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У вдячній пам’яті жива 

Н.Сірант, 

викладач-методист  Педагогічного коледжу 

Львівського національного університету імені 

І.Франка, 

старший викладач факультету педагогічної 

освіти ЛНУ ім.Івана Франка 

Нехай буду я дрібною краплиною щоденної роси, що паде в чашу цвіту, що 

вечором кріпить. що перед світанком на вільних просторах добуває з землі 

ростини, які не посходили .. 

Нехай буду я, як та роси краплина, що не має тривкого буття, ні імені немає, 

невідома; як непомітно прийшла, упала, - непомітно й розвивається... Нехай буду... 

та нехай мій труд прискорить день розцвіту моєї рідної країни", 

Уляна Кравченко, "Розгублені листочки", 1884 р. 

 

Уляна Кравченко /справжня ім'я ї прізвище її Юлія Юліївна Шнайдер / 

народилася 18 квітня 1860 року в м. Миколаєві на Дрогобиччині /тепер 

Львівська область /. 

Батько її, родом із німців, займав офіційну урядову посаду-служив комісаром 

при старостві Жидачівського повіту. Він  був людиною монархічних переконань, 

іноді друкував у газеті "Галицька зоря" вірші на політичні та суспільні теми. 

Коли Уляні минуло десять літ, батько помер. 

Мати письменниці, Юлія Лопушанська, походила з родини священика. Вона 

гарно співала українські і польські народні пісні, вміла майстерно оповідати і 

прищепила дочці любов до пісні і художнього слова. До речі, вона до останніх днів 

свого життя ділила незгоди і прикрощі нелегкої долі дочки-вчительки. 

Розвиткові літературного таланту Уляии сприяла ще та обставина, що родина її 

понад десять років мешкала в Миколаєві у будинку батька українського 

письменника Миколи Устияновича. Тут вона не раз чула вірші М.Устияновича, які 

справили на неї велике враження, 

Здобувши початкову освіту вдома, поступила Уляна на навчання до 

учительської семінарії у Львові. Тут навчалась з 1877 по І881 рік, проживаючи в 

родині свого дядька по матері - Омеляна Лопушанського. 

У роки навчання Уляна почала захоплюватися творами О.Пушкіна, Міллера, 

Гете, взялася до вивчення українсько ї  літературної мови творами 

Ю.Федьковича, І.Котляревського, Марка Вовчка. 



 

Ще в семінарії захоплюється поезіями І.Франка. Вона читає, і переписує 

полум'яні його твори "Наймит", "Беркут". "Каменярі" та інші  вірші .  

Поетеса прагне особисто познайомитись з І.Франком і його товаришами, 

поборниками нових ідей. Та дядько її, представник австрійської влади, 

категорично заборонив дівчині знайомитись із "скомпромітованим" соціалістом. 

Але Уляна не перестає стежити за кожним твором Каменяра, за його 

революційною діяльністю.  

Після семінарії вчителює в місті Бібрка  Львівської області. 

Про початок своєї педагогічної діяльності вона згодом написала: "Ось і перші 

приємності починаються. Мрячно, холодно, паде дрібний дощик. Непривітний 

день починати службу, новий обов’язок, але годі ждати погоди. І так я спізнилася. 

Цікаво мені познайомитися з новим життям". 

"… Мої думки були звернені лише на одне. Я була цікава побачити, пізнати  

своїх учнів та учениць. Бажаю стати самостійною, хочу вчити, говорити, що і як 

серце скаже, не обмежуватися тільки до того, що написано в "препарації", не 

боятися критики за погріхи проти методики, не боятися лихої ноти, осуду… 

Забажала я, як молоде пташеня, попробувати ширшого лету… Нові мої обов’язки 

відповідали моїй вдачі: я любила веселі, цікаві діти". 

