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ПОЕТ ВІТРУ Й СОНЦЯ

1925 року в старовинній Празі, 
що стала на той час одним із най-
більших центрів української еміграції, 
сталася знакова подія. Український 
громадський видавничий фонд опу-
блікував невелику книжечку з непо-
казною палітуркою, та їй судилося 
означити з’яву нової української по-
езії. Цією книжечкою була перша 
збірка молодого поета, сотника армії 
УНР Юрія Дарагана „Сагайдак”. На 
жаль, тяжка хвороба вже за рік обі-
рвала життя і творчий шлях поета й 
майбутнього педагога (адже вчився 
якраз в Українському вищому педаго-
гічному інституті ім. М. Драгоманова),

але та книжечка освід-
чила нову потужну хви-
лю, що владно знялася 
на тихих плесах тодіш-
ньої української літера-
тури. І велич тої хвилі, 
що її згодом дослідники 
зватимуть „Празькою 
школою”, не осягнута 
належно й дотепер.

Ю. Дараган наро-
дився в родині замож-
них інтелігентів у Єли-
саветграді, що належав 
тоді до Херсонської гу-
бернії. І хоч дитинство 
його минуло в Грузії, 
на батьківщині матері, 
куди родина подала-
ся після передчасної 
смерті батька, – він все 
ж вернувся до України. 
Вернувся попри те, що 
вихований був росія-
нином. Вернувся в бу-
ремний час боротьби за 
свободу й незалежність 
воїном і поетом. І саме 
він підхопив україн-
ський смолоскип, коли 
поразка запанувала в 
думках і зневіра моро-
ком облягла найсміли-

віші серця. Це Ю. Дараган у важких 
умовах табору для інтернованих у 
Каліші разом із Є. Маланюком за-
снував часопис „Веселка”, і саме він 
у добу поразки „просурмив блакитну 
перемогу на золотім коні”. Справжню 
перемогу високої поезії над підступ-
ними спокусами рефлексій і поетич-
ної мемуаристики. Пізніше Є. Мала-
нюк, згадуючи первні того феномену, 
що згодом став відомий як „Празька 
школа”, відзначить особливу роль 
Ю. Дарагана: „Як це сталося, що ми, 
адже ж озброєні духом великої ідеї, 
опинилися в таборах? Як це сталося, 

що ми, адже ж ідейно непереможе-
ні, тепер переможені й безсилі? Як 
могло статися, що ми, сини Бать-
ківщини, Батьківщину – покинули, і 
Вона – залишилася без нас, її вірних 
синів?... Залишалося шукати відпо-
відей самостійно, отже, самотужки. 
Бібліотек, властиво, майже не було. 
Отже, треба було починати з себе 
самих, з роздумувань у пущі, з ліри-
ки... І лірика заговорила перша. Але 
й лірика хоч-не-хоч керувалася на ту 
саму генеральну тему: як сталося? 
чому сталося? Особисто думаю, що 
незабутній Юрій Дараган (б. петербур-
жець), тріумфально відкриваючи „Кня-
жу Добу” і „Слово о Полку” і квітнучи 
сухітничими півоніями на запалих що-
ках, – щасливо прийшов до тих від-
крить, саме шукаючи відповіді „чому?” 

Сама назва збірки „Сагайдак” в 
цьому контексті надається до цікавої 
інтерпретації. Цитуючи Р.М. Рільке, Г. 
Башляр говорить: „Лук – минуле, що 
нас підштовхує […] Стріла – майбут-
нє, що нас вабить...”. Сагайдак – це 
вмістилище стріл, що не отримали 
ще визначеності пострілу, вмістилище 
не пророслих іще зерен майбутнього.

Але Ю. Дараган вже епіграфом 
визначив минуле, що певним чином 
підштовхує не лише його. Про ідей-
ні зв’язки між поезією Ю. Дарагана 
і „Словом о полку Ігоревім” ми вже 
згадували, але цікавою є наведена 
цитата і з огляду на її стихійну об-
разність. „Сипахуть мі тощими тули... 
великий женьчуг на лоно” – епіграф 
до збірки „Сагайдак” апелює не тіль-
ки до „темного сну” Святослава, але 
до самого оніричного перечування 
тяжкості. Це перечування, так само як 
і образ перлів, походить від природи 
землі, але не земна стихія є джере-
лом художніх образів поета. Поезія 
Ю. Дарагана – це постійне, повсяк-
часне долання цієї тяжкості марення-
ми повітряної стихії, вітром і сонцем.

