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…Кажуть, що сьоме дитя в сім’ї — 
особливе. Бо сім — число сакральне.

І дуже добре, якщо ім’я ди-
тяти співпадає з іменем свято-
го, в чий день воно народилось. 

Павлусь знайшовся у родині Ти-
чин сьомим: після Василя, Проні, 
Полі, Михайлика, Ірини та Іванка. 
Потім народяться ще Оксана, Євген, 
Кость, Олександра, Наталя й Сер-
гій. На жаль, з тринадцяти братиків-
сестричок виживуть лиш дев’ятеро 
— на ті часи й так немало. Усі об-
даровані, та один — особливий… 

У майбутньому біографи спере-
чатимуться про точну дату його по-
яви на світ: чи то 27 січня, чи — 28 
січня, чи, як ще точніше покажуть 
згодом віднайдені документи, — 23 
січня? Як там не є, але все одно кож-
на з цих трьох дат пошановує святого 
Павла. Головне, що це сталося 1891 
року в селі Пі′ски на Чернігівщині. 

Вродлива й добросерда мама 
Марія — теж із духовних: її тато 
Василь спершу був дяком у неда-
лекій Рудьківці, потім — у Пісках. 
Рано осиротіла. Рано — у непо-
вних шістнадцять — і заміж вийшла. 

Тато, Григорій Тичина — теж гарний, 
ставний, чорнявий. Вдягався не так, як 
звичайні селяни: та й на всіх фотогра-
фіях його майбутніх дітей не побачимо 
сільської одежі — все «сюртуки» та 
капелюшки. Григорій — псаломщик у 
Пісківській Свято-Троїцькій церкві, син 
дяка Тимофія. А ще пісківських дітла-
хів учить просто у власній хаті, поста-
вивши серед світлиці дві довгих парти. 

Від його прапрадіда, козака Гав-
рила тягнеться ниточка аж до Ти-
чини Гната — полкового старши-
ни самого Богдана Хмельницького. 

Григорій завжди розповідає дітям, що 
на лубочній картині «Переяславська 
рада», що висить на їхній стіні, той за-
порожець зліва — їхній предок. І що 
серед спадкоємців, які мають право на 
частину скарбів легендарного гетьмана 
Павла Полуботка, є прізвища й Тичин.
Григорій пишається родом, але воле-
любний дух, яким дихала Україна за 
Хмельницького та Гната Тичини, за 
століття неволі вивітрився. Скрипку 
своєї тонкої душі Григорій потроху на-
магається налаштувати на імперський 
лад, рідне забуваючи. Дружину кличе 
лиш на російський зразок: «Машею», 
до дітей: «Міша», «Ваня», «Павлу-
ша»... І прізвище «по-панському» пе-
реписав: «Тичинін»! (Вже аж навча-
ючись у Чернігові син Павло повер-
не сім’ї справжнє родове прізвище). 
Павлусь і його брати-сестри зростають 
на народних казках, піснях, колискових 
на зразок «Пішла киця по водицю….». 
А ще — на маминих замовляннях та 
молитвах, перейнятих від сільської 
знахарки Оксани (як зазначить по-
тім Павловий брат Євген, мама була 
набожною і забобонною водночас):
—Хрестюся-молюся, на хрес-
ті спать ложуся, хрестом покрива-
юсь… Перший янгол двері відчиняє, 
другий янгол столи застеляє, Тре-
тій янгол хрещеному народженому 
рабу Божому щастя й долі шукає!.. 
Колись Павло введе ці магічні ряд-
ки у свою щемку, сповнену лю-
бові до України поезію «Війна»…
Вечорами Павлусь полюбляє си-
діти у своєму улюбленому закутку, 
під сволоком на печі. Саме піч по-
служила основою для Павлусевої 
першої картини. Придумав обвес-
ти вуглинкою тінь діда Тимофія, 
коли той заснув навпроти каганця. 

Дід як побачив потім свій сонний 
профіль з роззявленим ротом, — роз-
сердився спочатку, але, роздивив-
шись малюнок, визнав: таки ж схожий!     

Тут, на печі сидячи, й грамоту осво-
їв. Стежачи за батьковою «школою». 

«Найперший мій вірш, який я 
можу пригадати зараз, — згаду-
ватиме дорослий Поет, — вірш 
у′стенний, бо я склав його тоді, як 
ще й читати не умів (а читати я на-
учився рано, сам без нікого, на печі):

Ах ти, зімушка, зіма, ти злюка!
Зімою людям горе.

В декабрє замерзає море».
…Але поки що домашнє 

життя-буття котиться своєю на-
топтаною й радісною стежечкою. 

У що граються дякові нащадки? Як 
і всі пісківські діти: у квача, в опуки, в 
гилки, в куці-баби. Узимку зліпить ко-
жен із кизяка таку собі «ковганку». За-
морозить уночі надворі та й — з’їжджає 
донесхочу в засніженій Тище′нковій 
долині… А яким щастям стали ков-
зани з липового дерева, на лезах від 
коси! Прицюрувала мама ті ковзани 
Павлусеві на ноги, вивела на ковзанку, 
штовхнула в спину легенько: «З Богом, 
Павлуню! З Богом!»… Спершу ноги 
роз’їжджались на всі боки, а потім так 
наловчився, що вже на одній нозі міг 
проїхати ковзанку від краю до краю! 

