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   Тема. «Страшні слова, коли вони мовчать…», «Хай буде легко. Дотиком 

пера…» Л. Костенко – ліричні роздуми про значення слова в житті 

людини, суть мистецтва, його роль у суспільстві.     

Мета: розкрити жанрове й тематичне розмаїття її творчості; познайомити 

з особливостями індивідуального стилю; формувати власне ставлення до 

таких особистостей, як Ліна Костенко; виховувати любов до поезії; 

розглянути поетичні твори Ліни Костенко, визначаючи їх філософічну 

спрямованість і психологізм; розвивати вміння студентів задумуватися 

про вічні істини, про здатність людини протистояти уніфікації й насиллю 

над індивідуальністю; виховувати любов до поезії. 

 

Так чого ж я шукаю і чим я жива 

                                                                     Велемовний світ, велелюдний. 

                                              Ви поезія, вірші? 

                                             Чи тільки слова? 

Л. Костенко 

    Матеріали до уроку: 

 

    Сьогодні ми поговоримо про людину, яка для багатьох уособлює 

альтернативну, тобто справжню Україну. Той вимір і ту систему координат, 

від яких, на жаль, чимала (і це прикро) частина суспільства відходить. Яскрава 

представниця незабутнього й ще не до кінця усвідомленого «феномена 

шістдесятництва», вона є тим міцним магнітом, що тримає український світ. 

Прониклива, наділена пророчим даром сучасниця, вона неодноразово 

надсилала нам свої перестороги. Зокрема, у романі у віршах «Берестечко», або 

в книжці «Дві Русі» писала: «… від людства мало що й залежить. Вони 

делегують повноваження своїм урядам і президентам, а там уже діють такі 

механізми політики, на які людство має хіба що мінімальний вплив. А надто, 

коли взяти до уваги, хто стоїть біля пультів світової політики. Час великих 

постатей, схоже, проминув, дедалі частіше приходять до влади висуванці 

великих кланів, у практиці яких відсутня етика філософії буття…» 

   У нашому житті є багато проблем, які потребують послідовного 

осмислення, спокійних та розумних міркувань. Існують одвічні питання, які 

протягом тисячоліть хвилюють людство. Існують питання, але ж і досі не 

існує на них відповідей. Кожна мисляча людина звертається до цих питань, 

обмірковує та осмислює головні морально-етичні проблеми нашого життя. 

Зрозуміло, навряд чи хтось із нас дасть остаточну відповідь на них. Але ж ми 

маємо скласти власну думку, особисте ставлення й керуватися ним у своїх 



вчинках. 

   Одним із таких важливих філософських питань є питання протистояння 

неповторного та буденного, творчого підходу й банальності. Це питання 

широко висвітлювали у своїх творах українські письменники, зокрема й Ліна 

Костенко. Поетеса підкреслює, наскільки важливо бути особистістю, мати 

власну точку зору, мислити творчо та неординарно. 

       Сучасний український письменник Юрій Андрухович колись сказав про 

Ліну Василівну: «Саме вона прищепила сотням тисяч українців непохитну 

впевненість у тому, що цензура — це зло і злочин, а самоцензура дорівнює 

самогубству. Саме вона привчила не дуже сміливих людей до того, що слова 

«незалежність», «гідність» і «свобода» існують у мові не просто так». 

     «Совість нації» - саме так називають понині Ліну Костенко, бо вона не 

просто письменниця, вона – ціла епоха, яка завжди жила для України, для 

народу і постійно дихала в унісон разом із своєю Батьківщиною. Важко 

переживала й переживає всі історичні події, які відбуваються на теренах рідної 

країни, адже має велике любляче серце. Вона не йде на компроміси з владою, 

не дозволяє підкупити себе державними нагородами та відзнаками. Вона 

безкомпромісна в оцінках людей незалежно від чинів і звань — і себе не 

дозволяє улестити й заколисати. Так, вона не прийняла премії «Золотий 

письменник України», відмовилася від звання Героя України, яке хотів 

присвоїти їй В. Ющенко. «Політичної біжутерії не ношу», — пояснює вона 

свою громадянську позицію. 

       

 Поезії  

«Страшні слова, коли вони мовчать»: ліричний роздум про значення слова 

в житті, свідомості людини, про сутність мистецтва, про призначення поета 

й поезії, про відповідальність митця перед народом. 

Страшні слова, коли вони мовчать, 

коли вони зненацька причаїлись, 

коли не знаєш, з чого їх почать, 

бо всі слова були уже чиїмись. 

