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Т е м а. «Кольорова нiч» Тетяни Яковенко.
М е т а: ознайомитися з життєвим i творчим

шляхом поетеси-землячки Тетяни Яковенко; через
аналiз збiрки «Кольорова нiч» розкрити художню
красу i багатство її поезiй; формува-
ти в учнiв сталий iнтерес до лiтера-
турного краєзнавства, виховувати
внутрiшню потребу вiдкривати iме-
на мiсцевих письменникiв, пiзнавати
їхню творчiсть у контекстi сучасного
лiтературного процесу; плекати лю-
бов до рiдного краю, виховувати по-
чуття прекрасного, вмiння розпiзна-
вати прекрасне у довколишньому
життi; розвивати творчу уяву, вдо-
сконалювати вмiння i навички
аналiзу лiричних творiв.

Т и п  у р о к у: урок формування
вмiнь та навичок.

О б л а д н а н н я: портрет Тетяни
Яковенко, збiрки її творiв, роздруки
вiршiв зi збiрки «Кольорова нiч»,
книжка «Антологiя ХХ ст. Сто по-
етiв Вiнниччини за сто рокiв».

П е р е б i г  у р о к у
Повiдомлення теми, мети, завдань уроку. 
Мотивацiя навчальної дiяльностi. 
Поетична розминка.
Д е к л а м а т о р.

Нiч не буває чорна...
Нiч не буває чорна.
У неї тисячi барв.
Вона бузково-лимонна
Й оранжево-голуба.
Сьогоднi – не та, що вчора,
А завтра – хтозна яка.
Нiч не буває чорна, 
Хоч i глуха-глуха.
Ясно горять каштани
Люстрами бiлих свiч.
Лагiдно огортає 
Нас кольорова нiч:
Калейдоскопи вiкон,
Бризки нiчних авто,
Мружать зiрки повiки:
«Хто яскравiший? Хто?»
Впали на трави хмари
Крапельками роси.
Кожна машинна фара – 
Сяючий апельсин.
Мiсяця кругле жорно
Золоте-золоте.
Нiч не буває чорна.
Чорним буває день.

� Якi кольори ночi змальовуються у вiршi? 
� Чи доводилося вам спостерiгати щось

подiбне?
� Як ви розумiєте вислiв «чорним буває день»?

� Якi думки асоцiюються у вас зi
словами «кольорова нiч»?

� До яких роздумiв спонукає ад-
ресоване читачевi питання: «Хто яс-
кравiший? Хто?»?

С л о в о  в ч и т е л я. Автор цього
вiрша – вiдома поетеса, наша земляч-
ка Тетяна Яковенко, твори якої
ввiйшли до «Антологiї XX ст. Сто
поетiв Вiнниччини за сто рокiв». 

Кожен край має свою лiтературну
iсторiю, наш – особливо багатий на
таланти. Переконливе свiдчення то-
му – названа антологiя. Імена бага-
тьох авторiв, представлених у нiй, ви
знаєте. Назвiть письменникiв –
спiвцiв нашого Надбужжя. (Михай-
ло Коцюбинський, Степан Рудансь-
кий, Микола Трублаїнi, Михайло

Стельмах, Володимир Забаштанський, Василь
Стус, Анатолiй Бортняк, Тетяна Яковенко, Ана-
толiй Загрiйчук...)

� Якi твори цих письменникiв ви знаєте?
Сприймання та засвоєння учнями навчального

матерiалу.
Випереджувальне завдання. (Учень-«бiограф»

озвучує своє повiдомлення «Штрихи до життєвого
i творчого шляху поетеси».)

Тетяна Василiвна Яковенко народилася в селi
Соболiвцi Теплицького району на Вiнниччинi.
Закiнчила фiлологiчний факультет Вiнницького
державного педагогiчного iнституту та аспiрантуру
при iнститутi лiтератури iменi Тараса Шевченка
НАН України.

Кандидат фiлологiчних наук, доцент кафедри
свiтової лiтератури Вiнницького державного педа-
гогiчного унiверситету iменi Михайла Коцюбинсь-
кого.