Але часом ігри дякових дітей таки 
відрізняються од звичайних. Ось Пав-
лусь із братиком закопують обгорт-
ку від цукерки, на якій намальовано 
хлопчика: це ж через двісті років з 
цього хлопчика будуть «святі мощі»!

А то гуляє собі та — як розспіваєть-
ся! І все божественних, жалісних, чи 
й панахидних. Церковнослов’янської 
мови, що нею завше правиться, Пав-
лусь часом не розуміє, хоч і шпарить 
нею справно. В дорослому віці Пав-
ло, разом з братами Євгеном та Іва-
ном, відстоюватимуть право людини 
розмовляти з Богом рідною, україн-
ською мовою. Навіть сперечатимуть-
ся щодо цього з братом Михайлом. 

А то радісно біжить далеко в садок по 
тата: якісь люди приїхали возом і за дя-
ком питають, бо гріб «печатать» треба. 

Одна з найщасливіших розваг дя-
кових і всіх сільських дітей — щорічний 
урочистий церковний похід за село, до 
колодязя в Криничній. Воду святити. 

А ще тато в них дуже «музикаль-
ний». Пишався своїм родинним хо-
ром. Всі діти помагали йому співати 
і в церкві. Дуже тонко почував му-
зику і не зносив найменшої фальші.

Мабуть, саме завдяки татові Павло 
в юності гратиме на багатьох інстру-
ментах і складатиме музику сам, скром-
но підписучись «Павлом Ляличем».

Коли невдовзі хлопчик поїде навча-
тись до Чернігівської бурси, тато завжди 
закінчуватиме листи «в риму»: отже, 
це від нього в Павла поетичний дар!.. 

Але ж і мама Марія в Павлуся — 
справжня народна поетка! Хоч і не-
письменна. Завше має купу незви-
чайних словечок, яких понабирала 
вона хтозна-відки. «Перегулюється 
(вигулюється) небо», «проманіжи-
ти», «окалавуритись», «перемен-
джиґується»… Слівця дітям стра-
шенно подобаються. Павлусь пере-
несе їх навіть у свої майбутні поезії. 
«Розпрозорюватися», «бездорож», 
«безводяно», «хмаріти», «загніт», 

«напашений», «придолинок», — це в 
Тичининих віршах од неї, од рідненької!
Діти навіть жарт із її слівець придумали:
—Біжіть, мамо, а то самовар перегулю-
ється, треба окалавуритись чашками, 
щоб вода не переменджиґувалась!..
…Мами Марії не стане 1915 року: 
помре від хвороби легенів, прагнучи 
ще хоч рік пожити, аби дітей поба-
чити влаштованими і щасливими... 
Аби й далі рятувати їх від всіх бід 
магічним пісківським заклинанням:
—Дідова молитва, бабова молит-
ва, отцьова молитва і материна мо-
литва — визволи мене з нещастя!
Не визволить… Час гряде страшний: 
він поставить на карб Тичининим ді-
тям дяківське походження, навчання 
в духовному училищі (бурсі) та се-
мінарії. А найстрашніша «провина» 
— щира й діяльна любов до України. 
Короткий спалах державності України 
1917 року Павло переживе як осо-
бисте щастя. А її криваву загибель 
— як власну непоправну трагедію. 
У вірші «Одчиняйте двері...» порів-
няє цей спалах з приходом нарече-
ної. Про сумну розв’язку напише, 
звертаючись до України 1918 року:
Хто ж це так із тебе насміяться смів?

Хто у твоє серце ніж загородив?
1923 року Павло рятуватиме від аре-
шту любого брата Євгена, 1935 року — 
брата Івана… А ще ж — громадянська 
війна, нестатки, розкуркулення, голо-
довка, спалення рідних Пісок німець-
кими карателями у другу світову…
Дорогою ціною обійдеться Павлові сво-
бода — як власна, так і братів. Нащад-
ки не вибачать генієві його «вірнопід-
данчих» віршів, надто ж сумнозвісного 
«Партія веде», який пролунає у змертві-
лій від жаху й голоду країні 1933 року… 
Але чимало болю все ж просочиться 
кров’ю з його поезій. Поезій, у яких 
«На стінах тихо плачуть / Шевченко 
і Франко», у яких «Осінь матусі їсти 
несе», а виснажена матуся вже не 
має сили ту страву спожити… Поезії 
про несправедливу війну і нелюдський 
голод. Геніальний «Золотий гомін». 
Так ніколи й не закінчена поема «Про-
метей», де жорстко й правдиво пока-
зано нелюдське суспільство з людей-
гвинтиків, та — багато-багато інших... 
А ще Павло не поставить свого під-
пису під жодним наклепом, він уперто 
помагатиме (у тім числі й грошима) 
молодим поетам, замість «громити» 
їх за «націоналізм». 1959 року Павло 
Тичина виявиться єдиним депутатом, 
котрий добровільно піде з усіх своїх 
високих постів. Бо відмовиться підпи-
сувати закон, котрий дозволяє україн-
цям не вивчати рідної мови. Вірність 
мові Тичина збереже на ціле життя.
Утім, це вже буде в наступній ері Пав-
лового життя. А поки що малий Пав-
лусь стоїть ще тільки на порозі своїх 
звитяг і поразок. Поки що він радо ві-
тається зі світом і бачиться світ йому 
світлим, привітним і українським, 
як напише в своїх шістнадцять літ:

…Струмок серед гаю як стрічечка.
На квітці метелик, мов свічечка.

Хвилюють, маюють, квітують поля —
Добридень тобі, Україно моя!