 

Хтось ними плакав, мучивсь, болів, 

із них почав і ними ж і завершив. 

Людей мільярди і мільярди слів, 



а ти їх маєш вимовити вперше! 

 

Все повторялось: і краса, й потворність. 

Усе було: асфальти й спориші. 

Поезія — це завжди неповторність, 

якийсь безсмертний дотик до душі. 

 

 

 

Паспорт твору «Страшні слова, коли вони мовчать» 

 

Автор  Ліна Костенко 

Назва твору «Страшні слова, коли вони мовчать» 

Рік написання 1977р. 

Літературний рід лірика 

Жанр  ліричний вірш 

Вид лірики філософська 

Мотив значення слова в житті людини, сутність поезії 

Ідея показати силу слова 

Літературна напрям,  

течія 

модернізм,  неоромантизм 

 

Віршовий розмір п’ятистопний ямб із пірихієм 

Історія написання філософські питання про сутність поезії, про місію 

митця для Ліни Костенко (особливо для неї, яка 

пішла у «внутрішню еміграцію» на знак протесту 

проти відновлення тоталітаризму в СРСР і понад 

16 років змушена була писати «в шухляду»), як і для 

всіх «шістдесятників», були особливо актуальними, 

що вилилося в низку творів, де ця проблематика 

стає осердям уваги 



Додаткові відомості  Вірш суголосний з творами «Contraspemspero!» Лесі 

Українки та «Стилет чи стилос?» Є. Маланюка 

Висновок  «Поезія – це завжди неповторність» 

Художні засоби 

Епітети  «страшні слова», «безсмертний дотик» 

Метафори  «слова мовчать, причаїлись», «хтось ними (словами) 

плакав, мучився, болів»  

Анафора  у першій строфі другий і третій рядки 

починаються словом «коли» 

Антитеза «краса й потворність», «асфальти й спориші» 

Оксиморон «слова мовчать» 

 

«Хай буде легко. Дотиком пера...»: ліричні роздуми про значення слова в 

житті людини; суть мистецтва, його роль у суспільстві; філософський етюд 

про пам’ять, почуття, відчуття існування, в якому перемішалися чорне й біле, 

добро й зло; життєві пріоритети особистості; громадянський пафос твору; 

ремінісценції (відгомін) біблійної риторики; асоціативні роздуми про кохання; 

образотворчі засоби вираження почуттів ліричного героя.  

«Хай буде легко. Дотиком пера...» 

Хай буде вічно. Спомином пресвітлим.  

Цей білий світ — березова кора,  

по чорних днях побілена десь звідтам.  

Сьогодні сніг іти вже поривавсь.  

Сьогодні осінь похлинулась димом.  

Хай буде гірко. Спогадом про Вас.  

Хай буде світло, спогадом предивним.  

Хай не розбудить смутку телефон.  



Нехай печаль не зрушиться листами.  

Хай буде легко. Це був тільки сон,  

що ледь торкнувся пам'яті вустами. 

   «Недумано, негадано...»: інтимна лірика, що спонукає до роздумів про сенс 

кохання як усепоглинаючого, всеохоплюючого почуття; персоніфікований 

образ кохання; лірична героїня – вразлива особистість, яка бачить себе 

частинкою досконалого світу природи; сповідальність у вираженні почуттів; 

засоби поетичної мови.  

    Вірш «Недумано, негадано» Ліни Костенко — ліричний витвір української 

літератури, який висвітлює освідчення в коханні. Прочитавши вірша, ми 

бачимо, що почуття авторки на стільки глибокі, що сюжет переданий 

яскравими подіями та переживаннями. «Недумано, негадано» — ідилія 

нерозривного кохання та страждання за майбутнє. 

«Недумано, негадано...» 

Недумано, негадано 

забігла в глухомань, 

де сосни пахнуть ладаном 

в кадильницях світань. 

Де вечір пахне м'ятою, 

аж холодно джмелю. 

А я тебе, 

а я тебе, 

а я тебе 

люблю! 

Ловлю твоє проміння 

крізь музику беріз. 

Люблю до оніміння, 

до стогону, до сліз. 



Без коньяку й шампана, 

і вже без вороття, — 

я п'яна, п'яна, п'яна 

на все своє життя! 

   Кохання — всепоглинаюче, всеохоплююче почуття. Вiрш Лiни Костенко 

Недумано, негадано... — освiдчення в коханнi. Почуття лiричноï героïнi такi 

глибокi — до стогону, до слiз, i хочеться ввiбрати кожен промiнець, що 

випромiнює коханий: Ловлю твое промiння крiзь музику берiз. Задушевнiсть 

змальованоï картини пiдтримується романтичним пейзажем на початку твору, 

який покладений на музику i став прекрасним романсом.  