І школярики відповідали на  ї ї  любов  зворушливою відданістю своїх юних 

сердець: "Дістаю від дітей багато гарних городових квітів…І горбатий  І  хлопчик 

рад би виявити дяку пані учительці, та звідки квітів дістати йому, дитині бідної 

комірниці-зарібниці? Городів немає, а і спромоги піти в ліс, на луги теж нема… 

Однак щоднини приносить мені квіти на які інші діти не дивляться, приносять 

стокротки, морончеки, що ростуть на оболоні біля хати, де мешкає, і при дорозі, 

якою йде до школи. Пилом  вулиці вони покриті, сірою конопляною ниткою 

пов’язані. Я за кожну в’язочку дякую йому, ніколи не  лишаю її на шкільному 

столі, ані не викидаю" . 

Сумлінно навчала Уляна  дітей грамоти, прищеплюючи їм гуманізм, 

товариськість, любов до природи. Але умови, в яких опинилася молода вчителька, 

були надто несприятливі для здійснення її благородних намірів. 

Замикається в собі, займається самоосвітою. Після здачі кваліфікаційного 

іспиту 25 вересня 1883 року на звання вчительки початкової школи вона вирішує 

опанувати фах вчителя середньої школи.  

Початком літературної творчості Уляни можна вважати 1881 р, коли в першому 

та другому номерах львівського журналу "Зоря" з'явилось її оповідання "Калитка". 

Восени 1883 року надсилає в "Зорю" свої прозові твори: оповідання і повість 

"Марта". Редактор О.Партицький віддав їх для аналізу Іванові Франкові, який 

співробітничав у цьому журналі. Переглядаючи рукопис, І.Франко натрапив на 

вірш "Згадай мене, милий", допрацював його і помістив у 2І-ому номері. 

Побачивши в Уляни більше здібностей до поезії, ніж до прози, відзначивши 

ліричний характер її поетичного обдаровання, Іван Франко написав їй 14 

листопада 1883 року теплого листа, заохочуючи до поетичної творчості: "... у Вас є 

далеко більша спосібність до поезії, і то ліричної поезії, ніж до повісті, і я радив би 

Вам працювати на тім полі, і то працювати систематично, витривало". 



 

І.Франко розгортає перед молодою поетесою цілу програму настирливої праці, 

застерігав від сліпого наслідування чужих зразків, від епігонства, спрямовує на 

шлях реалізму, правдивого відображення дійсності. 

Треба сказати, що керівництво літературним вихованням Уляни Кравченко Іван 

Франко взяв на себе не випадково. На початку 80-их років XIX століття він 

свідомо ставив перед собою мету виховувати а середовищі демократичної молоді в 

Галичині своїх однодумців, допомагати молодим людям, що мають літературний 

хист, стати до лав письменників, 

У 60-і роки вірші Уляни Кравченко друкувались в журналі "Зоря" та газеті 

"Діло". 

У 1885 році у "Русько - українській бібліотеці" вийшла підготовлена 

І.Франком перша збірка поезій Уляни Кравченко "Ргіша vera" /рання весна, 

первоцвіт / - маленька книжечка, що складалася з 38 віршів. Але вихід її в світ був 

помітною подією: це була перша в Галичині збірка поезій, написана жінкою-

українкою. 

Учителювання у м. Бібрці закінчилось для Уляни Кравченко 17 червня 1884 

року. На офіційних виборах так званої "сталої вчительки" пани "радні", хоч і 

визнали їх бездоганну трирічну працю, але обрали іншу особу. Головною 

причиною необрапня була незалежна поведінка письменниці, її небажання: 

пристосовуватись до смаків і забаганок представників місцевої влади і проводити 

їх політику. Крім того, її вважали, за "нігілістку", що листується з "небезпечним 

для держави чоловіком" - Іваном Франком. 

Навчальний рік у вересні 1884 року Уляиа Кравченко розпочала в 

сусідньому з Бібркою занедбаному селі Стоки. В листі до Івана Франка вона 

писала: "Ходку на Стоки доглядати роботи, щоб скорше зачати науку. Стрібую, 

може /хто знає, для чого судьба кинула м-я там? / заведення школи, несення сили 

світла межи темний люд наш сердечний відкриє мені незнаний досі світ щастя, 

може, дасть спокій, займе душу цілком, прив`яже тут, спинить її на полети ?! 