Марина Павленко

«ДОБРИДЕНЬ Я СВІТУ СКАЗАВ!»
 Про дитинство і виховання Павла Тичини

(До 125-річчя Поета)



Літературознавчі обріїСтор. 2
2016 рік, число 12 (86)

Ненадісланий лист Ігорю Шлямару
Привіт, мій любий Герою! Я знаю, 

що мого чергового листа так і не 
прочитаєш. Бо вже 6-й місяць, як 
тебе немає. Ще досі не можу роз-
друкувати твоє фото на блакитно-
жовтому фоні з сяючою усмішкою, 
бо, як тільки згадаю – відразу важка 
депресія затьмарює розум, а спо-
гади навіюють сум. О, ті спогади…

–Дядьку Ігоре, а там страшно? 
–Дуже, доню. Мабуть, безстраш-

ний тільки наш кіт Патрон. Класний 
такий, веселий, будить, коли заснеш 
на хвилиночку. Добре, коли в землянці 
все обвішане дитячими малюнками, 
а на них і прапори намальовані, і со-
нечко, яке, на жаль, нам не світить, 
і ти бачиш, що це все твоє. І так че-
каєш того повернення додому… Бо 
знаєш, що там ти потрібний, що ма-
туся наварить борщу цілу каструлю, 
а Сашко буде просити, щоб я показав 
йому фотографії і покатав на танкові. 

А як боляче згадувати твої сло-
ва в останній раз. «Іро, Ірочко, не 
плач. Я скоро повернусь. Ото-о-о за-
гуляємо!» – казав ти мамі. «Доцю 
моя, а чого ти плачеш? Усміхнись! 
До випуску приїду!» – обіцяв ти 
мені. Але не приїхав і не прийшов…

Той день я пам’ятаю до-
бре. Звичайний вівторок.

Ми дивилися родиною якусь те-
лепередачу, сміялись і навіть не здо-
гадувались, що ти поряд, так близь-
ко. Сидиш і прощаєшся з нами…

Ти знаєш, а мама відчувала, що 
щось не так. Розмовляючи по телефо-
ну з бабусею, почула стук у двері. Каже: 
«Мам, почекай, бо хтось у двері рветь-
ся». Підійшла до дверей, подивилась, 
а там нікого! Подумала, що здалось. 
Тоді чує, ще раз, тільки сильніший 
стукіт. Вже й тато звернув на це увагу. 

Відчинили, а там тільки вітер зави-
ває. Хто ж знав, що це ти приходив?!

А нащо ти так прабабусю налякав?
«Сплю. Раптом чую, хтось ві-

кна вибиває, аж шибки гудять! Про-
кинулась, одягнулась, протерла очі, 
там наш Ігорочок стоїть, блідесень-
кий зовсім. Я ж як вискочила з ліжка 
і до самісінької зупинки в одній со-
рочці бігла, бо там моя дитина…»

Ні, не подумай, мій рідний, я в жод-
ному разі тебе не звинувачую. Мені 
просто дуже прикро, що загинув саме 
ти. Я знаю: ти герой. Ти врятував люди-
ну, загинув за мене, за свого синочка, 
за Умань, за Україну, за  фронтового

було чути. Далі: «Живіт». Але як? Не 
вкладалось в голові. Коли ми з тобою 
прощались, твій друг  біля домови-
ни, крізь сльози сказав: «Як так, Іго-
ре, ти ж був дуже обережним?!» Досі 
в голові з’являється це питання, що 
назавжди залишиться без відповіді.

Пізніше розповіли. Їхали хлопці 
за їжею та ліками, в замаскованій під 
швидку, машині. Натрапили на за-
саду. Стріляли у водія, а ти накрив 
собою юнака. Поцілила куля, вче-
пилась у живіт і застрягла в спині. 

Перша допомога, крики, поряту-
нок. В швидкій ти загинув. Тоді, сту-
каючи у двері, ти прийшов з усіма 
прощатися, бо знав, що часу обмаль.

Рідний мій, ти знаєш, той солдат 
телефонував бабусі. Він плакав у 
слухавку і нервово викрикував слова 
вдячності, бо на твоєму місці міг бути 
він. А що бабуся? Вона постійно пла-
че. Ото ідемо біля аптеки, побачить 
вивіску з солдатами і гасне на очах.

Бо ти був людиною з відчи-
неними дверима у своє серце.

Надійний друг. Ніколи не за-
бував про своїх. Навіть без при-
воду збирав велику компанію і він, 
привід, обов’язково знаходився.

Хоробрий брат. Мама хвали-
лась завжди, що в неї є захисник.  
Все почалось ще зі школи. За се-
строю, красунею Іринкою, горою 
стояв, бо це ж молодша сестричка.

Найщиріший дядько. Я ніколи 
не забуду твої фірмові, смачнющі, 
спечені солодощі. Це смак мого ди-
тинства. Його важко з чимось по-
рівнювати. А ти, на вигляд, такий 
серйозний, брутальний чоловік ви-
пікав найсмачніші булочки і тістечка.

 Найкращий син, Захисник Укра-
їни і міг бути ще й найдобрішим ді-
дусем. Шкода, що ти не встиг поба-
чити свою онучку, яка народилась 
за 10 днів до  смерті. Не встиг...

Я завжди буду говорити і згадува-
ти про тебе, бо ти мій герой. Я без-
межно вдячна тобі за мирне небо 
над головою. Я знаю, що ти мене 
чуєш і бачиш. Я люблю тебе, дядеч-
ку. Ти мій янгол-охоронець і я відчу-
ваю твій захист. Герої не вмирають!