Головною ознакою повітряної сти-
хії є її легкість. Та легкість, яку від-
чуває людина, що марить повітрям, 
уві сні. А тому найпоширенішими 
мареннями цієї стихії є марення по-
льоту. Але небо дає Ю. Дарагану не 
тільки легкість марення польоту. Небо 
дає відчуття свободи, радість до-
лання опору стихії, простір і глибину. 
Воно живе й мінливе, як саме життя. 
Небо – це архетип чистоти, чисто-
ти у фізичному її сенсі. Проте чисто-
та фізична завжди має відповідника 
в чистоті моральній. Уособленням 
такої чистоти є світанок нового дня. 
Адже, як писав Г. Башляр, „Світанок 
– це невинність майбутнього дня: 
світ просинається омолодженим”. Ха-
рактерними в цьому плані є образи з 
поезії „Птах”. Вогонь і небо – це два 
архетипи чистоти, що з’єднуються 
в одне ціле в світанковий час. Але в 
поезії „Птах” архетипна чистота ма-
риться в образах польоту: „Взлітає 
день, вогнистий півень, У незасмі-
чену блакить, І перший рух його на 
південь, На синєзоряний Бескид”.

Все життя для поета – це безпе-
рервний політ, політ із вітром, що лиш 
смерть владна перервати. Та для Ю. 
Дарагана навіть смерть – це не остан-
нє занурення до мертвих вод, а остан-
ній злет. Адже тільки така смерть 
гідна завершити бурхливий лет на-
взаводи з вітром: „В-одно – густі чер-
воні трунки, Та кінь, та руку на стегно! 
Так пишно вмерти, ясно жити! Ось 
білий лебідь – все вперед... І раптом 
стрілами прошитий Паде в зелений 
очерет”. Та кожен кінець – це тільки 
початок, початок чогось нового, хай 
навіть вітер замете всі земні сліди. І 
у вірші „Чорне” поет пише: „Не віді-
гнати ясний образ: Я вітром сніжним 
іздіймусь...” І цей сніжний вітер знову 
й знову пориватиме серця й душі до 
лету. В ім’я честі і волі, в ім’я України.

Олександр Шаболдов

КНИЖКОВІ НОВИНКИ

У посібнику розкрито історію ста-
новлення народознавства/україноз-
навства як науки та зміст етногра-
фічної практики, методичні прийоми 
фіксації етнографічних матеріалів, ви-
значено вимоги до оформлення мате-
ріалів практики та критерії оцінювання 
роботи студентів. 

Автором Циганок О. О. розроблена 
програма з етнографічної практики, за 
якою будуть працювати студенти.

Завдання часопису «Гумань», за-
снованого кафедрою української літе-
ратури, українознавства та методик їх 
навчання, – поєднати минуле, сучасне 
і майбутнє нашого міста в ім’я торже-
ства добра в сьогоденні, об’єднати 
творчі зусилля «І мертвих, і живих, 
і ненароджених» земляків наших та 
спрямувати їх на Говерлу Людського 
Духу. 

Запрошуємо до співпраці!
Наталя Сивачук

Прийшла подяка за нашу кафе-
дральну працю від Інституту енцикло-
педичних досліджень Національної 
академії наук України. Приємно!
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«ЗРОБИ КОНЯЧКУ!..»
(Збирацько-дослідницька діяльність студентів у с. Колодисте Уманського району)

Згідно з народним повір’ям, той, хто 
забув звичаї своїх батьків, карається 
людьми і Богом. Тому саме на вчите-
лів, і в першу чергу, вчителів-філологів, 
покладається святий обов’язок – зі-
брати, дослідити, донести до інших і 
зберегти культурну спадщину наших 
предків, щоб у майбутньому вона ста-
ла основою творення нових зразків 
культури національної. Виконувати 
цей почесний обов’язок наші студенти 
починають під час фольклорної та ет-
нографічної практик, які здійснюються 
згідно з навчальними планами та пла-
ном роботи науково-дослідної лабо-
раторії «Етнологія Черкаського краю» 
(керівник – професор Сивачук Н. П.). 

Упродовж 18 років студентами та 
викладачами активно здійснюється 
народознавча експедиційно-пошукова 
діяльність, яка доводить, що історич-
на Уманщина багата на привітних, ще-
дрих душею, гостинних, хазяйновитих, 
умілих на всі руки, співучих, здібних, 
творчих і талановитих людей. 

Влітку 2015 року у цьому змогли пе-
реконатися й студенти 13 і 14 груп фа-
культету української філології, які під 
керівництвом доцентів кафедри укра-
їнської літератури, українознавства та 
методик їх навчання Гончарук В. А. та 
Мамчур Н. С. проходили фольклорну 
практику в с. Колодисте. Принагідно 
слід сказати, що кілька років тому сту-
денти були теж у Колодистому (керів-
ники практики – доценти Гончарук В. 
А. і Павленко М. С.), тільки – Тальнів-
ського району, і пов’язане воно з іме-

нем славетного фольклориста Василя 
Доманицького.

З першого дня всі учасники експе-
диції відчули від місцевих мешканців 
неабияку турботу та бажання допомог-
ти. Найпершими нашими помічниками 
стали сільський голова Брижатий Ми-
кола Дмитрович та директор міцевої 
ЗОШ I-III ступенів Крижановська Світ-
лана Анатоліївна. 

Під час археологічних розкопок у 
цій місцевості виявлено залишки три-
пільської та черняхівської культур. 
За свідченнями респондентів, село 
Колодисте виникло за часів Богдана 
Хмельницького, а його назва походить 
від слова «колодязь».

