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Юрій Іванович Яновський  

 

– український письменник та поет. Один із романтиків в українській літературі 

першої половини XX століття. Редактор журналу «Українська література», військовий 

журналіст, ветеран армії УНР. 

Біографія. Народився Юрій Яновський 27 серпня 1902 року 

в селі Майєрове (тепер село Нечаївка Компаніївського району 

Кіровоградської області), у заможній селянській сім’ї, яка вела 

свій родовід від козацької старшини. У родині було восьмеро 

дітей, Юрієві, як найстаршому, довелося бути нянькою для всіх 

молодших. В 1909 році вступив до церковно-приходської школи 

в с. Майєровому, через рік  до земської в селі Нечаївці. З десяти 

років почав писати вірші. Знала цю «таємницю» мама, але 

перші дитячі рукописи, не збереглася. Сім’я декілька разів 

змінювали місце свого мешкання, з 1917 року жили в 

Єлисаветграді, де батько працював на заводі 

сільськогосподарських машин. У 1918-1919 рр. Юрій стає 

бійцем добровільної санітарної дружини в місті Єлисаветграді, 

бере активну участь у боях проти банди Никифорової. У 1919 

році Юрій на відмінно закінчив Єлисаветградське реальне училище, працював у 

адміністративному відділі повітового виконкому, у повітовому статистичному бюро і водночас 

навчався в механічному технікумі. 

У 1922 році оселився в Києві та поступив на електротехнічний факультет Політехнічного 

інституту, де вчився разом з майбутнім конструктором ракет С. Корольовим. Підробляв собі 

тим, що з Подолу до Єврейського базару возив на собі дрова. Інженером не судилося стати, 

провчився лише два роки. Поблизу Майєрово вбили фінагента. Слідчі звинуватили в цьому 

дядька Юрія, Петра. Звістка про те, що на електрофакультеті вчиться племінник «убивці», 

докотилася до начальства. Яновського виключили з комсомолу, його покинула кохана 

дівчина. Хоча пізніше слідство знайшло справжнього вбивцю, юнак уже ніколи, незважаючи 

на всі свої зусилля, не зміг закінчити інститут.  

Зате вже у політехнічному, почався його шлях у велику літературу. Тут він бере участь у 

літературній студії інституту, входить у театральні кола столиці, допомагає акторам і 

режисерам театру-студії імені Г. Михайличенка у створенні ряду вистав, виявляючи неабиякі 

знання фольклору, і пише в співавторстві з С. Греєм гротескну п'єсу «Камергер». Тоді ж були 

опубліковані перші вірші. 1922 року в газеті «Пролетарська правда» надруковано першого 

вірша «Море» (російською мовою, за підписом Георгій Ней). Михайло Семенко, відомий 

київський поет, лідер футуристів, завідувач літчастини газети «Більшовик», помітив нове 

ім'я... Так і був Юрій Яновський залучений до літератури. У 1924 р. «Більшовик» видрукував 

його українську поезію «Дзвін», автор став позаштатним кореспондентом цієї газети. Там 

будуть видрукувані нариси письменника. Брав участь у футуристичному русі, як член 

«Комункульту» і «Жовтня» відвідував різні зібрання й дискусії. Саме тоді вчився відходити від 

стереотипів і шаблонів, шукати власної стежки, вносити в оповідання і вірші свіжий дух, 

фантазувати, мріяти – вічний неспокій передався йому від патрона Михайля Семенка. В ті 

роки заприятелював з Миколою Бажаном – разом працювали репортерами. В 1925 р. 

з'являється перша книжка оповідань Юрія Яновського «Мамутові бивні». 

У 1925-1926 роках працював на Одеській кінофабриці художнім редактором. Мистецтво 

кіно, яке щойно зароджувалося в Україні, вабить багатьох письменників. За сценарії 

засідають і Яновський з Бажаном. Незабаром його запрошують на посаду головного 

редактора Одеської кінофабрики, і Юрій Іванович з головою поринає в роботу, серед інших 
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творів пише й кіносценарії. У 1926 р. навіть з'являється фільм «Гамбург» за сценарієм Юрія 

Івановича. Через його редакторський портфель пройшли фільми «Тарас Шевченко» і «Тарас 

Трясило» П. Чардиніна, «Борислав сміється» Й. Рони, «Вася-реформатор», «Сумка 

дипкур'єра» О. Довженка і багато інших. Власне, Ю. Яновський був художнім керівником 

Одеського «Голлівуду». Він переймався проблемами нового для української культури 

мистецтва – недарма його назвуть «добрим генієм українського кіно». Така творча яскрава 

особистість. як він, вирізнялася на тлі загальної маси. Це стало однією з причин звільнення 

його з посади в серпні 1927 року. 

Михайло Семенко виїхав до Харкова, очолив 

там сценарний відділ ВУФКУ (Всеукраїнське 

фотокіноуправління). Він і запросив до Харкова на 

роботу М. Бажана та Ю. Яновського. Саме в 

Харкові, тодішній столиці, вирувало літературно-

мистецьке життя. Там були В. Еллан-Блакитний, 

Остап Вишня, П. Тичина, М. Куліш, там близько 

зійшовся з О. Довженком, відчув у ньому 

споріднену душу. Разом із О. Довженком молоді 

митці «почали жити одною комуною». Яновський 

стає членом ВАПЛіте, котру очолював М. 

Хвильовий. Стає редактором ВУФКУ. 

На дні народження знайомих зустрічає свою 

долю – актрису театру «Березіль» Тамару Шевченко, яка стала його дружиною, подругою, 

однодумцем і підтримкою на все життя. Пізніше жінка згадувала: «Важко сказати, що мене 

найбільше вразило в Юрі. Мабуть, краса, якою світився, чи, може, те, що в його 

зовнішності було багато протиріч. Для аристократа він був трохи незграбним і якийсь 

сором’язливий. Аристократ, не звиклий до костюма. Але селянським парубком, яким 

насправді був, його не назвеш, скоріше за все чимось нагадував молодого вченого». З 

дружиною, майже тридцять подружніх років вони були на «ви». 

У 1927 році він видав збірку оповідань «Кров землі» й узявся до «великої» прози – роману 

«Майстер корабля» (вийшов 1928 року). Протягом 1926-1929 років письменник працює над 

романом «Чотири шаблі». Провідна тема твору – романтико-героїчне зображення подій 

громадянської війни. Після виходу книги у світ на Яновського посипалися звинувачення в 

оспівуванні «націоналістичної романтики». Журнал «Вапліте» видруковує повість «Байгород» 

(1927 р.). У 1928 р. з'являється книжка поезій «Прекрасна УТ» (Україна трудова), роман 

«Майстер корабля», який наробив чимало галасу серед критики, особливо офіційної, 

партійної. Цей твір, а також цикл нарисів «Голлівуд на березі Чорного моря» (1930) створено 

на основі досвіду роботи редактором кінофабрики.  

Довелося авторові «реабілітовуватися». У 1935 році виходить його роман у новелах 

«Вершники», але його ігнорують в Україні, він же написаний «попутником», «націоналістом», 

Яновським, дарма що вже були спроби самореабілітації – до 15-річчя Жовтневої революції 

видано п'єсу «Завойовники». «Вершники» друкуються уривками в перекладі П. Зенкевича 

російською мовою в Москві, а вже потім і в Україні. У столиці СРСР влаштовується 

спеціальний вечір для обговорення роману. Письменника визнають нарешті «своїм».  

1939 року Ю. Яновського нагороджують орденом Трудового Червоного Прапора, дають 

квартиру у Києві, в письменницькому будинку. Офіційно визнаному письменнику довіряють 

посаду головного редактора журналу «Українська література» (під час війни видавався в Уфі, 

з 1946 року назва «Вітчизна»). Коли почалася війна, письменника разом із сім’єю евакуювали 

в Уфу. Залучає до співпраці найкращу творчу інтелігенцію, друкує нові твори П. Тичини, М. 

Рильського, О. Довженка, І. Кочерги і свої. Разом з письменниками Максимом Рильським, 

 

Іван Дніпровський, Юрій Яновський, 

Микола Хвильовий. Харків, 1927-1928 рр. 
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Іваном Кочергою, Петром Панчем, Натаном Рибаком брав активну участь в організації 

видання творів українських письменників в серії «Фронт і тил», у випуску літературних газети 

та журналу українською мовою. Під час другої світової війни Юрій Яновський працює 

військовим кореспондентом. В 1945 році на Нюрнберзькому процесі був одним із 

кореспондентів радянської преси, що дало змогу пізніше написати цикл хвилюючих 

репортажів «Листи з Нюрнберга» (1946). 

1940 року виходить книжка оповідань «Короткі історії». Це гостросюжетні оповідання 

(«Шпигун»), різновид дорожного нарису («Дорога на Запоріжжя»), романтичні новели 

(«Чапай», «Романтик», «Червонарм»), стилізовані оповіді монологічного типу «Василь 

Палійчук, гуцул», «Іван», «На зеленій Буковині». Кілька творів («Наталка», «Ганна 

Антонівна») можуть бути умовно названі новелами-портретами. 1944 року збірка новел 

«Земля батьків». В формі новели-монологу витримані оповідання «Коваль», «Генерал 

Макодзьоба», «Дід Данило з «Соціалізму», «Дівчинка у вінку» й ін.; в формі класичного 

оповідання – «Яструбок», «Комісар», «Україна». 

Найвизначнішим твором повоєнного часу став роман «Жива 

вода» (1947), де письменник втілив ідею невмирущості нації, 

відроджуваної після воєнної катастрофи. Журнальна публікація 

роману була спочатку схвально сприйнята, але через якийсь час 

зазнала глибоко несправедливої критики, організованої Л. 

Кагановичем. На Яновського знову посипалися звинувачення в 

контрреволюційності, націоналізмі та інших, на думку влади, гріхах. 

Почалися страшні часи для родини Яновського: письменникові 

зменшили вдвічі зарплатню, а потім і зовсім скасували її. 

Видавництво знищило 200 тисяч примірників його книги, а збитки 

списало на автора. Яновським довелося продавати свої речі, книги, 

позичати у друзів, щоб погасити борг. Яновський змушений був 

переробити цей роман згідно з принципами соцреалізму, 

перероблений роман під назвою «Мир» побачив світ тільки після смерті митця. 

Після всього знаходить у собі сили, пише цикл «Київські оповідання». В них оспівано 

героїзм радянських людей під час війни, що його вселяла в них комуністична партія на чолі з 

Й. Сталіним... За «Київські оповідання» Яновському 1948 року дали Державну премію СРСР. 

Ось такі перипетії долі. За кожне своє піднесення доводилося платити велику ціну, і 

найбільша – компроміс із власною совістю й правдою. «Після премії я повинен боротися за 

право писати, я повинен виправдати довір'я і премію», – занотує він у щоденнику. Ці слова 

були щирими – художник давно став невільником системи, правлячої ідеології, ним керували 

за принципом «батога і пряника».  

Віддавши кращі творчі роки прозі, останнє слово в літературі письменник сказав мовою 

драматургічного мистецтва. Йдеться про п'єсу «Дочка прокурора», яка побачила світло рампи 

16 лютого 1954 року, за кілька днів до смерті Юрія Івановича Яновського. відбувається 

прем’єра п’єси Яновського «Дочка прокурора». Як сценарист Ю. Яновський також створив 

сценарій художнього фільму «Зв'язковий підпілля» (1951), літературний сценарій «Павло 

Корчагін» (за мотивами роману М. Островського «Як гартувалася сталь», 1953) та сценарій 

документального фільму «Микола Васильович Гоголь» (1952). 

У 1954 році письменника не стало. Помер Юрій Яновський 25 лютого. Похований на 

Байковому цвинтарі (ділянка № 2; надгробок скульптор І. В. Макогон, архітектор П. Ф. 

Костирко; встановлений в 1961 році). У рідному селі письменника Нечаївка створено музей 

його імені.  На будинку Роліту в Києві, де з 1939-го по 1954 рік жив і працював письменник у 

1958 році встановлена меморіальна дошка (барельєф, скульптор А. В. Німенко). 
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Огляд творчості. Юрій Яновський залишив нам багатожанрову спадщину: 70 новел, 

оповідань, чимало поезій, повість, чотири романи, сім п’єс (деякі успішно ставилися 

театрами), а ще кіносценарії, публіцистика. Його справедливо називають сміливим 

новатором в українській літературі XX ст. Він – один із найяскравіших представників 

неоромантичної течії в ній. У царині як змісту, так і форми художніх творів ніколи не прагнув 

ходити чужими стежками, відкидав усталені схеми, банальності, трафарети.  

За типом світобачення він був романтиком. Світ бачив безмежним, загадковим і манливим. 

«До безуму люблю степ, – зізнавався в «Автобіографії» 1925 року – Кожен свій день устаю з 

бажанням їхати за море і за сині обрії. Лягаю теж із цим. Люблю багато ходити. Всі мої 

бажання скеровані на: як би побачити побільше світу! Мандри мене тягнуть». А в 

«Міркуваннях про себе» писав: «Мета цілого життя – об'їхати землю по одному з 

меридіанів і на екваторі погріти спину». З дитинства Юрій багато хворів, переніс шість 

тяжких операцій. Звідси його палке життєлюбство, нестримний потяг до краси довколишнього 

світу, вміння ту красу віднайти і передати. Все житгя йому буде огидною «буденна 

провінціальщина», яку він вважає «одвічним прокляттям української нації», 

напівінтелігентщина (нехтування знаннями і культурою, бездумне, споживацьке ставлення до 

життя). Він не міг уявити себе автором «земної, повзучої прози». Він був поетом: мислив 

образно, світ бачив образно. І вірші писав усе життя, хоча дедалі рідше. 

Уже перші збірки новел Ю. Яновського «Мамутові бивні» (1925), 

«Кров землі» (1927) разом із творами М. Хвильового, Г. Косинки, В. 

Підмогильного та ін. підтвердили відхід нової хвилі української 

літератури від народницько-просвітницьких традицій XIX, а почасти 

й початку XX ст. Поза сумнівом, на них позначився вплив футуризму 

й кіностилістики нової музи, що вабила до себе і Яновського. 

Сюжетами новел «Мамутові бивні», «Історія попільниці», «Роман 

Ма», «Туз і перстень», «Кров землі» керує смілива авторська думка, 

хоч у цілому вони досить банальні й поширені на ті часи. Скажімо, 

героїка громадянської війни, любов більшовика до білогвардійської 

шпигунки і що з того вийшло. Динамічна зміна картин, зміщення 

різних часових площин, несподівані повороти, загадкові ситуації, екзотичні імена (Рубан, Ма, 

Матте), раптове втручання голосу автора в текст – усім цим письменник хоче здивувати 

читача, шокувати його уяву. Рівночасно проблематика цих оповідань пов'язана із спробою 

молодого ще письменника осмислити, зрозуміти специфіку громадянської війни в Україні, 

звернути увагу на повстанську стихію, отаманство, партизанську вольницю. Його герой 

романтичний, він стоїть перед вибором, в якому перемагає революційний обов'язок. Він – 

сильна, вольова натура, яскрава особистість, ним насамперед керує революційна ідея. Цей 

мотив був провідним у тогочасній прозі.  

Але Юрій Яновський вже тут сміливо порушує проблему чистоти червоного прапора і 

робить те ненав'язливо. Згадаймо з цього приводу оповідання «Роман Ма». Коли Матте 

вирішує прив'язати шпигунку Ма (свою кохану) до крил вітряка, бійці, показуючи на понівечені 

тіла червоних розвідників, запитують його: «Хіба вони на це згодні?.. Сонце не хоче бачити 

таких діл». Зовсім не випадково наприкінці твору з'являється і така картина: оповідач сидить 

на могилі страченої Ма, поряд «сонце сідало великою раною» – та рана в душі автора, він 

підсвідомо сумує над долею маленької людини, дитини цього світу, яка так трагічно 

намагається виборсатися з життєвого виру. Усе це говорить про потужність таланту митця. У 

світобаченні Яновського від самого початку творчого шляху була закладена висока 

духовність, пріоритет загальнолюдського, християнського. 

Серед ранніх творів Ю. Яновського треба звернути увагу на новелу «Поворот» (1927), 

надруковану вперше тільки 1967 року. Вона абсолютно випадає із загальної тональності його 

романтичної поетики, свідчить про постійні змістово-стилістичні пошуки митця. Це 
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сюрреалістична новела, зіткана з марень, видив, снів простого солдата, який дуже стомився і 

змучився від війни, мріє повернутися додому, до плуга, до білобокої хати в садку. Єдине, що 

його єднає з іншими героями Ю. Яновського, – це бажання вивільнитися від натиску зовнішніх 

обставин і втілити свою заповітну мрію в життя. У романтичному стилі написана повість 

«Байгород», яка створювалася 1927 року в Одесі. В центрі мистецького зображення 

романтичний конфлікт між життєвим началом і війною, смертю, актуальна тогочасна колізія 

між любов'ю і революційним обов'язком. Яновський був далекий від вирішення якихось 

ідеологічних проблем, навіть не прагнув щось оспівати чи когось возвеличити, що хотіла 

бачити в «Байгороді» тогочасна критика. Насамперед упадає в око наскрізна ідея визволення 

індивідуальності, особистості, людини, живої, чутливої, вразливої та, можливо, не готової 

сприймати належним чином випробування долі, звільнитися від тягарів, накинутих із зовні, 

чужих для чистої душі.  

«У 1925-1929 рр. написані мої книги «Кров землі», «Майстер корабля», «Чотири шаблi». 

Вони несуть на собі важкий тягар дрiбнобуржуазного свiтогляду, вiд якого я, безперечно, iз 

труднощами, визволявся в наступних двох десятках рокiв», – напише Ю. Яновський у статті 

«Мої помилки» в «Літературну газету» 1948 року. Уявляєте, якою ціною далися ці слова Ю. 

Яновському, адже названі книги були одними з найкращих у його творчостi. Чи варто було 

писати кров'ю серця, щоб потім відмовлятися від своїх рiдних дiтей. А Ю. Яновський 

змушений був це зробити. Взагалі, вiн половину свого життя жив у примусу, мабуть, тому так 

багато хворів i так рано помер.  

Роман «Майстер корабля» (1928) з'явився о тій порі, коли 

багато українських письменників, слідом за М. Хвильовим, який 

відверто поставив питання «Камо грядеши?», «Україна чи 

Малоросія?», шукали відповіді на них. Яким шляхом 

розвиватиметься тепер українська нація і культура зокрема? Саме 

тоді з'являються романи В. Підмогильного «Місто», «Невеличка 

драма», М. Івченка «Робітні сили», Є. Плужника «Недуга», В. 