Чи в мислі свої, життя своє не оплатиться жертвувати для менших братчиків, 

для бідного люду ?! " 

У Стоках не було школи. Під будинок для неї місцевий піп віддав "дяківку", 

в якій протікав дах, солома була стара, погано крита. 

У таких важких умовах самовіддано Уляна, навчала сільських дітей. 

Завдяки клопотанню і діяльній допомозі Івана Франка, в лютому 1885 року 

почала працювати вчителькою у Львові в шестикласній українській школі для 

дівчат під наглядом чернець-василіанок. 

В цей нас вона має змогу підтримувати тісніші зв’язки  з 1.Франком і його 

товаришами, з прогресивними літературними і мистецькими колами. Із запалом 

працює над собою, бере участь у громадському житті. 

Та недовго довелось працювати Уляні Кравченко у Львові. Її 

обвинувачують в тому, що вона прихильниця фонетики /тобто фонетичного 

принципу написання українських слів у протилежність тоді офіційно 

затвердженому етимологічному принципу /, популяризує ідеї І.Франка і М. 

Драгоманова , і звільняють з учительської роботи. 



 

Не маючи засобів до існування, була змушена виїхати. 

Від листопада  1885 року по липень 1866 року працює приватною 

вчителькою в с. Руденка на Львівщині, в родині місцевого поміщика, а в 1886 - 

1888 рр. вчителює в с. Лужок Дольній на Дрогобиччині, де й одружується з 

учителем  тієї ж школи Яном Нементовським. З  1888 р. по 1920 р. працювала в с. 

Сільці на Дрогобиччині, в Трускавці, Бориславі, Тисмениці, Лужку. 

В 189І році Іван Франко видав власним коштом другу її збірку поезій "На 

новий шлях", яка вийшла під псевдонімом - Уляна Кравченко . 

З поезій, написаних у І884-І914 рр., /Уляна підготувала збірку, яка вийшла у 

1929 році під назвою "В житті є щось". Понад сорок років Уляна Кравченко 

пропрацювала сільською вчителькою. 

В 1920 році переїхала до Перемишля, де працювала деякий час у місцевій 

гімназії. Згодом повністю віддається літературній творчості. 

У поетичний доробок для дітей та юнацтва ввійшло кілька збірок поетеси - 

"Проліски" /192І/, "В дорогу" /1921/, "Лебедина пісня" /1924/, "Шелести нам, 

барвіночку" /1982/, Уляна Кравченко написала три збірки прозових творів і поезій 

у прозі - "Мої цвіти" /1933/, "Замість автобіографії " /1834/, "Спогади учительки" 

/1936/. 

Поетеса неодноразово бувала у Станіславі, Яремчі, Коломиї та інших містах 

Прикарпаття.  Під кінець життя стала членом Спілки письменників України. Її 

вибрані твори виходили за радянських часів двічі - у І94І та1958 р. 

Померла Уляна Кравченко у 1947 році в м. Перемишлі.  - 
Уляна Кравченко входила з українську літературу в кінці ХІХ століття її 

     творчість вбирала характерні процеси того періоду та першої половини цього 

сторіччя. Починала а віршів та прози. Все ж поезія стала визначальною засобом 

     вияву власного "я", тим вічним неспокоєм, що вів до самопізнання "з собою в 

вічнім бою", давав відчуття гідності, підносив у світ одухотворених вершин. 

      Віршування, не стало для неї лише захопленням, а працею, де шліфувалася 

думка, зрів обов’язок і сподівання , що: 
      пісня ясна, мов весна 
      наче криця задзвенить… 

Критика не приділила пильної уваги, творчій спадщині письменниці. Маємо 

кілька публікацій у різних виданнях до 1939 року. У радянські часи загальний 

огляд її творчості зробив А.А. Каспрук у передмові до "Вибраних творів'', котрі 

вийшли я 1968 році. Уляні Кравченко давалися оцінки, що на той час були 

дозволені. Їм характерні однобокість, недогляд патріотичної лірики, критика вір-

шів так званого "релігійно-містичного змісту". А.А. Каспрук дорікав письменниці 

в тому, що її "окремі твори ... позначені нерозумінням  корінних змін, що сталися 

після Жовтня на Радянській Україні, що зони "не відзначаються ідейною 

однорідністю". 