В експедиції студенти пересвідчи-
лися в тому, що в селі Колодисте є чи-
мало жінок-берегинь, які живуть укра-
їнською піснею і дбайливо оберігають 
наші славні традиції. Не раз студенти 
відчували, як мурашки бігали по шкірі 
від зворушливого та чарівного співу 
Крамаренко Є. Г., Богач Є. Г., Адемчук 
А. П., Агеєвої В. І., Килимак О. М., Во-
лошинюк К. Г., Кузь Н. М., Островзької 
М. М. та ін.. 

Співачка з народу, щира людина 
й привітна господиня Крамаренко Єв-
генія Григорівна не залишила нікого з 
нас байдужим. Ми прослідкували не-
розлучність жінки з піснею протягом 
життя. Так, у розповіді про дитинство 
респондентка зазначила: «Мені ка-
зали, шо я, навіть коли спала, то спі-
вала», про молоді роки: «Ми, дівчата, 
робили й співали, йшли з роботи – 
теж співали», про теперішнє її життя: 

«Навіть зараз сусіди знають, шо як я 
не співаю, то зі мною шось сталось». 
Співає Євгенія Григорівна і колискові 
пісні, і колядки та щедрівки, і веснянки, 
і купальські, і весільні, та найбільше в 
її репертуарі «українських народних» 
пісень, як вона їх називає. Для прикла-
ду подаємо назви декількох: «Ой ти, 
зозулько рябенькая», «Ой, глибокий 
колодязю», «Гей, Іване, Іване милень-
кий», «Сірії гуси», «Цвіте терен». Дуже 
любить жінка співати пісні з реперту-
ару Ніни Матвієнко, бо, як зізнається: 
«В тих народних піснях, шо вона вико-
нує, я завжди бачу себе наче, ну хоть 
як, в деякій мірі». Євгенія Григорівна з 
радістю бере участь у різноманітних 
концертах, на одному з них, за її сло-
вами, «стояла на одній сцені» з Наза-
рієм Яремчуком. 

Крім гарного виконання народних 
пісень, Євгенія Григорівна ще й пише 
свої пісні та вірші. Коли вона виступає 
на святкуваннях з нагоди Дня села Ко-
лодисте, то до свого репертуару вклю-
чає і їх. Текст та історію створення од-
нієї пісні хочемо розказати.

Нелегка жіноча доля занесла Євге-
нію Григорівну надовго у м. Чернігів, та, 
коли їй нарешті вдалося повернутися 
у село, де пройшло її дитинство (на-
родилася у сусідньому з Колодистим 
селі Затишок), вона була і щаслива, і 
сумна. Щаслива від того, що таки вда-
лося їй повернутись на батьківщину, а 
сумна, бо зрізали її улюблені дві че-
решні в рідному садку. Ці свої вражен-
ня Євгенія Григорівна виразила у пісні 

«Повернення», яку сама написала: 
Дві черешні стомились чекати
Над ставком мене в ріднім краю

Посивіла в журбі моя мати,
Виглядаючи доню свою.

Ти не стій, ти не стій, не журися
І не стій біля своїх воріт

Краще ти і за мене молися,
Поки ще з черешень не впав цвіт.

І черешні цвісти перестали,
А ставок затягнув очерет.
І черешеньки люди зрубали,

Зруйнували дитинство ущент.
Ти світи, ти світи, місяченьку,

Зустрічай свої зорі в саду.
Бережи свою рідную неньку

Відведи тривогу й біду.
Повернулася доня додому,
А у косах цвіте білий цвіт

Рідну неньку до себе пригорне,
Хоч багато обом уже літ.

Ти світи, ти світи, місяченьку.
Зустрічай свої зорі в саду.

Я прийду, посаджу черешеньки
Там юність зустріти свою.

Про с. Колодисте, в якому осели-
лася жінка по приїзді з Чернігова й піс-
ля відвідин Затишку, вона з любов’ю й 
захватом розповідає: «Приїхала сюда, 
в Колодисте, і так спочатку наче не 
можу надихатися, не можу надивити-
ся, і зараз тоже така, мені все подо-
бається: дивлюся на кажну травинку, 
коли вона вже підросла там. Кріп, я ж 
такого, можна сказати, не бачила, коли 
я була малою. Я хворіла сильно і мене 
мама за собою не водила на город. А 
тут дивлюся, Боже, стільки кропу, бо 

я в Чернігові на базар піду, пучок тіль-
ки візьму, бо він такий дорогий. Люди 
мені кажуть, виполюй, а я кажу, ну 
нашо, він же такий гарний!». 

Мешканці села з величезним задо-
воленням та гордістю розповіли учас-
никам фольклорної експедиції про 
традиції та звичаї, які тут ревно обе-
рігають місцеві патріоти, про талано-
витих митців, що збагачують культуру 
своєї місцевості.