Винниченка «Сонячна машина», М. Хвильового «Санаторійна 

зона», «Вальдшнепи», в яких провідне місце відводиться творчій 

інтелігенції, власне, еліті суспільства. Це абсолютно не збігалося із 

нав'язуваною більшовицькою ідеологією правлячою роллю 

робітничого класу як гегемона. В цьому ж ряду і роман «Майстер 

корабля», в якому Яновський осмислює роль творчої інтелігенції, 

власне, еліти суспільства у формуванні й становленні світогляду 

нової доби – тема, що постала на вістрі інтересу багатьох 

тогочасних письменників. 

Це був абсолютно новаторський за змістом і формою твір в 

українській літературі. Вплив зарубіжної романтичної класики 

відчувається тільки на рівні світоглядному, що лише розширило 

художні обрії роману. У його основі – власний досвід перебування 

на Одеській кінофабриці в 1925–1927 роках. Можна також провести 

паралель між героями і реальними прототипами: То-Ма-Кі 

(Товариш Майстер Кіно) – сам Юрій Яновський, Сев – режисер О. Довженко, Професор 

художник, знавець старовини професор В. Кричевський, Директор – Павло Нечеса (очолював 

кінофабрику), Тайах – відома балерина Іта Пензо, пізніше репресована, подобалася 

Довженкові та Яновському, Богдан – актор Григорій Гричер, Місто – портова Одеса, тодішній 

«Голлівуд на березі Чорного моря». 

Сюжет твору також новий для тогочасної української літератури, оскільки йдеться про 

створення фільму, для зйомок якого будується справжній вітрильник, на ньому плаватимуть 

учні морехідної школи. Тому майстри дуже стараються. У творі зображено не просто будні 

 

Обкладинку до першого 

видання «Майстра 

корабля» виконав В. 

Кричевський. На ній було 

зображено вітрильник, який 

ніби летить над морем, 

нагадуючи своїми 

контурами жіноче обличчя 

східного типу – героїні 

твору балерини Тайах. 
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кіноіндустрії 20-х років (створення сценарію, будівництво корабля), а широкі картини творчого 

життя людини. Автор заклав у твір думку про те, що все життя на планеті має будуватися з 

творчим натхненням, з турботою про завтрашній день людства, сповнений гармонії й 

творчості. Композиція досить вільна, роман ніби розбудовується на очах. Незвична форма 

оповіді – монолог-сповідь сімдесятилітнього То-Ма-Кі, який згадує свою далеку молодість, 

пов'язану з кіномистецтвом. У романі переплелися романтика й реальність, Морські пейзажі, 

окремі події з життя Одеси 20-х років зображені правдиво, виразно. Разом з тим Ю. 

Яновський поетизує море, цю вічну стихію з мінливим настроєм, що надає творові ліризму і 

схвильованості. У романі багато екзотики, незвичайних пригод і людей. Його широкий 

часовий діапазон (з 20-х до 70-х років нашого століття) відповідає не менш значним 

просторовим координатам: уява письменника переносить героїв на Балкани, в Румунію, 

Італію, на Яву. Екзотичні також імена героїв: Тайах, Сев, То-Ма-Кі, його сини Майкл і Генрі. 

Автор сміливо став в опозицію до літературних трафаретів. Усе це не сподобалося 

тогочасній критиці. 

Тож, «Майстер корабля» написаний відчайдушним романтиком, залюбленим у море, 

життя, людей, письменником, що вміє «горіти» над твором. Тут утверджується «романтика 

вітаїзму», непереможне життєлюбство, до якого закликав у статтях М. Хвильовий і яке 

наснажувало багатьох митців 20-х рр. Ю. Яновський опоетизував вільне творче начало в 

українській людині, розбудженій до нового життя. Це символізує будівництво вітрильника. 

Майстер на носі корабля – дерев'яна фігурка із профілем жінки, яка веде його вперед, 

оберігає від рифів. Що повинна взяти з собою в подальшу дорогу українська нація? Який 

багаж духовності, які морально-етичні вартості? Що буде оберігати її в майбутньому? Ці 

проблеми і порушуються в романі. Романтично піднесений, трохи химерний роман Ю. 

Яновського «Майстер корабля» став важливою віхою У творчості письменника і у всій 

українській літературі в цілому. Так сталося, що саме цей твір засвідчив апофеоз духовного 

зростання романтика Юрія Яновського. «Чотири шаблі» проклали місток до духовного 

згасання, самозречення заради... фізичного виживання. 

За визначенням самого автора, найбільш 

«багатостраждальний» у його біографії роман «Чотири шаблі» 

(1931). Він «дуже багато поклав туди роботи», «живої крові і 

нервів». Написаний у 1926–1929 рр. Працюючи головним 

редактором Одеської кінофабрики, Ю. Яновський познайомився і 

потоваришував із легендарним військовим діячем українського 

партизанського руху під час визвольних змагань 1917–1920 рр. 

Юрієм Тютюнником. Саме він розповів письменнику чимало 

цікавого з тих героїчних часів, із яскравими подробицями, 

деталями. Юрій Тютюнник теж мав героїчну біографію і міг стати 

прообразом котроїсь із дійових осіб майбутнього роману. Юрій 

Яновський серйозно вивчав також історичні факти, фольклорні 

джерела. В романі «Чотири шаблі» з молодечою пристрастю і сміливістю показано могутню 

стихію національно-визвольного руху в Україні в революційний час та його трагічні наслідки. 

Така тема в українській літературі була порушена Яновським вперше. Маємо і її оригінальне 

вирішення, на якому позначилося його романтичне світовідчування. 

Прагнучи увіковічнити в слові визвольний рух рідного народу, Ю. Яновський втілив його 

насамперед у героях, в чотирьох образах – Шахаєвi, Остюку, Галатовi i Марченку. Ось тi, що 

тримали чотири шаблі Яновського. Їх автор називає в пісенному зачині «чотири паростки 

мiцного дуба» (тобто сини великого народу). Рiзнi вони, але об’єднані спільною метою, 

певною мірою романтизовані, навiть ідеалізовані. Автор зумисне ставить їх у такі ситуації, в 

яких максимально виразилась би їхня глибинна суть, відвага, геройство, сила. Шахай 

видається бригаді «надлюдською силою», важко поранений Остюк продовжує героїчно 
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битися i керувати кiннотниками. «Це сиділи на скелі орли», – так буде про них сказано на 

самому початку роману. Ми ще не бачимо їх у бою, а вже готові сприймати їх як героїв, яким 

симпатизує автор.  

Твір складається із семи розділів (пісень). Таким чином, 

письменник започаткував в українській літературі новий 

різновид роману – роман у новелах. Кожен розділ має 

обов'язковий пісенний зачин, який звучить як авторське 

тлумачення дальшої оповіді, обіцянка певного настрою. Ці 

пісні-зачини в композиції роману, а ще більше в його 

загальному ідейно-художньому спрямуванні, мають велике 

значення. Вони підсилюють визвольний пафос віками 

поневоленого українського народу, передають його як 

частину свідомості цього народу, його заповітних бажань і 

мрій, його невід'ємний духовний світ, приспаний довгою 

неволею. Народ пробудився, його глибинне єство, 

серцевина свідомості виходить на поверхню. Прикметне, 

що, роман починається весіллям Шахая, ватажка 

партизанських загонів. Такий зачин символізує початок 

нового шляху, нового життя, початок, боротьби. Опис 

Шахая романтизований, деталі «оживлені» метафорикою. 

Разом із подібними описами письменник вносить у твір 

національно-фольклорний колорит, так само як і тими 

піснями, що звучать на весіллі. Взагалі вся поетика 

роману, а надто перших чотирьох пісень, де показано 

стихію визвольної боротьби, близька до української 

народнопоетичної традиції. Експресія вираження настрою, 

почуттів домінує над зображенням.  

Перемога революції створила умови для відродження 

романтизму. Саме романтизм козаччини спонукав 

чотирьох друзів – героїв роману «Чотири шаблі»: Шахая, 

Остюка, Галата і Марченка – сформувати бойовий загін 

для захисту революції. Під час весілля Шахая у церкві, де 

відбувалось вінчання, друзі побачили козацькі розписи, на яких зображувалась боротьба 

козацтва з ворогами. Проймаючись національною свідомістю, друзі вирішили захищати свою 

землю так, як це робили героїчні предки. Роман побудований у пісенній формі. А оскільки 

пісня – один із найлаконічніших художніх жанрів, то в романі опущено так звані воєнні будні, 

завдяки чому досягнуто стислості й ліризму в художньому осмисленні теми. 

Стиль перших чотирьох розділів характеризується захопленим, радісним сприйманням 

життя, боротьби народу за визволення. Ця боротьба показана в дусі кращої романтичної 

традиції XIX ст., яскраво виявленої в «Чорній раді» П. Куліша, «Гайдамаках» Т. Шевченка. 

Цей романтичний пафос письменник не міг витримати незмінним в останніх розділах. Але це 

не свідчить про його професійну невправність як молодого ще автора. 

А ось стиль останнiх трьох роздiлiв вiдрiзняється вiд перших чотирьох. Справа в тому, що 

уже вiдгримiли бої i нацiональне визволення зазнало поразки. У головних героїв причини для 

оптимiзму зникли пiд тиском реального життя. Повернулися до мирної праці наші легендарні 

герої. Відбувається осмислення своєї поразки і власне трагедії народу. Душі героїв стомлені 

й спустошені, їх навіть не цінують як колишніх бійців, як не шанували довгий час, немічні 

нащадки патріотів України Мазепу, Бандеру. І життя довколишнє не таке прекрасне, як колись 

мріялося перед боями.  
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Як бачимо, в «Чотирьох шаблях» молодий Юрій Яновський проявив добру обізнаність із 

реальним станом речей, він досить помірковано роздумує над тим, що ж одержав народ після 

переможних боїв під червоним прапором. Але художнє витлумачення цих болючих проблем 

залишає на потім, про що пише в післяслові. Романтик Юрій Яновський, як і Довженко чи 

Хвильовий, теж був фанатиком-мрійником, коли починав пізнавати світ, але потім, як свідчить 

роман «Чотири шаблі», прозрів і глибоко розчарувався.  

Твір був різко засуджений ортодоксальною вульгарно-соціологічною критикою як 

націоналістичний, неправдивий, наклепницький стосовно тріумфальних дій Червоної Армії під 

проводом комуністів. Авторові дорікали за оспівування анархії та отаманства. За ці серйозні 

«вади» «Чотири шаблі» надовго були викреслені з української літератури, перші видання 

заховані до спецфондів. Митця змусили виправдовуватися за переклади роману чеською та 

німецькою мовами, з'яву їх за кордоном, а невдовзі й прилюдно засудити роман як свою гірку 

помилку. Певно, треба було мати в серці багато мужності, щоб витримати всі звинувачення 

за цей по-справжньому щирий, чесний і правдивий твір, щоб насильно змінити свої ідейно-

художні орієнтири, власне, відректися від свого «Я». «Чотири шаблі» стали останнім твором, 

у якому Яновський був ще самим собою. 

Після появи роману в новелах «Вершники» (1935) 

письменник став досить відомим. Цей твір узагалі протягом 

довгого часу вважався вершинним здобутком митця. 

Насамперед «Вершники» були своєрідним компромісом із самим 

собою, способом реабілітувати себе перед офіційною критикою, 

«виправити» помилки «Чотирьох шабель», що за них було 

розіп'ято письменника. Роман цей з'явився своєчасно. Вже були 

арештовані М. Куліш, В. Підмогильний, Є. Плужник, М. Зеров, М. 

Драй-Хмара, розстріляний Г. Косинка. Роман «Вершники» був 

написаний письменником ідеологічно правильно, за всіма 

вимогами тоталітарної системи. В ньому простежується і 

провідна роль більшовицької партії, і перемога загону 

червоноармійців, і червоний прапор як символ світлого 

майбутнього, і оспівування «непорушного» союзу робітників і 

селян. Роман був даниною своєму часові, але, на відміну від 

подібних творів, усе таки талановитою. Кажемо так завдяки 

кращим новелам: «Дитинство», «Подвійне коло», «Шаланда в морі», які нагадують 

обережний рух корабля між рифами. Вони споріднені з народно-пісенною традицією, в них 

автор апелює до загальнолюдських цінностей. Всі три новели зв'язані між собою цією 

болючою та актуальною проблемою. 

Твір належить до романтичного епосу, проте у дослідників тривалий час викликала 

суперечку його жанрова приналежність, адже у романі вдало поєднані ознаки народної думи, 

героїчної поеми і новелістичного роману. До якого жанру тільки не зараховували роман: його 

називали циклом новел, героїчними новелами, баладами в прозі, поемою в прозі. У ньому 

розповідається про братовбивчу війну в Україні 1919 р., яка стала початком трагедій, що 

випали на долю українського народу після революції 1917 р. Кривавою хвилею прокотилася 

громадянська війна по Україні. Заради примарних ідеалів брат убивав брата, батько вбивав 

сина, а син підіймав руку на батька: смерть чаклувала на кожному кроцi. Мабуть, тим, хто жив 

у цей страшний час, здавалось, що прийшли останні дні світу. Саме про це пише Юрій 

Яновський у романі «Вершники». 

Складається роман із восьми новел: «Подвійне коло», «Дитинство», «Шаланда в морі», 

«Батальйон Шведа», «Лист у вічність», «Чубенко, отаман полку», «Шлях армії», «Адаменко», 

у кожній з яких розвинуто безліч мотивів, вихоплених автором з полум’я громадянської війни. 

Кожна новела – це цілком самостійний художній твір, своєрідна епічна картина громадянської 
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війни. Єдиний сюжет відсутній, обставини і герої різні, лише хтось з них промайне в іншій 

новелі. І водночас усі новели становлять єдине ідейне та композиційне ціле, де наскрізною 

думкою проходить возвеличення нового типу людини – людини залізної волі, здатної на 

подвиг і жертовність. Обставини й герої новел різні, але є персонажі, що їх об'єднують 

(родина Половців). Сюжет роману розвивається в довільній послідовності, із забіганням 

наперед і поверненням у минуле. 

На перший погляд, письменник майстерно створив колективний портрет героїв 

пролетарської революції. Ідейно цей портрет реалізований у вигляді галереї яскравих образів 

більшовиків, серед яких Фрунзе, Мусій та Іван Половці, Данило Чабан, Швед, Чубенко, 

Максим, Адаменко, безіменний листоноша. Усі ці образи доповнюють і пояснюють один 

одного. Вони – вершники, а значить лицарі революції. Проте твір не такий однозначний, як 

здається, бо за перемогою більшовика Івана Половця вбачаються роздуми самого 

Яновського, який не підтримує жорстокості в ім’я примарних ідеалів. 

У кожнiй новелi герої окреслюються з такою виразнiстю, що сприймаються як символи. 

Символiчними постають брати Половцi з новели «Подвiйне коло», якi опинилися з рiзних 

бокiв полiтичної боротьби; символiчне свiтло випромiнюють батьки Половцiв у «Шаландi в 

морi», зусилля яких спрямованi на збереження роду; символiчний безiменний листоноша в 

новелi «Лист у вiчнiсть», який не схиляє голову навiть перед смертю... Усi цi новели – це 

справжнi поеми про боротьбу добра i зла на землi, про красу українського неба i степу, про 

людську витривалiсть i жадання свободи. 

Ю. Яновський, окрім усього іншого, використовує багатоплановість розповіді, 

кінематографічні прийоми «напливу» – чергування кадрів. «Загони зіткнулися на рівному 

степу під Компаніївкою» – «а над берегом моря походжає старий Половець» і т. д. Оверко 

нагадує Андрієві, як той привіз батькові гарний бінокль – батько згадує, що Андрій привіз 

йому добрий бінокль. Автор експериментує з художнім часом і з простором, переміщуючи їх 

відповідно до ідейного задуму. 

Перша новела («Подвiйне коло») на розповiдає про трагедiю роду Половцiв. Було у батька 

п'ятеро синiв. Кожен з них обрав свою дорогу, свою мету, свої iдеали. I всi цi дороги 

перетнулися в один день в одному мiсцi. Рiд Половцiв опинився на межi зникнення.  

Письменник показує сутичку чотирьох братiв Половцiв, якi уособлюють основнi полiтичнi 

сили, що зiткнулися на фронтах. Новела «Подвійне коло» (коло інтересів класових і 

родинних) – класичний зразок художнього втілення болючих роздумів митця про непростий 

час в історії свого народу, коли брат убиває брата. Той «умовний» бій у степу під 

Компаніївкою символізує собою всю складну ситуацію в Україні під час громадянської війни. І 

хоча врешті-решт перемагає інтернаціональний загін Івана Половця, але емоційний акцент 

зовсім на іншому – автор не підтримує цю криваву різню, хоча вона і задля нового життя.  

Махновський загін Панаса б'ється з петлюрівцями, яких очолює брат Оверко. Куля Панаса 

«вибила Оверкові мозок на колесо, блискавка розколола хмару, слідом ударив грім» –

символічна картина. І ось похорон. У його описі вирізняється така суітєва деталь: «По 

обличчю Панаса Половця бігли дощові краплі, збоку здавалося, що він слізно плаче коло 

готової могили. У всього загону текли дощові сльози, це була страшна річ, щоб отак плакав 

гірко цілий військовий загін, а дощ не вгавав». І наче не буде кінця і краю дощу, бо «залізна 

жорстокість» панувала над людьми. Чи ж вимиє дощ – у слов'янській міфології символ 

очищення від усякої нечисті – цю грішну землю? Автор не може вважати закономірним, 

нормальним вирішення конфліктів, наведення ладу через братовбивство. Дощ на обличчі 

Панаса і всього загону – то його німий докір, бо вголос, відверто він уже не міг висловлювати 

своїх думок і виражати свої істинні почування.  

