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ПОЕТИЧНА АНТОЛОГІЯ 
(ДОДАТОК ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ) 

 
 

До практичного заняття № 1 
 
Дмитро Павличко 

* * * 
Люблю вночі на небеса дивитись, 
Коли зірки, немов бджолиний рій, 
Поблискують крильми, і повен мрій 
Виходить місяць, як прадавній витязь. 
 
Блакитом неба прагну оповитись, 
Неначе димом тютюну курій, 
Лишити все на цій Землі старій 
І в безмірі небеснім загубитись. 
 
Там десь моя вітчизна неземна, 
Де пахнуть зорі, ніби Євшан-зілля, 
В сивинах сяйва мріє далина. 
 
Та день іде блідий, як породілля, 
І знову я в руках того свавілля, 
Що звершує колиска і труна. 
 
 

Ліна Костенко 
* * * 

Кобзарю, 
знаєш, 
нелегка епоха 
оцей двадцятий невгомонний вік. 
Завихрень – безліч. 
Тиші – анітрохи. 
А струсам різним утрачаєш лік. 
 
Звичайні норми починають старіти, 
тривожний пошук зводиться в закон, 
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коли стоїть історія на старті 
перед ривком в космічний стадіон. 
 
Вона грудьми на фініші розірве 
Чумацький Шлях, мов стрічку золоту. 
І, невагома, у блакитній прірві 
відчує враз вагому самоту. 
І позивні прокотяться луною 
крізь далі неосяжно голубі… 
 
А як же ми, 
 співці краси земної? 
Чи голоси у нас не заслабі? 
Чи не потонуть у вітрах простору? 
Чи сприймуть велич нової краси?.. 
 
Тарас гранітний дивиться суворо: 

А ви гартуйте ваші голоси! 
Не пустослів’ям, пишним та барвистим, 
не скаргами, 
не белькотом надій, 
не криком, 
не переспівом на місці, 
а заспівом в дорозі нелегкій. 
 
Бо пам’ятайте, 
що на цій планеті, 
відколи сотворив її пан Бог, 
ще не було епохи для поетів, 
але були поети для епох! 

 
 
Василь Симоненко 

* * * 
Є тисячі доріг, мільйон 
   вузьких стежинок, 
Є тисячі ланів, але один лиш мій. 
І що мені робить, коли малий зажинок 
Судилося почать на ниві нерясній? 
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Чи викинути серп і йти байдикувати, 
Чи долю проклясти за лютий недорід 
І до сусід пристать наймитувати 
За пару постолів і шкварку на обід? 
 
Коли б я міг забуть убоге рідне поле, 
За шмат ції землі мені б усе дали, 
До того ж і стерня ніколи ніг не коле 
Тим, хто взува холуйські постоли. 
 
Та мушу я іти на рідне поле босим, 
І мучити себе й ледачого серпа, 
І падати з утоми на покоси, 
І спать, обнявши власного снопа. 
 
Бо нива це – моя! Тут я почну зажинок, 
Бо кращий урожай не жде мене ніде, 
Бо тисяча доріг, мільйон 
   вузьких стежинок 
мене на ниву батьківську веде… 

 
 
Іван Драч 

Протуберанці серця 
Ми чуєм трав зелений крик, 
Дощів задумані рефрени, 
Це травень, вічний єретик, 
Так з-під землі бомбить зелено 
На рівні вічних партитур! 
Ми чорні гори перегорнем, 
Ми вдарим серцем в мур зажур, 
Ми розквитаємося з горем 
На рівні вічних партитур! 
Летить прокльон в зимовий сон, – 
Ми розкутурхаєм в двобої 
Людський граніт, людський гудрон 
Багряним громом сили тої, 
Що нас розчахує з добра, – 
Так б’ють з сердець протуберанці – 
Повстанці сонця… Біль вмира 
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У грандіознім сонце-танці, 
В космічнім клекоті тортур!.. 
Так розкошуємо з добра 
На рівні вічних партитур! 

 
 
 
Володимир Вінграновський 

Сільська поема 
На сірому крилі, на скіфській сірій ночі, 
Де все жага, і доля, і мана, – 
Лілова тінь весни, грози вишневі очі, 
І ти, моя любове, не сама! 
 
Я знав цю землю голодом у чунях, 
Арійським запахом бензину і хреста… 
Прогрілися сніги, і на снігах очуняв 
Той крок зерна, що йти не перестав. 
 
Як він пішов! Як вибігли світанки, 
Підплигнули плуги навстріч його ході! 
Носами довгими знюхувались танки 
В зерновий слід – й не вірили собі: 
 
Де літаки? де миші? малярія? 
Туляремія? голодовка? тиф?.. 
А він ішов, той крок зерна, як мрія, 
Ішов крізь них, і збоку, і по них! 
 
Бо там за Ятранню – Веселі Боковеньки! 
Роса і мед, і світлі снігурі, 
Зоря летить, як молодий Шевченко, 
І золоте обличчя у зорі! 

 
* * * 

Поїхали на Сквиру, на гриби, 
На свіже слово, на меди на темні, 
Поїхали за тінями орди, 
Що вічно юні, вічно і зелені. 
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Де дядько крише підсвинкам буряк, 
Де тітка гусям – гиля, гуси, гиля! – 
Де жовтими свічками коров’як 
На наших на козацьких на могилах 
 
Цвіте і плаче жовтими слізьми, 
Очима жовтими – одна-єдина квітка! 
Любове дорога моя бездітна. 
Моя удово, вибачте, – це ми. 
 
