Наддніпрянщині, підневільне 
становище жінки;  Івана Франка – провісника 
грядущої бурі, вічного революціонера, що «тіло 
рве до бою».

О.Кобилянська взяла активну участь у 
феміністичному русі, ставши у 1894 році однією 
з ініціаторок створення «Товариства руських 
жінок на Буковині». Письменниця порушила 
питання про тяжке становище жінки, активно 
виступила за рівноправність жінки і чоловіка, 
за право жінки на гідне життя.

Більшість творів Ольга Кобилянська написала коли переїхала 
жити до Чернівців. Упродовж наступних років Ольга Юліанівна 
активно пише повісті та оповідання «Він і вона», «Царівна», 
«Некультурна», «Земля», «В неділю рано зілля копала», «Через 
кладку» та багато інших.

Повість «Царівна» (1896) –  перший варіант був написаний 
німецькою мовою, а пізніше українською. Композиційна своєрідність 
твору полягає в тому, що він написаний у формі щоденника героїні 
Наталки Веркович. Автор всебічно дослідила внутрішній світ 
інтелектуальної дівчини, ніби зсередини.

Наталка, перебуваючи під опікою свого дядька, зазнає безліч 
принижень та утисків. Але в упорі 
середовища гартується характер дівчини. 
Відстоюючи свої переконання, Наталка 
знаходить силу залишити родину і власними 
руками заробляти на хліб і перемогти. Вона 
зуміла пережити зраду близької людини, не 
зломилася в поєдинку з світом лицемірства. 
Духовне зростання дівчини відбувається 
поряд з досягненням особистого щастя. 
Так героїня стала царівною своєї долі.

У 1896 році повість «Царівна» вийшла 
окремим виданням українською мовою в 
Чернівцях.

Юність
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Визначним досягненням української 
літератури, вагомим внеском письменниці у 
розробку теми землі у світовій літературі є 
повість «Земля».

«Коли я почала працювати над 
повістю «Земля», то буквально ридала над 
фактами, що відкрилися мені», – писала 
Ольга Кобилянська. Факти, які спонукали 
написати повість правдиві. Особи майже всі 
взяті також з життя.

Повість «Земля» написана на основі 
реальної трагедії братовбивства, що сталася 
в с.Димки (неподалік від Чернівців), куди 
письменниця часто любила їздити на 

відпочинок, адже в цьому селі збереглась батьківська хата. Ольга 
Кобилянська була особисто знайома з цією родиною. 

У повісті «Земля» О.Кобилянська змальовує родину Федорчуків, 
яка усе життя тяжко працювала на землі, а земля щедро віддячувала 
їм багатством.

Іоніка та його дружина Марія всі сили витратили, працюючи на 
землі для того, щоб земля перейшла до синів, яких батьки прагнули 
бачити багатими та щасливими.

Старший син Михайло був спокійний, працьовитий, любив 
землю. З нього мав вийти гарний господар. Молодший син Сава був 
ледачий і байдужий до землі. Він покохав двоюрідну сестру Рахіру, 
ледачу і підступну. Вона підмовила його вбити брата, аби земля 
дісталася їм.

 Земля в повісті виступає як жива істота. Вона щедра годувальниця, 
але й велика сила, що керує вчинками людей.

У повісті «Земля» змальовано любов до землі, працелюбність, 
а з другої сторони – жадібність, ледарство. Саме через людські 
моральні вади трапляються вбивства через майно. Люди забувають, 
що найголовніше в житті – не багатство, а духовна чистота, 
працелюбність, людська доброта.

Відвідавши Київ, Ольга Кобилянська побувала на прем’єрі 
драми Михайла Старицького «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», 
письменниця захопилася глибоким змістом пісні Марусі Чурай.
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В 1909 році письменниця написала лірико – романтичну повість
«В неділю рано зілля копала». Ця повість побудована на 

буковинському матеріалі. У цій повісті простежується мотив пісні, 
власне, одна з її сюжетних ліній, пов’язана з коханням Гриця до двох 
дівчат і його трагічною смертю перед весіллям. У повісті переплелося 
життя двох народів – українських гуцулів і циган. Повість перекладена 
багатьма мовами, інсценізована і з успіхом іде на провідних сценах 
театрів світу.

«Пишна троянда в саду української літератури» – так образно 
визначив Михайло Старицький місце Ольги Кобилянської в 
літературному процесі.

О. Кобилянська і Леся Українка
У 1899 році О.Кобилянська особисто познайомилася з Лесею 

Українкою і понад десять років між ними тривало листування, 
сповнене взаємної симпатії. 
Леся Українка була частим 
гостем у Ольги Кобилянської, 
вони були подруги і дуже часто 
любили разом відпочивати на 
природі, в горах  Карпатах. 

О.Кобилянська на 
запрошення родини Косачів 
гостювала на їхньому 
хуторі Зелений Гай, поблизу 
м.Гадяча. Хоч Ольга 
Кобилянська була на сім років 
старшою, але їх об’єднувало 
– любов до музики, до 
малювання, почуття 
справедливості. У їхніх долях 
багато спільного. Велика 
поетеса Леся Українка високо 
оцінила новаторську прозу 
О.Кобилянської.

Ольга Кобилянська та Леся Українка
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О. Кобилянська та І. Франко
Значною подією для Кобилянської у 1898 році була зустріч у 

Львові з Іваном Франком, вони зустрілись на 25 – річному ювілеї 
літературної діяльності Франка. Він високо оцінив талант молодої 
письменниці.

