
1 

  

 

ТЕМА ДРУЖБИ НАРОДІВ У ЛІРИЦІ  Б. ОЛІЙНИКА 

 

Т. О. Лещенко 

 

Творчості Б. Олійника, як і загалом українській радянській поезії минулих десятиліть, 

властивий – і це вже неодноразова відзначалось критикою – інтенсивний художній пошук. 

Розширюється оркестровка світу – цим мікрообразом визначив І. Драч одну з 

найхарактерніших тенденцій ідейно-художніх шукань сучасної української поезії. Основні 

напрями цього пошуку зумовлені як об'єктивними законами розвитку соціалістичного 

суспільства, так і творчою індивідуальністю кожного митця. Передусім це розширення кола 

проблем, що, зрозуміло, вимагає і нових засобів образотворення – адже, за словами вченого, 

«визначились свої, характерні для цього часового відтинку проблемно-тематичні домінан-

ти...».
1. 

Водночас це й новаторське переосмислення добре знаних, традиційних для 

радянського мистецтва тем і мотивів. 

Згадані напрями поетичного освоєння дійсності виявились плідними для української 

радянської поезії 70-х років. Перший з них сьогодні особливо складний: прискореними 

темпами розвивається життя, незрівнянно збагачується духовний світ людини – на це й 

реагує чутлива до атмосфери часу поезія. Обрання другого шляху художнього пошуку 

ставить перед митцем таку важливу мету, як подальше творче засвоєння високих традицій  

П. Тичини і М. Рильського, А. Малишка й  В. Сосюри – визначних їхніх здобутків, зокрема – 

і в художньому осмисленні теми дружби радянських народів-братів. 

Центральний Комітет КПРС ставить перед художньою літературою, всією нашою 

пресою почесне і надзвичайно важливе завдання:   «сприяти   дальшому   зближенню   і 

взаємозбагаченню культур соціалістичних націй, ідейному і політичному згуртуванню 

радянського багатонаціонального суспільства, зміцненню дружби народів країн со-

ціалістичної співдружності» 
2
. 

В цьому аспекті й розглядаємо українську поезію останнього десятиліття, яка має вагомі 

досягнення в художньому освоєнні теми дружби братніх народів СРСР. Високий 

громадянський пафос поетичного слова, присвяченого утвердженню пролетарського 

інтернаціоналізму, має найрізноманітніші індивідуально-стильові втілення. Це й сповнений 

палкої публіцистичної пристрасті і водночас глибокий, зосереджений роздум Д. Павличка; і 

висока культура асоціативних образів у М. Віпграновського та І. Драча; і втілений у 

виваженому слові бурхливий темперамент П. Воронька; й епічна широчінь поетичної мови 

Ліни Костенко; і лірична задушевність поезії Світлани Йовенко. Індивідуально-стильове ба-

гатство поезії – явище природне й закономірне, адже «пошуки нового, викликані 

відштовхуванням від традиції, неминуче повинні спрямовуватися в різні боки – навіть у 

межах однієї національної літератури» 
3
. 

Своїми художніми здобутками українська поезія 70-х років бере активну участь у 

всенародній боротьбі за здійснення грандіозних накреслень комуністичного будівництва. 

Потреба радянської літератури в художніх шуканнях об'єктивно визначається «новим, 

надзвичайно високим рівнем економічного і культурного розвитку суспільства» 
4
. Подібно 

до того, як в умовах розвинутого соціалізму «дедалі повніше розкриваються творчі сили 

нового ладу, його справді гуманна суть» 
5
, – подібно до цього і метод соціалістичного 

реалізму на нинішньому етапі демонструє невичерпні можливості, закладені в його природі. 