Ми карасів наловим до обіду, 
У балачки полізем як на те, 
І так поїдемо, і зникнемо без сліду, 
Що й коров’як по нас не зацвіте. 

 
– Виявіть громадянський підтекст віршів, закладений у традиційні 
символи землі (лану, ниви, могили), води (неба), врожаю (зерна), а 
також в образ самого митця. 

 
 
Іван Світличний 

Завжди в’язень 
Самі собі будуєм тюрми, 
Самі в них потім живемо, 
Самі себе стережемо, 
Вже тюрем – тьма, 
   і в тюрмах – юрми. 
 
А ми – нічого. Женемо 
За муром мур, за муром мур ми. 
Суботники! Аврали! Штурми! 
Вже й ми – не ми. Воно само 
 
Так склалося, так повелося 
І так ведеться здавна й досі. 
Сліпонароджені в тюрмі, 
 
Кому поскаржемось? На кого? 
На чорта лисого? На Бога? 
Тюрма ж – своя, і ми – самі. 
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Мовчання 
Слова – для доблесті, для чину – 
Нуртують, рвуться на язик… 
Прорватись в звук! Прорватись в крик! 
Хоч пошепки! Хоч для почину! 
 
А там… не втерпить єретик, 
Слова лоскочуть голубину 
Наївність вуст. Нема ні впину, 
Ні стриму їм, а ти не звик 
 
Їх, сущих у твоїй подобі, 
Душити в зародку, в утробі. 
Смертельний зашморг – німота. 
 
Слова киплять, зухвалі, горді. 
Та кляпом вкляк язик у горлі 
І кров’ю запеклись уста. 

 
 
Василь Стус 

* * * 
Сховатися од долі – не судилось. 
Ударив грім – і зразу шкереберть 
пішло життя. І ось ти – все, що снилось 
як смертеіснування й життєсмерть. 
Тож іспитуй, як золото, на пробу 
коханих, рідних, друзів і дітей: 
ачи підуть крізь сто твоїх смертей 
тобі услід? Ачи твою подобу 
збагнуть – бодай в передкінці життя? 
Чи серцем не жахнуться од ознобу 
на цих всебідах? О, коли б знаття… 
Та відчайдушно пролягла дорога 
несамовитих. Світ весь – на вітрах. 
Ти подолала, доле, слава Богу. 
На хижім вітрі щезне й ниций страх. 
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* * * 
Ярій, душе. Ярій, а не ридай. 
У білій стужі серце України. 
А ти шукай – червону тінь калини 
на чорних водах – тінь її шукай, 
де горстка нас. Малесенька щопта 
лише для молитов і сподівання. 
Усім нам смерть судилася зарання, 
бо калинова кров – така ж крута, 
вона така ж терпка, як в наших жилах. 
У сивій завірюсі голосінь 
ці грона болю, що падуть в глибінь, 
безсмертною бідою окошились. 

 
– Сформулюйте моральні принципи ліричного героя (наратора) в 
кожному з поданих віршів. 

 
 
Ігор Калинець 

Вогонь Купала 
Молимось вогню, первісному богу гордих, 
у танку шаленства, у гоні інстинкту. 
Хто не втримає ритму, рівноваги, опори – 
назавтра попелом крізь землю ростиме. 
 
Молимось вогню, що тужить нашою кров’ю, 
що папороть серця запалює покликом предків. 
Молимось вогню під його осяйним покровом 
словами гімну, що бентежить терпко: 
 
“Очисти нас від скверни, ватро Купала, 
ти ж сонце годуєш свого полум’я вим’ям, 
що, вранці сховавшись за мряки опалами, 
тіло вогненне у ріках Вітчизни вимиє”. 

 
Під Новий рік 

Вже вечір хмару настромив на місяця вила, 
струснувши з неї снігу блискотливу мерву. 
Навіжені вовки по димарях виють, 
голодні Маланчиної кози на вечерю. 
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Розбісився вітер віником віхол, 
стежки загородив рогачками заметів. 
Тріє царі, згубивши перелазів віхи, 
навколо глобуса блудять, захекані. 
Вже й дідько щедрівку попід вікна відгрюкав, 
не діждавшись гостинця ні навіть спасибі, 
спересердя виламав собі з плота дрюка 
і дванадцяту об дідові ворота вибив. 

 
Повернення 

Ми ще повернемось під вільгу вільх 
у вир вітрів, відваги і натхнення. 
Горять тополі провидінням віх 
до повнозвуччя нашого наймення. 
 
Розбуяна орда празілля і буй-трав 
вже залива по обрії чорнозем, 
над нею сонце – степовий тиран – 
обточує мечі від зимових корозій. 
 
Вискакують із пнів, заслухані у нас, 
гнучкі антени срібних літорослів, 
коли ж то ми на перехресті трас, 
зустрівшись, вибухнем, як постріл. 

 
– Порівняйте образи й символи поданих поезій І.Калинця з 
образністю творів інших поетів-шістдесятників. Визначте 
характерні особливості світосприйняття кожного з поетів. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