Член Спiлки письменникiв України з 1988 року.
Автор поетичних збiрок «Совiсть», «Любов вам

до лиця», «Щоденна батькiвщина», «Автопортрет з
конвалiями», «Передчуття трави» та низки лiтера-
турознавчих статей.

Лауреат обласної молодiжної лiтературно-мис-
тецької премiї iменi Миколи Трублаїнi.

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

Людмила ЩЕРБАТЮК,
учитель 

Соболiвської ЗОШ І–ІІІ ст.,
Теплицький р-н, 

Вiнницька обл.

«…ДАЙ МЕНІ ТАК ПРОЖИТИ, 
ЩОБ НЕ ЗРОБИТИ ЗЛОГО»
Урок за творчiстю Тетяни Яковенко

Тетяна Яковенко
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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО
У ч н i в с ь к i  д о п о в н е н н я.
�Якось поетеса зiзналася, що в неї вiршi пи-

шуться самi собою, нiби їх небо «диктує». Цiкаво,
що перший свiй вiрш вона написала, коли їй було
дев’ять рокiв. Його надрукували в пiонерськiй га-
зетi «Зiрка», i юна поетеса тодi одержала багато
листiв з вiдгуками вiд своїх ровесникiв.
�Справою життя Тетяна Яковенко обрала нау-

ку. В одному iнтерв’ю вона розповiла, що викла-
дацьку роботу дуже любить, їй подобається працю-
вати iз сучасною молоддю – трудолюбивими,
совiсними, розумними студентами.
�Тетяна Василiвна працює також i з поетами-

початкiвцями, тринадцять рокiв керує лiтератур-
ною студiєю. Є здобутки – бiльш як два десятки
книжечок юних початкiвцiв побачило свiт.
�Нинi письменниця працює над поетичним пе-

рекладом книги Еклезiаста.
У ч и т е л ь. У поетичному ужинку Вiнниччини

останнього часу збiрка вiршiв Тетяни Яковенко
«Кольорова нiч» – явище досить помiтне. Свою
оригiнальну назву ця книжка дiстала за тематикою
поезiй. Тематично вона дiлиться на п’ять частин.
Розглянемо їх.

Спiкери озвучують результати роботи груп,
кожна з яких опрацьовувала свiй роздiл збiрки.

1-ш а  г р у п а. Ми аналiзували першу частину
книжки «Лабiринти моєї пам’ятi…». Мов кiно-
плiвку, прокручує поетеса кадри свого життя, що їх
закарбувала пам’ять. Вони повертають щасливi
митi дитинства, образи рiдних людей, усе те, що без-
межно дороге, те, що вже сховалося за пеленою ча-
су, те, що «нiколи назад не вертає». Як пiдкреслила
поетеса, «лабiринти моєї пам’ятi... – мої володiння,
єдине, що в мене є». Це те, що грiє душу й авторцi, й
читачевi, воно суголосне своєю теплою й доброю
настроєвiстю кожному, хто йде поетичними
«лабiринтами».

Д е к л а м а т о р. 
Старенька свiтлина, де мама iще молода...

Старенька свiтлина, де мама iще молода,
І я, ще мала, коло мами тулюсь огiрочком,
І мамина мама, i рiчки повiльна вода,
І дiд Станiслав, мамин батько, у бiлiй сорочцi.

І дiд ще не сивий. І в мами коса, як змiя.
І мамин весь рiд – за спиною – гурточком щасливим.
І рiчка тече. І за маму тримаюсь я.
І не боїмось об’єктивностi об’єктиву.

Ще мама не має зятiв, невiсток, онучат.
Далеко й менi до мойого єдиного сина.
Ми просто собi – на свiтлинi – плече до плеча.
І рiчка тече. І далеко iще не осiння.

І дiдовi вуса, i мамина добра рука,
І Книгу Буття хтось над нами у небi гортає.
Старенька свiтлина, де мама, i я, i рiка,
Правiчна рiка, що нiколи назад не вертає…

�Як поетеса вводить читача у свiт свого дитинства?

Хто зображений на свiтлинi?

