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10 березня в Україні й за її межами – 
Шевченківські дні.  

 Та-
рас Шевченко – це вже, дійсно, наш 
один із найбільш великих символів, 
що мало ким ставиться під сумнів, 
нам здається, що ми про Т. 
Шевченка знаємо все й 
навіть більше. Його особи-
стість сховалася за межами 
титулів – Генія, Пророка, 
Великого Поета, Борця, а 
донедавна ще й 
«революційного демокра-
та», проте серед цих титу-
лів є шанс втратити самого 
Тараса Шевченка, як люди-
ну. Але геній значною мі-
рою цікавить прийшлі по-
коління, як і людина.  

         Ще з початку ХХ століття ціка-
вими вченими, спершу львівським 
психологом С. Балеєм (1916), а пізні-
ше – одеським А. Халецьким (1921), 
були здійснені спроби психологічно 
тлумачити особистість Шевченка з 
точки зору психоаналізу – це, дійсно, 
досить цікаві спроби, в яких учені 
намагалися знайти Шевченка людину 
серед Шевченка Генія й Пророка, зре-
штою, хочеться зрозуміти, чому він 
став генієм і пророком. У чому велич 
цієї людини, саме людини, чому його 
поезія справила такий колоса-
льний вплив на розвиток 
української й світової роман-
тичною культури. Психологи 
звернули увагу, відповідно до 
психоаналітичної традиції, на 
дитинство письменника. На 
це їх наштовхнула проблема 
«жіночої» лінії у творчості 
поета («Відьма», «Катерина», 
«Причинна», «Марія», 
«Гайдамаки» тощо).  

      Тарас Шевченко рано втратив ма-
тір, у дев’ять років, тоді, як батько 
привів у дім мачуху й дав можливість 
змінювати життя родини відповідно 
під свій лад. Слід зазначити, що мачу-
ха мала ще й своїх дітей, тому, особи-
стість батька ніби потребувала поділу 
між «своїми» дітьми й «чужими». 
Лишилися свідчення того, що мачуха 
в’язалася перебудовувати життя вико-
ристовуючи примус і влаштовуючи 
конфлікти.  

       С. Балей зазначає, що таким 
чином батько втратив власне 
«батьківське» обличчя й став воро-
гом дітей,  згадаймо про фройдистсь-
ку тезу відносно Едипового компле-
ксу стосовно матері у хлопчика, й це 
також може бути фактором ненавис-
ті до батька, як мерзенного зрадника 
й слабосилого раба (який міг бути 
втілений в образі головного героя 
«Гайдамак» - Яреми, тоді, як символ  

сильного й вольового батька - Титара,  

 

Шевченко вбив одразу на початку 
поеми). 

«Сини мої, гайдамаки, 

Світ широкий, воля, -  

Ідіть, сини, погуляйте 

Пошукайте долі. 

Сини мої невеликі, 

Нерозумні діти, 

Хто вас щиро без матері 
привітає в світі?», 

а діти-гайдамаки жорстоку 
здійснюють помсту за ці 
поради, згадаймо інший 
красномовний фрагмент: 

«Крові, крові! Бо хочеться пити!»  

 А. Халецький додав з цього 
приводу тезу про те, що спочатку, 
Шевченко почав займатися живопи-
сом і цей фактор сприяв розвитку його 
уяви й нестримної фантазії. Мабуть, 
що втрата в житті фактору сильного 
батька, сприяла постійному відходу до 
минулого («доброї слави»), а також 
природи, як фактору спогаду про ди-
тинство, що відчувається в його мис-
тецьких творах. Зрештою, слід прига-
дати, що діти до-юнацького віку, у 

творах Шевчен-
ка, завжди прире-
чені на смерть і 
страждання 
(«Петрусь», на-
приклад). 

 Пошук 
матері, Тараса 
Шевченко здійс-
нював усе своє 
життя, він пере-
писувався зі свої-

ми родичами й постійно згадував ма-
тір. Він був доволі свідомий, коли 
вона померла, хоча й доволі малень-
кий, щоб точно знати, яка вона. Шев-
ченко не був одружений і не лише 
тому, що значну частину життя пере-
був у засланні, всупереч цьому він 
користувався колосальною популярні-
стю не лише в Україні й українській 
громадськості, а серед російської бо-
геми. Тарас Шевченко мав трьох коха-
нок і, зрештою, жодна з них не стала 
його дружиною, він шукав образ мате-
рі, що здавався близьким, але реально 
виявився недосяжним.  