«Я ні на хвилю від першої появи Ольги Кобилянської на полі нашої 
літератури не сумнівався про її талант… ЇЇ пізніші оповідання, такі 
як «Людина», «Битва» наповнили мене подивом для її незвичайного 
таланту».

І.Франко допомагає друкувати твори О.Кобилянської у журналах, 
які в той час виходили у Львові. Прочитавши твір О.Кобилянської 
«Земля», він сказав,що вона найкраще за всіх змалювала велику 
любов до Землі (до неї ніхто так не змалював), землі – годувальниці 
бідного працьовитого українського селянина, яка завжди зливалась з 
любов’ю до Батьківщини – України.

Кохання О. Кобилянської
Одним з імпульсів писати рідною мовою стала закоханість 

Ольги в Євгена Озаркевича, брата Наталії Кобринської (згодом 
український громадський діяч). Василь Стефаник був закоханий в 
Ольгу Кобилянську. Вона при зустрічі подарувала йому білу лілію, а 
потім їхні стосунки перейшли у товариські.

Найбільшим коханням в житті письменниці був Осип Маковей. 
Він був  редактором газети «Буковина» і першим критиком  її творів. 
За фахом учитель. Маковей був на три роки молодший від Ольги. 
Вони покохали один одного з першого погляду. Її було 33 роки , а 
йому 29. Десять років тягнулися ці муки. «Я вас стільки років так 
страшно любила, я носила для вас рай у душі – як сонце» – писала 
вона в одному з листів до О.Маковея.

Деякий час Кобилянська і Маковей жили разом. Ольга Юліанівна 
мріяла про одруження і навіть першою заговорила про це. «Я дуже 
кохала цього чоловіка, всі квіти, що цвіли в моїй душі, я йому дарила, 
але раптом він відвернувся від мене. Чому?» – рядки із щоденника 
Ольги. Проте О.Маковей несподівано одружився з іншою жінкою і 
виїхав з Чернівців. Такий вчинок боляче вразив письменницю і до 
кінця життя О.Кобилянська залишилася самотньою, вона так і не 
вийшла заміж.
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Збереглося 176 листів Ольги Кобилянської до Осипа Маковея, 
67 листів лише опубліковано. Ці листи зберігаються у Львівському 
архіві. Листи від нього вона знищила.

Єдиною розрадою в її особистому житті була прийомна донька 
Галина – Олена (по чоловікові Панчук). Вона одночасно була і її 
племінницею, вона обожнювала Ольгу Юліанівну і називала її 
матусею. Саме вона доглядала письменницю до останнього подиху 
життя.

Останні роки життя
У 40-х роках Ольга Юліанівна вже була дуже хворою і старою 

людиною.
Її останні твори були написані про долю жінки, чоловік якої 

пішов на війну.
Коли почалася війна родині О.Кобилянської давали автомобіль 

для евакуації, але О.Кобилянська не витримала би такої довгої 
подорожі, адже вона була паралізована, не могла сидіти і була тільки 
лежачою. До останніх днів вона залишалась у Чернівцях.

Коли на Буковину знову прийшли румунсько – фашистські 
загарбники, то хвору письменницю хотіли віддати під трибунал 
через те, що хтось розклеїв агітаційні листи (підписані спеціально її 
іменем). Ці листи шкодили румунській державі. Ставилось питання 
про проведення показового суду та ув’язнення, а навіть публічного 
розстрілу, як зрадницю, хоч Ольга 
Кобилянська була далека від політики.

Померла О.Кобилянська 21 
березня 1942 року. Звістку про 
смерть О.Кобилянської заборонялось 
розголошувати. На похороні 
письменниці було всього під триста 
осіб. Гріб з тілом заборонено було 
везти центральними вулицями 
міста. Похоронна колона пройшла 
вузенькими вуличками і найкоротшим 
шляхом. Похована вона біля батьків в 
родинному склепі, як і хотіла.
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Нащадки О. Кобилянської 
Так сталося, що родина Кобилянських не плодовита нащадками. 

У Ольги, Євгенії, Степана і Володимира дітей не було. Максиміліан 
мав дітей і онуків, але вони всі померли. Юліан разом з родиною 
після першої світової війни виїхав до Відня, у 1966 році його єдиний 
син помер. Прийомна донька Галина мала двох синів – Ігоря і Олега. 
Ігоря уже нема на світі, а в Олега – внука О.Кобилянської (від її 
прийомної доньки) – дві доньки.

Старша Ольга – хімік за професією, захистила дисертацію. 
Кілька років тому, коли науковці стали непотрібні Україні, виїхала у 
Францію. Змінила фах і працює в одній із фірм з організації туризму 
між нашими країнами, а також веде французький осередок газети 
«Українське слово».

Молодша Наталя, закінчила Чернівецький університет, за фахом 
перекладач, брала участь в упорядженні щоденника О.Кобилянської 
(перекладала його на різні мови). Її сім’я мешкає у Чернівцях. Їхній 
будинок буквально в кількох метрах від літературно – меморіального 
музею О.Кобилянської і доволі часто  вони проводять зустрічі і 
екскурсії з туристами.