За допомогою яких художнiх засобiв авторка зма-

лювала картини дитинства?

Як ви розумiєте вислiв «Старенька свiтлина, де ма-

ма, i я, i рiка, правiчна рiка, що нiколи назад не

вертає...»?

Вiршi першого роздiлу збiрки дають уявлення
про розмаїтий свiт поетеси. Впадає в око велика
кiлькiсть творiв-присвят нашим знаним землякам:
художникам М.Бондарю, В.Абрамову, А.Чебикiну,
М.Бабiю, тележурналiстцi Г.Секрет та багатьом
iншим. Це свiдчення щирої поваги авторки до лю-
дей, якi своєю творчiстю звеличують рiдне Подiлля.

Д е к л а м а т о р. 
Ганнi

Ганнi Секрет, славнiй подiльськiй
тележурналiстцi на ювiлей її автор-
ської передачi «Будьмо знайомi».

Не треба дивитись зблизька,
Щоб не ослiпнути:
Жiнка, як спалах блискавки
В небi розiп’ятiм.

З нею так легко й радiсно
Творчiстю скреснути.
Жiнка, як зiрка вранiшня
В чорному Всесвiтi.

Голос – м’який i лагiдний,
Телеуставлений.
Жiнка – яскрава райдуга,
Сонцем осяяна.

Сонячний промiнь лащиться
Теплими бризками.
Жiнка – чорнява ластiвка
В небi подiльському.

Лишишся в телевiчностi
Мудрою, доброю.
Хай тобi, Ганно, свiтяться
Зорянi обрiї!

� З чим порiвнює автор красу лiричної героїнi?

Якi епiтети використано для опису голосу Ганни Се-

крет?

Знайдiть порiвняння, що лаконiчно й вичерпно ха-

рактеризує «сонцем осяяну» телеведучу.

Прокоментуйте рядки вiрша «Жiнка – чорнява

ластiвка в небi подiльському».

Який змiст укладено в побажання «Хай тобi, Ганно,

свiтяться зорянi обрiї!»?

2-г а  г р у п а. Ми опрацювали другу частину
збiрки пiд назвою «Як важко обнiматися криль-
ми...». Сюди ввiйшли поезiї, що є чудовими зразка-
ми iнтимної лiрики. Вони глибокi, емоцiйно наси-
ченi, пiдкуповують довiрчою тональнiстю, а водно-
час iнтригують «нетривкою безгомiннiстю», у якiй
так багато недомовленого.



Д е к л а м а т о р.
Кольоровий короткий кадрик…

Кольоровий короткий кадрик:
Третiй ярус, мов край безоднi.
В переповненому театрi
Ми – самотнi.
Ми – самотнi. Нас тiльки двоє:
Ти – для мене, i я – для тебе –
Над землею i над юрбою
В театральнiм високiм небi.

Десь далеко внизу вельможi, 
Їхнi слуги i їхнi кралi.
Ми удвох у порожнiй ложi,
В пiднебесному задзеркаллi.

Ледве чутно спiвають лютнi,
Теж невидимi i високi.
Бачиш, скiльки зiбралось люду
В грандiозну для нас масовку.

Щоб незримi для всього свiту
Ми творили маленький храмик –
Над оркестрами i софiтами,
Понад долями i роками.
Кольорова слiпучiсть кадру.
Так, для згадки, а не iсторiї.
Я погоджуюсь: свiт – театрик,
Не останнi ми в нiм актори.

�Пояснiть назву поезiї «Кольоровий короткий кад-
рик...».

«У переповненому театрi нас тiльки двоє...» – як
ви розумiєте цей вислiв?

Визначте художнi засоби, використанi в рядках
«Ми творили маленький храмик – над оркестрами i
софiтами, понад долями i роками; кольорова
слiпучiсть кадру».

Д е к л а м а т о р.
Мiсяць тече крiзь шибку...