Крізь біль і страждання, наче 
в міфі, народився геній, спочатку для 
себе, а потім вже для інших – Тарас 
Шевченко. 

  Володимир ШЕЛУХІН  
 

Ми звикли говорити про Шев-
ченка як генія української літератури і 
талановитого художника. Так, про його 
досягнення та внесок у мистецтво мож-
на говорити дуже довго, безумовно, 
Тараса Григоровича можна назвати 
Людиною з великої літери. Але говори-
ти про роботу та творчість досить бана-
льно, розглядаючи життя особистості, 
практично неможливо обійтися без 
любовних драм та кохання, які, як вірні 
друзі, завжди йшли поруч та примушу-
вали злітати до небес, падати стрімко 
вниз, а потім з такою ж легкістю підні-
матися… 

 Про особисте життя Шевченка 
ми чуємо мало, складається враження, 
що його не могла повалити стріла Аму-
ра, він лише думав, як поквитатися з 
панами та владою. Та він закохувався, 
страждав, розривав стосунки. А ще – 
дуже хотів одружитися, мати сім’ю і 
дітей. Але вся 
його  лінія 
кохання ви-
глядає дуже 
прозаїчною, у 
ній відсутнє 
с п р а в ж н є , 
неп ідвладне 
часу і просто-
ру щастя. 

 Шевче-
нка ніколи не 
будував ілюзії, 
що  колись 
одружиться на 
панночці, буде жити в достатку, ство-
рить для свої дітей щасливе безхмарне 
майбутнє…Ні, він хотів щастя з прос-
тою кріпачкою, хотів жити, як всі його 
предки, зате маючи саме головне – 
любляче сімейне вогнище,  у якому 
немає місця знущанням, чужим грошам 
та затьмареної багатством совісті. Та 
життя склалось дещо по – іншому, тому 
що Тарас в буквальному значенні 
«переріс» своє середовище, в якому 
його вже не так сприймали, як раніше. 

Першим коханням була актри-
са Пеунова із Нижнього Новгорода, де 
Тарас був змушений  півроку прожити 
під поліцейським наглядом. Актори 
тоді не належали до привілейованої 
касти, а він шукав саме таких – простих 
і небагатих. Тарас Шевченко стежив за 
духовним і професійним ростом актри-
си-початківки, підбирав їй необхідну 
літературу, заради неї навіть зумів за-
просити знаменитого російського теат-
рального актора Щепкіна, аби той хоч 
раз зіграв із Пеуновою, дав оцінку її 
таланту і допоміг влаштуватися на ве-
лику сцену в Харкові.  

… продовження на с.5 (Юлія ІЛЬЧУК) 

Глобус України 

Народження Шевченка Жінки великого 
Кобзаря 



Свято щирості чи  
примат лицемірства? 

 
Вісімка… з чим за звичай у Вас 

асоціюється це число? У когось – з 
вічністю та не-
скінченністю, у 
когось з певним 
кодом, або ж з 
кількістю  вер-
шин у куба, чи 
то з серпнем – 
як  з  восьмим 
місяцем  року .  
Проте у слово-
с п о л у ч е н н і 
«восьме берез-
ня» у більшості 
першим спога-
д о м  в и н и к а є 
згадка про Між-
народний жіно-
ч и й  д е н ь . 

Багатьох 
представників чоловічої статі кидає в 
піт лише при згадці цього марафону 
нескінченних подарунків, теплих слів, 
квітів, приготувань на кухні (або ж як 
альтернатива – похід у ресторан), аби 
у цей один-єдиний день звільнити 
свою жінку від хатніх зобов’язань та 
подарувати їй спокій та відчуття необ-
хідності та надихнути її своїм почут-
тям замилування. Ось так один день 
для жінки повинен перетворитися у 
казку, відрив від буденності та рутин-
ності. Це перетворюється на такий 
собі культ, де основне поклоніння йде 
традиції, а чоловіки та жінки виступа-
ють лише гравцями цієї гри, хоча і 
с т а р т ую т ь  з  р і з н и х  п о з и ц і й . 

