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До практичного заняття № 3 
Василь Голобородько 

Без імені 
Викрали моє ім’я 
(не штани ж – можна і без нього жити!) 
І тепер мене звуть 
той, у кого ім’я викрадено. 
Я вмію сіяти і мурувати білі стіни, 
і коли я посію, то всі дізнаються, що сіяв той, 
у кого ім’я викрадено, 
а на білих стінах я завжди пишу: 
стіну вибудував той, у кого ім’я викрадено. 
Привітальні телеграми і листи 
ідуть уже на моє ім’я, 
на ім’я того, у кого ім’я викрадено. 
Уже всі примирилися (бо ж і сам давно) 
із моїм новим ім’ям. 
Дружина теж звикла. 
Тільки от не знаю, як бути дітям, 
як їх кликатимуть по батькові? 

 
Сам за деревом 

З-за дерева узнаю, що я вже не я, 
     а дощ за деревом. 
Тепер мої вівці пасуться без мене. 
А я стою за деревом і думаю, як же мені бути, 
щоб про мене люди знали тепер – коли я є дощ? 
Бо дощ тільки тоді є дощем, коли в довге волосся 
вплітає соняшники, 
бо тільки тоді люди і знають, що то йде дощ. 
А як же мені бути, коли я стою за деревом, 
чим тепер мені виявляти людям свою людську суть, 
хоч і суть дощу я вже вмію 
виявляти довгим волоссям? 
Невже тепер я уже не я, коли я є дощ? 

 
– Які особливості безпосереднього “дитячого” сприйняття можна 

спостерегти у поданих віршах В.Голобородька? 
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Микола Воробйов 
* * * 

свобода іншого 
обмежує 
мою 
свободу 
 
моя свобода – 
ворожий меч 
для іншого 
 
кінець світу 

 
* * * 

Ти приніс усе, що міг, 
але що ти міг принести, 
коли йшов і казав: 
візьму. 
Хіба знайдеш себе в інших, 
Коли хліб поділять, 
і одному не вистачить? 

* * * 
багато є знаків 
у кінці дороги 
 
багато є знаків 
про кінець дороги 
 
а кінець дороги 
там де ви стоїте… 

 
– Які екзистенційні мотиви проявлені у віршах М.Воробйова? 

Співставте поетичне і живописне світосприйняття митця. 
 
 
Михайло Григорів 

Загарбання пісками 
дедалі 
ширшає 
вікно 
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без 
дерева 
навпроти 

 
Поверхні форм 
із 
сухої світлости 
речей 
сіє 
вітер 
сіль 
погорди 
 

Босі зерна 
у 
вузлі пагорбів 
шукають дерево 
якого 
не 
несли 

 
Над річкою увечері 

мов силует 
води 
ця 
фраза 
на піску 

 
– Які образи постають у вашій уяві під час читання поезій 
М.Григоріва? 

 
 
Віктор Кордун 

Тиша 
Підвів мене Господь-Бог 
до великої тиші 
й спитав: 
що ти можеш 
на ній написати? 
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Я сказав, що хотів би 
написати по цій ось тиші 
іще таку тишу, 
заради вслухання в яку 
слід було неминуче 
створити цей світ. 
 
Мовчуще 
стояла між нами 
смолиста поліська ніч, – 
безмежна і безгомінна. 

 
* * * 

Внутрішня далеч облич недосяжна: 
перспектива розпаду серця 
на зоряний пил, – 
величезний метелик 
тріпоче у космосі, – 
і сиплеться, сиплеться 
і в часі, і в безчасі 
золотиста перга. 

– Яка емоція, на вашу думку, є визначальною в наведених віршах?  
 
– Порівняйте характер світовідчуття поетів Нью-Йоркської групи 
та Київської школи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


