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1. Зі словом мудрості 
Ще замолоду Сковорода готував себе до нового життя: багато ходив, 

залишався на самоті з природою, відводив на сон не більше чотирьох 
годин, щоб не втрачати дорогоцінних хвилин, відведених людині для 
земного пробування. Він учився жити, не ковтаючи земних принад ве-
ликими шматками, а вибираючи те, що найдоцільніше для душі і тіла. 
Дивацький спосіб життя був для філософа не подвижництвом і не чер-
нецтвом — хотів якомога далі відійти від буденних клопотів. Заховатися 
в пустелі відлюдності? Навпаки, прийти до людей зі словом мудрості. 
Адже справжньої краси життя більшість людей не помічає, зосереджу-
ючись на повсякденних клопотах: повторюють молитви, сенсу яких не 
розуміють, виконують обряди, наче повинність відбувають у вигляді ру-
хів та слів. 

Люди сприймали ці роздуми як проповідь істинної віри. Насправ-
ді ж мовлене ним — це ще й здивування перед парадоксами дійсності, 
безглуздям її законів з їх ієрархією цінностей; у них Сковорода якось 
відкрив жахливий сенс пожирання людини людиною, і відтоді у його 
моралі звучатиме гнів і відчай Кассандри. Передбачити прийдешнє, ви-
являється, не так уже й складно. 

За І. Драчем
164 слова

2. Спогади 
Довгими зимовими вечорами, коли за вікнами шаленіла у несамо-

витому ревищі віхола, до Котляревського приходили спогади. Раз по 
раз зринало ніби і зовсім забуте, а насправді, виявляється, воно було 
повсякчас із ним, десь у самому серці мало свій потаємний сховок і ста-
вало перед очі з натяку, одного слова, від когось почутого або випадком 
вичитаного у якійсь книзі, а може, з тієї ж віхоли, що колотилася за 
стінами. 

Найчастіше згадувалась мати. З’являлась, як жива, окреслювало-
ся її обличчя — усміхнене і водночас скорботне, дороге кожною рисоч-
кою, освітлене, коли він, щасливий несподіваним успіхом, повернувся з 
прем’єри своєї Наталки. 

Згадувалось, як одного разу переступив поріг дитячого пансіону і за-
тримався там — не мало й не багато — чверть віку, двадцять п’ять літ, 
як один день. 

Осібно стояв театр. Незабутні чотири роки. Всього звідав: болів, сум-
нівів, тривог, — і, нічого гріха таїти, гарних днів теж було чимало. Бу-
вало, кликало в молодість перше світання, незрівнянний весняний про-
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лісок, серцем народжений. Тільки чому ж знівечили його люті морози, 
розвіяли вітри за Супоєм-рікою? 

А пам’ять вела все далі, і не хотілося давати їй спочинку: кожен спо-
гад — то частка прожитого, однаково незабутнє, чи то випадок із життя 
театру, чи то образи дитячих і юнацьких літ. 

За Б. Левіним
191 слово

3. За право бути собою 
Зміцнення української єдності, плекання національного патріотиз-

му — чи не найбільші з одвічних наших турбот. Одна доля, як і одна 
земля, об’єднує нас, і на цій землі жити не тільки нам, а й онукам та 
правнукам. Ми всі, до яких би верств чи партій не належали, пливемо 
в одному човні, а розламається човен — тонути разом. Без української 
національної солідарності нам і далі, як писав І. Франко, «в сусідів бути 
гноєм, тяглом у поїздах їх бистроїзних». 

Чи не тому антиукраїнські сили з таким шаленством завжди накида-
лися на наші об’єднуючі народ символи: на синьо-жовте знамено, пра-
вічний тризуб, — упосліджували нашу мову, перекручували історію? 
Вони й далі хочуть, щоб ми залишалися натовпом без роду і племені: з 
такими легше впоратись. 

Держава, яку нині будуємо, не може бути ніякою, нічиєю; у європей-
ський дім, у світове співтовариство вона має увійти і не знівелювати-
ся там найперше завдяки своїй духовності; її національні особливості, 
відмінності, пріоритети мають виразно проступати на всіх рівнях: істо-
ричному, політичному, культурно-духовному, соціально-економічному. 
Лиш тоді бути Україні українською державою. 

