
 

 

 

 

 

Ведучий3:  В усі віки, епохи все починається з любові. 

 

Ведучий4:  «Сказати  «Я тебе кохаю» - означає сказати: «Ти не вмреш». Ці 

слова належать звичайній молодій жінці, земні мандри якої 

почалися на самому світанку  ХІІ століття: в рік чи то 1100, чи 

то 1101 – точно не встановлено.  І вже зовсім нічого невідомо 

про її походження. Дійшла до нас тільки назва монастиря, в 

якому вона вивчала латину і мудрість античних класиків. 

 

Ведучий3: Але якщо перші 17 років 

дівчини розтанули в імлі 

світанку, то подробиці 

наступних десятиліть 

історія зберегла. 

 

Ведучий4: Зберегла історія й ім’я 

навдовижу хороброго, 

розумного, освіченого 

філософа, богослова і 

поета П’єра Абеляра, 

який став не тільки 

вчителем Елоїзи, а й 

коханим. 

 

Ведучий3: Тепер він писав не 

філософські трактати, а любовні вірші, їх розучували лицарі і 

ремісники, городяни й городянки не тільки в Парижі. 

 

П’єр Абеляр: 

 

 

Повторись мені 

Під небесами 

В золоті осінньої 

Пори… 

Де зоря ясна 

Тремтить над нами, 

Й ще раз: «Я люблю»! – 

Проговори 

Повторись мені 



Останнім цвітом, 

Дотиком щемливим 

Повторись, 

Журавлиним в саме 

Серце криком, 

Де любов і біль 

Переплелись… 

Повторись мені Сама собою 

 - Що тепер без тебе 

В світі я ?! 

Повторись 

Кровинкою малою. 

…Вигадко і загадко 

Моя… 

 

 

Ведучий 4:  Це була любов велика, 

довгожданна і дивовижна, мов 

куля сонця, що розтоплює 

всередині важке  потворне тіло 

тисячолітньої хмари. 

 

Ведучий 3:  Із листування, яке збереглося: 

 

П’єр:  Душа моя була не зі мною, а з 

тобою! Навіть і тепер, якщо 

вона не з тобою, то її немає 

ніде: справді, без тебе моя 

душа просто не може існувати. 

 

Елоїза:  На що ж мені сподіватись, 

якщо я втрачу тебе, і що може ще тримати мене в цих земних 

мандрах, де я не маю втіхи, крім тебе, та й ця втіха – тільки в 

тому, що ти живий, бо всі інші радощі, пов’язані з тобою, для 

мене недоступні… 

 

Ведучий 4: Католицька церква жорстоко розправилася із закоханими, обоє 

доживає віка  у монастирі. Через шість років після розлуки 

Елоїза сама поховала його – єретика – поряд зі своєю келією. 

 

 

 

 

 
 