Колодистяни надзвичайно пра-
целюбні: самовіддано працюють і на 
роботі, і вдома, тож і відпочивають 
вони із задоволенням, буваючи один у 
одного в гостях. Місцеві господарі, які 
приймають гостей, традиційно кажуть 
їм: «Хоч не багаті, але гостям раді». 

Щороку 21 вересня, на другу Пре-
чисту, колодистяни ходять один до 
одного на гостину – на храмові святки. 
За їхніми словами, у такий спосіб під-
тримуються дружні зв’язки, зв’язки між 
родичами, бо «смутна хата тата, котру 
гості обминають». Сільські господині 
намагалися добре приготуватися до 
свята й гарно подавати гостям страви, 
бо «Яке частування, таке й дякуван-
ня».

14 січня, на Старий Новий рік, чоло-
віки і хлопчики ходили по хатах і посі-
вали господарів, бажаючи їм здоров’я, 
добра і достатку на весь рік. Та з тек-
сту посівалки, записаної від Килимак 
Олександри Михайлівни, Кузь Ніни 
Михайлівни, Островзької Марії Ми-
хайлівни, можемо стверджувати, що в 
окремих випадках посівають і жінки: 
Сію-вію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю! 
Щоб були ви всі здорові, веселі, 

багаті, 
Щоб вареники в сметані завжди були 

в хаті. 
Щоб онуки щебетали веселі, хороші,
Щоб у бабки в гаманці водилися 

гроші. 
У сараї щоб були корова, телятко, 
Кури, гуси, гиндики та ще й 

поросятко.
Щоб хазяїн був добрячий, не пиячив 

з дуру,
Між собою щоб мирились, і любили 

друг друга.
З Новим роком привітати прийшла 

в гостину,
Ну мені за цю посівку дайте щось в 

торбину.
На свято Маланки, 13 січня, жителі 

села виконують таку пісню: 
Наша Маланка не сама ходить,
Нашу Маланку Василь водит. (2)
Наша Маланка неробоча,
На ній сорочка парубоча. (2)
Наша Маланка в Дністрі була,
Дністрову воду вона пила. (2) 
На камені ложки мила,
Ложку й тарілку упустила. (2) 
Ложку й тарілку діставала, 
Тоненький фартух замачала. (2)
Повій вітер буйнесенький, 
Висуши фартух тонесенький. (2)
Щоб ненечка не впізнала, 
Щоб шельмою не назвала. (2) 
Повій, вітре яром, яром,
Висуши фартух крайом, крайом. (2)
Повій, вітре, через ворота,
Висуши фартух краще злота. (2)
Повій, вітре, хоч так, хоч сяк,
Висуши фартух, як мак, як мак. (2)
Щоб ненечка не узнала,
Щоб шельмою не назвала. (2) (Комен-
тар до пісні: Шельма – дівчина легкої 
поведінки).

Цей текст, записаний студентами 
від Килимак О. М., Кузь Н. М., Ост-
розької М. М., є оригінальним місце-
вим варіантом української народної 
пісні про Маланку.

Найдавніше і найпоетичніше свя-
то Купала, 7 липня, є популярним у 
Колодистому. Дівчата плетуть вінки, 
а під вечір йдуть до річки, стають на 
кладку і кидають вінки на воду, пильно 
стежачи за рухом вінків, щоб перед-
бачити свою долю: в яку сторону по-
пливе, звідти і наречений буде. Про 
цей обряд співається у пісні “Ой, на 
Івана, ой на Купала“ записаній від                      
Крамаренко Є. Г.

А пізно ввечері хлопці розкладають 
вогнище, дівчата при цьому співають, 

потім хлопці перестрибують через вог-
нище і дівчат припрошують це робити. 
А старші люди тільки дивляться на мо-
лодь, згадуючи свою молодість, свої 
забави на Купала та розповідають про 
чарівну квітку папороті, яку шукали 
сміливці у купальську ніч.

Під час практики учасники екс-
педиції записали фольклорно-
етнографічний матеріал від сільських 
вишивальниць Маланіч П. О., Бондар-
чук О. С. та Сьомак А. В., мальовничі 
роботи яких відомі і за межами їхньо-
го села. Майстрині вишивають ікони, 
картини, рушники, серветки для себе 
та своїх рідних і близьких. 

Вразив усіх нас своїм художнім та-
лантом Сухина Василь Микитович, чиї 
картини прославилися від Криму до 
Черкас. Художник дуже любить малю-
вати пейзаж у той час, коли все роз-
квітає. Малює картини на полотні та 
папері олій ними фарбами, на 
воротах та хвіртці власної садиби, 
щоб порадувати красою і тих, хто про-
ходить повз його двір.

