
ЛЕСЯ СТЕПОВИЧКА 

 

Степовичка Леся (Булах (Шуманн) Олександра Несторівна) народилася 21 травня 1952 р. в 

с. Петриківці на Дніпропетровщині. Закінчила Дніпропетровський державний університет 

та аспірантуру при кафедрі німецької мови ДДУ. Філолог-германіст, викладач та 

перекладач німецької мови. Тривалий час викладала на кафедрах ДДУ та ДМетІ. Автор 

кандидатської дисертації з германістики. Закінчила курси перекладачів, працювала в 

Україні, ФРН, Австрії, Бельгії, Люксембурзі. Мешкала в Західному Берліні. 

Член Національної Спілки письменників України та Національної Спілки журналістів 

України. Очолювала правління Дніпропетровської обласної письменницької організації 

НСПУ, входила до Ради та Президії НСПУ (2002–2012) . 

Засновник і головний редактор літературно-мистецького та художньо-публіцистичного 

часопису-щоквартальника «Січеслав» (Д.: Ліра, 2004–2012). 

У 2012–2013 роках – завідувач літературної частини Дніпропетровської філармонії. Від 

2013 р. – співробітник Центру культури української мови ім. Олеся Гончара 

Дніпропетровського Гірничого університету. 

 



Галатея 

  З’явись, благаю! Хоч ві сні приснись 

і я сприйму небеснеє знамення, 

хоч словом, хоч півсловом озовись, 

і з краплі радості заб’є струмок натхнення. 

 

До дотику Твого була я чим ? 

Шматком землі, що і не снив такого. 

Прийшов, торкнувся ледь, і дух впустив 

в ковалок чорнозему степового. 

 

Як тішився, мій Майстре, Ти, коли 

Твоїм творінням милувались люди ! 

Й примхливим музам строго повелів: 

“Хай з неї поетеса добра буде!” 

 

Так плакала чарівна Галатея, 

а втім тривав пекельний серця гарт – 

вершив свій задум Майстер в ній і з нею, 

щоби в стражданні викувать талант. 

 

Талант і врода – щедрі є дарунки 

єхидного і мудрого Творця, 

та лиш помножені на труд і муки, 

розбудять ліру справжнього митця. 

 

О Галатеє! Так перестраждавши, 

збагнеш нарешті суть свого буття. 

До болю звикнеш, біль лиш подолавши, 

а біль і є – кохання і життя. 

 

Віртуальна реальність 

Заморський політолог доповів, 

мовляв, нема на Сході України 

фактичної реальної країни 

із іменем таким. А та, що стрів. 



мовляв, то не країна, а химера, 

субстанція всього лише уявна, 

( як зниклі ассірійці чи шумери?) 

себто реальність в і р т у а л ь н а. 

 

Подумалось, чи то ж бо я жива ? 

А мій Дніпро, а коляда різдвяна, 

а скриня бабцина й козацька корогва, 

невже то все – реальність віртуальна ? 

 

Моя ти постколоніальна, 

засмічена, засмучена Україно, 

та все ж не віртуальна, а реальна, 

ти є, хоча й смертельно хвора, мамо! 

 

Ти там, де чути і барвисту, й гонорову, 

таку чуттєву і цнотливу твою мову (,,,) 

 

У ній – гаї, раї і солов’ї, 

у ній – жалі і радощі твої. 

У мові – все! Без мови ніц немає! 

Руїну сірую лиш мова подолає ! 

 

Заокеанський вчений помилився, 

не міг всіх вогників порахувать, 

що тліють, жевріють, горять, ПАЛАХКОТЯТЬ 

в серцях простих незнаних українців. 

 

Ми тії вогники малі зберем докупи 

й запалим до небес жарке багаття, 

й турботи нашої міцного трунку 

заслаблій неньці піднесемо, браття ! 

Не пошкодуймо праці і любови ! 

Ще буде правий лад у нашім краї, 

каштановім, пшенишнім, волошковім ! 

Я вірую. Я впевнена. Я знаю 

 



Якого кольору Оріль 

 “Якого кольору Оріль?” – 

засперечалися поети. 

У кожного свої секрети 

освяти певних кольорів: 

 

хто бачить срібло, хто – сивини, 

хто – мед левад, хто – мерхіт сліз, 

хто глипа поглядом совиним, 

банальну сірість мітить скрізь… 

 

Мені ж Оріль з дитинства синя, 

як неба рідного глибінь 

у час, коли жура осіння 

блаватом бавить голубів… 

 

Якого ж кольору Оріль 

і чим правдивіш мій від інших ? 

Спитайте в степових орлів – 

 з висот небесних їм видніше… 

 

Козацька річечка тече, 

синіє волошковим цвітом – 

одвічне свято для очей 

не стьмарене буденним світом. 

 

Ти високо у горах 

Ти високо у горах, 

                         в вічнім небі 

літаєш, орле мій, 

свої величні справи вершиш, 

гордливим оком 

              навколо себе простір озираєш. 

Я ж  - 

              степова пташина унизу, 

слабими крильцями своїми 

мені туди, 



              у височінь, 

                                   не долетіти, 

хоча моє маленьке спрагле серце 

любови й подвигу понад усе бажає. 

 

Ну, то ж нехай! 

                       У кожного свій лет, 

та за Тобою, скільки зможу, полечу, 

                              й коли рука ворожа 

захоче з долу стрілити орла, 

могутні крила я свої розправлю 

і стану 

              межи кулею й орлом, 

аби Твоє життя не обірвалось. 

 

Але це так, фантазії мої! 

Нехай цього не станеться ніколи ! 

Літай, мій орле, гордо і щасливо 

над рідною і вільною землею ! 

 

Краса не родиться з краси 

Краса не родиться з краси, 

Вона з любові. 

Роздолом котиться рясним, 

Бринить у слові. 

Краса не родиться з краси, 

Вона – з роботи, 

Із нив, та світла, та роси – 

У жилах бродить. 

Рука весни її різьбить, 

Вона з-під бруду 

Дзвенить, не чуючи грізьби: 

- Я буду, буду ! 

Її одвічно здобувать 

З вогню, 

З двобою. 

Зате... як радісно назвать 



Цей світ – красою ! 