У творчому спадку Уляни Кравченко шукали лише оспівування класових 

битв, виділяли /в окремих випадках доцільно / ту частину доробку,  в якій 

змальовано гніт, соціальну несправедливість становище жінки і ін. Не 

применшуємо значимість творів на цю тематику, але зазначимо, що такий підхід є 



 

заслуженим. Тому робимо спробу вийти з стандарту і оглянути насамперед 

патріотичну, частково інтимну та пейзажну лірику письменниці, твори про матір і 

дітей, що, сподіваємося, розширить погляд на Уляну  Кравченко, дасть змогу 

побачити  її дещо під іншим кутом зору, глибше проникнути в духовний світ. 

 Він багатий і розмаїтий. Це своєрідна сповідь душі і розуму. Сповідь 

людини, що прагла прислужитися народові у часи його важкого пробудження і 

національних змагань, людини, що шукала себе, що не могла буть біля, бути 

осторонь. Поетеса тонко відчувала історичні обставини, ті хвилі оновлюючої 

благодійної пори, які живили думки і прагнення галичан у різні періоди її життя.  

Не мислила себе поза долею народу. Він дав їй слово і віру. Уляна  Кравченко 

залишилася назавжди вірною йому. Тому тема рідної землі, вітчизни, її захисту, 

готовності боротьби за кращу долю у творах поетеси є такою виразною. Уже в 

першій збірці вона заявила: 

 Сеї  я землі дитина. 

/"Я ваша!" / 
 

Була не байдужою до долі рідного краю, до горя і сліз, її тривожать "бездольні 

люди", 3 ними готова розділити біду і "світ ідеалів", дати їм сонце, силу, "блакиті-

море". Тривожне і чуле серце окладає молитву надії, сподіваються, що: 
колись і холод щезне вражий, 

     людина справді людиною стане,,. 
Це для неї не тільки мрії. Вдивляючись у реальність, бачить потребу будити 

народ зі сну, звільняти від тягаря рабства, кликати до волі, її думка, щира поезія, 

праця були пройняті ідеєю боротьби за нове життя. Знала, для цього треба сили, 

мужності та впевненості. 
Не сліз потрібно, щоб ставать до бою 

              
 
Не сльози, - силу й жар візьми за зброю 

/"На новий шлях"/ 

Звертаючись до молоді, борців за майбутнє, вона закликає зберегти "і віру, і 

ясний ум", бо праця для народу не пропаде марно, а "зійде… муравою рясною… 

навесні" /"Молодим
4
"/. 

Ці її власні переконання були і спробою самоутвердження в поглядах. Не 

хотіла, не могла мовчати, коли народ стогнав у ярмі, коли до праці вставали нові 

сили. Уляна Кравченко - з ними, Віна захоплюється І. Франком, М. Павликом, 

називав їх титанами /цикл віршів "Титани" у збірці "На новий шлях", / що "золоті 

зерна скрізь розсипали" і "іскри в серці люду запалили..". 

Поетеса вражена долею галичан, скутих ланцюгами, вражена тим, що "ті, що 

народ годують блекотою, живуть неначе в бога за дверима, а всі апостоли і 

правди, і науки до смерті йдуть через тюрму та муки..." 

Це прозріння не сіє  в  ній зневіру. 

Рання патріотична лірика поетеси - це багатий світ надій. 

Тут домінує заклик до праці, до пошуку правди, віра в людину - борця, незламну 

і сильну, в царство ідеалу. 

Звичайно, живили цей оптимізм ідеї, молодість, романтизм, а найбільше - 

любов до народу. 
Люблю тебе, народе мій убогий. 