За І. Ющуком
165 слів

4. Нам треба діяти 
Коли Італія здобула незалежність, звільнившись із-під австрійського 

панування, один із лідерів визвольної боротьби висловив думку, корис-
ну і для нас: «Італію створено, прийшов час створити італійців». Украї-
на — незалежна держава, але українців мало. Українців не за походжен-
ням, а за переконанням. 

Нас століттями привчали зрікатися самих себе, паплюжити свою іс-
торію та її славні імена, а щоб ми не усвідомили себе нацією, нас ділили 
на східняків і західняків і переконували, що в нас нічого спільного не-
має.  

Нам треба відкопувати правду з-під столітніх нашарувань брехні на 
нашій історії, починаючи хоч би з того, що саме Україна є безпосереднім 
продовженням Київської Русі, а не хтось інший; саме українська мова 
була мовою населення давньоруської держави, а не тодішня літературна 
старослов’янська, якою користувалася феодальна знать і яку посадники 
і тивуни поширювали на завойованих землях.  

Отож нам треба зібратися, як п’ять пальців на одній руці, і розборсу-
вати, і діяти, якщо ми хочемо, «щоб наша правда не пропала, щоб наше 
слово не вмирало». 

За І. Ющуком
155 слів

5. На чужому небосхилі 
Біла дівчинко з далекого полтавського села! Чому останнім притул-

ком стала тобі чужина, така далека від тієї землі, що народила й наділи-
ла талантом? 

Ти хотіла визнання — і тебе обминула холодна непам’ять часу: чис-
тою в помислах, терплячою в стражданнях постала ти перед лицем віч-
ності, по-дитячому не перестаючи дивуватися такій несправедливості. 
«Ніщо не минає в цьому світі безслідно», — читаємо у твоєму щоденни-
ку. Ти свято вірила в це, і в тебе були на те підстави — саме твоє життя 
та ім’я, що не загубилося в минулому, ім’я Марії Башкирцевої, молодої 
талановитої художниці, що не все забрала з собою, не менше й зали-
шила: науку прагнути до великого, жити в щоденному очищенні духу, 
творенні себе. 

Одержимість і одухотвореність стали її крилами, піднесли Марію над 
усією суєтністю світу, в якому вона пробувала і який з усіх сил намагав-
ся утримати дівчину в орбіті своїх цінностей. Позбувшись його тяжіння, 
вона стрімко здіймалася до свого зеніту, та так і не встигла його сягну-
ти — світ пізнав її саме такою. 

За М. Слабошпицьким
160 слів

6. Наодинці із мрією 
Смужка суші — вузька необжита коса, відділившись від степу, про-

стяглась у відкрите море, крізь обрій і в небо пронизалася. Найкрайні-
ший край землі, заповідність, чистота. Після перенапруг міських буднів 
із їх карколомним темпом, чадом, гуркотнявою нарешті ти чуєш тишу, 
впиваєшся простором, починаєш виходити з очманіння. Безліч пташи-
них гнізд, які ніхто не руйнує, океан повітря, не отруєного нечистотами, 
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гармонія буття, де почуваєш себе лиш часткою чогось великого — част-
кою цієї синьої вічності. 

Вранці вийдеш — сонце сходить. Ніщо тут не обмежує тебе: інший 
плин часу, інші виміри, абсолюти. Є тут вічність у вигляді чистих, ніким 
не запльованих пісків, що її вловлюєш у струмуванні вітру, і в спокійно-
му леті птахів, і в неквапних вишумах моря, що і вночі не змовкає. 

Щоранку стоїш віч-на-віч із сонцем: ти — по цей бік моря, воно — по 
той, а перед тобою по густій морській синяві — кучугури білого сяють! 
Лебедині сніжно-білі кучугури... 

Поглинутий видовищем розпростертих на півнеба живих лебединих 
крил над собою, починаєш замислюватися: чи не в такий спосіб збува-
ються мрії, які вважають недосяжними? 

За О. Гончаром
165 слів

7. Дівчина-чайка 
На Чорному морі є острів самотній. Давно колись, кажуть, прибув 

сюди чоловік із далеких країв. Довідалися й про дивно хорошу дочку 
старого. Нічого вона не боялася: ні бурі, ні грому, ні грізної хвилі, бо 
море було їй як рідне. Сміливо дівчина кидалася з батьком укупі на по-
рятунок нещасним, і тільки кого торкнеться вона — того не займає роз-
лючене море. 