Твоя «дочечка» – Марина Король

PS. Я вже відбула випуск у школі 
(без тебе!) і стала першокурсницею фа-
культету української філології УДПУ…

брата. Вибач, що мало робили для 
тебе, бо ти робив для нас набагато 
більше і віддав за нас усіх найцін-
ніше – своє Богом дароване життя.

Знаєш, любий, раніше я мріяла 
про гарний одяг, велику родину, про 
життя в Парижі. Але навіщо це все?.. 
Коли  з острахом вмикаєш телевізор 
і вимикаєш його зі сльозами на очах.

 Як би мені хотілося, щоб на го-
ловній площі в Умані викарбували 
імена живих і загиблих героїв АТО. 

Щоб кожен знав, що був такий про-
стий чоловік Ігор Шлямар, який у 
важку для України хвилину пішов 
захищати рідну домівку. Він поди-
вився в очі смерті і віддав своє до-
рогоцінне життя за чуже, загинувши 
в «таблетці», у Станиці Луганській.

Важко пригадувати момент, коли 
тато  сповістив про твою загибель. 
Якась частинка мене просто зникла.

Перше, що  пам’ятаю: «Вби-
ли!». Більше нічого не потрібно 

Справжнім святом стала для не-
давня зустріч із прецікавою люди-
ною: видатним літературознавцем, 
професором Національного універ-
ситету «Києво-Могилянська Ака-
демія» Володимиром Панченком.

Захід відбувався у формі лек-
ції, вже сама назва якої інтригувала: 
«Леся Українка, Микола Зеров, Мико-
ла Хвильовий: несподівані аспекти». 

Виклад був динамічним і жи-
вим, він вдало поєднував глибоку

Організована за сприяння декана-
ту, зокрема декана професора В. О. 
Коваль,  й активної підтримки кафедри 
української літератури, українознавства 
та методики їх навчання, а також уні-
верситетського літоб’єднання імені Ми-
коли Бажана та Науково-методичного 
Центру художньо-педагогічної твор-
чості імені Степана Павленка. 

теорію з практикою (сам автор осо-
бисто об’їздив місця, про які писав і 
розповідав). Навіть найскладніші лі-
тературознавчі аспекти подавалися 
гостем-професором просто, цікаво і зримо. 

На прощання В. Панченко подарував 
Літературному кабінету, що діє при ка-
федрі української літератури, україноз-
навства та методики їх навчання, кіль-
ка своїх чудових книг з автографами.

Корисна й цікава зустріч У рамках святкування 85-річного 
ювілею Уманського державного педа-
гогічного університету імені Павла Ти-
чини студенти факультету ознайоми-
лися із творчістю своїх талановитих 
випускників, які є редакторами всеукра-
їнських видань, членами Національ-
ної спілки письменників України, на-
уковцями, журналістами, дикторами…

Студенти мали можливість по-
чути спогади про студентські роки та 
вірші Віри Балдинюк та Юлії Гончар.

Анастасія Медведєва разом із 
Назаром Слободяником підготува-
ли презентацію книги Віри Балди-
нюк «Крамничка вживаних речей».

Віра Балдинюк близька своїм бун-
тарством. І хоч з часу видання збірки 
минуло ось уже п’ятнадцять років, та де-
які твори і дотепер шокують («А у мене 
небо розіп’яте», «Вроджена», «Спльо-
вую думку, мов з язика волосину»).

Поєднання контрастних образів, 
самоіронія, відвертість, намагання 
вирватися за межі усталеного, ви-
користання непоетичної лексики, 
самокопання-самошукання – це те, що 
притаманне поезії Віри Балдинюк, але це 
і те, що притаманне нашим студентам.

До речі, «Крамничка вживаних 
речей» написана в студентські роки, 
побачила світ у видавництві «Смо-
лоскип». Автор передмови Олек-
сандр Ірванець писав: «Ще в часи 
конкурсу… рукопис В. Балдинюк 
привернув до себе увагу глибокою 
провінційністю, – у якнайкращому 
значенні цього слова». Провінційне 
містечко, провінційний вуз, провінцій-
на поетка… Масштаб – «за межами»..

Уже понад 15 років поспіль кафе-
дра української літератури, україноз-
навства та методик їх навчання та 
науково-дослідна лабораторія «Етно-
логія Черкаського краю», які очолює 
канд. пед. наук, професор Наталія 
Петрівна Сивачук, радо зустрічає 
учнів 8-11 класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів – учасників Регіо-
нального конкурсу з українознавства.

На Конкурсі зібралися учні Косенів-
ської, Кочубіївської, Малосевастянів-
ської шкіл Уманського та Христинівсько-
го районів і шкіл № 3, № 7, № 14 м. Умань.

Той факт, що учні шкіл у такий не-
легкий для України час беруть участь 
у конкурсі з українознавства, за-
свідчує їхню небайдужість до націо-
нальної фольклорно-етнографічної 
спадщини загалом і до надбань тра-
диційної народної культури та фоль-
клору Черкаського регіону, зокрема.

Учні презентували результати 
своєї науково-дослідницької роботи, 
над якою вони працювали впродовж 
року під керівництвом учителів укра-
їнської мови та літератури, керівників 
гуртків українознавчого спрямування.