 

Хоч ти в ярмі ... 
/"Люблю тебе, народе мій убогий"/ . 

У поезіях Уляни Кравченко - глибока пошана і віра в Україну. Вона не гасне 

навіть тоді, коли думка заглиблюється у важкі злами нашої історії» 

Полтавська битва і Письменниця осягав її трагізм у долі нації. Та гордо 

заявляє: 

  Гей, не страшні нам, дні твої Полтаво,  
                                 Коли народ на вірить в смерть,  

             Коли іде на стрічу сонця ... Дня ...» 
                  Коли на стрічу йде свобідного ниття ! 

Ця строфа особливої поетичної сили, енергійна і впевнена, йде від глибокої 

світоглядної основи - народ-борець неподоланний 

/" Нічого це ... нічого ..." / 

Поетеса проникає в історію українського народу, знаходить там 

національних героїв. Серед них бачить Івана Мазепу . Вона звеличує його як 

борця: 
Паде титан,  Мазепа... Герой легенд, 
А нам - усе - за що страждав - святе ! 
І м`я  його  в серцях "живе ! 
1м`я його для нас - у кожний час 
Спів боєвий, що рве 
Вперед, вперед! 
До мет... 

/ "Паде титан"/  
Уляна Кравченко не вдасться в аналіз складної долі гетьмана України» 

бачить у НЬОМУ людину ідеї, "що віру нам дає у нашу Волю… Долю ... У 
соборність. Поезія "Нічого це нічого ..." оптимістична. Так, титан /І. Мазепа/   
упав, але: 

   "…він паде один, 
Стає нас много .,. 
Дочок ... Синів його  
Стає народ ... " 

Уляна Кравченко живила з людині незламний дух, прагнення до волі. Її 

узагальнення "ніщо не гине в світі духа марно, що творить дух" як у природі не 

щезає дармо найменший рух" засвідчує ще одну її важливу рису - глибоке 

філософське мислення, уміння проникнути в буття народу і прозріти його 

прийдешність. Вона розуміє, що не можна "зупинити хід судьби", бо хто здатен 

закрити "ярке проміння", остудити "нутро землі", "пригасити вулканів жар"  Ні, це 

не під силу нікому. Гнобителі безсилі збороти волелюбність. Поетеса виносить їм 

вирок: 
Дарма праця! Поступ стись з 
вас, зітре за вами слід –  
І з-за хмар ясніше блисне 
 довгожданий новий світ. 

/"Гнобителям"/ 

Дочка народу, вона мужніє В його силі, національних змаганнях. 

Знаходить себе серед тих письменників, які стають виразниками переконаних 

прагнень і мрій українців. Слово її - гостро, тривожне, вбирає міць виходить на 

ширші обрії, вплітається у все могутніший поклик демократичних сил до волі: 

 чуєш зов: - будь готов! 



 

/"Ой, не дай нас чужому..."/ 

Підтримуючи національно-визвольні змагання, поетеса радісно відгукується 

на розвиток молодіжного патріотичного руху, появу організації "Пласт", схвалює 

той запал, з яким готувалися юні до випробувань. Для неї галичанки, члени 

мандрівного куреня пластунок – сестри, ластівки, що здіймають крила до лету, "в 

простір ... до сонця ... до краси" /"Ластівка" /. Уляна Кравченко увібрала героїчну 

добу народження і боротьби українських січових стрільців . Уже немолода, 

сприймала їх як синів і дочок, переживала за них, плакала над їх долею. 

Водночас відчувала гордість, що в життя прийшло те покоління, в ідейний гарт 

якого вона вклала свою працю.  

У поезії "Маківка" передає епізод з історії боїв легендарних усусусів : 

Три дні та три ночі, там шаліли бої,  
Маківку вдержали! - Хто? Які герої? , 
Як герой зоветься ? Хто спас від заглади?  
Хто вдержав ту повінь - москалів бригади?  
Маківку вдержали стрілецькії чети,  
Військо Січовоє, що йшло на багнети. 