У голові багатьох жінок зву-
чить відраза: «Не хочу, аби мене бо-
готворили, захищали, піклувалися 
про мене, розуміли мою цінність тіль-
ки сьогодні, виключно у цей день!» 
Щоденно повз нас мчать на неймовір-
них швидкостях ідеї рівності, ми ста-
ємо байдужішими до інших. Зникає 
бувала галантність, виваженість, по-
вага. А от саме у цей один день 
«культу жінки» можна навіть спробу-
вати місцем поступитися у транспор-
ті, а може й просто зробити приєм-
ність малознайомій тобі людині… але 
наступного ж дня усе стає на свої 
м і с ц я . 

Довгий час я була тієї ж дум-
ки. Проте дива бувають! Люди ще не 
втратили здатності дивувати, робити 
безумства, чоловіки не позбулися 
вміння бути мужніми для сюрпризів 
та незвичностей! На справді, не так 
багато й потребує жіноча натура – 

усього лише знання того, що вона 
потрібна вам, чоловіки! І не варто 
твердити про брак можливостей-
часу-матеріальних благ! Уся причина 
у подібних виправданнях одна – по-
в н а  в і д с у т н і с т ь  б а ж а н н я !  

Не так вже й важко сказати 
кілька слів, задекламувати 
поезію, заспівати, спародію-
вати, станцювати, розсміши-
ти, замилувати, зачудувати, 
завертіти, приголубити, при-
х и с т и т и ! 
Я тут жодною мірою не хочу 
виправдовувати одиничність 
проявів людьми свого захоп-
лення іншими. Виправдання 
для цього я знаходжу лише 
одне: у повсякденності, ру-
тинності ,  завантаженості 
справами люди сьогодні час-
то втрачають не лише конта-
кти з іншими людьми, але й 
не знаходять шляхів до розу-
міння себе, а от свято висту-

пає приводом для зупинки з-посеред 
цих шалених темпів і віднайдення 
тих істинних доріг, тих доріг, які 
приводять до простих життєвих сен-
сів. Ми отримуємо можливість пірну-
ти за межі повсякденності та згадати 
про одкровенні істинні прості взаєми-
ни, вміння дивувати, підкорювати, 
захоплюватися, відчувати і не бояти-
ся цього показувати - ось те, що зна-
ходить свій вияв під час, нібито необ-
х і д н о с т і  п р и в і т а н н я . 

Основна запорука ліквідації 
повного скептицизму у ставленні до 
цього свята – подолати ту прірву, яка 
існує між поведінкою повсякденності 
та поведінкою святковості! Тільки 
тоді, коли ми пам’ятатимемо щодня, 
що жінки – прекрасна частина людст-
ва, а чоловіки – опора та сила світу, а 
разом ці два начала єдині та нерозрив-
ні, ми зможемо жити в гармонії з со-
бою та зі світом! Тому не бійтеся ди-
вувати, висловлювати свої почуття! 
Не бійтеся бути собою! Тоді будемо 
щасливими і отримуватимемо задово-
лення від кожної прожитої хвилини! 

 

Анастасія МАЗУРОК 
          

 

 

 

 

 

             Всем весенним посвя-
щается... 
Что заставляет нас любить? 

Ведь это просто чувство, иногда неле-
пое, а иногда оно как жизнь, непонят-
ное, долгое и незабываемое. 

Что заставляет одних людей любить 
других? Почему некоторым так сложно 
сказать этих три магических слова, 
которые способны перевернуть весь 
мир, а другие готовы кидаться этими 
словами? 

Все по-разному их понимают. Ты мо-
жешь любить маму, подругу, друга, 
собаку, одногруппника, любимые туф-
ли или петь. Но настоящую любовь ты 
можешь только почувствовать. Лёгкая 
дрожь при виде частицы твоей души, 
дар речи куда-то пропадает, глаза го-
рят, губы сами улыбаются. Тебе ничего 
не надо, просто видеть, чувствовать 
этого человека, прикасаться душой к 
сердцу, отдавать всё своё тепло. Ты 
счастлив от того, что любишь. Даже 
если это невзаимно... 