Займається різьбленням по дереву 
та виконує столярні роботи в селі дуже 
приємний і щирий Матвієнко Віталій 
Семенович. Нам вдалося побувати 
у майстерні різьбяра та записати від 
нього процес виготовлення з дерева 
такого птаха, як лелека. Ми захоплю-
валися зробленими Віталієм Семе-
новичем у дворах села й на території 
місцевої школи лелеками. Також май-
стер виготовляє й інші дерев’яні речі: 
голуби, метелики, коники, якісь інші 
чудернацькі створіння, а також ліжка, 
столи, стільці, крісла, вкладаючи в них 
тепло свого серця. Дуже сподобалася 
нам розказана майстром історія ство-
рення коня з возом, який знаходиться 
біля його хати: «Жінці потрібно було 
десь посадити квіти. Думали, куди по-
садити, куди посадити. А був ящик, я і 
кажу: «Давай я тобі з цього ящика зро-
блю воза. Вона каже: «Давай». Зро-
бив воза. Сезон побув віз, а вже потім 
жінка каже, шо треба до воза коня. А 
тут нема часу і всьо. «Треба конячку, 
треба конячку!», – ну і зробив». 

Великим захопленням до збираць-
кої справи, любов’ю до всього народ-
ного (пісні, мови, мистецтва) перейня-
лися й студенти за період фольклорної 
практики. І це найголовніше. Адже 
вони зуміли по-спражньому відчути 
себе у якості фольклористів-збирачів 
і дослідників. Під кінець практики ніх-
то з учасників експедиції не хотів їхати 
додому. А це означає, що наші студен-
ти – активні й ініціативні молоді люди, 
наполегливі й допитливі дослідники, 
їм під силу зберігати та пропагувати 
неоціненний фольклорний спадок по-
передніх поколінь і творити нові зраз-
ки національної культури, взявши за 
основу народно-традиційні.

Валентина Гончарук

«Кінь з возом» Матвієнка В. С.
(фото, зроблене під час практики)

Картина Сухини В. М. 
(фото зі шкільного альбому)
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Коли йдеться про гендерні виміри 
мистецтва, то найчастіше і суб’єктом, 
і об’єктом виступає жінка. Ми, жінки, 
пропагуємо ідеї, самі їх сприймаємо 
і самі собі плещемо в долоні. Та на-
справді у цій грі є ще один гравець 
– чоловіки. Більшість з них активно 
грають у межах проблемного поля, 
що може бути означене як гендер-
не, проте не дотримуються, бо ж і 
не знають, правил гри. Та й партне-
ра по грі вони часто не сприймають 
серйозно. Про що йтиметься далі. 

У центрі нашого розгляду – про-
блема маскулінних інтерпретацій 
фемінного письма. Зокрема, через 
аналіз передмов, авторами яких є чо-
ловіки, на книги, авторами яких є жін-
ки, здійснено спробу деконструювати 
стереотипи сприйняття жінки-автора. 

Наразі зупинимось на передмо-
ві Ігоря Забудського до книги поезій 
Марини Павленко „Душа осики”. Ав-
торка неодноразова лауреатка всеу-
країнських і міжнародних літконкурсів, 
тож, імовірно, аудиторія обізнана з її 
творчістю. Та й сама назва передмови 
„Маринине займище” дуже інтригуюча 
для гендерно чутливого дослідника.

У загальному вигляді обрана 
передмова – циклічне повторення 
саморефлексувань-самолюбувань 
автора, із відступами про поетку, на-
самперед, у дзеркалі власної персо-
ни, задля дообгрунтування власних 
попередніх роздумів, або принаймні 
немарності втрати свого часу на на-
писання передмови, яка так „невчас-
но” відірвала „від злиття напру-
ги, що греблі рве, із себе в рядки”. 

Визначивши себе як письменни-
ка, авторку рецензент одразу означає 
як жінку: „Марина знала свою жіночу 
справу: не давати чоловікові жодної 
миті на роздуми, лише підхвалити 
вчасно. Отак і пропадають козаки”. 

радість і щастя своєму господареві, щоб 
оберігати його від будь-яких негараздів.

На ІІІ Всеукраїнській виставці на-
родної ляльки було представлено 
близько ста робіт майстрів з усієї 
України. Кожна лялька унікальна за 
своїм декоративним оформленням, 
змістовним та образним рішенням. Усі 
ляльки створені вручну з поєднанням 
традиційної вузлової та авторських 
рис. Ляльки, що експонувалися на 
виставці – це унікальний вид рукот-
ворного мистецтва, яскраві свідчення 
продовження народних традицій, ви-
токи яких знаходяться у глибині віків.

Та, не дивлячись на небезпеку, зізна-
ється: „таки ж хотілось мені дослідити 
це явище, це миле усміхнене диво з 
Умані”. Такі вихідні позиції, одразу за-
кладають грунт для розгортання тра-
диційних патріархатних стереотипів 
у оцінці письменниці-жінки як жінки-
письменниці. Так, прискіплива увага 
до родичів письменниці, до не лише 
творчої, а й життєвої біографії, біль-
ше скидається на вибір нареченої.  