   
Пам’ять про О. Кобилянську

У Чернівцях існує єдиний в Україні літературно – меморіальний 
музей письменниці, який знаходиться у будинку, де Ольга Юліанівна 
жила з 1925 року і до кінця своїх днів. У музеї письменниці дві 
кімнати залишились такими, якими вони були і тоді, це кабінет 
і спальня. У кабінеті стіни совсім білі, бо вона говорила, що так 
їй вільно і просторо для творчості. На письмовому столі стоїть 
оригінальна чорнильниця. На стіні в рамці під склом  – засушений 
букетик едельвейсів – її улюблених квітів, які вона назбирала  на 
схилах Карпат.

В музеї зберігається її портрет, написаний Августою 
Кохановською. Вона зображена на фоні гір, які присутні майже в усіх 
її творах. Серед її улюблених речей у шафі стоїть кварта, привезена 
з Києво – Печерської лаври, якій уже більше ніж 115 років, а також 
камінь з могили Шевченка та люлька батька. 

Там, серед численних експонатів і особистих речей, зберігається 
унікальний документ – щоденник Кобилянської. Це два загальні 
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зошити списані лінійка в лінійку 
німецькою мовою. Вона вела їх 
понад сім років. Майже 70 років цей 
щоденник зберігався за кордоном, 
його зберіг і передав у музей відомий 
американський адвокат Іван Панчук.

З щоденника перед нами 
постає вразлива і емоційна 
натура. Особистий душевний біль 
майбутньої письменниці стане тим 
життєвим матеріалом, який ляже в 
основу її творів. Вона писала вірші, 
потім придумувала новели.

Поступово її фантазії переростали в романтичні повісті, а далі 
сюжети приходили вже з самого життя, яке вирувало навколо Ольги.

«В моєму житті не часто гостює радість… Чому жоден чоловік 
не любить мене тривалий час? Чому я для всіх тільки товаришка» – 
читаємо в листі 27.11.1886р. 

Весь архів і багато особистих речей письменниці нині 
знаходяться в місцевому музеї у Чернівцях.  1973 року в селі Димки 
(поблизу Чернівців), де довший час жили батьки Ольги Кобилянської 
також відкрито музей. Її іменем названо Чернівецький обласний 
драматичний театр і центральну вулицю у Чернівцях.

О.Кобилянська часто бувала у Львові у родині І.Франка, то у 
Львові теж одна з вулиць названа іменем письменниці.

Музей Ольги Кобилянської в селі Димки Чернівецької області

Особисті речі  
Ольги Кобилянської
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Екранізації та інсценізації
За творами письменниці знято фільми «Земля», «Вовчиха», 

«Царівна» (10 серій) «Меланхолійний вальс».
Повість «В неділю рано зілля копала» інсценізована і з великим 

успіхом іде на сценах театрів України, а також за кордоном.
Кращі твори письменниці вийшли у перекладі багатьма 

мовами світу. Думаючи німецькою, пишучи українською, вона 
зуміла піднятись до високого рівня письменства, стати в один ряд 
із найвидатнішими українськими письменниками та поетами – 
Т.Шевченком, І.Франком, Л.Українкою – оберегами української мови 
та культури.

Використана література
1. Бабишкін О. О.Кобилянська Нарис про життя і творчість. Львів, 

Журнальне видавництво 1963р.
2. Врублевська В. Біографічний роман про Ольгу Кобилянську. 

Київ, Академія,2007р.
3. Вознюк В.О. Про Ольгу Кобилянську. Нові матеріали. Роздуми. 

Знахідки, – Київ, Дніпро, 1983р.
4. Гундорова Т.А. Неоромантичні тенденції творчості 

О.Кобилянської. Київ, 1988р.
5. Ковальчук О Письменницька позиція повісті О.Кобилянської  

«Земля» Українська мова та література в школі, 1993р.
6. Погребенник Ф.П.  Ольга Кобилянська. Київ, 1988р.  
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Г. Палажій
ВІЧНЕ ПОВЕРНЕННЯ ВАСИЛЯ СТУСА

Василь Стус  – український поет, 
перекладач, прозаїк, літературознавець, 
правозахисник. Один із найактивніших 
представників українського культурного руху 
шістдесятників. Герой України. За власні 
переконання в необхідності української 
культурної автономії творчість Василя 
Стуса була заборонена радянською владою, а 
сам поет був на 12 років позбавлений волі.

Василь Стус як особистість формувався 
в умовах, якнайменше сприятливих для 
національного усвідомлення,  – писав Іван 

Дзюба. Народився поет 6 січня 1938 року на Вінничині (село Рахнівка 
Гайсинського району Вінницької області) в селянській родині, був 
четвертою дитиною в сім’ї. У 1939 році батьки – Семен Дем’янович 
та Ірина Яківна – переселилися в місто Сталіно (нині Донецьк), 
аби уникнути примусової колективізації. Відтак дитинство та 
юність Василя Стуса минули на Донеччині. Навчався в Донецькому 
педагогічному  інституті, трохи вчителював  на Кіровоградщині, 
потім  – армія. Восени 1963 року вступив  до аспірантури Інституту 
літератури  ім. Т. Г.Шевченка АН УРСР і був на той час уже людиною 
з досить сформованими поглядами. Отже, чи не найважливіший 
етап становлення особистості припав саме на період  навчання в 
Сталінському  педагогічному  інституті  (нині Донецький  університет).