Там "кров плила, як море", "ревіли гармати", бій вдавався пеклом , та 

стрільці - діти ще - ще учні" - гордо дивилися смерті у вічі. Ворога, "дич-орду" 

збороли стрільчики - соколи, 
:
 "цвїт народу". Багато їх полягло за "небо ... сине", 

"сонце ... ясне". На могилі - незабутки, символ пам`яті, незгасної любові. 

Уляна Кравченко поетизує героїзм українських січових стрільців, 

сподівається - вони впали, не марно. "Зміняться люди..." , "…щезне і розтає лід в 

груди…", "…згине,  пропаде темная ненависть і цвіль ..." Цим жила поетеса,, 

вірила в святість оновлення - від цієї віри ставала окриленою, вивищувалася над 

безжальною сірістю, вбивчою тобою дійсності, виривалася з пазурів байдужості. 

Її душа горіла вогнем неспокою і не гасла., бо мала глибинне - віру в народ, 

наворожувала йому "блески зір", перемогу в пітьмі безкраїй : 
Не в тінь

:
 - а в блески зір 

ідеш, народе. – вір! 
Тебе жде вічний бій,  
Та в боротьбі - розвій ! 

/"Не в тінь - а в блески зір.." /  

Результати визвольної боротьби народу  хвилюють поетесу вона вітає 

діяльність ЗУНР /"Відгуки минулого" /, проголошення Центральною Радою 

незалежності України та злуки її земель /"На спомин 22 .01.1918/1919 р.", бачить у 

цих: історичних подіях поступ народу до волі, шлях до мети. 

Патріотична поезія Уляни Кравченко - мужня і сильна. Вірші "Наш стяг!", 

"Заграви блиском наш стяг сіяє..." за ритмічним складом, будовою наближені до 

революційних пісень. 

Заграви блиском наш стяг сіяє,  
огнем палає й кличе з бій!  
Агей! Хто волі, хто прав бажає  
заприсягни тут на стяг мерщій ? 

Гей, кріпім, кріпім серця!  
нам немає вороття!   
Перелилась чаша вщерть!  
або воля, або смерть! 



 

 / ''Заграви блиском наш стяг сіяє"/. 

У них звучить могутньо - "ми не раби, у нас є честь!"  /"Наш стяг"/. 

Високий патріотичний порив поетеси переливається в заклик, Уляні 

Кравченко до снаги оказати: 

Гей, на бій ставаймо, браття,  
розпалім огонь завзяття;  
жар огріє наші груди,  
і підуть за нами люди,  
як один підуть до бою! 

/"Гей, на бій ставаймо, браття"/  

Це вогонь ідей високої проби. Він не губиться в блиску геніальних поезій 

Т.Шевченка, І.Франка, Л.Українки. 

Політичним маніфестом письменниці є поезія "Фрагмент", вияв особливої 

сили любові до України: 

Україно! єдина ти на світі, 
Яка мені ти мила і свята; 
Моя ти Нене, я ж Твоя дитина, 
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Що зміст душі завдячує Тобі. 
Так могла сказати лише Уляна Кравченко, що піднялася до вершин патріотизму, 

знайшла і висвітлила його в Слові. 

Поетеса виростала з глибин народної творчості, вбирала верховіття 

Франкової поезії . Завше уважна до рідної мови, її скарбів, шукала в них своє 

чисте джерельце і знаходила красу, пильнувала, щоб наше слово не було 

зневажене. Вона гордилася тим, що: 
У нас свій спів,  
У нас і моїй з своя!  
Є мова та, 
Котрої мати нас учила ... 

/"У нас свій спів ..."/ 
Закликала берегти її, для неї мова народу - "свята і мила", дорожча "понад 

 життя". Від імені національно свідомого люду поетеса обстоює "позицію". 
Дітей своїх їх ми будем вчити.  
Хоч мало б сто указів боронити,  
Ми на дамо її стоптати ворогам !  

