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Ти – весь у слові, як у сповиткові, 

З колиски до калини при горбі... 

І вже коли ти похитнувсь у слові, 

Вважай, що похитнувся у собі. 

Б. Олійник 

«У дзеркалі слова» 

Відзначаємо 80-ліття Бориса Олійника. 

Борис Олійник – унікальна постать в українській літературі, культурі, 

політиці та філософії. Художній доробок Бориса Олійника можна кваліфікувати 

по-різному, адже і в XXI століття він увійшов із партквитком у кишені на 

грудях, не розлучаючись із комуністичними ідеалами. Однак, попри все, він має 

непересічний літературний талант. На думку О. Гончара, мотив синівської 

вірності, кревного обов’язку перед отчою землею, перед близькими людьми – 

один із найсильніших у творчості Б. Олійника. Саме тут поет напрочуд 

розмаїтий, багатовимірний, щедрий у своєму невичерпному почутті. 

1953 року, після закінчення школи, Борис Олійник стає студентом 

Київського університету. На факультеті журналістики вирує літературне життя 

і юнак з головою поринув у нього. Хвилюючу мить першого визнання 

пережив Б. Олійник у 1957 році під час республіканського конкурсу молодих 

поетів, коли отримав першу премію. 

Після закінчення університету працював в редакції газети «Молодь 

України». Потім був журнал «Зміна», який згодом перейменували на «Ранок»… 

З редакторського крісла цього видання Борис Ілліч перейшов у журнал 

«Дніпро» заступником до Юрія Мушкетика. 

Це був той час, коли Олійника і Мушкетика щоразу по виході чергового 

номера журналу викликали до високих кабінетів і проробляли за «загравання з 

творчою молоддю», «оспівування патріархального села», «вияви націоналізму». 

І вони, які вже були на той час лауреатами престижної комсомольської премії 

ім. М. Островського, вислуховували безпідставні докори, отримували догани, 

відстоюючи своїх колег, рятували в публікаціях молодих поетів. Борис Олійник 

із впертістю «пробивав» в «інстанціях» право на випуск книжок Василя 

Симоненка й Ліни Костенко. Коли у московській «Молодій гвардії» опинилося 

під загрозою зриву видання книги талановитого прозаїка Григора Тютюнника, 



то знову саме Борису Олійнику пощастило розвіяти чорні хмари: його 

авторитетна післямова до книжки вберегла її від ідеологічної розправи. 

Поетичні збірки Б. Олійника почали виходити у світ на початку 60-х, 

тільки-но він отримав диплом журналіста: «Б’ють у крицю ковалі», «Двадцятий 

вал», «Коло». Головні їх теми – єдність батьків і дітей, пам’ять про живих і 

полеглих фронтовиків – героїв Великої Вітчизняної війни. 

Кожна людина обирає собі дорогу сама, так, як диктують її честь і 

гідність. Борис Олійник, посідаючи певне громадське становище, рятував рідне 

слово в умовах легальних, на волі, хоч вона часто бувала гіршою за неволю. 

Моральність цієї безстрашної позиції перевірялася передусім власною 

творчістю. Саме в цей час поет написав такі широковідомі цикли, як 

«Сковорода і світ», «При гончарному крузі», «У дзеркалі слова»... 

Мужність і принциповість не зрадили Олійника і на початку 70-х років, 

коли розглядалася персональна справа Івана Дзюби. Тоді він не підкорився 

партійній дисципліні, проголосував проти виключення опального критика із 

Спілки письменників і поплатився за свою позицію: був звільнений від 

обов’язків секретаря правління СПУ, а видавництву «Молодь», де готувалася 

до друку його поетична збірка, дали вказівку розсипати вже набраний текст. 

Бурхливі суспільні зрушення в кінці 80-х розкидали письменників по 

таборах. Творча інтелігенція виявилась нікому не потрібною. Борис Олійник 

завше був свідомий високої місії поета, завжди обстоював свої моральні 

принципи і світоглядні позиції. Він міцно стоїть на тому, у що вірить, бо своїх 

переконань не зраджував ніколи. 