Тема: зображення ліричної героїні в кульмінаційний момент любові, коли 

вона, сп’яніла від щастя, шукає прихистку у вечоровому лісі і дає вихід 

емоціям.  

Ідея: оспівування всепоглинаючого, всеохоплюючого почуття кохання; 

утвердження думки про те, що світ прекрасний, якщо в ньому панує любов.  

Літературний рід: лірика  

Жанр: ліричний вірш  

Вид лірики: інтимна  

Віршовий розмір: ямб  

Римування: суміжне  

Метафори: кадильниці світань; музика беріз; вечір пахне м’ятою; 

 Риторичні оклики: Я п’яна, п’яна, п’яна на все своє життя! 

    «По сей день Посейдон посідає свій трон». 

По сей день Посейдон посідає свій трон. 

У правиці тримає тризуба. 

В голубій одіссеї реліктових крон 

причаїлась і зваба, і згуба. 

 

За кущами заліг як не Фавн, то Амур. 



А мужчини високі і мужні. 

І виходить із піни антична ґламур, 

виливаючи море із мушлі. 

 

Понад хмари стоїть величавий Парнас. 

На Олімпі лютує Юнона. 

І Пегас, як фугас, пролетів і погас, 

зачепивши крилом Посейдона. 

Просто хочеться моря. Ні Скілл, ні Харибд. 

І богиню із піни, невзуту. 

Поки танкер якийсь не наскочить на риф 

й не розіллє муари мазуту. 

     Вірш написано під впливом вражень від перебування на Сицилії. Цей острів 

у Середземному морі — «густий концентрат античності», тому для втілення 

художньої ідеї авторка використовує образи давньогрецької міфології. Аби 

зрозуміти зміст вірша, проаналізуємо спочатку кожну його строфу. 

    У першій строфі з’являється образ Посейдона — могутнього 

давньогрецького бога, володаря світових вод. У руці він тримає тризуб як 

символ влади над усім підводним царством. У метафоричному образі голубої 

« одіссеї реліктових крон» відтворено постійний рух вод, красу й вічність, а 

водночас і небезпеку моря. 

   У другій строфі земний світ, населений богами й духами, утілено в образах 

Фавна, Амура та Афродіти («виходить із піни антична гламур») як уособлення 

духів природи та кохання. Земний світ є також домівкою для людини, 

прекрасної й мужньої водночас. 

   У третій строфі відтворено небесну, божественну сферу в образах 

«величавого Парнасу» та Олімпу як символів високої поезії та верховної 

влади. Цікаво, що ці три світи не відмежовані один від одного: Афродіта, 

богиня кохання, виходить із води (за міфом, вона з неї народжена), а Пегас, 

чарівний крилатий кінь, що літає в небі, у міфі пов’язаний із Посейдоном1. У 

такий спосіб Л. Костенко творить вертикальну вісь — небесний, земний і 



підводний світи. Цей міфопростір існує в єдності, гармонії і красі. Він 

нерукотворний, вічний і весь одухотворений, сповнений величі та спокою. 

    Античний світ протиставлено сучасному — мінливому, небезпечному й 

дисгармонійному (четверта строфа). Його у творі символізують давньогрецькі 

чудовиська, уособлення небезпек технічного розвитку людства. Завдяки 

цьому образному ряду Л. Костенко творить другу вісь, часову, у якій 

відбувається перетікання минулого в теперішнє й майбутнє. Минуле 

довершене, теперішнє — це коротка мить спокою та краси («хочеться моря... 

І богиню із піни, невзуту»), майбутнє — руйнівне (танкер «розіллє 

муари2 мазуту»). 

   1 Герой Беллерофонт приніс жертву Посейдону, після чого богиня Афіна 

подарувала йому золоті віжки, які він накинув на Пегаса, осідлав його і здолав 

на ньому потвору Химеру. 

   2 Муар — шовкова тканина з мінливим хвилеподібним полиском. 

   Як бачимо, вірш належить до філософської лірики й відтворює контрастне 

світовідчуття поетеси: людина — природа, гармонія — дисгармонія, мить — 

вічність. 

Домашнє завдання 

Вивчити напам’ять одну з поезій  (на вибір).   

Прочитати роман у віршах «Маруся Чурай». 

Фото конспекту уроку присилати на електронну пошту 

irinanikolaevna1977@ukr.net  
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