Подолавши романтику битв, автор звертається до образу моря, з лютими вітрами, які 

нещадно обвівають Половчиху, що чекає на березі свого Мусія – «висока та строга, як у 
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пісні». Половчиха – справжній тип української жінки, нездоланної життєвими випробуваннями, 

яка «…тримала хату в залізному кулаці, мати стояла на чолі родини, стояла, мов скеля в 

штормі». Художній час і простір у новелі «Шаланда в морі» обмежені – дія відбувається в 

короткому часі, на конкретному просторі – у морі й на його березі. Сюжет простий, але досить 

напружений. Письменник більше зосереджує увагу на внутрішньому стані Половчихи, 

передає його укрупненими, лаконічними мазками: «її серце обдував трамонтан, її серце 

ладне було вискочити з грудей»; «вона не показувала перед морем страху, вона мовчки 

стояла на березі – висока й сувора, їй здавалося, що вона – маяк невгасимої сили». Тобто 

емоційне, ліричне начало виконує у творі чи не найосновнішу роль, воно наближує новелу до 

жанру героїчної поеми. Бо оспівано тут, власне, негучний, повсякденний героїзм звичайних 

людей. І герой тут не лише жінка, стійка й вірна своїй родині, а також її чоловік, який, 

ризикуючи життям, кинувся рятувати громадське добро. Під пером романтика вони – 

особливі, красиві у своїх вчинках і діях, у своїй життєвій позиції, хоча вибір кожного з них 

(рятувати й чекати) – зрозумілий і природний, як і всі загальнолюдські цінності. 

«Вершники» – це роман про красу рідного краю (новела «Дитинство»), про людське 

страждання і витривалість («Лист у вічність»), про жадання свободи («Чубенко – командир 

полку»). Всі герої твору втілюють у собі людське й національне прагнення героїв збудувати 

кращий світ на землі.  

Індивідуальний стиль Яновського характеризується поєднанням високої патетики і тонкого 

гумору, химерного сплетіння фантастики і реальності, романтичної поетики, символіки і суто 

реалістичних деталей.Боротьба добра і зла у творі розгортається на тлі мальовничої 

української природи. Кожна картина несе в собі національний колорит. Його відтворенню 

сприяє мова твору, насичена приказками, молитвами, замовляннями, рядками з пісень. Так, у 

новелі «Дитинство» автор зображує чудові описи народних звичаїв і свят. Подекуди в 

полотно твору вплітаються легенди й перекази. 

Особливістю роману Юрія Яновського «Вершники» є ще й те, що письменник змалював 

Україну не тільки в кривавому протиборстві громадянської війни, а й в багатих народних 

звичаях та народній творчості. Прозаїк, узагальнюючи філософську суть подій, дає їм оцінку з 

точки зору загальнолюдських принципів. 

Ю. Яновський – романтик за світовідчуттям і стилем, його приваблювали яскраві 

характери, небуденні, екстремальні ситуації, у яких найвиразніше розкривалися людські риси. 

Його манера письма позначена суб’єктивною стихією: вибухом емоцій, патетикою, 

виведенням «назовні» авторськими симпатіями та антипатіями. Він був тонким стилістом з 

особливим чуттям слова, його відтінків і нюансів. Сам письменник назвав себе поетом, який 

інколи пише прозу. Коли Юрій Яновський читав книжку і хотів її оцінити, він питав себе: «Чи 

взяв би ти її в далеку путь, по розмитій дорозі босоніж ступаючи, у далеку таємну путь? 

Чи поклав би її в торбу із хлібом окрайцем, пучкою солі й цибулиною? Чи достойна вона 

там у торбі на плечах лежати всю путь, до хліба торкаючись? На перепочинку, коли 

розв’яжеш торбу і з’їси хліба з цибулиною, чи дасть вона тобі мужність і радість, щирий 

захват і приємний біль мудрості?». У цих словах не тільки естетична програма письменника. 

Це – девіз його життя. Твори письменника й сьогодні захоплюють читачів, уселяють у них 

мужність, приносять незвичайну радість, щирий захват. 
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В фондах нашої бібліотеки Ви знайдете: 

 

Яновський Ю.І. Вершники: роман / Юрій Яновський; ілюс. 

Овчинникова. – Київ: Дніпро, 1987. – 141с. 

Яновський Ю.І. Вершники: роман / Юрій Яновський. – Харків : 

Фоліо, 2013. – 107 с.  

 Павло Тичина сказав, що саме цим романом новітня українська 

література склала екзамен на атестат зрілості. Тема громадянської 

війни постає у творі по-справжньому героїчною й романтичною. Автор 

правдиво показує трагедію цілої родини Половців, яких революція 

розкидала по різні ідеологічні фронти. Особливо яскраво виявилася в 

цьому творі композиційна майстерність Яновського. Роман складається 

із восьми сюжетно завершених новел («Подвійне коло», «Дитинство», 

«Шаланда в морі», «Батальйон Шведа», «Лист у вічність», «Чубенко, 

командир полку», «Шлях армій», «Адаменко»), які в сукупності 

передають панораму періоду громадянської війни. 

Представлено сучасне видання одного із найкращих творів 

радянської літератури про героїку Громадянської війни. Роман Юрія 

Яновського (1902–1954) «Вершники» (1935) – це справжня поема про 

боротьбу добра і зла на землі, про красу українського неба і степу, про 

людську витривалість і жадання свободи. Передмову, в якій 

проаналізовано творчість Юрія Яновського, коментарі до твору і 

словник маловідомих сучасному читачеві слів підготовлено сучасним 

українським літературознавцем Галиною Хоменко. 

Яновський Ю.І. Оповідання. Романи. П’єси / Ю.І. Яновський; 

упоряди, примю, вступ. ст. М.М. Острика. – Київ: Наукова думка, 

1984. – 574 с. 

До видання увійшли вибрані оповідання 

Ю. Яновського, переважно із збірок: «Кров 

землі» (1927; 1930), «Короткі історії» (1940), 

«Земля батьків» (1944), «Київські 

оповідання» (1948; 1949; 1953), «Нова 

книга» (1954), а також романи «Вершники» і 

«Мир», п’єси «Дума про Британку», «Дочка 

прокурора». 

Новела «Чапай», із збірки «Короткі історії», в якій кількома 

яскравими, виразними штрихами автор  намалював сильний 

характер підлітка і розкрив витоки цієї сили. В новелі «Дівчинка у 

вінку», збірка «Земля батьків»,  письменник тонко передав думки і 

почуття юної героїні, її страх, біль від поранення і гордість, що 

вона вчинила справжній подвиг,  допомогла затримати шпигуна.  

Оповідання «Київська соната» (або «Серед руїн») розповідає про 

перші дні в окупованому Києві, підпільну боротьбу дорослих, яким 

допомагали і діти. 
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 Яновський Ю. І. Чотири 

шаблі: романи; оповідання / 

Юрій Яновський; упоряд. та 

передм. К. П. Волинського. – 

К.: Дніпро, 1990. – 366 с.  

 

 

 

 

Яновський Ю.І. Чотири шаблі: роман / Юрій Яновський; 

коментарі Г.І. Хоменко; худож. – оформлювач О.Д. Кононученко. – 

Харків: Фоліо, 2014 – 139 с.  

У романі «Чотири шаблі»  Юрій Яновський знову після «Байгорода» 

звертається до подій на Україні в період революції та громадянської 

війни. Вперше тут письменник застосовує техніку роману в новелах. 

Твір складається з чотирьох практично самостійних новел, пов’язаних 

тільки спільною ідеєю, присвячених чотирьом героям (Шахрай, Остюк, 

Галат і Марченко), кожен з яких представляє одну з протиборчих сил у 

революції.  Як зазначає Михайло Наєнко, один із сучасних дослідників 

творчості Юрія Яновського, – «Чотири шаблі» – одна з найдраматичніших сторінок в історії 

української пореволюційної літератури. Півстоліття після опублікування роман залишався 

мішенню для найбезглуздішої критики і повернувся до читачів тільки в 1983 році. 
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Павло Прокопович Глазовий 

– український письменник, поет-гуморист і сатирик, автор книг для дітей. 

Біографія. Народився 30 серпня 1922 року в селі 

Новоскелюватка, той час селище відносилось до 

Кіровоградщини (нині Казанківського району, Миколаївської 

області) в сім'ї хлібороба. Вже за походженням він був 

«неправильний». Його батько – заможний селянин, мати – 

донька священника. Глазові мали худобу, землю, дбали про 

господарство, шанували Бога. Та комуністи мали інше 

уявлення про народне щастя – все забрали, залишивши сім’ю 

бідувати. У 1932-33 рр. його сім’я перетерпіла страшний голод, 

як і всі українські селяни. Тоді помер його молодший брат. 

Павло Прокопович пізніше згадував, як на його очах селяни 

намагалися прорватися до міста, а солдати в будьонівках з 

червоними зірками не пускали їх на потяги й завертали назад. 

Після восьмирічної школи Павло поступив в 

Новомосковське педучилище. Після закінчення педагогічної 

школи, деякий час пропрацював учителем молодших класів у м. Новомосковську. У 1940 році 

був призваний служити в армії. Пройшов Велику Вітчизняну, стояв на захисті Ленінграду до 

останнього дня блокади. Потім відіслали до Азербайджану, звідки демобілізували аж у 1947-

му, через два роки після війни. За військову службу він отримав три ордени, проте не дуже 

ними дорожив – по поверненню додому одразу пороздавав сусідським дітлахам. Таке 

ставлення до будь-яких державних нагород-брязкальців він проніс через усе своє життя. 

Більш наочним для Павла Глазового були інші нагороди від Комуністичного режиму: 

голодомори, репресії, постійна цензура його творів та безжальне переслідування критиків. 

Після війни навчався в Криворізькому педагогічному інституті, писав там сатиричні 

оповідання для студентської стінгазети. Його друзі були в захваті, вони і вмовили його 

надіслати свої твори до журналу «Перець». Його гуморески потрапили до Остапа Вишні, що 

на той час працював у журналі, і той одразу ж угледів у хлопця великий талант. Письменник 

почав опікуватися подальшою долею талановитого юнака, подбав про те, щоб його перевели 

навчатися у Київ. Тож, не закінчивши Криворізького педінституту, переводиться до Києва, на 

філологічний факультет Київського педагогічного інституту ім..О. М. Горького, закінчив 1950. 

У цей час Павло і познайомився зі своєю майбутньою дружиною Нелею, що навчалася в 

тому ж інституті на факультеті російської філології. Вона була киянкою, полькою, з бідної 

сім’ї, на вісім років молодшою за нього. Закохані майже одразу і одружилися десь 1948-го 

року. Винаймали кімнату на Батиєвій горі, потім мешкали в комуналці на вулиці Леонтовича, а 

в1960 році Глазовий, як працівник «Перця»,отримав двокімнатну квартиру на вулиці Толстого 

в будинку видавництва «Комуніст». У шлюбі нажили двох дітей: Андрія та Олександру. 

Пізніше, у 1973 році, після довгого і болючого процесу, вони розлучилися. Неля Андріївна 

забрала доньку Олександру,а син Андрій залишився з батьком. 

Одинадцять років (1950-61) поет працював у редакції «Перця» на посаді заступника 

головного редактора, поєднуючи основну працю з діяльністю у студії молодих гумористів при 

журналі. Усмішки Глазового друкувалися чи не в кожному номері, а завдяки його таланту 

адміністратора, наклад «Перця» за ці роки виріс до 3,5 мільйонів примірників! Саме звідси 

його слово пішло в народ, і незабаром жоден вечір у сільському клубі, жоден урядовий 

концерт не обходилися без гуморесок Глазового. Влада побоювалась гострого пера Павла 

Прокоповича і прихованої поміж рядками критики у свою адресу. Самого Глазового 

заборонити було неможливо, тому совєцька влада була змушена миритися з його віршами. 

Але, як помста від неї, книжки виходили дуже обмеженим накладом і офіційних державних 

нагород поет не отримував. 
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На великій сцені з творами Глазового вперше виступив неперевершений Андрій Сова, а 

потім – Анатолій Литвинов, Ніла Крюкова, Анатолій Паламаренко. Простий люд одразу 

визнав Глазового за свого, за його вміння сказати так, що багато чого залишалося між 

рядками, а за роки «комуністичної свободи слова» люди в цьому стали вже аж занадто 

грамотні. Хто ж іще міг у часи майже безперервної боротьби з націоналізмом, без наслідків 

сказати всім, хто став «змоскалюватися»: «…Бо якраз така біда в моєї корови: має, бідна, 

язика та не знає мови». Кажуть, що від гострого й влучного слова Глазового був у захваті 

тодішній «генсек» України Щербицький, але «на місцях» була негласна перестраховка «не 

пущать», прикрита єзуїтською формулою: «Не рекомендується!». Нілі Крюковій були навіть 

якось на рік заборонили читати Глазового зі сцени. 

Як у творчості, так і в житті Павло Глазовий був людиною принциповою й 

безкомпромісною. Через це в 1961 році він і пішов із «Перця». Після чого працював деякий 

час на радіо редактором музично-гумористичної програми, потім став заступником головного 

редактора в журналі «Мистецтво», фактично очоливши відділ «Новини кіноекрану». Писав 

репризи для цирку та інтермедії на телебачення, зокрема для Штепселя й Тарапуньки. 

З 1968 року, ставши членом Спілки письменників, Павло Прокопович Глазовий переходить 

на творчий хліб. І, звичайно, творчу долю поета-гумориста також не назвеш безхмарною. 

Попри всенародну любов, негласні чиновницькі «палиці в колеса» супроводжували його до 

кінця життя: вихід книжок постійно затягувався, видавали їх по 3 тисячі при заявці на 40 

тисяч. Але найстрашніше – «чинуші» намагалися його не помічати. Та тут на нього чекав ще 

один удар. Почалися негаразди з дружиною, і в 1973-му сім’я розпалася. Павло Глазовий 

опинився з сином в комуналці, проте рук не склав, а працював, працював… 

На початку 70-х років українська культура знову опинилася під пресомвлади. Почалися 

гоніння на українську мову. Викладачам російської платили більше, ніж будь-яким іншим, 

прискіпувалися навіть до схвалених радянською владою митців, доста було лише того, що 

вони просували українське слово. Глазовий завжди активно захищав українську мову, проте 

під нього підкопатися не могли, адже відверто радянський устрій він не критикував. Твори 

Глазового були гострі, але відвертої антирадянщини в них не було. Щоб провчити 

«неслухняного» сатирика, причепилися до партвнесків, пов’язаних з партобліком у журналі 

«Соціалістична культура». Павло Прокопович зміг себе «відбілити»,та це нікого не цікавило – 

організатори цієї диверсії досягли своєї мети: поет потрапив до списку «неблагонадійних»,і 

років сім його твори були під негласною забороною. Та все одно їх з естради читали. 

Глазового продовжували запрошувати виступати в філармонії і до бюро пропаганди 

літератури, бо це були справді «касові» виступи – вільних місць не було. 

Після чотирьох років холостяцького життя і у 1977 році Павло Прокопович удруге 

одружився. Його обранкою стала Світлана Олексіївна Павлова – артистка філармонії,що 

читала його вірші зі сцени. Але шлюб тривав недовго, близько року. Можливо, через 

складний характер Глазового, та після цього вінбільше не одружувався. І син, і ті, хто добре 

знав Павла Прокоповича, кажуть, що у звичайному житті був досить складним, 

безкомпроміснм і гострим, як його твори… 

Першу нагороду (Лауреат премії ім. Остапа 

Вишні за збірку «Сміхологія»), гуморист 

отримав вже в 1988 році, коли СРСР впевнено 

і безповоротно попрямував каменем униз.  

Після розпаду Совєцького Союзу, народне 

визнання нарешті вийшло на державний 

рівень. Хоча склад людей при владі змінився 

тільки формально, «чинуші», 
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перефарбувавшись з червоного кольору в жовто-блакитний, все ж ігнорувати великого 

гумориста в умовах несподіваної «незалежності» не мали змоги. Як наслідок, нагороди 

«посипались» одна за одною: у 1996 році поет стає перший лауреатом премії ім. Петра 

Сагайдачного, а в 1997 році, за вагомий внесок П.П..Глазового в українську літературу, його 

нагороджено орденом «За заслуги». Його читали, запрошували, цитували. Тепер не було 

потреби приховувати свої думки, і він писав усе, що думає. Усе, що думає і про тодішню 

владу, і про їхні діяння, і про нехтування українською. 

Але тут письменника вдарило з іншого боку – економічного. У доведеній «вмілими» 

керманичами до крайнощів Україні за десять років незалежності книговидавнича справа 

зовсім перестала фінансуватися на державному рівні. Видавництва позакривались, а ті 

нечисленні, що ще працювали, друкувати його за свої кошти відмовлялись, а власних він не 

мав. Сам Павло Глазовий жив тоді дуже бідно. Та його врятували небайдужі прихильники 

його творчості, зокрема, з української діаспори. Усі книги маестро видавали тоді за їхні кошти, 

вони навіть допомагали йому з побутовими питаннями. 

У вільній Україні Павло Глазовий ще багато 

встиг зробити. Ще написав чимало чудових 

творів, його часто читали зі сцени, навіть існувало 

кілька колективів, що виконували пісні на його 

вірші. Він до останнього намагався 

популяризувати українське слово, зокрема, на 

Донбасі. Писав не тільки гуморески, а й лірику і 

для дітей. Тематика його творів теж дуже 

різноманітна – від побутової (до якої він частіше 

вдавався за часів СРСР) та культурної до 

гостросоціальної та політичної (що характерніше 

для українського періоду). І кожен в його творах 

знайде щось таке, що зачепить саме його. 

Останні роки його життя були далеко не 

безхмарними. І все ж, попри негаразди, Павло 

Прокопович працював щодня самовіддано. В «Архетипах» – останній книзі, виданій при житті 

Павла Прокоповича, від відомого гумориста «перепало на горіхи» вже сучасним політикам-

»чинушам», а разом із ними різним «нацменшинам», що за роки комуністичного терору 

забули про свій статус гостя в Україні і відчули себе «панами». Після чого до поета, вже 

посмертно, прийшла нова хвиля «визнання» від «нової української влади» – його стали 

ігнорувати ще відвертіше. Жив у Києві на вулиці Льва Толстого, 25. Помер 29 жовтня 2004 

року. Похований в Києві на Байковому кладовищі (ділянка № 49б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У колі друзів (зліва направо): А. Осипчук, П. 
Глазовий, В. Євтушенко, А. Кульчицький 
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Твори 

Поеми: «Слався, Вітчизно моя!» (1958), «Куміада» (жартівлива поема,1969). 