Любовь – это, когда в каждом уголке 
мира и в каждом человеке отражается 
только ОН. И в хорошем друге, и в 
незнакомом прохожем.  

В голубях, превратившихся в туман 
над городом. В акварели солнечных 
лучей, врывающихся в твоё окно. В 
радужной копне кудрявых волос счаст-
ливой девочки, крепко сжимающей 
папину руку. В забытых песнях с вини-
ловых пластинок. В ранних всходах 

зарождающейся весны.  

И, конечно, в тишине… одной на дво-
их… 

   "Я люблю тебя" - три простых 
слова, способных изменить всё… 

 

Настя СОБКО  

 

 

Якщо Ви хочете писати про жінку, то візьміть перо з чистого  

золота, що омите в пилку метелика.  Ґ. Флобер.  
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 Сивий камінь століть – чарівне 
місто Лева. Величним він постає зі 
сторінок історії нашої країни. Багато 
чули про його старовинні кам’яні бу-
дівлі, дух кав’ярень та відчуття куль-
турної свободи молоді. Але самі знає-
мо, що краще побачити все на власні 
очі та по-справжньому доторкнутись 
до старовини легендарних вулиць. 
Львів варто відвідати, до нього варто 
п о в е р -
нутися . 
То чого 
сидимо? 
Рюкзак 
за спину і 
в п е р е д 
до неза-
б у т н і х 
пригод. Отож, вирушаємо! 
  Наша подорож  займе лише 
один день. Але, не має сумніву, цього 
вистачить, для того щоб закохатися в 
це місто. Поїзд №097 сполученням 
Київ-Львів  вчасно доставить до пунк-
ту призначення, і вже о 8 годині ранку 
ми милуємося будівлею Львівського 
вокзалу.  До речі, він вважається од-
ним з найкрасивіших у Європі. Хо-
четься багато чого побачити, але часу 
не багато. Куди йти? Звичайно ж, до 
трамваю, який прямує в старе місто! 
нам підходить перший або дев’ятий 
номер. А поки їдемо не втрачаємо 
шансу розглядати околиці міста через 
вікна. А от і проспект Свободи, де ми і 
розпочнемо наш міні екскурс. Перед 
нами пам’ятник Т.Г.Шевченко. Непо-
далік від нього знаходиться пам'ятник 
ще одному поетові, але вже польсько-
му - Адаму Міцкевичу. Вони неначе 
відображають різні етапи історії Льво-
ва – польський та український. 
Центральний проспект замикає Теат-
ральна площа. І саме тут знаходиться 
Державний львівський театр опери і 
балету ім. С. 
Крушельни-
цької, що 
гідно стоїть 
на рівні з 
Одеською та 
Віденською 
оперою. Це 
один з не 
б а г а т ь о х 
архітектур-
них шедев-
рів, який 
може поба-
чити кожен українець, не виходячи з 
будинку, оскільки театр зображений 
на наший «двадцятці». У сенсі на гро-
шовій купюрі. На жаль, у нас обмаль 
часу, для того щоб насолодитися відо-
мими операми «Кармен», "Аїда" або 
"Мадам Батерфляй". Але  іноді можна 
відвідати оперу наче музей. Театр був 
спроектований так, щоб фойє, коридо-
ри і сходи максимально освітлювались 
природним світлом. Тут один із краси-