Саме Борис Олійник у травні-червні 1986 року бував у «зоні», звідти вів 

телерепортажі, виступив у «Литературной газете» із викривальною статтею 

«Испытание Чернобылем», а в 1987 році в Кремлівському палаці, вперше в 

Союзі, оприлюднив засекречені відомості про наслідки чорнобильської 

трагедії. 

Національно-патріотична, інтелектуально-філософська поезія Бориса 

Олійника має своє продовження й у його громадській та державній діяльності. 



Борис Олійник – поет і секретар парткому – ще за СРСР в 1988 році на 

Всесоюзній партійній конференції вперше на весь світ заявив про винищення 

народів, і, передусім українського, голодомором у 1932-33 роках. 

Борис Олійник створив і очолив Комісію по вшануванню пам’яті Василя 

Симоненка з нагоди 50-річчя від дня його народження. 

Понад 16 років він був у складі Верховної Ради України плюс, за його 

власним висловом, «два роки в Кремлі» у високому ранзі заступника голови 

Ради Національностей Верховної Ради СРСР. 

2002 року у складі Парламентської Асамблеї Ради Європи як її віце-

президент побував в Іраку і з трибуни Верховної Ради України та в пресі 

застеріг народи від новітніх колонізаторів, які під маскою миротворців чинять 

розбій в колисці світової цивілізації. 

Критики, журналісти, колеги по перу, державні діячі, висловлюючись про 

Бориса Олійника, по-різному визначають головні риси його характеру, які є й 

головними ознаками характеру творчого. Це – вірність ідеалам, надійність, 

незрадливість, відповідальність за кожен свій крок. 

Борис Олійник належить до найавторитетніших українських митців 

другої половини ХХ століття, який своїми духовними, інтелектуальними 

струменями суттєво увиразнює гуманістичні джерела нинішньої доби. 

Лауреат премії імені М. Островського (1963), Державної премії СРСР 

(1975), Державної премії України імені Т. Г. Шевченка (1983), міжнародних 

премій імені Сковороди (1994) та багатьох інших міжнародних і всеукраїнських 

літературних премій. З 1990 р. – дійсний член Національної Академії Наук 

України. У 2005 р. Б. Олійнику присвоєно звання Героя України. 

Я тут родивсь. І просто жив. 

І горе знав. І щастя пив. 

І в сизу паморозь ожин 

За перший полудень ступив.   Скажу лиш: де б ти не ходив, 

І так же просто, слід у слід,   Та – хай засвідчує перо! –  

За предком звіривши ходу,   Що не знайти дивніше з див, 

Як мій безсмертний, чесний рід,  Як Україна і Дніпро… 

Свої натруджені складу.    Б. І. Олійник, «Освідчення» 
 



Список літератури складається з двох частин, вміщує 63 джерела інформації: 

в першій частині відображені твори Б. Олійника, в другій – матеріали про його 

життя і творчість. Сподіваємось, що підготовлений матеріал буде цікавий 

викладачам філологічних дисциплін у вузах, вчителям шкіл, студентам, учням, 

усім, хто цікавиться українською літературою, поезією і культурою. 
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Якби Борис Олійник написав тільки «Сиву ластівку» («Мамо, вечір 

догоря…»), «Мати сіяла сон…», а ще – «Парубоцьку баладу», «За рікою тільки 

вишні…», "Мелодія" («Заболю, затужу, заридаю...»), "Я б спокійно лежав під 

вагою століть", – то і тоді він би став близьким і зрозумілим для багатьох 

поціновувачів українського поетичного слова. Бо ці поезії – справжні, і одного 

разу прочитані, залишаються назавжди в людському серці… 

Шануймо українське. Читаймо українське. 

Читаймо Бориса Ілліча Олійника. 

     
 



 