Мiсяць тече крiзь шибку в срiбному павутиннi,
Сяєвом переповнений, аж не грiх перелитись.
Танець вогню у грубцi вимальовує тiнi
Дуже рожевi, наче подихи лiта.
Нетривка безгомiннiсть крижаного полону,
З вiчностi народившись, щезне у вiчнiсть.
Тепло i таємничо в Fротi вузькiм долонi
Свiтиться, наче мушля прозора, свiчка.
В кожнiй такiй хвилинi – неповторнiсть експромту.
Хай собi проминає… В повтореннi що за сенс?
Що там чекає завтра? За стiною? За горизонтом?
Нiчого не хочу знати.
Люблю тебе.
От i все.
�Про яку неповторнiсть мовиться у вiршi?

Чому лiрична героїня не хоче знати, «що там чекає
завтра»?

Спираючись на текст, доведiть, що поезiї Тетяни
Яковенко притаманна виразна метафоричнiсть.

3-т я  г р у п а. «Нi в пам’ятi... нi в словi... нi ввi
снi...» – у цьому роздiлi збiрки вiршi повiдують про
внутрiшнi болiння-борiння лiричної героїнi, про
гiркi розчарування, про «щемливих слiв знецiненi

карати…». А проте вона сильна, спроможна пiдняти-
ся над розпачем i вийти на хвилю iронiї, щобiльше –
самоiронiї.

Д е к л а м а т о р.
Паморозь

Уривок
Трохи сумно, а трохи смiшно.
Так воно i розбилось:
Пробiгала маленька мишка,
Хвостиком зачепила
Наше кохання,
Череп’яне та ще й пусте,
А думали – золоте…

�Якi алюзiї зроджує текст?

Доведiть спорiдненiсть вiрша з усною народною
творчiстю.

Окреслiть дiапазон почуттiв, переданих рядками
«Наше кохання череп’яне та ще й пусте, а думали –
золоте...».

Д е к л а м а т о р.
Щемливих слiв знецiненi карати...

Щемливих слiв знецiненi карати.
Вiд них уже не стане гаряче.
І важко, наче ворога карати,
Вдивлятися в iмлу твоїх очей.
Отих очей, якi уже – маленькi втiкачi.
Отих очей, якi на пiвобличчя,
На пiвобличчя сяяли вночi.
Пливе рiка в своїм повiльнiм танцi.
Стара верба, немов питальний знак.
Ну й як воно,
Що ми були коханцi?
Печально? Смiшно? Страшно?
Чи нiяк?
Щасливих слiв дрiмаюча пружинка.
І вiчний свiт, байдужий i нiчий,
Де ти i я. І незнайома жiнка.
Тобi не жахно з нею уночi?
Пливе рiка, повiльна i холодна.
Життя пливе. Десь був у ньому ти.
Мiй бiль. Мiй жах. Мiй найгiркiший спогад.
Мiй сон. Мiй рай. Мiй ворог золотий.

�Чим вразив вас цей вiрш?

Вiдштовхуючись вiд термiна «антонiмiчнiсть», до-
ведiть умотивованiсть поєднання дiаметрально про-
тилежних понять у двох прикiнцевих рядках поезiї.

Викладiть своє розумiння словосполуки «ворог зо-
лотий».

4-т а  г р у п а. Роздiл «...Обережними фарбами
слiв малювати глибiнь твого голосу, серце кольору
ночi» – особливий. Його можна порiвняти з разком
розсипаного намиста. Вiршi, що становлять змiст
роздiлу, – це поетичнi дво-, три- i чотирирядковi
мiнiатюри, що вражають екзистенцiйною сконден-
сованiстю, калейдоскопiчною мiнливiстю образiв,
глибокою й шляхетною чуттєвiстю. Марна рiч
аналiзувати їх: то сплески трепетної сповiдальностi,
скалки щастя, що вiдсвiчують «тугою спогаду», то
терпка музика прощання i жаске прагнення повер-
нути «таємну музику» коханих очей.

– 50 –

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             



– 51 –

        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО
Д в о є  д е к л а м а т о р i в  (почергово).