Виступи учасників оцінювало ком-
петентне журі: завідувач кафедри 
української літератури, українознав-
ства та методик їх навчання, керівник 
науково-дослідної лабораторії «Етно-
логія Черкаського краю», професор 
Наталія Петрівна Сивачук, а також 
науково-педагогічні працівники цієї ж 
кафедри та співробітники лабораторії.

Переможцям Конкурсу було вруче-
но грамоти та книги відомого фолькло-
риста Миколи Костьовича Дмитренка.
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Миколою Макаренком було ска-
зано: «Орнаментація – це, так би мо-
вити, метрика виробу, його пашпорт. 
Це – тому, що 
так певно й так 
правдиво від-
биваються в 
орнаментації всі 
характерні осо-
бливості народу-
творця у кожен 
окремий період 
його існування» 

За змістом та 
формою орна-
менти вишивок 
на рушниках по-
діляють на: 

1. Сюжет-
ні та мотивні. 
Сюжет і мотив 
можуть співпа-
дати, але сюжет 
є більш широким 
поняттям, ніж 
мотив, і може 
складатися і 
декількох моти-
вів, особливо в 
складних ком-
позиціях. Мо-
тив, обмежений 
к о м п оз и ц і є ю , 
розмірами пред-
мету, може не 
повторюватись 
(як правило, це 
вишивка на руш-
никах та культо-
вих предметах), 
або ж один мо-
тив, повторюва-
ний багато разів, 
стає рапортом 
візерунку. На Україні сюжетна вишивка 
більш поширена у культових виробах.

На нашу думку, центральне місце 
на рушнику належить Берегині, яка 
зображена у вигляді квітучого буке-
та, що символізує материнську силу 
природи, нескінченність життя, безпе-
рервність роду. На весільному рушни-
ку в букеті із квітів можна побачити дві 
гілки-родини, які зливаються в одне 
ціле – зародок, з якого проростає нове 
життя – молода сім’я. Дві буйні черво-
ні троянди символізують доброзичли-
вість стосунків між родами. В букеті 
всі квіти і стебла в процесі активного 
руху, зростання. Вишиване коло є уо-
собленням сонця як запоруки життя, 
добра і благополуччя, заклинання всі-
ляких родинних і господарських стат-
ків. Пара птахів є символом кохання й 
сімейного щастя молодого подружжя.

Лебеді у народному світогляді є 
символом цнотливої наготи й неза-
плямованої білизни; повноти задо-
волення бажань; краси; вірного ко-
хання. На весільному рушнику лебеді 
зазвичай, пливуть на горизонтальних 
шевронах води зі згорнутими крила-
ми, високо піднятими лебединими 
шиями, схиленими донизу головами. 

Символізують лагідність, плав-
ність і ніжність подружнього життя. 

Промовистим та наділеним гли-
боким змістом є напис на рушнику: 
«Отец бережет свою дочь до венца, 
а муж до конца». Цей вислів вміщує 
в собі погляди українців на родинне 
виховання, де батько має якнайкраще 
виростити доньку, зберегти її честь, а 
чоловік повинен шанувати та мати по-
вагу до жінки упродовж усього життя. 

Загалом, аналізуючи орнаменталь-
ні тексти вишиваних рушників Східно-
го Поділля, можна стверджувати, що 
на них, мало вплив мистецтво інших 
етнографічних регіонів України. Зага-
лом можемо стверджувати, що мисте-
цтво вишивки розгалужений напрямок 
традиційної культури – зі своїми глибо-
кими історичними коренями. Це вели-
чезний пласт народного доробку, який 
чекає свого старанного дослідника.

Наталія Мамчур

2. Тематичні. Це поділ орна-
ментів власне за зображенням. Тут 
виділяють такі групи орнаментів: 1) 

геометричний; 
2) рослинний; 
3) зооморфний 
( в к л ю ч а ю ч и 
о р н і т о м о р ф -
ний); 4) антро-
поморфні; деякі 
дослідники ви-
діляють окре-
мо ще групу 
тератологічних 
о р н а м е н т і в .

Для прикла-
ду, розтлума-
чимо орнамен-
тальний зміст 
весільного руш-
ника Уманщини 
(див. фото 1). 
Даний рушник 
має рослин-
ний орнамент.

Ми розді-
ляємо думку 
сучасної дослід-
ниці семантики 
орнаменту укра-
їнського рушни-
ка С. Китової, 
що окремі знаки 
можуть підніма-
тися до рівня 
с и м вол і ч н о го 
образу і внаслі-
док цього става-
ти головними в 
орнаменті, інші 
– другорядними. 
Другорядними за 
значеннями є де-
талі, що не впи-

суються в загальне семантичне поле і 
виконують роль декоративних прикрас. 

Український народний орнамент 
акумулює велику кількість інформа-
ції, що перетворює його на універ-
сальній засіб спілкування, відмінний 
від вербальної мови. Через систему 
знаків-образів орнамент накопичує 
та передає не тексти, а комплекси 
своєрідних «формул». Виступаючи 
вмістилищем колективної пам’яті та 
результатом колективного творення, 
орнамент відображає всі нюанси роз-
витку етнічної культури та свідомості. 

Історична Уманщина становить 
значну частину етнокультурного ре-
гіону Східного Поділля. З давніх ча-
сів ця земля славиться мистецькими 
талантами, унікальними скарбами 
культурної спадщини, самобутніми 
народними орнаментальними моти-
вами вишиваних рушників. Розкриття 
орнаменту східноподільських руш-
ників як сакрального тексту є одним 
із джерел вивчення культури україн-
ського етносу. Універсальна система 
знаків рушникового орнаменту стано-
вить інтерес у науковому середовищі.