віших внутрішніх інтер'єрів – дзер-
кальний хол, прикрашений картинами, 
що зображають символічну зміну пір 
року. Вдосталь надивившись на пиш-
но декорований фасад (його прикра-
шають скульптурні фігури «Життя» і 
«Мистецтво», статуї «Слава», 
«Перемога», «Любов») а якщо і підфа-
ртить - на внутрішню довершеність 
дизайну, ми проходимо по вулиці Лесі 
Українки и знаходимо відомий на все 
місто  антикварний  ринок  - 
«Вернісаж». Тут можна придбати су-
венірні вироби (від 5 грн.), предмети 
антикваріату (від 30грн.), а також по-
лотна із зображенням визначних істо-
ричних пам'яток Західної України (від 
300). Ходять чутки, що раніше це був 
один із найдешевших та найцікавіших 
антикварних ринків України. Далі  
потрапляємо на Вірменську вулицю, 
де і постає композиція Вірменської 
церкви. До речі, тут відбувалися зйом-
ки фільму «Три мушкетери» (цікаво, 
що таких місць у Львові, де знімали 
цей фільм налічують 43!). Далі кроку-
ємо Друкарською вуличкою і перед 
нами відкривається ансамбль площі 
Ринок, що з гордістю зветься серцем 
Львова. У центрі  площі – ратуша, на 
яку можна піднятися і оглянути пано-
рами сучасного міста. Гуляючи пло-
щею можемо побачити чотири декора-
тивних фонтани, будівлю Чорна ка-
м’яниця. І звичайно, Му-
зей – аптеку, яка занесена 
в список обов’язкової 
програми туриста. Тут 
можна придбати «Залізне 
вино», котре підвищує 
рівень гемоглобіну. А 
серед експонатів побачи-
ти еліксир молодості та 
довголіття. Доповнює атмосферу пло-
щі суцільний комплекс палаців: Банді-
неллі, Любомирських, Корнякта. До 

речі зазирнувши  у двір 
останнього,  випадково 
можна потрапити в атмос-
феру венеціанської старо-
вини. Адже це відомий та 
бажаний усім туристам 
Італійський дворик. Це 
місце обожнюють наречені. 
Тут також знаходиться 
затишна кав’ярня, але асор-
тимент не дуже радує. По-
трапити сюди можна через 
парадну історичного му-
зею, пароль для тітоньки-

вахтерши –«мені до кафе». Продовжує 
нашу прогулянку вулиця Руська, на 
якій сформувався квартал середмістя. 
Саме тут можна зробити перерву та 
відвідати кав’ярню – «Під синьої фля-
жкою», яка просто захоплює своїм 
старовинним інтер’єром. Оформлена 
вона відповідно: з колонок лунає старі 
українські пісні,а навколо мізерне 
освітлення – тільки свічки на столах. 
Це все, щоб повністю зануритися в 

доелектричну епоху. Насправді, у 

Львові дуже багато кав’ярень і ресто-
ранів,  які абсолютно несхожі та по 
особливому оригінальні. Серед дуже 
популярних згадаємо «Криївку» (пл. 
Ринок, 14). Цей заклад відомий прак-
тично кожному, хто коли-небудь бу-
вав у Львові. Спустившись у підваль-
чик і постукавши в дерев'яні двері, 
почуємо: «Слава Україні!». І лише 
назвавши  правильний  пароль 
(«Героям слава!»), двері відкриються. 
Ресторан виконаний в стилі притулку 
воїнів УПА, де кожному відвідувачу 
обов'язково наливають справжню 

львівську медовуху та 
ще дають шматок сала. 
Також екстравагантне 
«Мазох-кафе» (Сербська, 
7) за невеликий час стало 
однією з визначних  па-
м'яток міста, що збирає 
відвідувачів з усієї краї-
ни. Присвячене уроджен-

цеві міста Леопольду фон Захер-
Мазоху, кафе відтворює атмосферу 
його творів: по стінах приміщення 
розвішені наручники, батоги і ланцю-
ги, які відвідувачі зможуть зняти і 
випробувати у дії. Ось такі сюрпризи 
дарує сучасний Львів.  
 Ну а ми наситившись смачною 
кавою та місцевою гордістю – штруде-
лем (варітсть найдорожчої кави -15 
грн., десерт – близько 8 грн.), вирушає-
мо до Музейної площі. А по дорозі 
продовжуємо відчувати архітектурну 
велич символів міста: Успенська церк-
ва, вежа Корнякта. Ну і, нарешті, непе-
ревершений Домініканський костьол. 
Неподалік постає пам’ятник друкарю 
Івану Федорову. Тут же розмістився 
невеличкий ринок з усілякою старовин-
ною дрібнотою. На вуличці Підвальній, 
що проходить поряд, будинок    …—> 
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Королівського арсеналу, а напроти - 
Порохова вежа.  
 Більшу частину старого міста 
ми, можна сказати, підкорили. Але на 
цьому Львів далеко не закінчується. 
Раджу продовжити екскурсію в  Львів-
ський національний університет імені 
Івана Франка  та прогулятися поряд з 
ним в однойменному парку. Або ж 
відвідати Личаківське кладовище. Тут 
поховані такі видатні особистості, як 
І.Франко, С.Крушельницька, 
В.Івасюк, М. Шашкевич. Жителі 
Львова дуже часто приходять сюди і 
просто гуляють, насолоджуючись 
одночасно і природою, і архітектур-
ним ансамблем. Пройдемося ж і ми, 

