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Тема:Радість буття у творах Ірини Жиленко.  «Концерт для скрипки, дощу і 

цвіркуна» 
Прочитати і коротко законспектувати біографію І.Жиленко. 

Жиленко Ірина Володимирівна народилася 28 квітня 1941 року в м. Києві. 

Перший вірш написала у восьмирічному віці. 

У 1958 р. закінчила вечірню середню школу, працюючи вихователькою дитсадка. 

Того ж року вступила на вечірній філологічний факультет Київського університету, який 

закінчила в 1964 р. Працювала в пресі (газети «Вечірній Київ», «Молодь України», 

«Літературна Україна»). 

Дебютувала 1965 року збіркою «Соло на сольфі», яка спричинила тривалу дискусію у пресі. 

Ірина Жиленко — автор близько двадцяти книг: «Соло на сольфі» (1965), «Автопортрет у 

червоному» (1971), «Вікно у сад» (1978), «Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна» (1979), «Дім 

під каштаном» (1982), «Ярмарок чудес» (1982), «Збулося літо» (1983), «Останній вуличний 

шарман щик» (1985), «Дівчинка на кулі» (1987; премія ім. В.М.Сосюри 1897 р.), «Вечірка у 

старій винарні» та ін. Провідні мотиви лірики І.Жиленко — життя сучасного міста і міської 

родини, пошуки щастя й духовної гармонії в праці, любові, материнстві. Характерним для 

творчості І. Жиленко є пафосне утвердження людської доброти як найбільшої цінності. 

Опублікувала твори і для дітей: «Двічі по два дорівнює кульбабці» (1983), «Новорічна історія 

про двері, яких нема, і про те, як корисно іноді помилятися номе ром» (1986). 

І. Жиленко охоче звертається й до жанру дитячої лірики, розкриваючи малому читачеві красу 

навколишнього світу, опроміненого людською сердечністю (збірки віршів «Достига ють 

колосочки» (1964), «Вуличка мого дитинства» (1979), «Казки буфетного гнома» (1985). 

За книжку «Вечірка у старій винарні» вшанована Державною премією ім. Т. Г.Шевченка. 

Твори І.Жиленко перекладено багатьма мовами зарубіжних країн.  

Прочитати поезію 

Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна 

Мій літній поїзд зупинився знову 

перед цією айстрою смутною. 

І я зійшла в її казкову тінь. 

«У нас дощі!» — буденно повідомив 

мій чоловік. А я зітхнула: «Вдома…» 

І привітала радощі прості. 

Притишена до світлого piano, 

десь за стіною скрипочка співала. 

Я сіла в крісло до вікна лицем. 

І милостиво осені кивнула, 

мовляв, я вже готова. Я вернулась. 

Розпочинай класичний свій концерт. 

Заговорив у сутінках годинник 

про те, як час проходить крізь людину 

і там, за нею, — вічністю стає. 

І розуму нема туди дороги. 

І лиш душі меланхолійний погляд 

провидить все, коли годинник б’є. 

Вступає дощ… Високий і безмежний. 

Заслухатись його — необережно. 

Розмиє дощ той нетривкий сосуд, 

в який тебе природою відлито, 

яким тебе одділено од світу, 

і переллє в холодний білий сум 

просторів… Але годі вже печалі, 

Бо нетерпляче галасує чайник. 

І славословить затишок цвіркун. 

І в тому всьому є спокійна сталість. 

Мов за віки нічого тут не сталось. 

Завжди тут бив годинник у кутку. 

Завжди під ним дівчатко виростало. 

В товсті косички банти заплітало. 

І сутінки торкалися вікна… 

Усе мина… 

Але довіку буде — 

твій дім, і осінь, і ласкаве чудо 

концерту для дощу і цвіркуна… 

1979 

Теорія літератури (записати визначення) 



Фантасмагорія — зображення фантастичних картин та фігур за допомогою оптичних 

пристроїв, використання несподіваних графічних та вербальних (словесних) засобів. 

Гротеск — художній засіб, який полягає у свідомій зміні, порушенні розмірів та форм пре- 

дметів, перебільшенні та применшенні, зображенні «світу навиворіт», поєднанні несумісних 

ознак, різких контрастів і заснований на перетворенні дійсності за допомогою фантазій. Щоб 

зрозуміти душу поетеси, думки та сподівання, звернемось до поетичного світу та простежимо 

змістові лінії твору. 

Визначте і випишіть художні засоби твору. (Епітети. «айстра смутна» і т.д.. Метафори: 

«скрипочка співала» і т.д... Символи: «осінь» — старість і т.д..)  
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