Починаючи з кінця ХІХ ст. орнамен-
том досліджували М. Біляшівський, С. 
Іванов, Г. Павлуцький, С. Пустовалов, 
О. Пчілка, Б. Рибаков, М. Селівачов, 
Б. Фролов, М. Чмихов, Д. Щербаків-
ський та ін. Дана проблема актуальна 
і серед сучасних дослідників, таких як 
С. Білан, Т. Кара-Васильєва, С. Кито-
ва, Ю. Мельничук, Л. Орел, Н. Сива-
чук, Г. Стельмащук, М. Чумарна та ін.

Більшість науковці стверджують, 
що орнамент – це складна система, яка 
компонується з різноманітних елемен-
тів, знаків, символів. Кожен з цих зна-
ків має свою мову та енергетику. Але, 
взаємодіючи між собою, вони створю-
ють синтетичну енергетичну картину. 
Кожен орнамент відображає якийсь 
аспект Буття, якусь сторону Життя. 

Специфічні риси орнаменту схід-
ноподільських рушників можуть ба-
гато розповісти про історію даного 
етносу та його культурні традиції. 
Як і культура народу в цілому, орна-
мент розвивається не ізольовано. 
Він формується в процесі взаємодії 
різних етнокультурних явищ і є одним 
із цінних документів  історії культури 
етносу. Іще в першій половині ХХ ст. 

Фото 1.
Рушник Весільний. Уманщина.  Кін. ХІХ – 
поч. ХХ ст.
Місце знаходження:село Дмитрушки, Уман-
ський район Черкаська область.
Експедиція: 2001 – 2002 рр.
Архів  н/д лабораторії «Етнологія  Чер-
каського краю» 
УДПУ ім. Павла  Тичини. 

ОРНАМЕНТ СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ 
РУШНИКІВ ЯК САКРАЛЬНИЙ 

ТЕКСТ

У межах роботи науково-
методичного центру «Форму-
вання національно-мовної осо-
бистості в умовах неперервної 
освіти» відбувся конкурс «Майбутній 
учитель-словесник ХХІ століття».

Конкурс проводився у таких ас-
пектах: Науково-методичний проект 
сучасного уроку української мови; 
Науково-методичний проект сучас-
ного уроку російської мови; Науково-
методичний проект сучасного 
уроку української літератури; Науково-
методичний проект сучасного уроку 
зарубіжної літератури; Народознав-
чий науково-методичний проект су-
часного уроку; Науково-методичний 
проект виховного заходу (мовного, 
літературного, народознавчого).

З вітальним словом до присут-
ніх викладачів, конкурсантів, сту-
дентів звернулася доктор педаго-
гічних наук, професор Мамчур Л. І.

Оцінювало фрагменти сучас-
ного уроку, проведені в умовно 
навчальному середовищі, журі в 
такому складі: голова журі Мам-
чур Л. І., доктор педагогічних наук, 
професор; члени журі: Молоканова 
В.М., учитель української мови та 
літератури Уманської міської гімна-
зії; Кучеренко І. А., доктор педаго-
гічних наук, доцент; Пархета Л. П., 
кандидат педагогічних наук, доцент.

Дипломи «Майбутній учитель-
словесник» здобули такі конкурсан-
ти: І місце Бондарук С., студентка 15-с 
групи «Урок української літератури.
Олександр Олесь «Яро-
лав Мудрий» (із циклу «Кня-
жа Україна»)» (5 клас); ІІ місце
Мельниченко О., студентка 12-с 
групи «Урок з української літерату-
ри. Іван Франко «Захар Беркут». 
Сюжет. Змалювання героїчної бо-
ротьби» (7 клас); Височанська І., 
студентка 15-с групи «Урок укра-
їнознавства. Український рушник 
у весільному обряді» (9 клас);
ІІІ місце Юдченко Н., стдентка 15-с 
групи «Урок української мови. Ри-
торика. Зразки промов» (11 клас).

Вітаємо переможців! Бажає-
мо успіхів під час реалізації кре-
ативних педагогічних ідей у май-
бутній професійній діяльності!

У Львові в Інституті україноз-
навства імені І. Крип’якевича НАН 
України відбулася Міжнародна на-
укова конференція «Пам’ятки укра-
їнської мови: жанри і стилі. Діалект і 
пам’ятка». У роботі конференції взя-
ли участь науковці з різних регіонів 
України: Кам’янця-Подільського, Киє-
ва, Житомира, Хмельницького, Івано-
Франківська, Львова, Старобільська, 
Ужгорода, Умані та зарубіжжя: Вар-
шави, Любліна, Загреба, Сегеда.

Пленарне засідання проходило в 
конференц-залі українського храму

науки – Наукового товариства імені 
Шевченка, стіни якого увібрали дух ба-
гатьох подвижників української науки.

Наукова проблематика конферен-
ції була зосереджена навколо  питань  
української діалектології в нерозривно-
му зв’язку з історією української мови.

Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини пред-
ставляли викладачі кафедри української 
мови та методики її навчання В. В. Де-
нисюк, О. Ю. Зелінська, Т. М. Тищенко, 
які виступили з науковими доповідями.
У рамках круглого столу було пре-
зентовано нові наукові видання,

обговорено концепції навчальних під-
ручників для вищої школи із діалек-
тології та історії української мови.