Переписавши-перебалакавши 
публікації авторки ще з 1990-го року 
(цей процес визначається як займан-
ня і розширення нею поетичного за-
ймища), Забудський закидає їй зайву 
розмовність стилю. На жаль, доказів 
він не наводить, а, за розмовами са-
мого рецензента, читачу важко зро-
бити про це самостійні висновки. 
Ознайомившись із усією поетичною 
творчістю, і докладно виклавши свої 
враження на розсуд читача, автор 
врешті приходить до висновку, що це 
йому таки подобається. „Мене пере-
повнювало збудження, що лило через 
край, як нічна злива переповнює ночви 
під ринвою”. І, традиційно для патріар-
хатної філософії, обгрунтовує своє за-
хоплення жінкою-письменницею тим, 
що вона, звісно, відьма! Доказ цьому 
наведено вельми компетентний: „В од-
ній ком’ютерній грі є травниця як най-
менший ранг мага із здібностями до 
лікування і зцілення. Із книги вимальо-
вується саме такий образ, підсвідомо 
це виписувала Марина чи геніаль-
но вигадувала, та вона провокувала 
собі свій творчий життєвий шлях!”.

Відволікшись на теми мораліза-
торства та призначення поета, ав-
тор у боротьбі із своїм захопленням 
(а йому таки хочеться „зануритися у 
світ”, де він так „задоволено гойдав-
ся”), береться до випробуваного у 
віках методу. Якщо ти не хочеш ви-
знавати досягнення жінки, то спершу 
назви її „чоловіком”.  Тож, перелічив-
ши для більшої певності сучасних 
письменників, та, порівнявши з кла-
сиками, висновує „найбільшу” похва-
лу: „Послідовність, спрямованість, 
відчуття мети і сили у неї – чоловічі”. 

А великому кораблю, мовляв, 
«не тільки велике плавання, а й ве-
лика торпеда”. І цю роль автор вже 
певно приміряє на себе. Бо ж Ма-
рині Павленко щиро зичено успі-
хів „на займищі і нових стежках”. 

Насамкінець зауважимо, гравець, 
що знає правила, і реально оцінює 
партнера по грі, зазвичай має біль-
ше шансів на успіх. Та жодне про-
гнозування не можливе, коли один з 
партнерів діє поза правилами. Тож у 
цій ситуації залучення представників 
чоловічої статі до гедерних студій, у 
тому числі до академічних досліджень, 
можемо визначити як одне з пріори-
тетних завдань. Чом би і не шляхом 
пропаганди? Адже гра того варта.

Юлія Гончар

«Свого часу – років десять тому – я 
вже була дипломантом цього кон-
курсу. Саме ця подія дала мені шанс 
почати співпрацю з видавництвом 
«Теза», яка досі триває. То був твір 
«Русалонька із 7-В…», який те-
пер увійшов до шкільних програм», 
– зазначила Марина Павленко в 
інтерв’ю для телеканалу «Україна».

А ще Марина Степанівна спо-
дівається, що їй колись удасться-
таки змусити взяти участь у цьому 
конкурсі когось із учасників універ-
ситетського літоб’єднання і почути, 
що той твір  переміг. Будемо спо-
діватись і працювати задля цього.

* * *

Наталія Мамчур.  Мистецький захід дав 
можливість на власні очі оцінити всі гра-
ні таланту унікальної художниці, яка є 
одним із символів української культури. 

Здавалося б, усі чули це ім’я, але 
здебільшого воно викликає лише 
дуже буквальну асоціацію з квіткови-
ми мотивами. Проте творчість Біло-
кур має значно глибший екзистен-
ційний вимір, а біографія художниці 
– надзвичайно яскрава і актуальна 
історія про долю геніальної жінки.

Художнє мистецтво Катерини Бі-
локур було народжене великим бо-
лем душі, але, попри все, випромі-
нює надзвичайну енергію позитиву. 

Цього року на відомому міжнародному 
літературному конкурсі «Коронація слова» 
одну з відзнак здобула і доцент кафедри 
української літератури, українознавства та 
методик їх навчання Марина Павленко. Від-
знака ця хоч і не має грошового еквівален-
ту, але є вельми важливою для рукопису-
переможця, адже це  – «Вибір видавця». 

Церемонія нагородження відбувалась 
у Києві, в Оперному театрі. Із присутніх 
– ледь не всі письменники України, тож 
Марина Степанівна, яка якраз і викладає 
сучасну українську літературу, здобула 
чимало корисних професійних знайомств.

Доценти кафедри української літе-
ратури, українознавства та методик їх 
навчання Лариса Йовенко, Інна Тереш-
ко, Наталія Мамчур були учасниками 
Міжнародної наукової конференції «Ак-
туальне українознавство: зміст, мето-
дологічні засади, практичні втілення», 
яка відбулася  в Науково-дослідному 
інституті українознавства (м. Київ).

Робота конференції здійснювала-
ся у таких напрямках: «Українознав-
ство як царина наукової діяльності», 
«Вітчизняне і зарубіжне українознав-
ство: наукові набутки й дослідниць-
кі проблеми», «Персоналії в укра-
їнознавстві», «Освітньо-прикладні 
аспекти українознавства». Учені об-
говорювали проблеми та перспек-
тиви розвитку українознавства, його 
теоретико-методологічні аспекти, 
змістові модальності. Також науковці 
наголосили, що сьогодні надзвичайно 
важливо в умовах реалізації завдань 
Болонської угоди захистити національ-
ні інтереси нашої держави шляхом під-
вищення ролі українознавства у систе-
мі середньої та вищої освіти України. 