І день догорів, і сонце пірнуло у море. Воно ще спокійне, а вдали-
ні щось далеко темніє: то спільничка моря, хмара грозова, йде і моргає 
страшними очима. Хвилі безладно метнулись до скелі — скеля шпурну-
ла на них камінцями, а буря жене-підганяє нещасні галери: щогли ла-
має, вітрила дере. Борються з морем відважні гребці, проте наздогнало 
їх море і кинуло просто на скелі.  

Дівчина рятує мореплавців, не хоче і слухати, що море їй грізно гу-
кає: «Здобич моя! Утікай, необачна!» Дівчина мовби не чує — «віддячи-
ло» море: хижо пестунку свою проковтнуло. 

Згинули й дід, і дочка, та не зовсім, сірі чайки над морем без ліку 
плачуть-кигичуть, звіщають плавців-мореходців, зачувши бурю, та зга-
дують дівчину-чайку. 

За Дніпровою Чайкою
166 слів

8. Незгладимий слід у мистецтві
Середина хати. На сцені якийсь час порожньо. Раптом відчиняють-

ся двері і з’являється молодичка, пританцьовуючи і виспівуючи. Та 
це ж наче Заньковецька? Та вона ж, вона. Але буквально її не впізна-
ти — якась козир-молодиця: стільки веселості, задерикуватості, запа-
лу. Прекрасний комедійний образ, хоч все-таки вважалась актрисою 
трагедійною. 

Хто мав щастя знатися з нею, сприймав її як світлий геній справж-
нього народного мистецтва: чистота і пафос, якими володіла Занько-
вецька, стали школою для багатьох поколінь виконавців. Вірно служила 
народу, велич якого відгадувала внутрішнім чуттям, служила театрові, 
буйний розквіт якого сама провіщала в найважчі часи його існування. 

З дитинства любила, як відзначали біографи, лицедіяти. Проте сила 
її таланту у перевтіленні не зовні, а зсередини. «Коли я тут відчую, — 
показувала на серце Марія, — тоді добре зіграю роль». Акт ри са, гадаю, 
завжди «тут відчувала», бо щоразу грала прекрасно. 

Правда в розкритті душі — ось що захоп лювало всіх, хто був свідком 
яскраво-зоряної праці Заньковецької, тому й залишила акт риса незгла-
димий слід не лише в національному мистецтві, а й світовому. 

За І. Козловським
160 слів

9. Марні пошуки 
Трап спустили, і зелений вогник сигналізував: у радіусі трьохсот мет-

рів космонавтам не загрожує небезпека. Нова планета була схожа на 
старовинний гобелен, трохи вицвілий від часу. У повітрі похитувалися 
ліаноподібні сірувато-бежеві рослини, подекуди клубочилися, мов дим, 
дрібнолисті кущики. Якась незрозуміла бездонна тиша, не потривожена 
ані найслабшим звуком, дихала на них затишком, начеб гостинністю. 
Бракувало зелені — звикнеться й без неї. А що навколо ні пташини, ні 
навіть комашки — так, може, все ще попереду. Дослідники вирішили 
поспішити з поверненням. 

А де ж планетоліт? На його місці височів горб із гнучких ліан. Ів спро-
бував згребти рослини з борту, проте нові негайно потягнулися туди. 
Микола розірвав химерне сплетіння зарослів і  — який жах! — побачив, 
що двері останнього відсіку стали тонкими і дірявими, немов бляшанка, 
що хтозна-скільки часу вистеляла річкове дно. Корабель із надміцних 
матеріалів повільно танув на ідилічній теракотовій галявині, немов льо-
дяник у пащі чудовиська, а вони не в змозі зарадити. 
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«Я — «Бернард-1»! — звітував Микола землянам. — Ми на заданій 
планеті із, здавалося б, можливими умовами життя. Проте все набагато 
складніше: корабель руйнується на очах. Бережіть Землю! Останні сло-
ва дослідник уже ледве шепотів. 

За Н. Околітенко
179 слів

10. Зірниця на обрії
Чим постаті творців «Русалки Дністрової», натхненні ентузіасти з 

похмурої цісарської минувшини, дорогі для нас, людей нового віку? 
Дорогі насамперед тим, що, не маючи зброї іншої, крім світлого  

розуму та відданої любові до земляків, запалили вогонь демократичної 
духовності всупереч суспільним утискам, виступили на захист визна-
чальної духовної цінності — рідної мови, яка й робить народ народом. 