Пам’ятаючи давно всім відо-
мий постулат, що народ існує до того 
часу, поки має власну мову, науков-
ці прагнуть максимально зберегти 
та удоступнити для майбутніх до-
сліджень ученим-славістам говір-
кове багатство української мови.

Емоційності конференції додали 
екскурсії до родинного гнізда митро-
полита А. Шептицького у Прилбичах, 
підземного монастиря в Страдчі та 
перегляд вистав Львівського наці-
онального театру опери та балету.

Кафедра слов’янських мов та за-
рубіжної літератури факультету укра-
їнської філології Уманського держав-
ного педагогічного університету імені 
Павла Тичини організувала та прове-
ла Міжрегіональну науково-практичну 
конференцію «Слов’янська філологія: 
історія, сьогодення, перспективи».

Пленарне засідання вела завід-
увач кафедри слов’янських мов та 
зарубіжної літератури факультету 
української філології кандидат філо-
логічних наук, доцент Осіпчук Г. В.

З вітальним словом до учасників 
конференції звернулася декан факуль-
тету української філології, доктор педа-
гогічних наук, професор Коваль В. О.

Співорганізатором наукового за-
ходу була кафедра слов’янської фі-
лології гуманітарно-педагогічного 
факультету Хмельницького націо-
нального університету (завідувач 
кафедри Подлевська Н. В. – кан-
дидат педагогічних наук, доцент).

Участь у конференції взя-
ли науковці, викладачі й аспіран-
ти 5 вищих навчальних закладів.

На пленарному та секційних за-
сіданнях було обговорено коло пи-
тань, що стосувалися проблем 
лінгвістики, лінгводидактики, етнолінгвіс-
тики, стилістики та літературознавства.

Після пленарного засідан-
ня робота конференції продо-
вжилася у чотирьох секціях: 
«Лінгвістика», «Лінгводидактика», «Етно-
лінгвістика та стилістика», «Літературознавство».

В умовах європейської інтегра-
ції України поряд із високим рівнем 
фахової підготовки майбутніх філо-
логів особливого значення набуває 
іншомовна комунікативна компетен-
ція. Обговоренню ключових проблем 
формування іншомовної компетенції 

студентів на основі інтеграції кому-
нікативного, соціокультурного та між-
культурного розвитку студентів засо-
бами польської мови був присвячений 
виступ кандидата гуманітарних наук, 
доцента Пизеля Пьотра Лукаша.

Молоді науковці, аспіранти різних на-
вчальних закладів України представили 
результати роботи над дисертаційними 
дослідженнями в галузі лінгвістики, 
дидактики, методики викладання мов, 
зарубіжної та української літератури.

Змістовний діалог учасників конфе-
ренції стосувався проблем і перспектив 
розвитку наукових досліджень у синх-
ронії та діахронії польської, української, 
російської мов, зарубіжної літератури.

Після закінчення секційних занять 
відбулися екскурсії до дендропарку 
«Софіївка».

У Гомельському державному уні-
верситеті імені Франциска Скорини 
відбулася міжнародна наукова конфе-
ренція «Скорина і наш час». Приїхавши 
на батьківщину відомого на весь світ 
культурного діяча, просвітителя і гума-
ніста, перекладача Святого Письма на-
родною мовою, учасники мали нагоду 
крізь призму століть ще раз осмислити і 
збагнути неоціненний вклад цього книж-
ника в розвиток слов’янської культури. 
З доповіддю на конференції виступив 
доцент кафедри української мови та 
методики її навчання Василь Вікторович 
Денисюк. Його доповідь була присвяче-
на традиціям Скорини, продовженим у 
художніх текстах староукраїнської мови.

Викладачі кафедри української лі-
тератури, українознавства та методики 
їх навчання спільно з  учителями Род-
никівської ЗОШ I-III ступенів імені Т. Г. 
Шевченка провели засідання Кругло-
го столу на тему «Виховання мораль-
ної самосвідомості дітей та учнівської 
молоді у позакласній діяльності за-
гальноосвітніх навчальних закладів».

Під час роботи Круглого столу роз-
глядалися такі питання, які стосувалися 
виховання моральної самосвідомості в 
учнів: «Формування стійких моральних 
якостей, почуттів, навичок і звичок в учнів 
початкових класів», «Форми та методи 
формування моральної самосвідомос-
ті у позакласній діяльності», «Пробле-
ма самовиховання у творчій спадщині 
українських письменників XX століття».
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Аліна Ягуфарова

лід в пУсТелі

Холодний лід Антарктики
На кінчиках цих пальців
Проситиме романтики
В пустелі твого серця

Проситиме вимогливо, 
вимогливо і тихо
Сплітатиме у плетиво
Й ховатиме від лиха

Серветки з візерунками
Із теплих твоїх посмішок
Із випадкових поглядів
І дотиків на залишок

Бо я ж твоя галактика
Скажи чи віриш в долю
Холодний лід Антарктики
Дарує тобі волю

Холодний лід Антарктики
Люб’язно дає дозволу
На вияви романтики
Пустелі твого розуму

Холодний лід Антарктики,
Не просить, а благає
Не слів вже, не романтики 
Пустельного “кохаю”

Ми побігли до річки, що спала,
Загорнувшись у ніжний туман.
Ти мене цілувати почала…
Ти найкраща з можливих оман.

коХАноМУ Чоловікові

Плету гніздо, у нім затишок
із чистоти і доброти,
З дитячих сонячних усмішок
І щирих слів, що кажеш ти.