Перегукується з поезією "У нас свій спів ..." і вірш "Свято пісні". Для Уляни 

Кравченко - це особлива тема. У пісні народній бачить ту силу, що з`єднала віки» 

українські землі. Це справжній скарб, "найкраща перла". Живе пісня - отже, живо 

Україна,  така головна думка згаданого наш вірша 

Поруч з мажорними тонами патріотичної лірики Уляни Кравченко 

підкреслено м'яко звучать поезії про матір і дитину. Тут ціла гама почуттів - від 

журливого до радісного, від глибоко материнського до безпосередньо дитячого. 

Добре дитині в родинному гнізді, бо і батько і матуся, їх любов і мудрість. І 

від цього яснішає сонечков все навколо здається раєм. Така картина щастя постає у 

вірші "Рідне гніздо"; 

    У кубельці у рідненькім 
 Тепленько пташині:  
 ІІри батеньку і при неньці 
 Весело дитині. 

Поезія переповнена світлом, пташиним співом і добротою. 



 

/ Їй би у "Буквар" чи "Читанку"!/ 

У вірші для дітей Уляна Кравченко вкладала душу. Вони хвилюють своєю  

 безпосередністю і теплом: 
Матусю солодка!  
Глянь, віршик приношу, 
Річ така коротка. 
Вибач мені,  прошу 
Я пишу від рана,  
вийшло трошки криво;  
вибачай, кохана,  
і - живи щасливо! 

/"Матусю солодка"/  

Вражає глибина ніжності та ласки, мелодика, виражальні засоби. У них голос 

дитини - то "срібні дзвоники", а в оченятах "чистий чар принади", "ясний одсвіт 

раю..."   /"Моїй дитині"/, "сонце... зорі... цвіти... рожі... " і "світ весь божий" /"Не 

дивлюся у свічадо"/. 

Та виховання - це святий обов'язок матері перед народом. Вона відповідальна 

за дитину, за її долю, за те, якою прийде до людей... Тому образ матері набуває в 

Уляни Кравченко чародійно-магічної сили, висот символу. У поезії "Дитя кохане 

тихенько спить" матуся рве дитині "троянди сині, найкращий цвіт", несе "чар-

зілля", калину, барвінок, руту і "горицвіту жмут", пробиває хмари і кидає у серце 

дитяче "жар віри, міць до офіри, до боротьби". "Героїв душу я дати мушу моїй 

дитині" такий її обов'язок. 

. Чарівний усміх дитини - то материне найбільше щастя /"Щось дитиночка 

шепоче..."/. Це вже не самотність, це надія, "ціль і щастя" /" І більш за рожу..."/ 

Проглядаючи дитячий світ, поетеса приходить до такого природного 

откровення - щасливий той, хто має матір, бо вона - це захисток, оберега, 

найбільше добро: 
Щаслив, хто рідну матір має, хоч зморшки вкрили вже чоло,  

на світ спокійно споглядає, не знає, що то в світі зло. 

/"Щаслив, хто рідну матір має…"/. 

Тему любові до матері, мов ніжний голос скрипки,, знаходимо в поезіях "На 

свято матусі", "Ой, яка ж бо ти матусю...", "Ідемо разом". Та поетеса відгукується, 

бачать і горе дитини-сироти. Без матері ніхто не заспіває колисанки, не візьме на 

руки, не поведе в дивний світ ласки. Без неї настає недоля /"Сирітська думка"/. 

У віршах "Моїй дитині", "Поспіши, дитино мила" - добрі навчання, поради 

найменшим. Тут уже говорить учитель, що має що сказати   молодим. 

Багатою є інтимна та пейзажна лірика Уляни Кравченко. Ми лише 

піднімаємо завісу цього багатства. 