Закінчивши у 1959 році навчання з червоним дипломом, три 
місяці працював учителем української мови й літератури в селі 
Таужне Кіровоградської області, після чого два роки служив в армії 
на Уралі. Під час навчання і служби почав писати вірші. Тоді ж 
відкрив для себе німецьких поетів Ґете і Рільке; переклав близько 
сотні їхніх віршів. Ці переклади було згодом конфісковано і втрачено. 
У 1959 році у газеті «Літературна Україна» були опубліковані його 
перші вірші з напутнім словом Андрія Малишка. 
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Зацікавлення літературою привело Василя Стуса до аспірантури. 
Іван Дзюба писав, що у перші київські роки Стус сприймався  у 
своєму колі радше як майбутній  літературознавець, аніж поет: «У 
літературному середовищі  та на вечорах, коли й виступав, то волів 
більше  обговорювати твори  товаришів, аніж читати власні. Його 
рецензії та критичні статті інколи набували чималого резонансу 
(наприклад, стаття “Най будем щирі”  – у журналі “Дніпро”)». Але, на 
думку Івана Дзюби, за своїм душевним складом і способом мислення, 
у своїх стосунках зі словом  і, зрештою, в самовідчутті Василь Стус 
був таки поетом. Невидиме внутрішнє визрівання, наростання 
поетичної потуги в ньому тривало, і тільки несприятливі  зовнішні 
обставини, крайнє загострення  цензурного тиску, що зводили 
нанівець спроби друкування, унеможливили появу в українській 
літературі  визначного імені ще тоді.   

Згодом Василь Стус втратив і можливість літературознавчої 
праці. Одразу після приїзду до Києва Василь Стус  із його чутливістю 
до суспільних проблем долучився до  культурно-національного руху, 
що отримав назву шістдесятництва. Провісниками національно-
культурного руху (що, фактично, ставав вже й політичним) були 
поети Дмитро Павличко, Ліна Костенко, Василь Симоненко, Микола 
Вінграновський, Іван Драч, а також літературні критики і публіцисти 
–  як Іван Світличний, Євген Сверстюк, В’ячеслав Чорновіл. 

Іван Дзюба писав, що Василь Стус  не належав до людей легких 
у спілкуванні. “Небалакучий, але напружений  не лише у слові, 
а й у мовчанні, він не надавася ані до беззмістовних розваг, ані до 
патріотичної риторики та й усілякої необов’язковості взагалі. У кожну 
справу вносив серйозність, і, сказати б, невисловлений моральний 
ригоризм. Навіть зовнішністю своєю справляв, особливо на нових 
знайомих,  враження незвичайности, обраности. .. Колись Кант казав 
про дві дивні й величні речі: зоряне небо над нами й моральний 
закон у людині. Ці слова нині часто згадують всує. Але Василь Стус 
був одним із тих не дуже багатьох, кого це стосувалося сповна і 
владно. Був людиною морального абсолюту.  Чи то самою природою, 
як благородний метал, він був гарантований від окислення, чи то 
такою сильною була його воля, цілеспрямованість на  високе етичне  
самопочуття й дію. Небуденна сила його волі виявлялася завжди, 
і в ситуаціях, вирішальних для долі, і в житейській щоденності, 
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навіть у дрібницях.Василева постійна моральна наелектризованість 
була б вельми обтяжливою для  оточення, якби не його бездоганний 
внутрішній такт і делікатність. Навіть великодушність, адже 
немилосердна вимогливість його була націлена на самого себе, а не 
на інших.  В нього були друзі і серед художників, скульпторів, музик, 
театралів, і серед молодих учених, філософів, “технарів”,   друзі не 
до застілля, а до інтелектуального  спілкування. А потім були віддані 
побратими в таборі”.

Літературні зацікавлення Василя Стуса були надзвичайно 
широкі. Вже тоді, в середині 60-х років, почав активно перекладати, 
насамперед із німецької, яку добре знав. Захоплювався європейською 
модерністською поезією. Наприкінці 60-х років Василь Стус 
запропонував видавництву “Радянський письменник” рукопис 
поетичної збірки під назвою “Зимові дерева”. Збірка, отримавши 
позитивні відгуки, у світ не вийшла, оскільки доля книжок 
вирішувалася тоді не у видавництвах, а у відповідних відділах ЦК 
компартії України. Однак її опублікували в самвидаві.

У цій збірці вже почали  визначатися деякі постійні мотиви 
творчості Василя Стуса:  лірика кохання, переживання своєї 
національної сутності. Іван Дзюба писав, що у Василя Стуса 
національне самоусвідомлення знаходило вихід не так у декларативній 
експресії (хоч і вона є: “ Ти вже не згинеш, ти двожилава, земля, 
рабована віками, і не скарать тебе душителям сибірами і 
соловками...” вірш 1963 року), як в аналітичній роботі поетичної 
думки, в переживанні різних, інколи суперечливих імпульсів. Саме в 
цій роботі душі, часом душевній муці розкривається зміст особистої 
причетності до національної долі і він має різні виміри, різне оціночне 
забарвлення  – від розпачливого національного  самокартання  та 
умовного прийняття бід України ( “Звіром вити і горілку пити...і добі 
підставляти спите вірнопідданого лице, і не рюмсати на поріддя, 
коли твій гайдамацький рід ріжуть линвами на обіддя кількасот 
божевільних літ”   вірш 1964 року), до надивовижу інтимного й 
водночас пророчого переживання жертовности задля України (цикл 
“Костомаров в Саратові”).