А вогник нашого кохання 
Підтримую постійно я
Одним твоїм палким зізнанням,
Що ти - лиш мій, а я твоя.
 
Я - жінка, мати, берегиня
Сімейних цінностей, тепла.
Я, голубе, - твоя дружина,
Зігріта ніжністю крила!..

весняне

Травневим тішилась дощем, 
складала пазли по землі. 
Разом із вранішнім хрущем 
зібрала образ свій на склі. 
Вплітався в коси хитрий жук, 
крутив русяві кучері. 
Тягнувся з променем до рук: 
їм холодно, засмученим.

Анастасія Мазурик

* * *
Десь дівся сон, нема спокою, 
Тривожно на душі.
Топлю у краплях алкоголю 
Переживання ці пусті.
Що так бентежить? Я не знаю.
Можливо, кава? В ній – вина?
Та від безсоння пропадаю
Й дурним думкам кінця нема.
Не розумію, в чому страх?
Чому так серце б’ється?
Мабуть, потерплю скоро крах,
Чи то лиш так здається?
Чогось боюсь, мене щось мучить!
Мов десь пригрілася змія.

…А через кілька днів дізнаюсь,
Що кохаю… тільки я. 

Алла Захарченко

* * *
Загрались у кіно німе.
Застрягли між двома світами.
І не збагнули: головне
Сховалось 
         за байдужими 
                            словами.

* * *
Все, що «до» – не пам’ятаю.
Не існує, не було!
Все, що «до» – навік стираю,
Все пропало, загуло!
Все, що «до» – в вогні згоріло,
Попіл десь пропав.
Все, що «до» – давно померло,
Хтось його прогнав.
Все, що «до» – мені не треба!
Прошу, не питай!
Все, що «до» – ламає ребра,
Краще оминай!
В небесах погасла зірка
І я ставлю крапку.
Все, що «до» – моя помилка.
Все тепер спочатку!

* * *
Слова такі хитрющі!
Такі немовби добрі та прості!.. 
Та коли треба – можуть бути 

злющі.
Або - жорстокі. А чи – бойові.
Гм… Чи слова?
А, може, то людина?
Що має змогу вимовляти, 
Складати в речі ніжні та сумні?..
Спочатку - словом-сіллю рани 

посипати, 
А потім - медом заливать гріхи…

Наталія Голяка

* * *
Хочеться пташкою стати,
летіти далеко у вись.
мріяти про крила пернаті,
що були десь і колись.

хочеться піснею стати,
на твої ноти лягти,
а з подихом - просто мовчати,
і квіткою зацвісти.

вітром в дібровах шуміти,
на вулицях - просто дощем,
з кожною краплиною мліти,
не бути колючим плющем.

виріс

О вісімнадцятій життя свого годині,
Я взяв і виріс. В ту зловісну мить,
Закрив я очі тій малій дитині,
Котра під мріями в середині нас 

спить.

О тій годині трішки став на ноги,
До того вдосталь на колінах 

настоявшись,
Дорослих раптом зрозумів тривоги,
Солодкого дитинства маску знявши.
 
У той момент я просто став на 

рівень,
Коли залежати від когось перестав,
З курчати просто виріс добрий 

півень
І розбудив того, ким зараз став.
 
Всі говорили: «Виросла дитинка!»,
Усі казали: «Вже дорослим став!»,
Але для мене й досі це дивинка:
Хто взагалі таку дурню сказав?
 
Себто дорослий – це вже не дитина,
В роках підріс і враз дорослим став?
Нема різниці і дурна людина,
Котра ввела колись «дорослий 

стан».

приЄМнА БУденнісТЬ

Ніжки гарні, ніжні щоки!
І її швиденькі кроки,
Коли чую - впізнаю!
Коли бачу - як в раю!

Все стає навкруг приємне!
Почуття моє взаємне!
Гріє душу мою й тіло!
Обійму її уміло!

Зацілую і притисну!
…Справу цю, таку корисну,
Я обожнюю робити!
Як же хороше - ЛЮБИТИ!

приходити маревом в снах,
безоднею бути вночі.
містком через латаний дах,
в дорозі по серця ключі.

і бути казкою тою,
де щастя шукають усі,
чи римою стати німою,
чи йти босоніж по росі.

Вячеслав Буян

Віталій Кашоїд

солодке ЗАБУТТя

Твої губи втомились шептати
Пектораль нерозбірливих слів!..
Кожну мить буду я пам’ятати!..
Коли вперше від тебе зомлів!..

У волоссі заплутався вечір!..
Від кохання сп’яніли думки!..
Мої руки знайшли твої плечі!..
За вікном захитались гілки!..

І земля закрутилася в танці,
Зі своєї зійшовши осі!..
Ти сказала «люблю» мені вранці,
І босоніж пішла по росі.

Аліна Калашнюк

Богдан Швець

МеТелик У сТилі рок

Ти тихо прийшов до мене,         
Відкривши нічне вікно,
До музи читав катрени
І пив молоде вино.

Лягали слова порожні
Відлунням чужих думок.
В них айстри і дикі рожі,
Бодлер, і Рембо, і Блок.

А музи дивились млосно,
Байдужі до збитих рим,
Де берег морський і сосни,
І ген над водою дим...

І срібно бреніли струни
На арфі семи вітрів,
Я бачив таємні руни
На мапах химерних снів...

Олександр Шаболдов

На одному з засідань 
літоб’єднання

І раптом, ще так несміло,
Над пломенем ста свічок,
Розправив шипасті крила
Метелик у стилі рок.