Сповідниця високої загальнолюдської моралі, письменниця несла читачеві 

дивний чар людського почуття, що вимагає вірності і самопожертви, чистоти 

взаємин. /"Любиш чи не любиш"/. Вона співає гімн коханню. Її переслідує 

вимріяний образ дорогої людини /"Куди не звернусь, скрізь твій зір..,.", "Забагато, 

забагато..."/ . У цих та інших поезіях багато переживань - радості, смутку, 

захоплення, щирості - і сили любові : 

0, не любов забути я бажаю, 



 

палку любов, любов дівочу, 
що раз цвіте в життя чудовім маю,- 
ні, не любов оцю забути хочу. 
Вона ж - основою буття самого, 
одним гарячим звуком і промінним 
в життю земному сонцем, без котрого 
ніч темна гасла б нас ярмом незмінним,. 

/"0, не любов забути я бажаю... "/ 

Поетеса, багата на розмову з серцем, часто сягає поетичних вершин 

/"Вмовкло в серці слово ласки...", "Втомилося серце, втомилося..." "Що цвітів 

зів`яло…" Тоді спів її став чародійним:  
Кохання свого я не проміняю  
за славу й скарби світа всі,  
воно ж зимою, як в зеленім маю,  
промені з неба сипле золоті... 

Тонким відчуттям природи пройняті вірші " Солодка наче, повна дива. .„ 

"Ліси  в смарагдові вже шати прибрались", "Ластівка", "0 боре, що щумиш 

пречистим привітом...". У них - вічна захопленість красою землі, рідного краю, 

до якого іде весна з теплим вітром, цвітінням, щебетом птахів, розкішшю 

оновлення. Природа для поетеси - особливий вимір душі. Здатність бачити, чути, 

вбирати в себе неповторне - той верх, з якого людина стає гармонійною часткою 

всього, що оточує ї ї .  

Є в пейзажній ліриці Уляни Кравченко і відгук на перші весняні квіти, серед 

яких "серденько найшло розраду", і ,дивні ночі", коли '"сміється. серце, плаче - то 

співає", і "пташенят... спів", і "діброва зелена..,", і бероза, що "сумно шелестить , 

імлою срібною покрита"... 

Поетеса вміє малювати словом: 
Сріблястий рік шепіт, пташок щебетання, 
і запах фіалок, і рання роса,  
блиск сонця, і леготу ніжні зітхання  
одну пісню склали: настала весна! 
Вона переконано  доводить, що "любов до природи - велика то сила...", яка 

пробуджує до "діл... добрих". 

У окремих поезіях пейзажний малюнок став фоном для контрастного 

висвітлення життя села. Світле і чорне, в такому поєднанні тонуються 

навколишня краса і потворне животіння народу  /"Привіт села"/: 
Грає гиле смеречини,  
Вітерець шумить услід,  
А село - те наше рідне  
Невеселий шле привіт... 

Бо голод, бо бідність б`е у дзвони сполоху. Поетеса чує той промовистий 

дзвін, вкладає його в римоване слово і воно звучить: 
Чи вже передновку  
Нам не перебути?  
Голод увійшов до хати 
Невтолимо лютий. 
Хліба ні кришини,  
Паші ні стебельця,  
А жура, як та гадюка 
В'ється коло серця 



 

/"Голос села" / 

Її вражають "сліз - крові ріки" огортає сум, коли бачить, то "наші ше не у 

потузі". Розпачливий крок "все пропало – все пропало" вривається у вірш, болем і 

відчаєм, але не зневірою: бо поетеса чекає світання. 

Завжди переконана у силу правди, добра і справедливості, Уляна Кравченко 

не пасивна споглядачка, не очікує кращої долі для свого народу. Вона  діяльна, 

хоче, щоб  вставали " разом всі ", тому кличе: 
і кожен з нас 
і в кожний час 
1 все … і всюди 
Готовий будь на жертви ... труди! 

/"Цить, брате, цить? …" / 

Вона закінчує цю поезію словами, що стали для неї смислом життя: 
Не плач…, не жди… 
Ділай…, твори! 

Творчість Уляни Кравченко має багаті перегуки з нашим сьогоденням, 

мирокий спектр думки і поетичної теми. А це підтверджує її талант, високе 

обдаровання. Ми в боргу перед нею. Прийшла пора віддати їй належну шану, 

вивести із забуття. Уляна Кравченко заслуговуй того. 
 
 
 