Учасники конференції узгодили 
текст ухвали, у якій, серед іншого, 

У 2015-му виповнюється 115 років 
з дня народження Катерини Білокур, 
однієї з найбільш відомих і водночас 
незнаних українських художниць ХХ 
сторіччя.  Вперше в історії незалеж-
ної України в одному виставковому 
проекті Мистецького арсеналу міста 
Київ з 16  по 19 червня 2015 року було 
представлено майже весь творчий до-
робок Катерини Білокур.  Це близько 
100 шедеврів, серед яких і олійний жи-
вопис, і малюнки, і невеличкі нариси. 

На відкритті масштабної ви-
ставки була присутня доцент кафе-
дри української літератури, украї-
нознавства та методик їх навчання

У центральному парку нашо-
го міста відбулася виставка квітів, 
присвячена Дню незалежності на-
шої держави. Особливу увагу від-
відувачів привертала композиція 
факультету української філології 
«Матір Божа, Україну збережи!». Ідею 
професорсько-викладацького складу 
факультету втілила студентка 43 групи 
Наталія Левенець. Традиційною окра-
сою виставки була колекція відтворе-
них студентами-філологами старовин-
них рушників історичної Уманщини. 

наголошується на необхідності впро ва-
дження в навчальному процесі загаль-
ноосвітніх та вищих навчальних закла-
дів дисципліни «Українознавство» та 
збереження спеціальності «Україноз-
навство (історичні, філософські нау-
ки)» серед переліку спеціальностей, за 
якими присвоюється науковий ступінь.

* * *

* * *

* * *

* * *

Нещодавно доценти кафедри укра-
їнської літератури, українознавства та 
методик їх навчання Інна Терешко, 
Лариса Йовенко та Наталія Мамчур 
відвідали ІІІ Всеукраїнську виставку 
народної ляльки в столичному Центрі 
Української Культури та Мистецтва.

Українська лялька-мотанка стано-
вить частину української етнокульту-
ри. Зроблена власноруч, оспівана піс-
нями, обласкана казками, одягнена в 
усе своє, домашнє, рідне, вважалась 
оберегом у родині, символом мате-
ринства та зв’язку між поколіннями. 
Вона створена для того, щоб дарувати 
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Тетяна Жвава

ЗА крок до…

Що після себе згодом я залишу?
Лиш купку недописаних рядків,
На підвіконні — недопиту тишу
І заморочок декілька снопів…
Зім’ятих спогадів зо три листочки,
Недопалки не виказаних слів,
Розірвану ненависть на шматочки
І попіл полинових почуттів…
У запалі розбиту чашку гніву,
Обірвану симфонію плачу…
Перетворюся на бурхливу зливу
І вітром з цього світу полечу.

Пливе в осонцену блакить...
Й землі лишивши тлінне тіло,
Душа замріється на мить.

***
Складаю днесь тобі до ніг
Лиш попіл в кришталевих склянках.
Це просто серце. Що ж, ти зміг
Його спалити до останку.

Скажи, чому? Любови жар
Нам крильця обсмалив з тобою,
Зі мною ти злітав до хмар,
Коли ж все стало тільки грою?

Скажи... Та ні... Широкий світ...
Я, певно, відшукаю спокій...
Минулих не повернеш літ...

Востаннє в тиші мої кроки
Почуєш. Та сміється вслід
З твоїх очей жорстокий Локі.

***
Остання ніч в далекім квітні
Забулась у тумані днів,
І доторк рук, таких тендітних,
Й цілунки пристрасні без слів.
Минулу радість, волю жити
Сточила шашіль самоти,
Зів’яли на морозі квіти,
Які колись любила ти.
І в порожнечі... Темній, вічній...
П’ю забуття найвищий дар.
Життя без тебе – тільки звичка,
І згадки – тінь нічних примар.
А день який!.. Хмаринка біла

ТАТУсЬкові

Утомлений, щасливий погляд, 
Коли мотор нарешті запрацює.
Тут все говорить про твій догляд,
А ти усе майструєш, ремонтуєш.
Як завжди з жартами й завзяттям,
Шукаєш знову все нові турботи.
Ти весь гориш своїм заняттям,
Не дивлячись чи будні, чи суботи.
Від рання до пізна працюєш,
Готовий доні прихилити неба.
Ти просто будь, татусю, чуєш?
І більш нічого вже мені не треба. 
Хай паспорт пише, що бажає, 
Для тебе завжди я маленька сонька.
Хай хто завгодно запитає - 
Навіки буду татусева донька! 

Артур Цикалюк

* * *
Сон
Крадькома –
В тіло.
Чорна
Драглистість
Ночі –
З тендітної
Чашки
Дня.
З головою –
В кремовість
Тепла.
Наша
Тимчасовість –
У колисці
Синій.
Вперед!
Там небо
Цілує
Моря
Сіль.