Невдовзі Василь Стус підготував  нову збірку “Веселий цвинтар”.  
Назва відображає фантасмагорію української реальності. У 1970 році  
ця книжка віршів поета потрапила в Бельгію і була видана в Брюсселі. 
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«В ній поглиблюються мотиви попередньої і з’являються нові, а 
гротеск не тільки межує з часом неповажно трактованим трагізмом, 
а й набуває подеколи якогось зухвало-відчайдушного характеру. Наш 
поет причетний до великої світової традиції романтичної іронії, яка 
“уконституювалася” ще за часів Фіхте і Фр. Шлегеля й відтоді є 
універсальним способом естетичної оцінки суперечностей дійсности  
та естетичного вивищення над антагонізмом “безумовного” і 
“зумовленого”, – писав Іван Дзюба. 

У поезії «Як страшно відкриватися добру…» – вже не сардонічна 
пропозиція, а констатація: людство як плем’я самоїдів», готове 
здійснювати свою самоїдську місію до кінця – «допоки аж останній 
самоїд не з’їсть себе самого із філософським виразом». 

Конкретний історичний досвід, гнітюча моральна й політична 
атмосфера величезною мірою загострювали песимізм Василя Стуса. 
Але це не змінює іншого питання: чи той «фундаментальний» песимізм 
своєю чергою не загострював сприйняття конкретної абсурдності 
конкретного суспільства? Це діалектичне співвідношення має і свій 
національний вимір. Чи може, й виростає на українському грунті, 
лише знаходячи підтвердження й покріплення у світовій історії, на 
яку екстраполюється:

 …Протрухлий український материк
 Росте, як гриб. Вже навіть немовлятко
 Й те обіцяє стати нашим катом
 І прорубати віковий поріг, 
 Дідівським вимшілий патріотизмом.
 Це твердь земна трухлявіє щодня, 
 А ми все визначаємось. До суті
 Доходимо. І Господом забуті, 
 Вітчизни просимо, як подання. 
Свідкам тієї доби неважко зрозуміти, наскільки випадав Василь 

Стус із панівної суспільної атмосфери, наскільки не відповідав 
державно стосовним до літератури критеріям. Проте, не лише ця 
обставина унеможливлювала публікацію його творів. В останні дні 
серпня 1965 року влада провела серію політичних арештів у Києві, 
Львові, Івано-Франківську, Луцьку та інших містах. Зокрема, були 
ув’язнені Іван Світличний, Панас Заливаха, Михайло та Богдан 
Горині, Валентин Мороз.
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В останні дні серпня 1965 року влада провела серію політичних 
арештів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Луцьку та інших 

містах. Зокрема, були ув’язнені Іван Світличний, Панас Заливаха, 
Михайло та Богдан Горині, Валентин Мороз

4 вересня 1965 року в київському кінотеатрі «Україна» під час 
прем’єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» частина 
публіки влаштувала акцію протесту проти арештів. Василь Стус разом 
з Іваном Дзюбою, В’ячеславом Чорноволом, Юрієм Бадзьом закликав 
партійних керівників і населення столиці засудити арешти української 
інтелігенції, що стало першим громадським політичним протестом 
на масові політичні репресії в Радянському Союзі у післявоєнний 
час. За участь у цій акції його було відраховано з аспірантури. Роки 
тимчасових робіт (1965–1972) стали найщасливішими роками його 
життя. Хоча, з моменту виступу у кінотеатрі за ним й слідкували 
агенти КДБ, він часто їздив з друзями в подорожі, в ці роки він  
знайшов свою кохану.

Велике значення для нього мала робота в архіві. Заробляв на 
життя, працюючи у Центральному державному історичному архіві, 
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згодом – на шахті, залізниці, на будівництві, в котельні, в метро. З 
1966 по 1972рр. – старшим інженером у конструкторському бюро 
Міністерства промисловості будматеріалів УРСР. У 1965 році 
одружився з Валентиною Василівною Попелюх. 15 листопада 1966 
року в них народився син – нині літературознавець, дослідник 
творчості батька Дмитро Стус.

Досьє на Василя Стуса  постійно зростало, оскільки він брав 
участь у несанкціонованих літературних вечорах, підписував 
протести проти чергових політичних репресій, читав недозволену 
літературу тощо. 

Іван Дзюба писав: «Неможливість друкуватися Василь Стус 
сприймав зовні спокійно, але такий стан, звичайно, дуже пригнічував 
його. Відлучення від улюбленої праці, муки вимушеного німування 
вплинули на радикалізацію поглядів, сприяли зацікавленню 
самвидавом. Не Стус шукав конфронтації, як запевняли репресивні 
органи і як, на жаль, уявляють справу ті, хто думає, що «героїзує» 
Стуса, приписуючи йому принципову антирадянськість від самого 
початку. Стусові нав’язували політичну боротьбу, як і багатьом, 
може, більшості з тих, хто просто закликав до розуму й порядності, 
до пошанування прав людини і до громадянського порозуміння. 
Інша річ (і в цьому драма нашого суспільства), що й така, – радше 
моральна, ніж політична, – позиція була небезпечною для режиму і 
об’єктивно ставала формою його заперечення, яке  поступово таки 
набирало політичного характеру». 