Поетичні збірки сатири та гумору: «Великі цяці» (1956), 

«Карикатури з натури» (1963), «Коротко і ясно» (1965), «Щоб вам весело 

було» (1967), «Мініатюри та гуморески» (1968), «Усмішки» (1971), 

«Смійтесь, друзі, на здоров'я» (1973), «Байки та усмішки» (1975), 

«Весела розмова»(1979), «Хай вам буде весело» (1981), 

«Сміхологія»(1982), «Вибрані усмішки»(1992), «Веселий світ і Чорна 

книга» (1996), збірка «Сміхослов» (1997), «Сміхологія, вибране» (2003), 

«Архетипи. Гумор. Сатира.» (2003). 

Видання за ініціативи сина Олекси у видавництві ФОП Стебеляк, 

посмертні: «Сміхологія, видання третє доповнене» (2007), «Сміхологія, 

видання четверте» (2007), «Байкографія, видання третє» (2008), «Архетипи, видання друге» 

(2009), «Куміада. Для дітей і дорослих.» (2009), «Веселі гуморески» (2010), «Школярикам. 

Гуморески. Баєчки.» (2011), «Сміхологія» (2013), «Дорослі гуморески» (2013), «Про Пончика, 

Батончика та Білого Слоника. Славний воїн Печериця» (2013). 

Книжки для дітей: «Пушок і Дружок» (1957) в співавторстві з 

Федором Маківчуком, «Старі друзі» (1959), в співавторстві з Федором 

Маківчуком, «Про відважного Барвінка та Коника-Дзвоника» (1958) у 

співавторстві з Богданом Чалим, «Іванець-Бігунець» (1963), «Як 

сторінка, то й картинка» (1964), «Про Сергійка-Нежалійка та клоуна 

Бобу» (1965), «Перченя» (1966), «Школярикам. Гуморески. 

Баєчки.»(2011), «Про Пончика, Батончика та Білого Слоника. Славний 

воїн Печериця» (2013).  

Інші твори: «Двомовний кум» («Архетипи» 2009), «Кум-президент» 

(«Архетипи» 2009), «Соловки, соловки…», «Ображена Сара», «Очманілий ребе», «Бородате 

чудо», «Клани і гетьмани», «Маланці», «Дядько їсти хоче», «Заморські гості», «Заноза», 

«Красотульки», «Кто шумєл?», «Мова величава», «Не в своїй тарілці», «Серед темної ночі», 

«Спілкування», «Турок», «Еволюція», «Найважча роль», «Похвала». 

Огляд творчості. Писати Павло Глазовий почав ще у 3-му класі, проте тоді до сатири 

було ще далеко. Під час війни він складав вірші – військові, ліричні. Чесно описував усе, що 

бачив на війні. Як показав їх своєму колишньому вчителеві, той за голову взявся: «Ти що, за 

таке посадити можуть!». Павло передивився їх критично, одібрав половину й надіслав до 

редакції журналу «Молодий автор». Та йому знову поталанило – обійшлося лише 

зауваженням редактора, що за такі вірші йому світить Сибір. Й ось тут його перемкнуло – він 

раптом став писати гуморески. Що не можна було казати прямо, те можна було висміяти. 

Там, де не можна критикувати систему, можна було піддати критиці її окремі прояви.  

Друкуватись Павло Прокопович почав з 1940 року. Виступав як гуморист і сатирик, 

працював переважно у жанрах співомовки, віршованої гуморески. Його гуморески можна 

розподілити за такими жанрами та темами: гумористика та байкографія. Популярності творів 

П.П.Глазового сприяла властива його розповіді епічність. Кожна гумореска лаконічно і 

недвозначно вказувала на сучасність. Морально-етичні погляди, щоденний побут, праця і 

відпочинок народу – це і є той плідний грунт, на котрому зростали гумористичні твори Павла 

Глазового. Доречна комедійна вигадливість, простота і виразність мови та ситуації, точність 

громадської оцінки явища забезпечили його гуморескам належний ідейно-естетичний ефект. 

Поет-гуморист Павло Глазовий вдало продовжував і розвивав школу Степана 

Руданського, особливо у жанрі співомовки. Він умів майстерно обіграти народну усмішку, 

жарт, одягти їх в привабливі поетичні шати. Народні усмішки автор не лише по-своєму 
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перелицьовував, а на їх основі створював самобутні твори. У цьому і сила, і життєвість поезії 

Павла Глазового. 

Переважна більшість творів Павла Глазового спрямована проти конкретних  суспільних 

вад. Автор висміює такі суспільні явища, як пияцтво, блюзнірство, неробство, бюрократизм 

тощо. Тематичні обрії поезії Павла Глазового неосяжні, вони зачіпають все – від невинних 

жартів до серйозної критики суспільства в цілому. Сміючись, але прямо й нещадно пише поет 

про недалекість, обмеженість людського розуму у таких творах, як «Еволюція», «Вирізки», 

про інтимні стосунки, шлюбні відносини – «Наречена», «У міліції». Суворо картає сатирик 

людей, які відцуралися рідної мови – «Тарас Бульба у Києві», «Кухлик», «Родичі» та 

розвінчує паразитарне існування великих і маленьких начальників – «Про роботу керівну», 

«Кіндратів кабінет». 

Гумористичні й сатиричні твори Павла Прокоповича написані в різних ключах: одні з 

добрим серцем, інші – з гірким перцем. Серед засобів зображення комічного переважають: 

іронія, комічні ситуації та деталі, травестія, жартівливі народні приказки, характеристичні 

прізвища. Своєрідною особливістю гумористичних творів Глазового є те, що автор уміє 

кількома строфами передати сюжет або діалог і завершити це несподіваною кінцівкою.  

Байкам Павла Глазового притаманні дотепність і влучність.  

Письменника іноді критикували за те, що він вживав і суржик, і російську (хоча й нечасто). 

Але насправді вони лише надавали його творам лаконічності й виразності, бо тоді не треба 

було зайвих слів, аби схарактеризувати певних персонажів – уже саме вживання 

неукраїнської говорило за них більше, ніж усі можливі епітети і пояснення. 

Невичерпними джерелами творчості гумориста є скарби живої мови, іскристі перлини 

народної мудрості. Гумор Павла Прокоповича – доброзичливий, веселодайний. Чимало 

байок та мініатюр мають риси народного анекдоту. Творчість П. П. Глазового – життєдайна, 

вона є завжди відкритою сторінкою веселої вдачі українського народу, його доброго настрою. 

Опрацьовував не тільки власні сюжети, а й підслуханий десь народний гумор. Він сам це 

порівнював з віднайденим у природі шматком золотої руди, з якої вправний ювелір робив 

персня, в десятки й сотні разів дорожчого за вартість самого лише металу. Казав, що поет не 

той, хто може писати, а той, хто не може не писати. А писав він дуже багато, іноді по 5-7 

гуморесок на день. Здавалося, що він навіть думав римами – як згадували його друзі, він 

часто жартував на спільних зустрічах і на льоту міг щось вигадати і заримувати. 

Творчість майстра, його гумористичне обдарування – вагома 

частка багатющої палітри українського гумору та сатири, завжди 

відкрита сторінка веселої вдачі українського народу, добросовісний 

настрій нашої рідної літератури. Майже в кожній гуморесці уважний 

читач знайде оте слівце, що має саме його сільце, його містечко чи 

селище. А це засвідчує, що автор слухає й чує всю Україну, збирає 

дорогоцінні скарби людського сміхотворення з найвіддаленіших 

країв, околиць та закутків. Постійно діюче джерело наснаги Павла 

Глазового – життя народу. Тому він справжній народний поет.  

Творчість Павла Глазового якісно відрізняється різнобарв'ям 

тематики – від побутового «дрібнотем'я» до глибоко аналітичних та 

лірико-епічних творів. Усе це разом складає величезний пласт 

української літератури. Почерк Маестро легко впізнаваний, мова така 

близька для душі народної, що твори швидко ставали улюбленими. Більшість гуморесок 

Павла Глазового легко співаються під знані всіма шанувальниками народні мелодії.  

Старійшина українського гумору, – так називають в Україні Павла Глазового. Із самого 

початку гідно, розмаїто й сонячно його творчість ніби підтверджує заповіт Остапа Вишні: 

усміхатися навіть там, де можна заплакати. Про це Павло Прокопович добре дбав. І 
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недаремно вважав Остапа Вишню своїм «хрещеним батьком» у літературі. Як говорить давня 

мудрість, світ вижив тому, що сміявся. Гуморески, усмішки П. Глазового – це особлива епоха 

в українській поезії. У цих його жанрах ніби сконденсовано риси класичної байки, народного 

прислів’я чи притчі, несподіваного, мов постріл, закінчення, тобто моралі, й лагідного 

характеру. Кращі з них – це дійсно майстерний синтез традиційних форм та авторських 

пошуків – із висоти народної мудрості, поетичні взірці розвінчування повсюдних недоліків, 

щоденних парадоксів, психологічні дотепи. Його тонкі та влучні гуморески передають вдачу 

та самобутність українців та так майстерно, що не сміятись просто неможливо.  

Майже п'ятдесят баєчок об'єднано у циклі «Езопівські усмішки». Твори славетного 

байкотворця далеких античних часів «пересадив» поет на український грунт. Майстерну 

розповідь завершує мудра мораль. Характерно, що в кожній байці вона своєрідна. Це 

мораль-повчання, мораль-порада, мораль-афоризм, мораль-жарт. Звучать вони в устах 

сучасного інтерпретатора яскраво, свіжо. 

«Величезну аудиторію зібрала казка П.Глазового «Про 

відважного Барвінка та коника Дзвоника», що друкувалася з 

продовженнями в журналі «Барвінок». В якій він звертається до 

фольклорних образів звертається. Однак автор зовсім по-іншому 

використовує традиційні казкові образи, він їх, так би мовити, 

«осучаснює». В народних та класичних літературних казках часто 

фігурує добре відомий нам традиційний образ злої відьми. Є подібні 

образи в казці П.Глазового – це підступна Блекота, яка намагається 

знищити відважного Барвінка. Але, відштовхнувшись від 

традиційного образу злої відьми, автор переводить його, цей образ, 

у більш реальний план. Блекота – отруйна рослина, а не 

міфологічний персонаж, і вона не перетворює героя у птицю чи тварину, не присипляє, не 

вбиває його. Вона дарує хлопчикові чарівний медовий листочок, який робить найбільшу 

шкоду: нализавшись із того листочка меду, Барвінок перестав учитися, зробився ласуном, 

неробою, ледарем. По-своєму переосмислює автор і традиційний образ царя (Осота). У міру 

весела і в міру страшна, із захоплюючим пригодницьким сюжетом, казка разом з тим 

вирізнялася досить несподіваним і привабливим головним героєм. Він, по-перше, дуже 

маленький (наближений до адресата), значно менший і через те слабкіший від більшості 

своїх ворогів. По-друге, Барвінок позбавлений притаманного казковим героям всезнайства, 

він наївний, простодушний, не має життєвого досвіду, трошки задавакуватий, трошки 

ледачий, через що нерідко втрапляє в халепу. По-третє, природа його сили підкреслена 

самим походженням: це маленька квіточка, яка перемагає завдяки красі й доброті, а також 

міцному й глибокому корінню. Національну вкоріненість героя підкреслював і вільний рядок, 

що ним було написано казку. Перемога Барвінка та друзів над царем Осотом та іншими 

шкідниками сільськогосподарського виробництва виходила за межі актуального на той час 

агрономічно-колгоспного задуму. 

Павло Глазовий створив у своїх творах строкату й різноманітну галерею персонажів, що 

самі промовляють за себе, живуть своїм життям, постають такими, якими є: не кращими й не 

гіршими, але скрізь – справжніми. Котрі, то на жаль, то на радість, втілюють риси, характерні 

для свого часу і свого народу. У гумористиці Павла Глазового, в єдності віршованих історій, 

ситуативних подробиць, постає широка картина народного життя та його особливості: 

духовні, моральні, етичні й побутові… Про все це автор веде мову з усмішкою, іронією, часом 

легким сарказмом. Але ширше й важливіше – з великим і щирим уболіванням за людину. Її 

життя, мову, Батьківщину… З гарячими думками про майбутнє: чи збережуть українці своє 

рідне – слово, культуру, пам’ять, звичаї? Ці тривоги чим далі сильніше переймали старого-

старого письменника, поставали у нових і нових віршах.  
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Сатира й гумор, як відомо, потребують сюжету. Іншими словами, – життєвого конфлікту, чи 

протистояння. Тоді неодмінно з’явиться напруга – людська лукавість, хитрощі, підступність. А 

звідси – і підтекст чи, коли хочете, подвійне сприйняття, внутрішня іронія. Безперечно, все це 

вимагає свого конкретного жанру. Розмаїття творчої палітри, яку ми бачимо у Глазового, – 

сатиричні мініатюри, небилиці й поруч реальні життєві сценки, традиційні байки, епіграми, 

пародії, казки для дітей і дорослих, інтермедії, замальовки й 

гумористична проза. І найголовніше те, що сміх у автора не заради 

сміху, не «порожні жарти витівника». Як і належить сатирику, 

використовує його супроти конкретних виявів суспільного зла, що 

рясно-густо розсіяне на цій грішній і добротворній землі, в нашому 

розхристаному, безладному житті. Де вистачає всього (навіть із 

надлишком) і передовсім – хабарництва, спекуляції, 

пристосуванства, підступності, користолюбства, потворства. 

Звичайно ж, у кожної масті свої напасті і свої «герої»: пройдисвіти, 

гульвіси, бюрократи, підлабузники, прогульники, брехуни, короїди, 

пияки, хабарники, здирники і т.д. Тобто, роботи для поета-

гумориста, сатирика – непочатий край. 

У вірші «На жіноче свято» висміюється скупий чоловік. Він не хоче відставати від 

всенародного звичаю відзначати трудящу жінку, достойну половину нашого суспільства, але 

дарує своїй дружині… нову важку м’ясорубку. Дістається й заморським фільмам, які так до 

смаку доморощеним міщаночкам, – про злорадну розправу жінки над старим чоловіком. 

Більшість гуморесок П.Глазового, окрім того, що актуальні в часі, ще й осяяні культурним 

духом і викликають повагу. 

Патріарх гумористичного цеху ніс культуру в маси не лише словом, а й своєю 

громадянською позицією. Ще в перших збірках голосно заявляв про тодішню згубну мовну 

політику, гноблення української культури, занедбання вітчизняного фольклору, чужинське 

засилля і засмічення рідного лексикону «старшим східним братом», приспання почуттів 

патріотизму, врешті-решт, приниження самоповаги та гордості у власного народу. Звичайно, 

це не залишалося безкарним, Павла Глазового цькували за те, що відверто все це показував 

через промовисті художні деталі – мовний суржик перевертнів та манкуртів, обмеженість 

негативних героїв, ситуаційну анекдотичність, грубість тощо. 

Від першого до останнього рядка відчуваєш: він був, є і залишиться справжнім патріотом 

Батьківщини, яку любив і оспівував не лише в гумористичних, а й ліричних творах. Над усе 

глибоко любив наш народ, нашу мелодійну пісню, солов’їну мову, багату літературу, тонко 

відчував звучання слова. Вся гумористика та байкографія Павла Глазового свідчить про 

глибоку природність і необхідність сміху – зброї у людському житті. Його слово було 

могутньою зброєю – гострою, влучною, дошкульною. Було і назавжди залишиться в арсеналі 

нашого поступу, тяжкого, але нездоланного поступу вперед, до кращого життя. Світлий образ 

Павла .Глазового, його усмішка, його народне слово залишаться з нами назавжди, бо він 

поет воістину народний.  
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В фондах нашої бібліотеки Ви знайдете: 

 

Глазовий П. Веселий світ і Чорна  книга: Гумор, лірика, проза  / 

Павло Глазовий. – К.: Укр. Письменник, 1983, – 366 с. 

З назви нової книжки легко здогадатися, що вона не лише смішна, 

але й очевидячки сумна, бо чорний колір ніколи не символізував 

радість. Окрім гуморесок, усмішок та байок, які входять до дванадцяти 

тематичних розділів, читач ознайомиться з роздумами автора про 

життя-буття, про війну i мир, про мораль i етику, про мистецтво и 

естетику, та про інші непрості матерії. Вони зібрані в прозово-поетичній 

композиції з далеким від гумору заголовком «Чорна книга». 

Тут, як і в «Пролозі до сміху», що ним відкривається книжка, читач 

знайде солдатську лірику поета – ветерана Великої Вітчизняної війни. 

Автор одверто розповідає про те, що важкою хмарою нависало над 

його душею протягом усього свідомого життя. 

 

Глазовий П. Сміхослов / Павло Глазовий. – К.: Газета «Вечірній 

Київ», 1997. – 304 с. 

У книзі відомого українського сатирика та гумориста Павла 

Глазового, яка випускається в серії «Бібліотечки «Вечірнього Києва», 

зібрані його гостросоціальні твори, написані в останні роки. В чотирьох 

позділах: «Усмішки», «Куміада», «Співучий гумор», «Барвінок» – твори 

різних жанрів, зокрема байки, гумористичні, ліричні поезії. Чимало 

байок та мініатюр мають риси народного анекдоту.  

Видано редакцією газети до 75-річчя письменника за сприяння 

Київської міської держадміністрації та АТ «Оболонь» до 75-річчя 

письменника. 
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Анатолій Андрійович Дімаров 

при народженні Анатолій Андроникович Гарасюта 

– український прозаїк. Лауреат Державної премії України імені Т.Г. Шевченка.  

Біографія. Народився майбутній письменник 17 травня 

1922 року на хуторі Гараськи неподалік Миргорода на 

Полтавщині у родині спадкового хлібороба Андроніка 

Федоровича Гарасюти. Мати Марія Дімарова виросла у 

сім’ї священика, закінчила єпархіальне училище з метою 

стати вчителькою. Та після заміжжя зайнялась домашнім 

господарством і вихованням синів – Анатолія та Сергія. 

Це була працелюбна сім’я, діти підростали у любові та 

сімейній злагоді. Але так було недовго. Радянська влада 

розпочала колективізацію. Коли родину розкуркулили, 

заради безпеки дітей батьки розлучилися. Мати вказала 

що чоловік помер, змінила документи і дала дітям своє 

дівоче прізвище, а по-батькові Андрійовичі.  

Ледь не померли у страшні роки Голодомору 1932-1933 

рр. У одному з інтерв’ю А. А. Дімаров так сказав про той 

час: «Коли зацвіла весною акація, зривали цвіт, і мама 

робила таке, наче млинці. Воно розсипалося, бо не було 

ж нічого, щоб змастити. Нікому такої їжі не побажаю. 