Олександр Шаболдов

* * *
Малює дощ Ваш силует на склі.
Він, як і я, не може Вас забути.
За обрієм зникають кораблі,
А серце точить самоти отрута.
Лиш пам’ять збереже тепло долонь,
Та по алеях, вчора ще зелених,
Блукає Осінь, вбрана у вогонь,
Шарлат плющів і золотавість кленів.
І вже либонь у иншому житті
Торкала я побожно Вашу руку.
Ви усміхались. Та розлуки тінь
Ширяла все над нами чорним круком.
І ось тепер побачу лиш у снах
Задивлені у море сині очі:
Снігами північ замете Ваш шлях,
А мій дощем південні змиють ночі.
Не пролунає безтурботний сміх
У сірій млі покинутого парку,
Лиш ходить по маєтностях своїх
Ясновельможна Осінь як владарка.

* * *
Задимленість
Хмар
Над осонценими
Горами.
Розкидані 
Жовтенькі
Світлячки.
Синій
Кисіль
Неба
Густіє.
Хмари
І гори –
Гніздечко.
Непізнані
Квіти:
« Не йди!..»
«Ні, згодом!..»

* * *
Вишні
Зацвіли.
Серцем –
Білу
Дивину.
Угода
Ночі
Темної
Зелені 
Ще розпукує
Бруньки. 
Змова неба
З білістю.
Горошок –
Додолу.
На бал
Запрошення.
Як вишні 
Зацвітуть.

* * *
Море
Сонячну
Доріжку
Проклада.
Гори
Нанизують
Бісер
Неба.
Солона
Хвиля
Вимагає
Руху.
Коштовності
Нашої
Кімнати
Збирають
Небеса.
Сонце
Хмари
Одягло.
Місячна
Дорога
Померла?..

* * *
Чарівність
Зірки
Крізь
Жалюзі.
Рядки
Любові.
Сонні
Цвіркуни
Креслять
Нотний
Стан.
Прямокутник
Вікна
Намальований.
Плями
Дерев –
Мене
По вулиці.
Очі заплющую.
Дивлюся
Казку…

* * *
Дядько Сашко вижив і за це йому 

варто дякувати
За зиму посивів залишившись 

невідомим
Зараз везе нас напівкозаків додому
Наполовину здорових наполовину 

наляканих
Одеською трасою повз блок-пости 

до Умані
Далі по селах вибитими дорогами
З наближенням дому вивітрюється 

хоробрість
А боязнь незрозуміла знову 

замулює
Дядько Сашко без гасел з боями 

вуличними
Пройшов всю революцію висловив 

її гнів
А зараз кермуючи не може дібрати 

слів
Червоніє мов гіпертонік наче німий 

мучиться

Сергій Рубнікович

* * *
Роздоріжжя розбитих істин.
Дні скорботні і темні сни.
Я один у чужому місті
Загубив відчуття весни.
І немає назад дороги,
І не знайдеш шляхів вперед.
Тільки очі живого Бога
Обіцяють останній злет.

А довкола у танці мертвих
Всі, хто вірить в реальність слів,
І, як завше, жадає жертви
Той, хто сам жити не посмів.
Запалають вогнем і болем
При дорозі святі хрести,
Де шукає бездушний голем
Із минулих життів листи.

Я прозрію і знов воскресну,
Ти кричатимеш: „Розіпни!”
Всі минулі й прийдешні весни
Увійдуть у зимові сни.
Як з останнім цілунком Юди
Зникне в безвість провісний птах,
Я згадаю й навік забуду
Тінь вогню на семи вітрах...

* * *
Вчора лив з неба дощ.
А сьогодні нема.
Лиш світлини старі
Некрологами часу.
Йдеш бруківками площ
Все сама, та й сама,
Мов сумні ліхтарі
Вздовж порожньої траси.
А сьогодні весна
Промайнула вікном,
Срібним помахом крил
Забриніла на вітах.
Весь твій обрій – стіна,
Заґратована склом,
І нема більше сил
Для байдужого світу.

* * *
Гуляє душа у літньому сні:
Хороше щось дуже сниться мені!..
Настільки приємне, що треба 
мовчати!
Але неодмінно його знов почати!

Забути не можна грайливих хвилин!
Вони ароматні, як свіжа ожина,
Вони всі звучать, мов казкові акорди,
Любов їх шифрує у літні кросворди!..

Кросворди полинуть у сніжную зиму,
Але я невпинно, до них знову йтиму!
Щоб кожне словечко змогти 
розгадати
І літо минуле приємно згадати!

Він ще не знає їх а багатьох і не 
знатиме

В обличчя чи на ім’я чи навіть з 
чужих розмов 

Але вони вже йому сняться і 
снитимуться знов

Стоятимуть всі безликі безмовні 
заплакані

Саме тому він їде везе нас бійців 
поранених

Потруєних покалічених тихих 
малих дітей

Усю дорого курить мовчить сопе
Думає що сказати кожній матері.
Нас у машині четверо.
А мало би бути п’ятеро.

Вячеслав Буян