віддаючи шану тим, чиї імена – гор-
дість і слава України. На жаль, місце, 
де було засновано Львів, а саме Висо-
кий замок, підкорити ми не встигнемо. 
На нього краще буде  піднятися за 
теплої погоди, бо це займає достатньо 
часу  День закінчується. Поспішає-
мо прощатися з славнозвісним містом 
Лева.  
 І на останок хотілося б додати: 
на кожного гостя Львів справляє неза-
бутнє враження і не через поважний 
понад сімсотлітній вік, а тому, що має 
душу… 
 
P.S. Туристу на замітку! 
Щоб залишити незгладимі враження, 
було б добре притримуватись деяких 
порад. 
По перше, придбайте карту (на вокза-
лі, в кіосках), інакше можна заблукати 
"в трьох соснах"; 
По друге, купуючи що-небудь в мага-
зинах або дізнаючись «як пройти в 
бібліотеку», говоріть українською 
мовою. В цьому випадку до вас гаран-
товано будуть відноситься «як до сво-
їх»; 
По-третє, порада скоріше для дівчат. 
Відправляйтеся у місто в зручному 
взутті, адже ходити по львівській бру-
щатці на підборах буде важко; 
Будьте обачні! Тримаєте важливі речі 
в надійних місцях, тому як у львівсь-
кому транспорті немало злодіїв. 
І ще. Просто на замітку: «Не у Львів, а 
до Львова». 
 Ну що ж, тепер ви точно готові 
до подорожі. Передати атмосферу 
цього міста словами неможливо. У 

Львові потрібно дивитися в усі очі і 
насолоджуватися побаченим. Тому не 
гайте часу, замовляйте квитки і від-
правляйтеся в недалеку подорож, яка 
обов'язково запам'ятається назавжди.  
 

Маріанна ХОРОМСЬКА 
 

Жінки великого Кобзаря 
...початок статті на с.2 

 
Із цього роману залишилася тільки 
дружба зі Щепкіним і портрет актора, 
який нині зберігається у Львівському 
національному музеї. Однак Пеунова 
виявилася надто вже легковажною мо-
лодою особою і в останній момент від-
мовилася від вигідного ангажементу в 
Харківському театрі, який їй все-таки 
влаштував Щепкін. 

Потім доля звела його з Хрис-
тиною Довгополенко – наймичкою 
троюрідного поетового брата Варфоло-
мія Шевченка, він навіть просив Вар-
фоломія вмовити дівчину вийти за ньо-
го заміж. Але та відмовила Тарасові 
Шевченку заради молодого писаря. 

Усе життя Тарас Шевченко пам’ятав 
своє перше, ще дитяче кохання до су-
сідської дівчинки Окса-
ни Коваленко, з якою 
разом пасли вівці, і яка 
подарувала малому 
Тарасові перший поці-
лунок. Він не раз зма-
льовував її у своїх вір-
шах, тому і шукав її все 
життя. Знайшов аж у 44 
роки  у Петербурзі на 
вечорах у своїх друзів, 
поміщиків Карташевсь-
ких. В українському 
національному костюмі, 
рум’яна, чорнобрива, 
щебетлива і чепурнень-
ка, а ще талановита і 
грамотна, що у ті часи 
було рідкістю, вона 
працювала прислугою. 
19-річна “дівчинка до 
чаю”, як називали її 
дами, була сиротою – і 
від цього ще більше защеміло серце 
поета. Він згадав власну долю і кохав її 
уже не просто як жінку, а з теплотою, з 
якою ставляться до найдорожчої і найо-
чікуванішої дитини. 