Заарештували Василя 
Стуса, як і багатьох його друзів, 
трагічної пам’ятної ночі з 12 на 
13 січня 1972 року. Слідство все 
робило, щоб професійні заняття 
літератора кваліфікувати як 
антирадянську діяльність, а 
самого поета  – як особливо 
небезпечного державного 
злочинця. Василь Стус спершу 
сподівався переконати владу в 
безглуздості таких уявлень про 
себе  і своїх друзів. Він написав 
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кілька листів до першого секретаря ЦК КПУ П.Ю.Шелеста. Але це 
були волання у кам’яному мішку. Разюча несправедливість  і глухий 
цинізм «правосуддя» назавжди змінили внутрішню орієнтацію 
Стуса. Він побачив перед собою катів, катівську владу і вже не шукав 
порозуміння чи діалогу з нею, а відповідав тільки презирством, 
викриттям та рішучістю вистояти.

7 вересня 1972 р. відбувся суд, згідно з вироком якого Василя 
Стуса засуджено до п’яти років ув’язнення та трьох років заслання.

У 1972р., перебуваючи в камері попереднього ув’язнення 
Київського КДБ, поет створює свою четверту книгу – «Час творчості 
/ Dichtenszeit», що складена з оригінальних віршів та перекладів 
віршів Ґете. Оригінальні твори стали основою майбутньої книги 
всього життя Стуса – «Палімпсести».

Впродовж 1972—1977 pp. поет відбував покарання в таборах 
Мордовії.

З листопада 1975 р. по лютий 1976 p. він перебував у 
спеціалізованій Ленінградській лікарні з приводу операції на шлунку.

З 5 березня 1977 р. поет був засланий у селище ім. Матросова 
Тенькінського району Магаданської області; працював «учнем 
проходчика гірської підземної ділянки» та машиністом скрепера на 
рудні ім. Матросова об’єднання «Севервостокзолото».

У 1978р. митець прийнятий до PEN-клубу; у 1979р. він 
повертається до Києва, вступає до Української Гельсінської групи.

І під час слідства, в камері слідчого ізолятора КДБ у Києві, і в 
концтаборах, і на засланні Василь Стус використовував кожну вільну 
хвилину та будь-яку можливість для читання і писання. Формально 
йому не було заборонено «писати й малювати», але фактично за це 
переслідували і відбирали чи знищували написане. Проте, завдяки 
Василевим друзям чимало його творів збереглося і потрапило на волю. 
Разом із деякими попередніми вони склали збірку «Палімпсести». (у 
1985р. німецький письменник Г. Бьолль за цю книгу висував Стуса 
на здобуття Нобелівської премії, а вперше окремим виданням вона 
вийшла у видавництві «Сучасність» (нагадаємо, “Сучасність» 
виходила з 1961 року – спершу в Німеччині, а потім у США) у 
1986р.)). Назва багатозначно символічна. Палімпсестами називають 
пергаменти,  з яких  стерто первинний текст і написано новий, крізь 
який, однак, старий може інколи проглядати.
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14 травня 1980 р. поета вдруге заарештовують. Він відмовився 
від призначеного йому адвоката Віктора Медведчука, намагаючись 
самому здійснити свій захист. За це Стуса вивели із зали суду і вирок 
йому зачитали без нього. В одному з листів, адресованому світовій 
громадськості (жовтень 1980р.), відомий російський правозахисник 
А. Сахаров розцінив вирок Стусові як ганьбу радянської репресивної 
системи. 

Суд проходив за зачиненими дверима. Відомий письменник, 
правозахисник, громадський діяч і друг Василя Стуса Євген Сверстюк 
згадує: «Коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, то відразу 
відчув, що Медведчук є людиною комсомольського агресивного типу, 
що він його не захищає, не хоче його розуміти і, власне, не цікавиться 
його справою. І Василь Стус відмовився від цього адвоката». Сам 
Медведчук наполягає, що роль адвоката в таких процесах була 
мінімальною: «Якщо хтось думає, що я міг би врятувати Василя 
Стуса, то він або брехун, або ніколи не жив у Радянському Союзі й 
не знає, що це таке. Рішення за такими справами ухвалювалося не у 
суді, а в партійних інстанціях і КДБ. Суд лише офіційно затверджував 
оголошений вирок» (цит. за офіційним інтернет-сайтом Медведчука).

Про методи захисту, які використовував Медведчук, свідчить 
«Хроника текущих событий»: «Адвокат у своїй промові сказав, що 
всі злочини Стуса заслуговують покарання, але він просить звернути 
увагу на те, що Стус, працюючи у 1979–1980 рр. на підприємствах 
Києва, виконував норму; крім того, він переніс тяжку операцію 
шлунка. Після промови адвоката засідання суду було перервано. 2 
жовтня 1980 р. засідання почалося одразу з читання вироку (таким 
чином, у Стуса було вкрадене належне йому за законом „останнє 
слово“)».

Поета було засуджено до десятирічного ув’язнення та п’яти 
років заслання.

З листопада 1980р. він відбував покарання в таборі особливого 
режиму ВС-389/36 с. Кучино Чусовського району Пермської області. 
Навесні 1981р. Василь Стус востаннє побачився з рідними. 1982 р. 
– рік перебував у камері-одиночці. Впродовж 1980– 1985 рр. В. Стус 
написав останню збірку віршів «Птах душі».

Поет помер у ніч з 3 на 4 вересня 1985р., в карцері під час 
голодування; поховали його в безіменній могилі на табірному 
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цвинтарі. Чотири роки потому, 19 листопада 1989 p., прах 
Василя Стуса перевезено до Києва й перепоховано на Байковому 
цвинтарі.  