Шашкевич, Головацький та Вагилевич виданням свого альманаху 
засвідчили, що будування храму культури вимагає зусиль всежиттєвих, 
трудів одержимих і  — це найголовніше — любові безоглядної, безкорис- 
ливої до рідної нації; це ті, хто дав сучасникам урок патріотизму, свідо-
мо беручи на себе максимальні навантаги. «Разом к світлу, други жва-
ві», — прозвучало звернення до всього слов’янського світу — і стозву-
кий відгомін сколихнув народи. 

Натхненний Шашкевич… «Русалка» — дитя його розуму й душі, його 
просвітницької далекоглядності. Як зірниця на обрії, як передгрозовий 
небесний зблиск — таким було його коротке життя, але воно зреалізува-
лося найдостойнішим чином: феноменальна духовна енергія сподвиж-
ника, рідкісне творче горіння залишило нащадкам нетлінні скарби. 

За О. Гончаром
151 слово

11. Спорідненість із небом 
Стояв дуб — і не стомлювався стояти; хоч коріння його протягом де-

сятиріч летіло в чорну глибину землі, проте не стомлювалося летіти; хоч 
гілля його без перепочинку плавало в повітряній блакиті, але не захли-
нулося.  Йому ще рідніші ставали і дишель безмовного Великого Воза в 
небі, й мовчання зоряної Квочки, й іскристий, ніби присипаний мерехт-
ливою сіллю, Чумацький Шлях.

Дуб згадав ті мажари, гарби й вози, котрі простугоніли повз нього 
по дорозі з села в село і так довго котилися землею, що неод мінно вже 
повинні були викотитися на небо й долати Чумацький Шлях.  

Дні коротшали, небесно-голубі полотна вигорали — вітер став якийсь 
стурбований. «Засни, земле, засни», — тужно підспівував. Змінився й 

дуб: листя скоцюрбилося, зморшки на корі поглибшали, наповнилися 
спокійною, мудрою байдужістю. 

Дуб уже здогадується, яка доля чекає його попереду: він стоятиме 
на узбіччі Чумацького Шляху, простиратиме над ним гілля, і небесна 
зозуля куватиме довгі роки і йому, і возам, проїжджаючим повз нього. 

За Є. Гуцалом
150 слів

12. Біля вогнища 
Бреду манівцями через ліс, розводячи гілля. Вертаюся в глибину тися-

чоліть. Поки сонце ховалося за обрій, пронизуючи ліс жовтогарячим про-
мінням, я зібрав сухе ломаччя; ясно-червоним полум’ям охоплювалися гіл-
ляки вільхи, і мене проймала божевільна втіха, екстаз давнього чоловіка 
перед вогнем, його наймогутнішим опікуном, подателем життя і радості. 

І раптом при непевнім огні ватри, що, хитаючись, то висував кон-
тури дерев, то ховав у морок, я побачив його — мого предка з-перед 
тисячоліть, тільки дуже далеких: він сидів, поклавши голову на коліна, 
з обличчям, зверненим до мене. 

Споглядав раз у раз туди, звідки виходило на світ сонце, вирвавшись 
із неволі злих духів. Чи вирветься і цим разом і чи буде ще ясно і тепло? 
Все зле має, очевидно, велику силу: так рідко можна бути ситим, безпеч-
ним, а так багато тривог…

І серед цих уривків мислі йому уявилося щось незмірно привабливе, 
дивно щасливе — образ чоловіка, що не боїться нітрохи пітьми, бо взяв із 
собою в цю дерев’яну печеру кавальчик сонця. Вві сні то було чи наяву? 

За М. Грушевським
162 слова

13. У промінні світової слави 
Нагадаю відому аксіому: коли поет закорінюється в національний 

ґрунт то цікавішим він стає і своїм, і всім сущим на землі.
Саме тому Шевченко і став поетом світовим, що оком очевидця загля-

нув у першоджерела характеру рідного народу, у корені його борінь та 
болінь, на такому атомно-молекулярному рівні дістався до його самови-
яву — аж розсунув національні межі і вийшов на універсальні, загаль-
нолюдські основоположні вартості: природне прагнення до свободи, від-
чуття рідного гнізда — вітчизни, вічний порив у піднебесся духовного, 
синівську шанобу до предтеч, священну повагу до матері, щоденну робо-
ту душі над самовдосконаленням, категоричне неприйняття будь-якого 
гніту, як першовитоку зла, отже, — незнищенну віру в перемогу добра, 
на боці котрого — людська совість як морально-етичний кодекс.
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