Горобців ловили. Найбільше мерли від голоду діти. У селі 

була школа-семирічка, повна дітлашні. Після голоду 

майже всі вчителі залишились без роботи». Про той 

період, як він його бачив, відчував і розумів, письменник написав роман «І будуть люди». 

Вперше друкувався цей твір частинами у 1964, 1966 та 1968 роках. Роман майже наполовину 

був скорочений цензурою. Письменника звинуватили в антирадянщині й «усіх гріхах». Тому 

що у змісті твору, крім Голодомору, йшлося ще і про примусову колективізацію. 

Згодом Дімарови переїхали на Донбас, мама працювала вчителькою. Анатолій рано 

навчився читати, і читав багато, бо «жив серед моря художніх творів». Ще у п’ятому класі, за 

словами письменника, на нього «напала справжня поетична пропасниця», складав вірші 

вдень і вночі. Те, що зберегла пам’ять про дитинство та юність письменник вправно і дотепно 

описав у повісті «На коні й під конем», яка вперше була надрукована 1973 року.  

Після закінчення середньої школи,  1940-го року був мобілізований до армії. Тому 

німецько-радянську війну він зустрів у перші ж хвилини. І про війну письменник також завжди 

писав так, як він її бачив. «Ми були необмундировані, неозброєні. Підняли в атаку як собак, 

погнали свистками у спину». Воював на Південно-Західному фронті, побував в окупації, був 

командиром партизанського загону. Війну Анатолій Андрійович закінчив інвалідом, 

неодноразово пораненим, двічі контуженим, з численними осколками у тілі. Але живим. 

Події воєнного часу письменник зобразив у романі «Біль і гнів». На тему тієї війни 

Дімаровим написані також твори «Постріли Уляни Кащук», «Син капітана», збірка повістей 

«Українська вендета» та інші. За повістями «Українська вендета» та «Симон-різник», що 

увійшли до цієї збірки, поставлені художні кінофільми «Українська вендета» та «Ізгой». 

Останній фільм відзначений премією гран-прі на міжнародному кінофестивалі у Каннах. «Він 

залишив нам правду про двадцятий вік», – так написав про творчість А. А. Дімарова академік 

М. Жулинський. Великі епічні полотна письменника – це історія українського народу, болючі, 

лихолітні періоди, які випали на його долю у минулому столітті і, в які органічною частиною 

вписалася історія його роду. 

Після демобілізації працював журналістом у газетах «Радянська Україна» та «Радянська 

Волинь» (1944-1950 рр.). Тоді ж почав друкуватися. У 1949 році він видав першу збірку 

 

Анатолій Дімаров грає у шахи в 
редакції газети «Радянська Волинь» 
у Луцьку, 1945 рік. 
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оповідань «Гості з Волині». Гонорар віддав прибиральниці, чоловік якої загинув на фронті. 

Дімаров про ці оповідання говорив: «Не хочу їх і згадувать! Бо то брехня, причому, знаєте, 

нас так виховували, що ми брехали і в це вірили. Закінчилася війна, почали організовувати 

колгоспи... І нашій газеті, «Радянській Волині», завдання: переконувати людей, що 

колгоспи – це благо... Поїхали у Горохівський район, а вже ж були «набиті» собаки, брехати 

навчилися... А підписувалися у колгосп, знаєте, як? Не в сповпчик, а по колу, щоб не можна 

було дізнатися, хто першим підписався: уночі прийдуть бандерівці і першого вб’ють. 

Уявляєте, який нещасний був волинський селянин, котрого обклали з усіх боків?»  

І все ж, 1949 рік був щасливим роком у житті письменника. За рекомендаціями М. 

Рильського, П. Тичини та Л. Новиченка А. Дімаров став членом Спілки письменників. Цього ж 

року письменник одружився з Євдокією Лубенець. Так створилась щаслива, гармонійна сім’я. 

Разом Дімарови прожили 65 років. Ось як про це написала письменниця С. Короненко. «Коли 

потрапляєш у цей дім, раптом зупиняєшся і думаєш про те, що саме такою має бути 

справжня родина – уважною, щирою, ледь іронічною і доброю у ставленні до навколишніх. 

Тут люблять тебе не тому, що ти хтось у цьому світі, а просто тому, що люблять». 

У 1950-1951 роках навчався в Літературному інституті імені А. М. Горького в Москві, в 

1951-1953 роках у Львівському педагогічному інституті. Закінчивши навчання, працював 

редактором у різних видавництвах. Є автором нарису «Дві Марії» (1951), збірки оповідань та 

новел «На волинській землі» (1951), «Волинські легенди» (1956), «Через місточок» (1957), 

повісті «Син капітана» (1958), збірки повістей та оповідань «Жінка з дитиною» (1959). Потім 

з’являються романи письменника на морально-етичні теми «Його сім’я» (1958) та «Ідол» 

(1961), які стали популярними у читачів. Що відкрили новий період у творчості письменника. 

«Творами на морально-етичні теми я починав свою літературну працю. Романи «Його 

сім'я», «Ідол» цілком присвячені цій тематиці», – напише згодом Дімаров. 

Новий етап у творчості А. А. Дімарова почався з книги «Зінське щеня» (сільські 

історії,1969 р.). Цим твором було покладено початок дімаровських «історій». Це також збірки 

«Містечкові історії» (1983 р.), «Боги на продаж»: міські історії (1988 р.). Ці твори, 

започаткували й у творчості самого письменника і в нашій прозі новий, дуже український і 

дуже життєспроможний жанр «історій» (коротких повістей). «Історії» найхарактерніші для 

творчості А. А. Дімарова. Ці повісті мають напружений сюжет, а їхні герої часто мають свої 

прообрази. У строкатих картинах життя, зображених автором, пліч-о-пліч живуть яскраві і 

нікчемні особистості, люди, у яких забезпечений добробут і які живуть за межею бідності. 

В 1960-ті роки виходили частини роману «І будуть люди» (1964, 1966, 1968). «Я у романі 

«І будуть люди!» описав усе – голодомор і колективізацію... Видавництво злякалося й 

послало на рецензію в Інститут історії. І якийсь падлючий доктор написав рецензію: «Де 

Дімаров почув, що в Україні був голод? Чому Дімаров пішов проти рішень партії і уряду, які 

правдиво показували наслідки колективізації, життєдайної для України?!» І мені – чирик! – 

найцікавіше, сторінок триста, про колективізацію та голодомор... Ось Жулинський по 

радіо виступає, що першим про голодомор в Україні у 1982 році написав Бартка... А я 

слухаю і думаю: щоб ти здоровий був! Та я про голод писав у... та ще, певно, при Микиті!» 

Поряд із творами для дорослих протягом життя А. А. Дімаров писав також твори для 

дітей. У основі повістей «Блакитна дитина», «Через місточок», «Маскулінум, фемінінум, 

нойтрум», «Ать-два!» лежать автобіографічні матеріали, що згодом вийшли у світ однією 

повістю під спільною назвою «На коні й під конем». Повісті «Друга планета», «Три грані часу» 

мають пригодницько-фантастичні сюжети. Про творчість для дітей майстер пера писав так: 

«…З дітьми я завжди намагаюся розмовляти на одному з ними рівні, мовби веду бесіду зі 

своїми ровесниками й соратниками… А взагалі хочу сказати, що ми, письменники, в боргу 

перед дітьми, бо пишемо для них мало і часто не дуже добре. Дитячу психологію треба 

серйозно вивчати, досліджувати». 

Після критики роману «І будуть люди» настав важкий період у житті письменника. Було 

заборонено друкувати його твори за правду життя, яку він описував. І, шукаючи заробітки 
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поза літературою, А. А. Дімаров почав ходити у геологічні експедиції. Разом з геологами 

побував на Кавказі, Тянь-Шані, Алатау, Памірі, подолавши їхні вершини. Завдяки цим 

мандрівкам, часом небезпечним, сформувалось велике захоплення митця – напівдорогоцінні 

камені, він зібрав їх велику колекцію. Під час цих мандрівок, як згадує Євдокія Дімарова, 

письменник «не один раз зустрічався з отруйними зміями, лютими собаками-вовкодавами, 

навіть ведмедем. А скільки разів він ледь не зривався в ущелини кілометрової глибини!.. 

Дімаров освоїв професію різьбяра по каменю, яка вимагала неабиякого хисту і терпіння. 

Отак він працював і над словами-реченнями, щоб красиво і вагомо». Робочий кабінет 

Дімарова схожий на геологічний музей. Тут багато зразків агатів, сердоліків і сардоніксів 

усюди: на поличках, столі, в шафах. На стінах – картини в камені, які Дімаров творив 

власноруч. Крім того, письменник мав велику колекцію прикрас із різноманітним камінням, 

зібраним власноруч у горах. Мандруючи горами, письменник збирав матеріал для повістей 

«Вершини» та «Поема про камінь», у яких описав свої походи по горах, зачепив тему 

трагічних часів депортації народів, екологічні проблеми. 

1981 року за роман «Біль і гнів» Анатолію Дімарову присуджено Державну премію 

Української РСР імені Т. Г. Шевченка. Опісля Дімаров був розчарований, що Шевченківський 

комітет надав нагороду саме за другий том роману «Біль і гнів» що вийшов у 1980-му році, 

тим самим замовчавши існування першого тому який вийшов ще у 1974 році.     

Анатолій Дімаров ніколи не цурався праці на землі. Щороку теплої пори разом з 

дружиною вони виїжджали на хутір Мохнач, що у Чорнобаївському (нині Золотоніський) 

районі Черкаської області. Вирощували городину, спілкувалися з місцевими жителями. 

Багато із них письменник «запросив» у свої твори. 

З 1990 року був членом Демократичної партії України. Лише у 2004 році Дімаров зумів 

перевидати роман «Біль і гнів» у первісному вигляді у київському видавництві Україна, а у 

2006 році у первісному варіанті було перевидано роман «І будуть люди» у київському 

видавництві Фенікс. Це перше повне видання обох романів, де повернуто розділи викреслені 

російсько-радянськими цензорами. 

13 жовтня 2006 року отримав Орден князя Ярослава Мудрого V ст. «за вагомий 

особистий внесок у розвиток української літератури, багаторічну плідну творчу працю та 

активну громадську діяльність». 

 У 2012 році Анатолій 

Дімаров відмовився від ордена 

Ярослава Мудрого ІV ступеня, 

яким його нагородив тодішній 

президент України Віктор 

Янукович. І пояснив, що 

«письменник повинен 

перебувати в опозиції до будь-

якої влади, хоч якою вона була б. 

І сприймати урядову нагороду 

як спробу його підкупити». 

Вважав, що «не може прийняти 

нагороду з рук людей, які 

штовхають країну у прірву». 

29 червня 2014 року, на 93-

му році життя Анатолій Дімаров 

помер від раку. Поховали в Києві 

на Байковому кладовищі. У Шишацькому краєзнавчому музеї (Шишаки, Полтавська область, 

вул. Корніліча, 22) зберігаються фото із сімейного архіву, особисті речі письменника. 2020 

року за мотивами твору «І будуть люди» зняли однойменний серіал. 

 

 

На стіні у київській квартирі Анатолія Дімарова камені-мінерали, 

зібрані в горах.  

Поруч із письменником сидить дружина Євдокія Несторівна. 
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Огляд творчості. Творчість Анатолія Дімарова – це окрема сторінка в історії української 

літератури. Творчий доробок письменника становить кілька десятків томів – понад 10 

романів, повісті, новели, оповідання. Розпочинав він як «типовий радянський прозаїк». Треба 

тільки нагадати, що тоді  чимало авторів було під пресом критики та ідеологічних органів. Але 

адепти соціалістичного реалізму не відбили в А. Дімарова бажання писати гостро, писати 

правду. Й на нього не вплинули в подальшому віяння постмодернізму. Анатолій Дімаров 

лишився письменником реалізму – суворого, правдивого, іноді аж безжального. Не обходив 

людських трагедій. Не боявся показати злочинні дії влади. Характерною рисою творчості А. 

А. Дімарова є прекрасна мова, тонкий гумор, живі діалоги, задушевність і глибоке 

проникнення в духовний світ людей.  

Першим досвідом А. Дімарова у жанрі великої епічної прози 

були сімейні романи «Його сім’я» та «Ідол», Вони стали 

серйозним і помітним явищем у царині літератури, освоєнні нею 

низки важливих морально-етичних тем і сюжетів, які не 

вкладалися в аксіологічні схеми тогочасного літературознавства, 

котре нарекло автора міщанським письменником. 

Роман молодого письменника «Його сім'я» (1958) був 

спробою відповісти на питання, яке стояло перед письменником: 

що писати і як писати. Писати правду, реалістично зображувати 

конфлікти, події, характери, подаючи їх у гостросюжетній формі, – 

це принципи, яких послідовно й чітко дотримувався Анатолій 

Дімаров. Нескладний сюжет у романі «Його сім'я». Молоде 

подружжя Ніна і Яків виховують двох маленьких дітей. В нього 

життя заповнене журналістською та громадською роботою. В неї – 

кухня, діти, підозри, ревнощі. В нього – егоїстичне бажання обмежити світ дружини лише 

хатніми інтересами, й вона підкоряється чоловікові. Так поступово міщанство стає на шляху 

до щастя двох людей. Автор не дає рецептів, рекомендацій, як бути, що робити. Він ставить 

своїх героїв у такі ситуації, що висновки напрошуються самі собою. Ось Яків на зборах 

колективу, який хоче допомогти йому налагодити сімейні стосунки. Ось він серед людей, 

духовно багатих, чистих, про яких пише нариси. Після розлучення Яків зустрічається з 

колишньою однокласницею Валею. Але створити нову сім'ю йому не вдається, бо Валя 

відчула нещирість у їхніх взаєминах. Нарешті – він на батьківських зборах у школі і до нього, 

як до батька, апелюють педагоги й власні діти. Перероджується Яків, усвідомлюючи свої 

помилки. Змінюється й Ніна. Вона пориває з подругами-міщанками, вступає заочно до 

педінституту. Життя очищає героїв. Вони шукають шляхів зближення. Може, й знайдуть. 

Автор не поспішає з висновками, примушує замислитися читача... Незважаючи на те, що 

роман викликав великий інтерес, все ж не можна не помітити, що він переобтяжений 

побутописанням, частковостями, за якими часом губляться громадянські інтонації. 

До чого може призвести міщанський спосіб життя, егоїзм, втрата морально-етичних 

ідеалів, письменник досліджує і в наступному своєму романі «Ідол» (1961). Порівняно з 

попереднім цей твір соціально більш загострений, викривальні мотиви в ньому яскравіші й 

виразніші. Дія твору розгортається протягом чималого відрізку часу – від 1900 року і до 

Великої Вітчизняної війни. Софія, дитинство якої було безрадісним, хоче створити для своєї 

дочки Лари безтурботне й забезпечене життя. Мати потурає дівчинці у всіх її великих і малих 

примхах. І навіть тоді, коли усвідомлює шкідливість своєї сліпої любові, зупинитися вже не 

може. А все це живило доччин егоїзм, породжувало зверхність до друзів, самовпевненість і 

самозакоханість, що кінець кінцем призвело до брехні й зради. Письменник переконливо 

змальовує шлях морального падіння Лари. Як же це сталося? Адже її виховувала школа, 

вчителі. Мабуть, на якомусь етапі у вихованні молодої людини було припущено недоглядів, а 

тому й відповідальні перед суспільством ті, серед яких виросла ця красива лялька. Звичайно, 
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таких були одиниці. Письменник не типізує це явище. Навпаки, він підкреслює винятковість 

обставин, у яких опинилась дівчина. Не кінцевий результат цікавить Анатолія Дімарова, його 

пильна увага прикута до анатомії, до психології зрадництва. 

Романи «його сім'я», «Ідол» не пройшли повз увагу критики й читачів. Саме тому, що 

автор зумів порушити проблеми, які завжди хвилюють, показати характери, що 

випробовуються у складних життєвих ситуаціях, виявив майстерність у побудові композиції, 

сюжету. Приваблювала багата, соковита, щедра на гумор мова творів. Наче й традиційний 

Дімаров у мовностилістичній палітрі, та водночас і сучасний. Поступово викристалізувалася 

його стильова манера, без зайвої описовості, деталізації, без штучних портретних і 

пейзажних красивостей. Таке стримане письмо відповідало сучасним життєвим ритмам. 

Учасник Великої Вітчизняної війни Анатолій Дімаров дуже 

обережно й неквапливо підступав до теми героїзму радянських 

людей у Великій Вітчизняній війні. 1958 року він пише повість «Син 

капітана», в якій зображує запеклі бої з фашистами на Дінці 1942 

року... Великою школою, назвав війну, колишній воїн Анатолій 

Дімаров. Бо саме на війні, говорить письменник, «найповніше 

розкриваються характери героїв». Тут на кожному кроці чатує 

смерть, гинуть молоді, залюблені у життя люди: гине капітан 

Березїн, помирає, народивши сина, його дружина Мар'янка. 

Передаючи з рук у руки немовля, ціною власного життя рятують 

його радянські солдати: красень жартівник Гусаров, могутній силач 

Ярошок, юний узбек Галіев, хазяйновитий розвідник Покотило. 

Характери в повісті живі, виразні. Досягає автор цього заглибленням у психологію героїв, 

змалюванням яскравих деталей з життя і побуту розвідників, за своєю суттю мирних людей 

мирних професій. Повість «Син капітана», збірка оповідань «Жінка з дитиною» (1959), де 

воєнна тема переплітається з сучасністю, відкривали нову грань таланту письменника. 

У своїх творах письменник не боявся змальовувати часи примусової колективізації, 

голодомору 1932–1933, масові репресії – відрізки історії, на які було накладено суворе табу. 

Та редактори й цензура працювали вправно: викреслювали цілі абзаци, обривали сюжетні 

лінії. Насамперед йдеться про його романи «І будуть люди» (1964) та «Біль і гнів» (1974-

1980 – історичну епопею про український народ, його долю у XX столітті. Як результат – з 

обох творів вилучено близько 300 сторінок (майже ціла книжка!). Та навіть урізаний варіант 

«Болю і гніву» в 1982 році був удостоєний Шевченківської премії. Письменник довго 

виношував думку створити широке художнє полотно – роман-епопею. «Я задумав розкрити 

найкращі духовні якості мого народу на дуже важливому історичному відтинкові часу: його 

участь у Жовтневій революції, в утворенні радянської держави, його боротьбу не на 

життя – на смерть в роки громадянської і Великої Вітчизняної воєн. Мені хотілося 

показати наш народ життєствердним, незламним, спраглим до 

нового життя й праці, показати його віру в добро й 

справедливість, його ненависть до всіляких завойовників, які 

приходять плюндрувати нашу землю». 