Та найбільш сентиментальною  
історією кохання можна назвати той 
період, коли в житті Тараса з’явилась  
Ликера Полусмаківна. Вона відіграла в 
житті Тараса Шевченка воістину фата-
льну роль. Вони зустрілися 1860 року в 
Петербурзі, далеко від рідної землі: 
українська дівчина й український поет. 
Вона служила в панів, знайомих Шев-
ченка, він навідувався до них у гості. 
Це було третє, після заслання, вільне 
поетове літо. Як згодом з’ясувалося, 

третє і — останнє. Складається вра-
ження, що душа чула, що дні порахо-
вано. І дозволила собі востаннє закоха-
тися. 

Можливо, вона й дійсно вики-
дала на смітник оригінальні букетики 
польових квітів, які дарував їй поет, бо 
хотіла дорогих і фальшиво-пишних 
троянд. Він казав: “Збудую тобі хати-
ну, сидітимеш у ній, як панночка, нічо-
го не робитимеш. Хіба що борщу зва-
рити чи сорочку випрати.” А вона пра-
гнула чогось більш звичного і зрозумі-
лішого. Може, й справді чорну справу 
зробило оточення. Може, не зрозуміла, 
побоялась... Скоріше за все, Ликера 
таки була занадто молодою. 

Тарас Шевченко виклопотав 
їй звільнення з кріпацтва, навіть ви-
найняв квартиру, в якій наречена мала 
готуватися до весілля… 

Заміж Ликера вийшла за перу-
каря Яковлєва, безпробудного пияка. 
Вона народила багато дітей, але після 
смерті чоловіка покинула столицю і 
приїхала до Канева. Вона зрозуміла, 
ким насправді була ця людина, тільки 
пройшовши довгий і важкий життєвий 
шлях. 

Цю жінку, закутану з ніг до 
голови у все чорне, у 
Каневі знали всі. 
Вона приїхала сюди 
у травні 1904 року, 
винайняла найдешев-
ше у місті помешкан-
ня і цілі дні проводи-
ла на Чернечій горі – 
біля могили Тараса 
Шевченка. Очевидці 
розповідали, що вона 
аж до смеркання 
проходжувалася сте-
жками поблизу моги-
ли, ні з ким не розмо-
вляла. Із прочанами, 
що ватагами йшли на 
могилу Шевченка, 
вона не бажала діли-
тися своєю таємни-
цею. І лише у книзі 
відгуків одного разу 

залишила запис: “13 травня 1905 року 
приїхала твоя Ликера, твоя люба, мій 
друже. Подивись, подивись на мене, як 
я каюсь…” 

Так, реалії особистого життя 
Шевченка примушують задуматися 
над високим почуттям, хоча за своєю 
сутністю нагадує якийсь американсь-
кий трилер. Як бачимо, Шевченко, 
попри своє творче піднесення та вели-
ку славу, в душі постійно боровся з 
чуттєвими поривами та болем втрати. 
Тому його слова та вирази були таки-
ми влучними та сентиментальними – 
за ними ховалося почуття самотності 
та нерозділене кохання…. 

Юлія ІЛЬЧУК 

5 Без назви 
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Наближається свято Жінки і Весни – 8 
березня, а тому саме час вам, хлопчи-
кам, задуматися про подарунки для 
красивої половини людства ( не кажу 
вже «кращої», щоб не викликати без-
глузді суперечки, це ж не стаття про 
феміністок…). Важко 
чомусь чоловікам здо-
гадатися які ж думки 
кружляють у наших 
голівках, а тому думаю 
доречно буде легенько 
натякнути вам що ж 
бажає отримати дівчи-
на у своє «професійне» 
свято. Отже, шукайте 
листок паперу і ручку 
та занотовуйте все, що 
здасться цікавим, адже 
кожен з вас хоче зро-
бити прємне своїм 
жінкам. 

Отже, перш за все у 
цей день ( як і у будь-
який інший ) жінці потрібне тепло, 
розуміння, любов та підтримка. Ніколи 
не забувайте казати як своїй половинці, 
так і мамі, бабусі і всім хто для вас 
дорогий про це від щирого серця. Пові-
рте, це і буде найкращим подарунком. 
Звичайно ж Ваше креативне мислення 
тільки вітається, адже це – Ваші рідні і 
ніхто не знає їх краще, ніж знаєте Ви. 