* * *
думаю вночi про тебе
свiтиться серце в грудях

* * *
снiжинко
поцiлуй його за мене
умри за мене в тому поцiлунку

* * *
очей твоїх безкiнечнiсть
срiбне свiчадо судьби

* * *
iнiй спiває
свiтиться кожна стеблинка
зима моєї любовi

* * *
так i залишиться в пам’ятi
ти я i третiй – вогонь
на бiлому тлi зими

* * *
вiдбиваюсь в твоїй душi
як зоря в опiвнiчному плесi
не потривож води

* * *
на вершечку скелi –
квiтка вогню
а внизу – рiка
подiлися крильми

* * *
таємна музика очей
густа i чорна i всевладна
тiльки вона залишиться в пам’ятi
завтра
коли облетить жасмин

* * *
скалки щастя пектимуть не зразу
туга спогаду тихо пливе
легко душить
вбиває поволi

* * *
в час глибокої ночi 
у душi
незримий оркестр
насолоджуйся кожним звуком
прощаючись з тим
що втрачаєш

* * *
повiльно-повiльно 
виходжу з любовi
неначе з нiчної рiки
ще можу вернутись
поклич
не покличеш
прощай 

5-т а  г р у п а. Поезiї роздiлу «Голос чорної
вiолончелi» увiбрали в себе промовистi акорди, що
звучали в минулому, виповнюють сьогодення, стру-
менять у майбутнє. Це вiршi, у яких подiї, образи, по-
чуття набувають «глибокої густої перспективи». Це
вiршi, що дають читачевi змогу пережити «пресвiтле
страждання», без якого «душа не є душею…» 

Д е к л а м а т о р.
Слiпучий спалах нiжностi i болю...
Слiпучий спалах нiжностi i болю,
Який лиш потiм музикою стане,
Розсипавшись на скалки кольорiв,
В скарбницях чорних пам’ятi. Його

Легкi примарнi обриси набудуть
Глибокої густої перспективи.
Заплющу очi – прийдуть кольори –
Окремо кожен, чистi i повiльнi,
Як голос чорної вiолончелi.
Упiзнавай, вертайся, повтори
Пiвнiчне сяйво болiсних розрядiв,
Де так переливаються тягучо
Печаль у радiсть, радiсть у печаль,
Печаль у радiсть… Ірреальнiсть фарб
Уже стає реальнiстю отого
Пресвiтлого страждання, що без нього
Душа не є душею…

�Що дає авторцi пiдстави порiвняти кольори (по-
чуттiв) з голосом вiолончелi?

Якi образи вiрша виявилися для вас несподiвани-
ми?

Надайте образовi «пресвiтлого страждання»
змiстової наповненостi; оформiть свою вiдповiдь у
розлоге висловлювання.

Д е к л а м а т о р.
Молитва до Бога

Дозволь менi жити тихо,
Не заздрити, не гнiватись,
Не побажати лиха
Нiкому на бiлiм свiтi,
Не порадiти болю,
Не позлоститись з горя,
І не узнать нiколи,
Хто мiй найбiльший ворог.
Господи Вседержителю,
Божим пiдтримай словом,
Дай менi так прожити,
Щоб не зробити злого,
Злого не тiльки вчинком,
Але й у думцi грiшнiй,
Боже, я ж тiльки жiнка,
Дай менi в серце тишi.
Дай менi в серце миру,
Лагiдностi у мислi,
Дай менi в душу вiру.
У найдревнiшiм смислi.
…Дозволь менi жити тихо.
…Дай менi в серце миру.
…Дай менi вiру.

�Як ви гадаєте, що спонукало авторку молитовно
звернутися до Бога?

Якi основоположнi принципи народної моралi
озвученi у вiршi?

Спробуйте скласти свою молитву-прохання до Все-
вишнього, висловивши в нiй найсокровеннiше.

Пiдсумок. 
«Мiкрофон».
Яка з поезiй Тетяни Яковенко найбiльше сподо-

балась?
Пригадайте кольорову гаму проаналiзованої

збiрки поезiй. Якi почуття, суголоснi вашим, осло-
вила поетеса.

Домашнє завдання. Написати мiнi-твiр «Чарiв-
на казка кольорової ночi» (за мотивами поетичної
збiрки Тетяни Яковенко).