Майже двадцять років працював Дімаров над літописом одного 

з полтавських сіл – Тарасівки. Художньо й історично правдиво у 

творі зроблено суспільно-економічний, морально-етичний і 

побутовий «зріз» українського села за півстоліття, психологічно 

переконливо подано цілу галерею образів людей з народу. 

Найбідніше селянство представляють Василь Ганжа, Максим 

Твердохліб і його стара мати, Протасій Некований, Петро Нещерет, 

Марта, Іван Приходько і його дванадцятеро дітей. У розвитку 

подано образ середняка Миколи Приходька, який довго 
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приглядався до колгоспної форми господарювання і зрештою повірив Радянській владі. 

Одвертими й прихованими ворогами нового ладу в романі виступають куркулі: батько й син 

Гайдуки, Івасюта та його син Іван, який в період окупації став начальником поліції в Тарасівці. 

Колоритне й духівництво: отці Діодорій та Віталій, бідний священик Світличний, син якого 

Федір став червоним кавалеристом, командиром ескадрону, а в час війни разом з Василем 

Ганжою очолив партизанський загін. Цікаві також образи товаришки Ольги, що керує 

жінвідділом, дочки Світличного вчительки Тетяни, секретаря повіткому Григорія Гінзбурга та 

багатьох інших. Отже, коли говорити про головного героя роману, то, безперечно, ним є 

народ. Характери найвиразніше проявляються на крутозламах історії, те, що було 

притамоване буднями, раптом розкривається з надзвичайною силою у діях і вчинках, 

освячених високими ідеалами народної моралі, народної правди. 

Друга частина роману «Біль і гнів» присвячена подіям 

воєнних років, коли народ-трудівник, захищаючи свої здобутки, 

піднявся на боротьбу з ворогом. Письменник показує, як 

зароджувався, поширювався народний рух опору. Сильний ворог, 

підступні й жорстокі в нього поплічники. Але всі вони 

прорахувалися, бо радянські люди виявилися морально стійкими, 

згуртованими і готовими до самопожертви. Ціною великих втрат 

виборювалася перемога. Гинуть на шибениці й у сутичках з 

ворогом чистий і чесний Твердохліб, юний Івась Світличний, 

партизанка Тетяна Світлична і ще багато мужніх героїв. В чому ж 

їхня сила? Передусім в усвідомленні обов'язку перед народом, 

перед односельчанами, а отже, й перед суспільством. Звідси – 

велика витримка героїв. Вистояти будь-що і за будь-яких ситуацій. 

Почуття обов'язку, витримка, самопожертва – це те, що надає героям епопеї рис народних 

характерів. Письменник намагався показати їх у найскладніших і найнесподіваніших 

побутових і психологічних ситуаціях, що розгортаються навколо таких загальнолюдських 

понять, як земля, хліб, любов, честь. Сувора правда воєнних літ. Суворо реалістична й 

манера розповіді Анатолія Дімарова. В зображенні бою і в сценах кохання, в описах природи і 

в психологічних портретах Анатолій Дімаров лаконічний, слово його точне, по-народному 

образне, влучне. Письменник, переконує, що війну перемогло саме народне життя. «Болем і 

гнівом» письменник стверджує це пристрасно, доконано, завершуючи свою величну фреску 

окупаційного лихоліття епізодом, що найвиразніше оголює полемічний нерв усієї епопеї. 

Єдина на всю спалену Тарасівку жінка Ганна Лавриненко відтягла з подвір’я мертвого німця, 

намила картоплі, знайшла обгорілий шолом і мовчки заходилася варити в нім нехитру 

селянську їжу. Військові в’їхали у спалене село вантажною машиною, вони були з фронтової 

газети, і наймолодший, аж шию витягнув, бо вгледів, у чому варить Ганна картоплю. Він 

одразу ж подумав, що неодмінно напише про цю жінку і шолом, він складав уже подумки 

фрази, красиві й гучні: про війну, про звитягу наших солдатів, про безсмертя народу. «... А 

Ганна ні про що те не думала: Ганна просто варила картоплю.» У цьому «просто варила 

картоплю» і є весь Дімаров, як мислитель і як художник. 

Якісно новий етап у творчості Анатолія Дімарова почався зі збірки «Зінське щеня» 

(1969). Про це свідчили численні рецензії та статті, що з'явилися після її опублікування. 

Зокрема критики відзначали, що Анатолій Дімаров – майстер «сільських історій», що, 

виступаючи в ролі оповідача, він зумів «з середини» розкрити людські долі села Тікач. А в цих 

долях віддзеркалюються сучасність й історія, мораль і народна педагогіка, побут, звичаї. 

Багато людей населяє повість, але вони не губляться в потоці зображуваних подій. Кожний 

персонаж – це індивідуальність. Письменник любить своїх героїв, вміє сказати про них оте 

єдине, влучне, заповітне слово, яке одразу ж виділяє їх серед інших. Запам'ятовуються 

образи трудівниці Якимівни, хазяйновитого Лобка, завідувачки хати-читальні Люби. Збірка 

«Зінське щеня», народжувалась у полтавському хуторі Малий Тікач, мешканці якого, як це й 
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трапляється в усіх відстояних сільських громадах, «породичалися» з більшістю людських 

цнот і вад, зогріваючи й караючи ними не лише сусідів, а й самих себе. У нього, в цей праліс, 

де побувала війна, похазяйнували повоєнні нестатки та нехлюйство, і заводить читача 

сільськими своїми історіями А. Дімаров. Роблячи це не для пейзанських захоплень і не для 

ілюстрації сумнозвісної сільської «дикості», а для того, щоб вникнути в таїну життєстійкості 

одних і самознищення інших. Збіркою «Зінське щеня» було започатковано найулюбленіший 

жанр письменника в роки творчої зрілості – «історії»: сільські, містечкові, міські. Перші – 

вихоплені із живого життя, споминів. Інші – бачив і пережив сам у місті.  

Персонажі творів Дімарова уособлюють кращі морально-духовні риси людини: почуття 

особистої відповідальності перед суспільством, здатність взаємопідтримки й 

взаємодопомоги, презирство до користолюбства, духовної інфантильності тощо. Свої життєві 

принципи завжди підтверджують конкретними вчинками – рішучими, принциповими, 

цілеспрямованими. Письменник упевнений: кожна людина має в собі 

душевні сили, що можуть проявитися за певних умов, розкриваючи 

сутність особистості. Саме тому він постійно шукає відповідного 

ракурсу бачення, адекватних форм вираження, цікаво варіюючи 

принципи оповіді. Сильні натури і надзвичайні ситуації характерні 

для наступних творів Дімарова. В 1973 році він публікує повість 

«Док», в основу якої покладено дійсний факт – безприкладний 

перегін морським шляхом велетенського дока – цілого 

судноремонтного заводу – з Балтійського моря в Чорне. Нелегко 

здійснювався план буксування дока. Стихію перемогли рішучі, 

вольові, діяльні характери. Звичайні люди в складних умовах, 

зокрема в умовах війни – так можна визначити тему книги «Постріли 

Уляни Кащук» (1975). До неї ввійшли повісті «рогозівського циклу», 

від назви села Рогозівка, де були записані ці легендарні історії. І 

знову прозаїк продемонстрував майстерне володіння формою народної оповіді. Повість 

«Вершини» (1986) присвячена видатному альпіністу Анатолію Скригітілю, геологу 

незвичайної долі, який за екстремальних життєвих умов проявив неабияку мужність і 

самовладання. Автор виводить на перший план характер головного персонажа, особливу 

увагу зосереджуючи на таких морально-гуманістичних цінностях, як справедливість, вірність, 

відданість, доброта, сердечність, повага до людської гідності. Твір насичений почуттям 

гумору, навіть у найважчих ситуаціях, письменник знаходить комічні сторони, додаючи повісті 

особливого колориту. А. Дімаров поступово розгортає реальну історію з життя альпініста, 

який вирішив здолати вулкан – Ключевську, царицю Камчатки. Саме під час цієї мандрівки, 

трагічно загинув друг Анатолія, а сам головний герой лишився ступнів ніг. Ставши калікою, 

герой боїться бути тягарем для близьких, намагається не розкривати свій пригнічений 

душевний стан. Та витримавши таке випробування, він не дозволяє собі поставити крапку на 

експедиціях. Довгі роки тренувань, неймовірна витримка, терпіння – і ось Анатолій знову у 

горах, добуває коштовне каміння. Анатолій так і не зміг покинути улюблене заняття, і навіть 

без ступнів все ж уперто займається альпінізмом, шукає дорогоцінне каміння, прокладає нові 

шляхи у горах.  

Написав Дімаров  і ряд творів для дітей, зокрема казки, написані 

дотепно, з гумором. Гумор завжди рятував його від чорних реалій 

життя. Книжки для дітей: «Блакитна дитина», «На коні і під конем», 

«Про хлопчика, який не хотів їсти», «Для чого людині серце», «Друга 

планета», «Тир-лик». В оповіданні з казковою формою «Для чого 

людині серце» йдеться про плем’я дерев’яних чоловічків, які «не 

мали сердець, тому не могли ні любити, ані ненавидіти, не знали, що 

таке радість і гнів, злість або співчуття». Але доля звела одного з 

чоловічків із лікарем, який збирав серця померлих людей. Він і 
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подарував дерев’яному чоловічку серце доброї людини. Отримавши це серце, колись 

байдужий до всього чоловічок навіть жертвує своїм життям заради того, щоб врятувати 

хлопчика, який замерзає у лісі. Цим оповіданням письменник підкреслює, що тільки серце 

відрізняє справжню Людину від дерев’яного чоловічка, дає можливість насолоджуватись 

життям, навіть жертвувати ним заради іншої людини, що саме серце є справжнім багатством 

людської душі. 

Образи з довоєнного життя, з часу дитинства і юності, постійно 

хвилювали письменника. Цій темі він присвячує повісті що згодом 

увійшли складовими частинами у повість «На коні й під конем» 

(1981): «Через місточок» (І частина), «Блакитна дитина» (II 

частина), «На коні й під конем» (III частина). Їх можна теж назвати 

історіями, але вони вже побудовані на автобіографічному матеріалі. 

Події, зображені у творі охоплюють складний в українській історії 

період: кінець 20-х – 1941 р. Образ автора тут не можна 

схарактеризували з однієї позиції. Автор-оповідач то зливається з 

образом головного героя, то дистанціюється від нього через ліричні 

відступи, коментарі, іронічні висловлювання виражаючи власне 

ставлення до зображуваного. Саме уривчастість, епізодичність як 

риси повісті обумовлюються авторською концепцією. Не хронологічна послідовність цікавить 

Дімарова в автобіографічних творах. І тут він лишається вірним собі: з численних фактів 

обирає лише ті, веселі або сумні, які несуть виховний, педагогічний заряд. Світ героїв 

автобіографічних розповідей Анатолія Дімарова багатий: це безкорислива, органічна любов 

до природи, захоплення літературою і мистецтвом, внутрішнє відчуття обов'язку перед 

батьками, а згодом і перед Вітчизною. У першій частині тетралогії («Через місточок») 

показано ряд яскравих епізодів раннього дитинства головного героя Толі, тобто самого 

автора. У другій частині («Блакитна дитина») читачі бачать Толю вже як школяра, 

простежують його змужніння та моральне зростання, пізнають правду життя очима героя. 

Навчання хлопчика у старших класах відтворено у третій частині повісті («Маскулінум, 

фемінінум, нойтрум»). Четверта частина («Ать-два!»), у свою чергу, висвітлює роки служби в 

армії Толі. 

Головний герой повісті – життєрадісний хлопчик Толя. Він і бешкетує, і заводій у іграх, 

часто потрапляє в смішні ситуації, з яких, буває, виходить битий. З доброю усмішкою малює 

свого меткого на вигадки героя Анатолій Дімаров. Письменник розповідає, як Толя 

переборює перші в житті труднощі, пізнає добро і зло, гартує свій характер, виховує у собі 

почуття обов'язку, честі, дружби, читає Гоголя і Лондона, захоплюється вчинками персонажів 

їхніх творів, а також героїв з життя. Та ось минуло дитинство, скінчилося шкільне навчання, 

подальший гарт героя відбувається вже в армії. Вражає глибокий психологізм повісті, за 

допомогою якого автор передає повну картину тяжкої епохи. Спогади автора подаються 

через призму дитячого сприйняття. Тож Толі їхня убога хата, нестатки, тяжка праця матері не 

здавалися чимось неприродним. Та читач розуміє весь трагізм епохи. З інтер'єрних, 

портретних, психологічних деталей складається картина злиденного побуту сільської 

вчительки та її синів. Образ головного героя у повісті є не лише об'єктом зображення, а й 

засобом розкриття центральної теми – теми «історія покоління», покоління яке прожило своє 

життя у роки ХХ століття, в час істотних змін на всіх рівнях: суспільному, науковому, 

технічному, культурному, психологічному. 

Назва твору обрана не випадково. Найчастіше хлопчик опинявся «під конем». Але 

життєвий досвід, духовне зростання, що день у день формували особистість, уповні 

проявилися вже у дорослому бутті, дозволили Толикові втриматися «на коні» на крутому 

зламі історії рідної землі». Приборкання норовливого коня своєї долі стало можливим лише 

завдяки тим морально-етичним і духовним засадам, на яких виховувалося покоління: 
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працелюбність, чесність, здатність до співпереживання відповідальність, людяність. Фінал 

повісті розгортає читачам початок Великої Вітчизняної війни. Ця частина («Замість епілогу. 

Граната») є найдраматичнішою в повісті повісті. Автор підводить нас до ключової фрази: «Ми 

стали тими, ким і повинні були стати, і недалека війна готувала нам суворий екзамен: на 

мужність і зрілість. І ми складемо його живі чи мертві».  У хронологічній послідовності 

розгортається художня біографія героя на тлі життя його покоління. Анатолій Дімаров, 

зображуючи світ очима Толика, показує соціальні умови життя 1920 – 30-х рр. ХХ ст.. 

Посутньо про таке, як у війні, але безкровне вже прорідження реліктово «чистих» 

народних натур, їхнє поступове струхлявіння чи то в болоті застійного побуту, чи в духовно 

пісному грунті сучасних мегаполісів розмірковує А. Дімаров у книжках «Містечкові історії» 

(1987) та «Боги на продаж. Міські історії» (1988). Обидві вони густо населені людьми, чиї 

здебільшого скособочені долі свідчать про явну кризу цінностей, що їх держава мала, з 

одного боку, за моральний абсолют, а з іншого – чи не щодень ігнорувала. Нехтуючи при 

тому й характери, де ті цінності прижились, аби врешті-решт стати разом з їхніми носіями 

нікому не потрібними. А бува, й офіційно переслідуваними, як це сталося з молодим 

робітником («Термінальна історія»): боротьбою з приписками він тільки того й добився, що 

судової справи проти себе. Таку ж неможливість пробитися бодай до здорового глузду, який 

подеколи підміняв усунуту з офіційних установ совісність, ілюструють трагічні історії 

доведеної до самогубства школярки («Дітям до шістнадцяти»), котрій її ж учителі грубо 

інкримінували розпусту; або молодого зятя, що прийшов у сім’ю нареченої з крилами, але під 

тиском міщанського пресу мусив їх потайки пообтинати («Крила»). 

У «Містечкових історіях» з особливою виразністю 

демонстровано характерну для стильової манери А. Дімарова 

об’єктивно-безсторонню форму оповіді («Пошук», «Варя 

Юхимівна», «Пам’ять», «Нечиста сила»). В багатьох творах 

виступає самостійний образ оповідача або кількох оповідачів («Три 

наречені для нашого тата», «Колектив і Колядко»). З’являється 

відносно нова для творчості письменника форма, коли герой твору 

виступає водночас і оповідачем («Молоко-молоко-молоко!», 

«Петля»), що може доповнюватися авторською розповіддю («Лиш 

ти, єдиний»). 

Персонажам повістей «Варя Юхимівна», «Пошук», «Реквієм 

по матері», «Пам’ять» притаманна висока громадська активність, 

готовність прийти на допомогу, вміння обстоювати свої життєві переконання. Інші дійові 

особи (Панас Юхимович – «Гапочка», Загурко – «Листи з небуття», Кобзик – «Нечиста сила») 

показані людьми безпринципними, нестійкими. Пішовши на компроміс із власного совістю, 

вони самоізолювалися від суспільства, збайдужіли до всього, крім свого добробуту. У кожного 

з таких персонажів наголошено певну рису в характері, яка і є домінуючою. Звідси й змінність 

часових площин – автор то повертає нас у минуле героя, то показує минуле й сучасне як дві 

взаємопоєднані лінії, а іноді сучасне виступає лише своєрідним обрамленням колишнього. 

Внутрішня незмінність характерів, їх статичність і становлять у даному разі концептуальну 

основу авторської позиції, стверджуваний ним тип особистості. 

У творах, де на першому плані – негативні персонажі, позиція автора виявляється, перш 

за все, в неприйнятті самої атмосфери, в якій живуть герої. А для цього необхідно 

досконально вивчити умови її існування. Звідси підкреслено об’єктивне, уважне до 

найменшої деталі змалювання кожної ситуації. Автор доводить, що ті персонажі його творів, 

котрі втратили самоповагу, здрібніли душею, самі винні в цьому. Неприродність їхньої 

поведінки з погляду морально-етичних норм суспільства надає як персонажам, так і 

ситуаціям сатирично-гротескового звучання, в чому і виявляється суб’єктивне авторське 

ставлення, його активний осуд негативних явищ 
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Другу групу «Містечкових історій» становлять твори, де образ оповідача є суб’єктом 

мовлення. Цей прийом організації оповіді визначив особливість стилю Дімарова вже в 

попередньому циклі повістей «На поруки», де «голос автора» часто зливається з «голосом 

народу», уособлюваного оповідачем. У цій групі образ автора набуває більшої конкретності й 

виразності. Про батька («Три наречені для нашого тата») розповідає член сім’ї, а Колядка 

(«Колектив і Колядко») характеризує ціла група оповідачів (прибиральниця, вчитель, старша 

медсестра та ін.). Але при цьому, оповідач – неодмінний учасник усіх розділів, а тому творить 

і визначає весь стиль оповіді, її ритм, мовний склад, драматичну напругу, емоційний лад. 