“Стусове переживання України народжувалося й формувалося 
також і в гнітючій атмосфері тодішньої патріотичної буденщини. Так, 
було відродження 1960-х років, були ентузіазм, самовідданість… 
Але були й безпомічність у практичних справах,  брак людей діла. 
Натомість, як і тепер, ряснота патріотичних плакальників, надто, – 
за патріотичною чаркою, нескінченні й одноманітні до нестерпності 
балачки про мову, що заступали собою все світове життя. Якими 
принизливими, а часом гидкими бували спотворені форми 
українського патріотизму за умов абсолютного антиукраїнського 
терору! Як важко було поєднати в собі людину на повен зріст і 
українця-патріота. І як, проте, неможливо було для українця бути 
людиною, не будучи патріотом”,  – писав Іван Дзюба. 

Василь Стус повертав українське до вселюдського, світового, а 
вселюдське, світове привертав до українського… А отой маячливий  
абсурд, трагічна пародія національного псевдоіснування  відбилися в 
несамовитих гротесках:



211

Довкола мене цвинтар душ
На білім цвинтарі народу.
Бреду в сльозах. Шукаю броду
Свіча горить. Горить свіча –
А спробуй, відшукай людину
На всю велику Україну.
Мигочуть тіні з-за плеча
Безмовні тіні. На лиці
Лиш очі  і уста безгубі.
Шепочуть: ми підданці згуби
І мерзлі сльози  по щоці.
Ми розминулися з життям.
Не тим, напевне, брались шляхом
І марне марим вороттям
На первопуть свою.

Його мова до українства сповнена тяжких осудів, але їх сприйме 
лише душа співвідповідальна. 

Пливка складність, пекуча суперечність образу України, 
розтроюдженість її почування у Василя Стуса є складовою частиною 
всього трагічного самопочуття. І то не просто частиною, а   осердям. 
З ним пов’язане і особливо напружене, невідступне звучання мотиву 
самоти  – одного з вічних мотивів світової поезії. 

“У Стусовому переживанні самоти є й позаісторичний відгомін  
особливого індивідуалістичного світосприймання, посилений 
впливом індивідуалістичної та екзистенціалістської філософії, 

яку він з інтересом читав (в його 
лектурі були Ф.Ніцше, Х. Ортега-
і-Гассет, М.Гайдеггер, Ж.П.Сартр 
та ін). Звичайно, Стусові знайомий 
принцип “жити в небезпеці” Ф.Ніцше 
(“Довіру до життя віднині втрачено: 
саме життя стало проблемою”; 
“таїна пожинати щонайбільші 
плоди і щонайбільшу насолоду від 
існування  полягає в тому, щоб жити 
в небезпеці”), Бодлерове: “Куди 
завгодно, аби геть від цього світу”; і 
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“світовий страх” О.Шпенглера та його  ж “фаустівське почуття долі” 
і “співтовариство самотніх” К. Ясперса; і Елюарове: “Самотність 
переслідує по п’ятах своєю злобою”; і Лотреамонова мрія про заміну 
“меланхолії  – мужністю, сумніву  – впевненістю, відчаю   надією, 
злоби   добротою, скарг   обов’язком, скепсису   вірою”; і Гайдеггерове: 
“Ніхто не може відібрати в інших його смерти”,– писав Іван Дзюба.

Але ще більше, ніж філософія й література, “навчало” Стуса саме 
життя, і в його Слові   не лише інтелектуальні муки, а й муки власної 
життєвої долі та долі свого народу.

Бути собою для Василя Стуса означало протистояти не лише 
світові зла, а й самому собі. Іван Дзюба закликає придивитися 
уважніше до отієї постійної його внутрішньої незгідливості: 
“розбратаний сам із собою...”; “один як перст стою себе супроти, 
супроти себе сам стою супроти...” Уже ніхто нічого не міг йому 
закинути  – на такій моральній височині він був, але сам і далі чимось 
собі дорікав і чогось від себе  вимагав. Як часто він звертається до 
себе в наказовому способі! Затята воля верховенствувала над серцем 
і розумом, давала їм напрям. Він пильнував себе самого. Часом 
звертався до себе у хвилини, що здавалися йому хвилинами слабкості 
і власним словом  употужнював власний дух (яка, наприклад, разюча  
своєю оголеністю рефлексія, що починається словами “Це просто 
втома...”). Але то не слабкість і не втома. То надмірність покладеного 
на себе  тягаря. 

Його табірні й тюремні вірші, крім усього іншого, дають світової 
міри картини психологічного стану в’язня, психологічної суті самого 
ув’язнення як форми катування: “Весь обшир мій   чотири на чотири. 
Куди не глянь  – то мур, куток і ріг. Всю душу з’їв цей шлак лілово-
сірий, це плетиво заламаних доріг”. Або: “Напевне, приписали до 
майна тюремного уже й тебе самого   всі сни твої, всі мрії, всі думки, 
завівши до реєстру потайного і зачинивши на міцні замки”, “...Хоч 
силоміць ув очі засилюй сон! Привиддя постають...(...).