А що ж на рахунок Вашої дівчини/
нареченої/дружини? Мушу сказати, що 
ось тут майже все і справді залежить, 
як сильно ви їх любите і цінуєте. Повір-
те, їм буде дуже  приємно це чути, а 
інколи і просто життєво необхідно.  

Але повернімося все ж таки до теми 
подарунку на Свято Весни. Якщо пре-
зент призначений Вашій Мамі, не ра-
джу поспішати до магазину за сковорі-
дкою, чи новим фартухом, адже у цей 
день кожна жінка прагне відчути себе 
саме Жінкою, а не домашньою раби-
нею. Було б чудово, якщо Ви приготу 

вали б Матусі сніданок, подарували їй  
ту «банальну» квітку/букет, і листівку  

 

 

зі словами, н саме від Вашої фантазії. 
Та ось варіанти, які пропоную Вам я: 

• Організувати романтичну вечерю 
при свічках, з шампанським і фрук-
тами, а не студентськими макарона-

ми з тушонкою.  

• Запланувати наперед які 
б то романтичні місця мо-
жна було  б відвідати про-
тягом дня. У цьому випад-
ку Ви виступаєте як персо-
нальний гід, до речі оригі-
нально було б якби Ви 
заздалегідь подбали про 
приємні сюрпризи для 
Коханої. Наприклад, листі-
вка ,  прикріплена  до 
«вашої» лавки  у парку, 
букет на порозі ….  До 
речі, якщо у Вас справді 
серйозні стосунки і Ви 
збираєтесь одним з пунктів 
своєї романтичної екскур-

сії зробити Міст Закоханих у Маріїн-
ському Парку, чудово було б при-
дбати замочок, написати там ваші 
імена і причепити його на перилах… 
(ох, це вже мене занесло скоріше на 
тематику подарунків до Дня Усіх 
Закоханих, проте, якщо Вам ця ідея 
сподобалась – вперед! ) Ну, з цим 
пунктом думаю зрозуміло. 

• Не можна також вважати банальни-
ми м’які іграшки  - 
більшості дівчат 
вони подобаються.  
Раджу Вам не купу-
вати косметику, 
адже вона може не 
підійти Вашій дамі. 
Знаю я одного ори-
гінала, який пода-
рував своїй Коханій 
пару колгот, тому 
раджу їх разом із 
шкарпетками до-
зволити купувати 
дівчині власноруч. 
До речі, пам’ятаєте 
про пораду відмо-

витись від покупки кухонного при-
ладдя? Так от, це розповсюджується 
не лише на подарунок для Мами, а і 
для Коханої. 

…  а взагалі, то пам’ятайте, що все у 
Ваших руках. Якщо Ви справді стара-
лися зробити вашим жінкам приємне – 
у Вас обов’язково це вийде!!! 

Альона РОГОВСЬКА 

 

Славний березень :) 
01 березня 86 р. до н.е.: Римський пол-
ководець Сулла взяв штурмом і розгра-
бував Афіни. 

  01 березня 1456 р.: Народився Влади-
слав II Ягеллон, король Чехії з 1471 і 
Угорщини з 1490, при якому королівсь-
ка влада занепала. 

  01 березня 1941 р.: Почало мовлення 
перше комерційне FM радіо - радіоста-
нція W47NV у Нешвілі. 

  01 березня 1947 р.: Почав свою діяль-
ність Міжнародний валютний фонд. 

  24 березня 1113 р.: Розгром половців 
над річкою Солоницею дружиною ве-
ликого князя Київського Володимира 
Мономаха. 

Анна ІВАНУШКІНА 

 

Цікавинки 

Поради на 8 березня 

Головний редактор: Володимир Шелухін 

Відповідальний редактор: Анастасія Фітісова 

Матеріали публікуються українською, російською, англійською мовами. 
Відповідальність за зміст статей несуть автори. Точка зору авторів може не спів-
падати з думкою редакції. 
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