Отже, аналіз мовних партій, сприйняття оповідача як об’єкта зображення в художньому творі 

визначає певною мірою позицію автора. Однак тотожності між оповідачем і автором тут нема, 

бо авторська позиція багатша за позицію оповідача, оскільки вона у всій повноті виражається 

не окремим суб’єктом мовлення, а всією суб’єктивною організацією твору. Тому важливо 

визначити сутність взаємозв’язків між оповідачем і автором. 

Образ оповідача, розмовно-побутова тональність оповіді позначилися і на посиленні 

ролі фольклорних елементів у творі. Фольклоризація мовлення відбиває процес 

переорієнтації світобачення й світовідчуття героїв, їхні судження перестають бути суто 

індивідуальними, несучи в собі загальнонародну оцінку. Поява героя-оповідача в повістях 

«Молоко-молоко-молоко!», «Петля» не випадкова. Персонажі обох творів є антигероями, хоч, 

на перший погляд (особливо Володимир), мають певні привабливі риси: енергійність, 

наполегливість, мистецьке обдаровання. Та їхня душа вже скалічена мікробом накопичення, 

егоїзму і являє загрозу для оточення. Обираючи поширений ще в класичній літературі 

прийом, письменник передовіряє право оповіді своїм героям – Володимиру й Миколі, 

прагнучи зсередини, при дотриманні авторського принципу об’єктивності, викрити сучасного 

міщанина. Своєрідність авторської позиції в повістях «Молоко-молоко-молоко!» й «Петля» 

виявляється в наголошеній невідповідності між об’єктивною реальністю і суб’єктивним її 

сприйняттям героєм-оповідачем, який сам стає об’єктом викриття, осуду кар’єризму, 

соціальної мімікрії. 

Загалом у «Містечкових історіях» Дімаров виявляє свою позицію найчастіше через 

сутички двох, нерідко діаметрально протилежних точок життєсприйняття і світорозуміння. 

Постійно варіюючи форму оповіді (різноманітні суб’єкти мовлення), визначаючи ставлення до 

них як до об’єктів зображення, змінюючи тональність (об’єктивно-спокійна, емоційно-

піднесена, зневажливо-саркастична тощо), письменник стверджує свій ідеал героя – людини 

чесної, принципової, для якої не існує моральних компромісів як у громадському, так і в 

особистому житті людини-творця, людини активного будівника суспільства. 

Головні мотиви «Міських історій» а, це – людина у всьому розмаїтті відносин з 

оточуючим світом. Навіть за загальним пафосом повісті, що увійшли до «Міських історій», 

фіксують різні зрізи дійсності: комічні («Роман», «Білі троянди, 

червоні троянди...»), трагічні («Лунохід і Квазімодо», «Дітям до 

шістнадцяти», «Симон-різник», «Попіл Клааса»), фантастично-

умовні («Крила»). Але найбільше тут творів, які стикують у собі 

взаємопротилежні начала, зображують людину в такому 

поєднанні почуттів і суперечностей, що годі шукати однозначної 

відповіді на запитання «хто є хто»: «Квартира», «Мама Люба», 

«Кримінальна Історія», «Жизнь є жизнь», «До сина», «Медалі», 

«Дзвони», «Боги на продаж». «Міські історії» спонукають до 

серйозних роздумів, які ж причини тих моральних деформацій, які 

сили змушують людину забувати такі важливі моральні 

імперативи, як добро, благородство, милосердя. Досліджуючи ці 

причини, письменник намагається запропонувати різні відповіді на 

ці болючі питання. Одна з них пов'язує втрату людиною людяності 
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насамперед із хворобою речовізму, що жахливою епідемією накрила мешканців міста (та й, 

додамо, села), перетворюючи їх, колись добрих і лагідних, на холодних егоїстів, засліплених 

єдиним бажанням – щось «дістати», «вхопити», «запопасти». 

У повісті «Квартира» показано одразу дві проблеми: проблема урбанізації та розпаду 

молодої сім’ї. Автор змалював життя двох молодят, які нещодавно придбали житло у місті. 

На початку твір наповнений позитивним характером. Молоді дуже щасливі, вони кохають 

одне одного понад усе і радіють переїзду. Але разом із зміною місця проживання, у вчинках 

героїв з’являється певна меркантильність. Дімаров навіть не дає імен своїм персонажам – Він 

і Вона – дві соціологічні формули. Імена тут просто не мають значення». Головні герої повісті 

стають заручниками власного житла. Сумісне життя молодят починається з жорстокої 

економії та напівголодного існування. Перед читачами відкривається процес повної 

деградації особистості. Пославши паркет, головний герой змінює шпалери, а, побачивши у 

знайомого чорну ванну та унітаз, прагне за будь-яку ціну поставити їх у себе. Сім’я перестає 

існувати, вони просто живуть у спільній трикімнатній квартирі. Головний герой настільки 

захоплений новим житлом, що проблеми дружини вже не цікавлять його, більш того, він 

ревниво відгороджує від неї квартиру.  А. Дімаров зосереджує увагу читачів на тому, що місто 

диктує герою форму поведінки, впливає на ментальність, психологію кожної окремої 

особистості. На прикладі подій, змальованих у повісті «Квартира», автор показує, як суспільні 

відносини впливають на індивіда, руйнують не лише окремі характери, а цілі сім’ї. На перший 

план виступає категорія потреб, яка висвітлює сутність людини, її характер.  

У повісті «Боги на продаж», якою завершується книга, 

письменник звертається до історії. Твір цей – жорсткий аналіз 

становлення підлості в людині, художнє дослідження того, як під 

впливом жахливих обставин тоталітарної диктатури, «класового 

підходу» відбувалося перетворення чистої дитячої свідомості на 

свідомість батько продавця, що незмивним тавром лягає на совість 

людини, призводить до моральної деградації, робить злою, 

жорстокою, зловтішною, такою, яка ненавидить усіх навколо себе. А 

почалося все з «батько продавця» Павлика Морозова, чи, радше, зі 

слів учительки: «...підніміть руки, хто вчинив би так, як Павлик 

Морозов!» І від того першого несміливого підняття руки – до 

письмової заяви-публікації в газеті: «зрікаюся батька як класово 

ворожого Радянській державі» – такий швидкий і короткий шлях. Викривлена свідомість і 

страх – це та могутня сила, на яку розраховував сталінізм – давала блискучі наслідки 

нівечення людської свідомості, перетворення особистості на «гада плазуючого». А потім – 

відмова й від заарештованої матері, конфлікт із сестрою, зрада нареченої. І так через 

ненависть до людей, через озлобленість, до останнього свого притулку, аж поки не 

прозвучали слова оповідача: «Коли ж ми опустили його нарешті до ями, і засипали землею, й 

завалили вінками, всі відчули дивовижну полегкість. Неначе виконали дуже неприємний 

Обов'язок і тепер були вільні од нього». Яка оцінка людського життя може бути жахливішою, 

ніж ця? Але ж «продаж богів» торгівля совістю іншої оцінки й не заслуговує... 

Твори А. Дімарова, зокрема  з доробку кінця 1990-2000-х років, зібрані в книжках  

«Самосуд», «Зблиски», «Божа кара» та інші, більшою мірою, ніж будьчиї інші, критичні, 

наповнені гострою проблематикою і виразно сучасним критичним типажем. Дімаров не тільки 

викрив і засудив різні страшні болячки тоталітарного суспільства, вивів узагальнені 

образи-виплоди культівської психології, він зумів нещадно вивернути зсередини саме 

тоталітарне чи совкове, рабське мислення, дуже точно й влучно простежив корозійні процеси 

переродження, профанації лицемірно проголошуваних високих засад і гасел, на позір 

колективістичних принципів байдужої до людей, народу, ворожої до національних і людських 

цінностей компартійної системи. 
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 Як правило, кожен зачин у Дімарова не тільки інтригує, а й відображає характер: 

«Надька Щурасева довгенько не могла собі пари знайти». Кілька слів – а як багато сказано! 

Але особливо вражає ще й те, що кожна така фраза у письменника – це свіжий образ, 

розгорнута метафора. Тільки вчитаймося: «На хуторі людей чимало, а прізвищ не так-то й 

багато». Або в іншому місці: «На хуторі кожна свіжа людина – подія». Та це ж цілі картини, на 

які комусь іншому довелося б вергати гори словесного матеріалу. А Дімаров кожним новим 

оповіданням радує-дивує все більше. Читаємо: «Федотович у лікарні не був, скільки жив». 

Тільки начерк, а наша уява вже починає домальовувати. Здоров’як цей Федотович. А з іншого 

боку – яка там у забитому сільському закутку лікарня! І якщо подумати – то це ж образ цілого 

народу. Метафора долі. 

 Неосяжні й незглибимі ці дімаровські оповідання. Та що там оповідання! Навіть великі 

епопеї починаються у Дімарова короткими фразами, за якими видно всю людину. Скажімо, 

той самий роман «І будуть люди» одразу нас гіпнотизує: «Хто б міг подумати, що Тетяна 

Світлична отак вийде заміж?» Читач насторожується: як це – «отак»? І йде далі. І, як 

мовиться, пішло-поїхало… А вже початок роману «Біль і гнів» б’є в саме серце передчуттям 

невідворотного: «Ніхто ще не знав, що незабаром – війна». Щось подібне зустрічаємо в 

іншого автора. Але то було значно пізніше. 

 Феноменальна здатність Анатолія Дімарова заволодіти увагою читача не має жодних 

аналогів. Поетичні образи ллються у прозаїка як з рогу словесного достатку. Не треба 

вгадувати місце і час дії – досить лише прочитати: «Хата – розвалище. Одне вікно вибите, 

шибки мішком заткнуті. Стріха аж голосить, щоб її перекрили». Та це ж не проза, а поезія! Її 

можна зустріти на кожній сторінці. Ось чистий зразок високої образності: «Вранці устане, 

затопить, щоб до Бога хвала пішла». Тут навіть слово «дим» відсутнє, а ми  возносимо хвалу 

до неба і молимося до святого Слова. Що й казати, кожен поет може позаздрити прозаїку за 

таку божественну метафору! 

Виводячи на перший план українця, який змушений виживати в умовах суворої 

радянської системи, А. Дімаров звертається до етнопсихологічного висвітлення головних 

проблем національного світогляду, естетики, психології, філософії. Формуючи характери 

літературних персонажів у відповідності до задекларованих естетичних принципів, А. Дімаров 

завжди пов’язував національну, суспільно-громадську ідентичність героїв в єдиний 

проблемний вузол, що давало йому змогу розгорнути вичерпну рефлексію над долею 

української людини в складну епоху соціальних перетворень. Персонажі письменника 

різняться переживанням окремих аспектів своєї ідентичності й рівнем її усвідомлення. 

Найчисельніша селянська верства народу постає як не пробуджена, але в основному міцна й 

здорова основа українства. Герої Дімарова постають на сторінках його творів у зв’язку з їх 

етнопсихологічною, соціальною та національною належністю.  

А. Дімаров порушує ряд філософічних питань: людина і час, людина і суспільство, 

людина і земля, народ і особистість. Письменник виводить перед читачами такі якості 

українського характеру, як повага до традицій, патріотичний дух, громадянський обов'язок 

перед державою, а також звертає увагу на атмосферу сердечності, взаємоповаги, злагоди, 

душевної єдності і тепла, які панують в українській родині та у взаєминах між людьми. Саме в 

цих якостях і ознаках українського національного характеру вбачаються джерела 

самобутності художньої творчості письменника, основа її національної концептуальності. 

Основою ідейно-естетичної, художньо-психологічної концепції творів письменника є 

особистість, її багатогранні, внутрішні почуття й переживання, якими мотивуються поведінка, 

вчинки і дії героїв.  
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В фондах нашої бібліотеки Ви знайдете: 

 

Дімаров А. Біль і гнів: роман. / А. Дімаров. К.: Дніпро, 1984 – 

871 с. 

Дімаров А. Біль і гнів: роман у двох кн../ А. Дімаров; худож – 

оформлювач О.А. Гугалова – Мешкова. – Кн.2. – Харків: Фоліо, 

2021. – 669 с.  

У романі «Біль і гнів» Анатолій Дімаров веде далі почату в «І 

будуть люди» розповідь-епопею про щоденні клопоти жителів 

полтавського села Тарасівка. Їм здавалося, що минулося 

найстрашніше – примусова колективізація, Голодомор, масові 

репресії. Та невдовзі наспіла чорна година – воєнне лихоліття, а на 

зміну одним нелюдським порядкам прийшли не менш жорстокі. Як 

вестиметься тарасівцям, на чий бік стануть? Автор, як і зазвичай, не 

береться виписувати якусь громадянську позицію, свідомо уникає 

прямих характеристик героїв. За них говорять їхні вчинки, думки, 

прагнення.  

Дімаров А. Вибрані твори: в 2-х т. Т.2.: Син капітана; Док; На 

коні і під конем: повісті / А. Дімаров; передм. В. Костюченка. – К. : 

Дніпро, 1982. – 616 с. 

До другого тому ввійшли повісті «Син капітана», «Док», «На коні й 

під конем». «Син капітана» – це повість про подвиг солдатів. Капітан 

Олег Березін повів свою групу розвідників у глибокий тил фашистів, за 

Донець. А біля фронту, в селі, лишилася його молода й вагітна 

дружина, медсестра Мар'янка. Але німці розпочали наступ через 

Донець, і по радіо передано розвідникам наказ: терміново 

повертатися назад. Не всі вони повернулися з-за Дінця, в лісі, у 

вистеленій мохом ямі залишився лежати їхній улюблений капітан. Від 

родів померла Мар'янка. Та великою була любов солдатів до свого 

полеглого командира, і вони вирішили будь-що пронести його сина 

через фронт до своїх. В основу повісті «Док» покладено дійсний факт 

– безприкладний перегін морським шляхом велетенського дока – 

цілого судноремонтного заводу – з Балтійського моря в Чорне. 

Нелегко здійснювався план буксування дока. Стихію перемогли 

рішучі, вольові, діяльні характери. 

Дімаров А. Друга планета; Три грані часу: фантаст. повісті / 

А.  Дімаров.; післямова М. Слабошпицького; іл. Т.Л. Кудиненко . – 

К .: Школа, 2006. – 304с. : іл..  

 Через неймовірні, часом екстремально небезпечні, а часом 

веселі пригоди й випробування герої науково-фантастичних повістей 

"Друга планета" та "Три грані часу" проникають у безмір минулого і 

майбуття людства, Космосу і, певна ж річ, – людської душі… І саме це 

робить ці повісті цікавими й привабливими ось уже для кількох 

поколінь юних читачів. У фантастичній повісті «Друга планета» 

органічно поєднуються так звана жульвернівська традиція і гострий 

пригодницький сюжет. До того ж, вся оповідь ненав’язливо 

забарвлена неповторним дімаровським гумором. Драматичні 
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перипетії в «Другій планеті» часто мають комічні подробиці. Страшне, сумне й смішне, як це 

часто бачимо в Анатолія Дімарова, органічно сусідують і в цьому творі. ... Повісті «Три грані 

часу» могло б не бути ніколи або вона була б трохи іншою за сюжетом, якби не одне велике 

життєве захоплення Анатолія Дімарова – це колекціонування каміння. Поміж геологів та 

колекціонерів Анатолія Дімарова знають не тільки як письменника, а як натхненного 

мандрівника та шукача цього прекрасного дивотвору природи під час подорожей в Сибір, 

Казахстан, на Урал,  Памір і в Крим. Саме ті походи подарували йому враження, що, 

звичайно ж, благотворно вплинули на письменника, подарувавши йому ідеї, сюжети, людські 

типажи, які й ожили на сторінках його книг. ... Юний герой «Трьох граней часу» Юрко, якого 

батько взяв із собою «полювати» в горах на каміння, фантастичним чином зустрічається з 

плем’ям розумних істот. І починаються його дивні, захоплюючі пригоди. Одне слово, 

починається те, без чого просто не буває фантастичного твору... 

Дімаров А.  Еврейські повісті / А. Дімаров. – К.: Фенікс , 2007. – 

174 с.  

Письменник Анатолій Дімаров у свій час певними колами був 

проголошений українським антисемітом № 1. Дійшло навіть до того, 

що на нього був поданий позов до генерального прокурора 

тодішнього СРСР, а також — відповідна заява в Організацію 

Об'єднаних націй. 

Повісті цієї збірки: «Південна Одіссея», «Пам'ять», «Симон-

різник», «Лист до Сталіна», своїм змістом та ідеєю яскраво 

спростовують хибне в свій час звинувачення письменника у 

«антисемітизмі».  

Дімаров А. І будуть люди: роман у двох кн.  / А. Дімаров. Кн.2  

– К.: Радянський письменник, 1988, – 278 с. 

Пророчі слова великого Тараса, що «на оновленій землі врага не 

буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі» стали 

непохитним переконанням і Анатолія Дімарова: останній рядок цього 

твердження він узяв за назву одного з кращих своїх творінь. Хоч у 

ньому йдеться про найтрагічніші сторінки життя українського селянства 

періоду колективізації – Голодомору, хоч до нашої Незалежності ще 

залишалися довгі десятиліття. Річ у тім, що беручись за написання  

роману, а це початок 1960-х, письменник уже позбувся облуди 

радянщини. Зате вона цупко трималася за свої наративи – третину 

твору цензура скоротила. Нині ця правдива історія започаткувала нову 

сторінку у своєму життєписі: видавництво «Фоліо» перевидає її без 

купюр, а недавня 12-серійна екранізація роману здобула визнання як 

перша в країні історична родинна сага. 

Дімаров А. На коні й під конем. Блакитна дитина / А. Дімаров; 

худож.-оформлювач М.С Мендор. – Харків: Фоліо, 2021. – 319 с. 

В автобіографічних творах «На коні й під конем» і «Блакитна 

дитина» розповідається про дітлахів передвоєнних років. Ось уже 

кілька поколінь читачів радіють і сумують, ростуть і дорослішають 

разом із головним героєм Толиком. І якщо на перших сторінках книжки 

вони знайомляться із звичайним маленьким хлопчиком, в міру 

слухняним, в міру бешкетним, то розлучаються вже з солдатом, який 

за один день зрозумів, що таке війна, людське життя і смерть. Ця правдива і неймовірно 

лірична історія, часом весела, часом сумна, безперечно, буде цікава кожному читачеві, 

спонукаючи до осмислення життя. 
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Дімаров А. Прожити й розповісти. Вибрані твори. / А. Дімаров. 