Мабуть, сили додавало Василеві Стусу й усвідомлення того, 
що він   поет від Бога і як поет може увічнювати свої переживання 
у слові. Душею опанувало відчуття вищості над долею і влади над 
страхом смерті: (“не зникнеш безслідно, залишиться Слово, в якому і 
ти, і твої болі, і твій світ, і твоя вищість над ворогами й катами..” 
(зі збірки “Палімпсести”.)     
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«Не була така доля фатально призначена йому,  – писав Іван 
Дзюба, –  він народився для праці, для творчості. І все могло б 
скластися інакше, якби влада і суд не виявилися такими безглуздо 
жорстокими…».  Поетичне Слово стало причиною його біди, за 
Слово його тяжко покарано. Але ж Слово віддячилося йому тим, що 
додало сили і гордості за найтяжчих умов:

 …Ще виживу, вистою, викричу я – 
 Допоки поглине мене течія.
 Хай світ збожеволів, та розум ясний
 І зісподу входить у витлілі сни.
 Ще треба терпіти і марне – клясти.
 Лиш ти мене, Господи_Боже, прости!
(зі збірки “Палімпсести”.)

Драматична історія видань Василя Стуса розпочинається  1970 
року, коли за кордоном  вийшла збірка “Зимові дерева”, що стало 
однією з головних підстав для його переслідування, а потім арешту 
у 1972 р.  За кордоном вийшла у 1977 р.  збірка “Свіча в свічаді” 
з передмовою Марка Царинника. Вже після смерті поета, у 1986 р. 
у “Бібліотеці Прологу і Сучасности” вийшла найповніша на той 
час  книжка віршів Василя Стуса “Палімпсести”, що містила твори  
1971-1979 рр., які старанно зібрала  Надія Світлична. Вступна стаття 
Юрія Шевельова до цієї збірки (під назвою “Трунок і трутизна”) була 
найавторитетнішим і найглибшим словом  про видатного поета   й 
поставила його творчість  у контекст сучасної європейської поезії та 
філософії. 

Наступного 1987 року у видавництві “Смолоскип” (Балтимор  – 
Торонто) вийшла книжка “Василь Стус в житті, творчості, спогади 
та оцінки сучасників”. Набирала сили вимога перепоховати в Україні 
прах Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого (жалобний 
церемоніал здійснено в Києві 19 листопада 1989р.). Першою 
правдивою публікацією про Василя Стуса в радянській українській 
пресі була велика стаття Миколи Жулинського в “Літературній 
Україні” від 18 січня  1990 року. 

Першим виданням творів Василя Стуса в Україні була збірка 
“Василь Стус. Поезії”, що  вийшла 1990 року у видавництві 
“Радянський письменник”. Упорядкувала її Михайлина Коцюбинська, 
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подавши вірші зі збірок “Зимові дерева”, “Веселий цвинтар” та 
“Палімпсести” і супроводивши її статтею “Страсті по Вітчизні”. 
Тоді ж у Івано-Франківську ротапринтом вийшла невеличка збірочка 
“Василь Стус. Повернення” з ілюстраціями Опанаса Заливахи. У 1991 
році львівський “Каменяр” видав збірку віршів Василя Стуса “Під 
тягарем хреста”. А наступного року у видавництві “Веселка” вийшло 
ще одне видання текстів Василя Стуса  – “Вікна у позапростір. Вірші, 
статті, листи, щоденникові записи” (упорядники Юрій Покальчук і 
Дмитро Стус).

28 червня 1990 року в тій же “Літературній Україні” було 
надруковано величезний матеріал “Протест у порядку нагляду” 
за підписом прокурора УРСР державного радника юстиції 2 класу 
М.О.Потебенька, в якому було запропоновано вирок судової колегії 
“відносно Стуса Василя Семеновича скасувати, а провадження у 
справі закрити за відсутністю в його діях складу злочину”.

І наскільки пророчими виявилися слова Василя Стуса, який 
наче й знав, що повернеться, і його цінуватимуть усі ті, хто розуміє 
справжню велич людського духу:

 Як добре те, що смерти не боюся  
 І не питаю, чи тяжкий мiй хрест.  
 Що перед вами, суддi, не клонюся  
 В передчуттi недовiдомих верст,  
 Що жив, любив i не набрався скверни,  
 Ненависти, прокльону, каяття.  
 Народе мiй, до тебе я ще верну,  
 Як в смертi обернуся до життя...

 (зі збірки “Палімпсести”.)
Слайд 24. У 1991році  Василя Стуса посмертно відзначено 

Державною премією ім. Т. Шевченка за збірку поезій «Дорога болю» 
(1990р.).

Поезіями Стуса здійснено вистави: Поетична композиція (1989р. 
Львівський молодіжний театр), «Птах душі» (1993р. Київський 
мистецький колектив «Кін»), «Іду за край» (2006р. Національний 
академічний театр російської драми ім. Лесі Українки, Київ) та інші. 

Пам’яті Василя Стуса присвячено документальний фільм 
«Просвітлої дороги свічка чорна» (1992р. «Галичина-фільм»). 
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У селі Рахнівка Вінницької області відкрито меморіальну дошку 
та пам’ятник поету. Твори Стуса введено до шкільної програми з 
української літератури. Засновано премію імені Василя Стуса.

2 червня 2004 року в Державному центрі театрального мистецтва 
ім. Леся Курбаса відбулася презентація унікального компакт-диску із 
реставрованими записами віршів Василя Стуса у виконанні автора 
під назвою «Живий голос Василя Стуса».

На Донбасі працює Донбаський історико-літературний музей 
Василя Стуса.

Ім’ям Василя Стуса названо одну з вулиць Святошинського 
району м. Києва.

26 листопада 2005р. Стусу посмертно присвоєно звання Герой 
України.
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