К.: Дніпро, 2012. – 832 с.  

У мемуарній книзі Анатолій Дімаров, згадує своє дитинство, 

страшні роки Другої світової війни, коли автора кілька разів 

мобілізували, працю у повоєнні роки в газеті «Радянська Волинь» 

(автор правдиво пише, що тоді для місцевого населення «...ми були 

окупантами»), а також роботу редактором та знайомства з 

непересічними письменниками того часу. 

Дімаров А. Сільські історії / Анатолій Дімаров. – К.: Дніпро, 

1987. – 539 с. 

У збірці «Сільські історії» ідеться про життя та долі людей двох сіл 

на Полтавщині: Рогозівки під час Другої світової війни та Малого Тікача 

в повоєнні роки. Її було засновано збіркою оповідань «Зінське щеня», 

що народжувалися на полтавському хуторі. Мешканці цих сіл 

«поріднилися» з більшістю людських достоїнств і вад, зігріваючи та 

караючи ними не лише сусідів, а й самих себе. Більшість героїв – люди 

вікові, їм довелося дивитися в очі найстрашнішої насильницької смерті, 

яка в роки війни сліпо косила всіх підряд, а біля них кружляла 

найдовше. Автор не робить своїх героїв ідеальними – це звичайні люди 

зі своїми перевагами та недоліками: працьовиті й добрі, ледачі й злі, 

гострі на слово й мовчазні, старі й молоді, зі своєю вдачею та долею. 

Дімаров А. Українська вендета: повісті / А.Дімаров – Перевид.. 

– К.: Дніпро, 2016. – 304 с.   

У творах, що ввійшли до книжки, відомий сучасний український 

письменник розповідає про події Другої світової війни на теренах 

України. За повістями «Українська вендета» і «Симон-різник» 

поставлені художні кінофільми «Українська вендета» та «Ізгой». 

Особливості материнської душі відкриває перед нами А. Дімаров в 

оповіданні «Українська вендета». Вендета – італійське слово, – 

кривава помста за вбитого родича. Головна героїня оповідання – 

Уляна, мала щасливу родину, у неї був коханий чоловік, син Микола. 

Але син загинув, його вбили поліцаї. Скам’яніло материнське серце, 

висохли сльози на очах, оселилася туга в душі. Як пережила Уляна таке горе? Вона вирішила 

помститися нелюдам. Не пожаліла власної хати, стала жити на болоті. Неймовірними 

зусиллями змогла вистежити кожного із вбивць сина і вбила їх. Хіба може мати убивати? Її 

мета в житті – народжувати дітей, виховувати їх, віддавати їм усе своє безмежне 

материнське серце. Але іноді буває по-іншому. Це трапляється тоді, коли горе застилає очі. 

Серце розривається і вимагає помсти. Материнська любов… Вона така різна, але однаково 

сильна, всепоглинаюча і вічна.         

ІНТЕРВ’Ю З ПИСЬМЕННИКОМ 

 Анатолій Дімаров: Зі сталініста я став переконаним націоналістом [електронний ресурс] / А. Дімаров; інтерв’ю О. 
Климончук // УНІАН. – Режим доступу: https://www.unian.ua/politics/654036-anatoliy-dimarov-zi-stalinista-ya-stav-
perekonanim-natsionalistom.html. – Дата публікації: 25.05.2012. – Дата звернення: 24.04.2022. 

 ДІМАРОВ, А. Неопублікована розмова з Анатолієм Дімаровим: Шкодую, що в такий страшний час жив, коли не можна 
було писати правду [електронний ресурс] / А. Дімаров; інтерв’ю Т. Терен // Українська правда. – Режим доступу: 
https://life.pravda.com.ua/society/2014/07/7/174315/. – Дата публікації: 7.07.2014. – Дата звернення: 24.04.2022. 

 Анатолій Дімаров: «Я все життя збираю людські долі» [електронний ресурс] / А. Дімаров; інтерв’ю В. Коскін // Портал 
Українця. – Режим доступу: http://www.vox.com.ua/data/2011/01/22/anatolii-dimarov-ya-vse-zhyttya-zbyrayu-lyudski-
doli.phtml. – Дата публікації: 22.01.2011. – Дата звернення: 24.04.2022. 
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Ювіляри Київщини 

 

 

Дмитро Пилипович Заянчківський  

псевдонім – Д. Заїнчківський 
 

– український дитячий письменник, педагог. Уродженець Київщини. 

Народився  4 серпня 1902 року в селі Стадниця 

Тетіївського району Київської області.  

Закінчив учительську семінарію. У 20-х роках 

вчителював у с. Мончин, нині Погребищенського 

району Вінницької області. Тут організував хату-

читальню, хор і драматичний гурток. Згодом викладав 

у Київському артилерійському училищі. 

У 1932 році закінчив Київський інститут 

професійної освіти. Навчався в аспірантурі Київського 

педагогічного інституту.  

Член Спілки селянських письменників «Плуг». 

Друкувався з 1925 року.  Автор п'єси про дитячі 

роки Тараса Шевченка «Тарасик» (Х.; К., 1925), 

оповідання для дітей про шкоду тютюнопаління 

«Лютий ворог» (Х., 1926; Х.; К., 1930), повісті 

«Біданівські школярі» (Х., 1931), присвяченої шкільному життю і колективізації. Публікував 

нариси, статті з питань розвитку української дитячої літератури. 

Учасник Другої світової війни. Загинув у бою під час форсування Дніпра, осінню 1943. 

 

  

Твори: 

Заїнчківський Д. Тарасик: п’єса для дітей шкільного віку на 2 дії (До Шевченкових 

роковин) (Дитячий театр). – Харків; Київ: Всеукраїнська Кооперативна Книготоргівельна та 

Видавнича Спілка «Книгоспілка». Друкарня-літографія «Книгоспілки», 1925. – 24 с. 

Заянчківський Д . Біданівські школярі: повість для дітей. – Харків: «Мол. більшовик», 1931 

– 138 с.,: іл..  
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Петро Панасович Сиченко  

 

– український письменник, поет, педагог. Уродженець Київщини. 

Біографія. Народився  20 листопада 1922 року в селі 

Новосілки на Макарівщині Київської області, в селянській 

родині. У рідному селі Петро Сиченко закінчив семирічку. 

Далі вчився в школі в сусідньому селі Ясногородка. У 

молодшому шкільному віці захоплювався малюванням 

пейзажів своєї місцевості. Це заплави Ірпеня, лісові 

галявини, розлогі верби над Ірпенем, латаття на синяві води 

та інші краєвиди. Його малюнки займали чільне місце на 

стендах у школі. Батьки його не балували, привчали до 

різної сільської роботи. Літні канікули проходили в посильній 

праці відповідно до віку. Підгортали плугом картоплю в 

колгоспі, стогували сіно, льон, косили ярину, працювали біля 

молотарки. Він згадував: «У дитинстві я дуже любив 

читати, і товариші в мене були такі самі запеклі любителі 

книги. Особливо мені подобалися описи далеких країн і 

морів. Захоплювали героїчні подвиги, подорожі в невідомі 

країни. Жили ми бідно, босоного, але багато читали, 

мріяли, вчилися любити батьків, природу, Батьківщину…»  

Писати вірші Петро Сиченко почав ще з раннього дитинства під впливом народних 

пісень, які так гарно виконували його земляки. А потім був «Кобзар» Тараса Шевченка. Уже в 

10 класі юнак написав цілу низку віршів та байок, але надрукувати їх тоді не вдалося… Мріяв 

про навчання в університеті, проте все безжально перекреслила війна. Петро Сиченко 

згадував: «Війна розпочалася для мене, як і для сотень тисяч моїх однолітків, у пору 

розквіту юності. Я закінчив десятий клас, переді мною слалася дорога в майбутнє, 

навчання в університеті, дорога в незнане, жадане й омріяне прекрасне. 21 червня 1941 

року спеціальна комісія при райвійськкоматі відібрала нас, кілька десятків юнаків із трьох 

середніх шкіл району, для навчання в льотному військовому училищі. Тоді ж, у суботу, в 

Ясногородській середній школі відбувся випускний вечір. А другого дня, у неділю, прийшла 

тривожна звістка: фашистські літаки бомбардували Київ». Після випускного вечора Петро 

Сиченко разом з однокласниками пройшов військову комісію в Бишеві. Хлопців направили на 

обласну комісію, звідки Петра Сиченка командирували в розпорядження Київського 

ополчення для оборони столиці. 

До 18 вересня 1941 року брав участь у боях проти ворога на ділянці фронту Віта 

Поштова – Голосіївський ліс. В одному з боїв Петро Сиченко був контужений і отямився 

серед сотень інших військовополонених у концтаборі на Сирці. За кілька днів контузія 

пройшла, і Петро Сиченко з іншими бійцями спробував втекти. Але втеча не вдалася. 

Сиченка, як організатора групової втечі, відправили в Рівненську тюрму особливого режиму. 

У жахливих умовах в концтаборі розгорнула роботу одна з перших підпільних організацій, що 

народилися у ворожому тилу. За допомогою підпільників Петру Сиченку і ще кільком 

військовополоненим у грудні 1941 року вдалося вирватися з полону. Напередодні 1942 року 

добрався до рідного дому. У Новосілках створювалось підпілля. Одну з груп очолив студент 

Семен Грицаєнко, другою, до якої входив і Петро Сиченко, керував лейтенант з с. Мостище 

Микола Кошовий.  

Влітку 1942 року Петро Сиченко був заарештований вдруге. Вдруге втекти з ешелону, 

який віз людей у Німеччину на роботу, йому допоміг кузен та найкращий товариш Володимир 

Сиченко (Малик). Повернувшись додому, він продовжив боротьбу з карателями у диверсійній 
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групі. Підпілля в селі діяло з січня 1942 року до березня 1943 року, коли підпільні групи з 

Мостище і Новосілок влилися у Бишівський партизанський загін. Як свідчить партизанський 

квиток № 2364 П.П. Сиченка, він перебував у загоні з 5 березня до 19 листопада 1943 року. 

Командиром загону був підполковник Бобир, комісаром – майор Нестеренко. Петро Сиченко 

був призначений командиром диверсійної групи. Поява партизанів під самими стінами 

столиці не на жарт схвилювала ворога. Гестапо перейшло до активних дій… 

У травні 1943 року ворожій агентурі вдалося вбити командира Бобира і комісара 

Нестеренка. Загін очолив капітан О. Осипенко, житель села Мостище. У жовтні 1943 року 

Петро Сиченко був призначений командиром 2-го Васильківського партизанського загону. У 

листопаді 1943 року партизани зустріли частини Червоної армії. В одному з боїв із 

гітлерівцями Петро Сиченко був тяжко поранений. Тривалий час лікувався у шпиталі. До 

військової служби після одужання був визнаний не придатним. 

Деякий час працював на залізничній станції «Київ». Закінчив мовно-літературний 

факультет Київського педагогічного інституту. Навчаючись, підробляв у видавництві 

«Молодь» та відділі листів та масової роботи газети «Зірка».  

У 1949 році зустрів свою долю – Лідію 

Андріївну. Побралися. Разом поїхали на 

роботу в м. Нікополь Дніпропетровської 

області викладати українську мову та 

літературу в технікумі. Але вже з 15 

серпня 1953 стали вчителями 

Ясногородської середньої школи. Усе 

своє свідоме життя письменник присвятив 

навчанню й вихованню дітей. Три десятка 

років учителювання в школах Київщини (з 

них понад чверть віку у с. Ясногородці) за 

його спиною, сотні учнів, що залюбки 

слухали захоплюючі розповіді педагога, 

пішли в життя з серцями, виповненими любов’ю до художнього слова й усього прекрасного. 

Петро Сиченко все своє життя був другом і побратимом Володимира Кириловича Малика 

– відомого українського письменника. У своїх спогадах П.П. Сиченко писав: «Обидва ми 

останнім часом тяжко хворіли. Про близький кінець говорили щиро, просто, без найменшої 

бравади». 

20 березня 2004 року письменник Петро Сиченко після тривалої хвороби відійшов у кращі 

світи, в селі Ясногородка, там і похований. В липні того ж року в районній газеті «Макарівські 

вісті» було оприлюднене спільне звернення районного осередку «Молодої Просвіти» та клубу 

«Пошук» до громадськості із закликом зібрати кошти на видання книги «Вітер з Холодного 

Яру». На заклик відгукнулася територіальна громада села Новосілки на чолі з сільським 

головою Наталією Плотніцькою. Мешканці села вирішили саме в такий шляхетний спосіб 

вшанувати пам’ять земляка. Восени 2008 року книжка побачила світ. В історико-краєзнавчому 

музеї села Новосілки знаходяться малюнки П.П. Сиченка, його автобіографія, особисті речі, 

листи. Вдячні земляки відкрили пам’ятник Петру Сиченку у рідному селі, щоб він завжди 

нагадував прийдешнім поколінням про Великого Світоча рідного краю, співця рідної землі, 

просту і звитяжну людину… 
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Огляд творчості. Друкуватися Петро Сиченко почав з 1957 року, опублікувавши свої 

поетичні твори в дитячому журналі «Барвінок».  

Одна за одною виходять його книжки для дітей: 

«Найсмачніше яблуко» (1963), «Куди-куди» (1970), «Подякуйте 

землі» (1974), випущені видавництвом «Веселка», що 

засвідчили своєрідний талант письменника і вчителя, його 

вміння узагальнювати важливі життєві істини й доносити їх до 

дітей. Вони невеличкі, мають по кілька сторінок і по десятку-

півтора віршів. Та незважаючи на скромні розміри, ці збірки та 

вірші, опубліковані в періодичній пресі, поставили їх автора, в 

ряди відомих дитячих письменників. Заголовний вірш першої 

збірки «Найсмачніше яблуко» потрапив до багатьох збірників 

та хрестоматій, довго звучав на шкільних та клубних сценах, у 

дитячих яслах і садках.  

Вірші Петра Сиченка допомагають прищеплювати дітям 

почуття соціалістичного дружби, товариськості і 

взаємодопомоги; простоти, скромності і моральної чистоти. 

Опріч багатого змісту й глибокого підтексту, закладеного в 

кожному рядку, вони вирізняються багатоголосою гамою звуків 

і кольорів, пластичністю, виразністю, розмаїтістю, одним 

словом – філігранною формою. Його поезія – невичерпне 

джерело почуттів: поваги до простої людини, відданості 

Батьківщині, збереженні природи рідного краю. 

Особливим яскравим українським словом зазвучав 

поетичний дар Петра Сиченка у збірці віршів «Осіння зав’язь» 

(1984). Наступні збірки його поезій – «Відлуння» (1990) та 

«Полинова моя печаль» (1995). Перекладав твори 

болгарських, польських і хорватських письменників і за 

сприяння М.Т. Рильського та дружньої підтримки Олега 

Микитенка у 1963 та 1965 роках опублікував переклади з 

болгарської в журналі «Всесвіт». 

У співавторстві з Віталієм Кулаковським – двоюрідним 

братом по матері – написав повісті, присвячені Коліївщині. 

«Ой, гук, мати, гук» (1972) де описано повстання під 

керівництвом І. Бондаренка, і значна частина книги присвячена 

подіям на теренах Макарівщини. Ну а родзинкою твору є опис 

штурму Макарівського Городища, а також і сам опис історичної 

пам’ятки. Та повіть «Ріки виходять з берегів» (1985). 

Кандидатська дисертація В. Кулаковського була присвячена 

якраз подіям Коліївщини, тому ця тема глибоко досліджена, 

автори мали значний фактичний і фольклорний матеріал. Як 

наслідок – усі чоловіки-герої є реальними історичними 

особами. Перша книга присвячена діяльності ватажка Івана 

Бондаренка, друга – Микиті Швачці. 

Широко відомі читачам твори, роман «Фронт через серце» (1984), про героїчні події 

Другої світової війни, повість «Третій іде по сліду» (1992) присвячена діяльності українського 

підпілля в 1941–1943 роках. Уже після смерті письменника побачив світ його роман «Вітер з 

Холодного Яру» (2008), що став вершиною творчості автора. Також окремі неопубліковані 

раніше твори Петра Сиченка надруковані в антології «Літературна Макарівщина». 
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»Вітер з Холодного Яру» – остання і найбільша за обсягом 

частина трилогії про Коліївщину. (Перші дві книжки «Ой гук, 

мати, гук» (1972) і «Ріки виходять з берегів» (1985) написані у 

співавторстві В. Кулаковським.) В ній автор доповнив і 

узагальнив інформацію, подану у попередніх двох. Цей роман 

П.П. Сиченко писав довго: з 1987 по 1993 рік. Він опрацював 

безліч архівних матеріалів, прочитав багато художніх творів 

про гайдамацький рух на Україні. Йому дуже хотілося 

змалювати сильних і красивих людей свого краю, які, 

переживши трагедію зради, залишились мужніми і чесними, 

готовими прийняти смерть і муки заради загальної справи – 

бути вільними, незалежними. Головним героєм роману є 

гайдамацький ватажок Андрій Журба. В архівах відомостей 

про його діяльність збереглося мало. Це дозволило 

письменнику пов’язати з його особою багато історичних подій, 

що відбулися на території сучасної Київщини у середині XVIII 

століття. В історичному романі описуються села: Новосілки, Бишів, Ясногородка, Мостище, 

Чорногородка, автор милується заплавами Ірпеня, Унави. Він немов хоче наблизити нам 

минуле до сучасного, хоче, щоб ми заглянули в той далекий час і були схожими на героїв 

його книги. Читача одразу захоплює динамічний сюжет, який непомітно виплітається з 

візерунків фактів героїчного минулого цього краю. Його творчість сповнена земної краси, 

чистоти і добра, наскрізь пройнята любов’ю до України, рідного Приірпіння, його людей. 

Твори письменника, правдиво розповідаючи про минувшину Приірпіння, про Героїв, які 

захищали Україну у різні історичні часи, актуальні сьогодні як ніколи, адже вони закликають 

молодь боронити рідну землю сьогодні від російської агресії… Патріот рідного краю, Петро 

Сиченко завжди був на передовій, де йшла боротьба не на життя, а на смерть…  
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