Дальший розвиток кращих національних традицій, наснажених інтернаціональним пафосом, 

свобода пошуку, тобто реальні наслідки «забезпечення більшого простору особистій 

                                                 
1 Н о в и ч е н к о  Л. Домінанти часу. – Рад. літературознавство, 1980, №8, с. 4. 
2 Про творчі зв'язки літературно-художніх журналів з практикою комуністичного будівництва: Постанова ЦК КПРС.– Рад. 
літературознавство, 1982, № 9, с. 5. 
3  Ж и р м у н с к и й  В. М. Литературное течение как явление международное – У кн.: Ж и р м у н с к и й  В. М. Сравнительное 

литературоведение. – Л., 1979, с. 149. 
4 Н о в и ч е н к о  Л. Н. Проблемы развития советской многонациональной литературы. – У кн.: Художественные искания современной 

советской многонациональной литературы.— Кишинев, 1976, с. 29. 
5 Про 110-у річницю з дня народження Володимира Ілліча Леніна: Постанова ЦК КПРС від 18 грудня 1979 року. – К., 1979, с. 5. 
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ініціативі, індивідуальним нахилам, простору думці і фантазії, формі і змістові»
6
, – усе це 

сповна виявляється сьогодні в радянській літературі, отже, й у сучасній українській поезії, 

зокрема в її новаторських досягненнях у розробці високополітичної теми дружби народів, 

інтернаціоналізму. 

Неповторною своєрідністю позначені творчі здобутки Б. Олійника в освоєнні цієї, однієї 

з основних для радянського мистецтва, теми. 

Сучасний радянський поет і його ліричний герой – свідомий патріот й інтернаціоналіст, 

борець за мир і щасливе майбутнє людства. Це засвідчують і кращі твори української поезії 

70-х років, і публіцистичні виступи майстрів поетичного слова. Серед найважливіших 

завдань, які повинен ставити перед собою радянський митець, Б. Олійник назвав 

«утвердження у свідомості трудящих, передовсім молодого покоління, ідей радянського 

патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму, гордості за Країну Рад, за нашу 

Вітчизну...»
7
. Власне, так могли б сформулювати своє творче і громадянське кредо й інші 

талановиті майстри слова. 

Звертаючись до досягнень поезії високого громадянського пафосу, в якій одне з чільних 

місць належить творам на тему дружби народів, ми неодмінно маємо на увазі її досконалість, 

рівень художності. Ще М. В. Гоголь писав: «Наскільки вищі істини, настільки треба бути 

обережнішим з ними – інакше вони раптом перетворяться в загальні місця, а загальникам не 

вірять»
8
. Особливо актуальною є ця вимога зараз, коли «в умовах гострої ідеологічної 

боротьби між світом соціалізму і капіталізму проблема художності в теорії і практиці 

літератури соціалістичного реалізму є ніби фокусом, в якому концентруються суперечки про 

перспективи художнього прогресу...»
9
. Художнє осмислення в поезії дружби народів 

мислимо, отже, як повноцінний показ радянської людини-інтернаціоналіста, як відкриття 

громадсько-політичного, духовного, морального світу героя-сучасника. 

Б. Олійник сказав своє оригінальне слово у художньому втіленні цих ідей, у зображенні 

такого героя-сучасника. Яскраві стильові ознаки притаманні його творам, у яких 

змальовується образ В. І. Леніна. Вагомою сторінкою в поетичному літопису звершень 

Комуністичної партії стали ліричний та ліро-епічний цикли Б. Олійника «Кредо» і 

«Комуністи». Герой названих циклів – патріот, інтернаціоналіст, повноправний член нової 

історичної спільності людей – радянського народу. В образі згаданого героя бачаться окремі 

риси тих наших сучасників, про яких було сказано з трибуни партійного з'їзду: це «людина, 

яка зуміла, завоювавши свободу, відстояти її в найтяжчих боях. Людина, яка будувала 

майбутнє, не шкодуючи сил і йдучи на будь-які жертви. Людина, яка, пройшовши всі 

випробування, сама невпізнанно змінилася, поєднала в собі ідейну переконаність і величезну 

життєву енергію, культуру, знання і вміння їх застосовувати»
10

. У віршах і циклах Б. 

Олійника діють і хлібороби з Полтавщини, земляки поета («Дощ»), і видатний учений-

патріот, інтернаціоналіст Є. О. Патон («Робота»). Увага до конкретної людини, до 

найтонших проявів її внутрішнього світу поєднується в автора з увагою до неї як творця 

історії, борця за утвердження ідей нашого радянського життя. 

Широке в історичному плані й глибоке трактування ідей інтернаціоналізму є значним 

здобутком української радянської поезії, яка, розвиваючись у творчій взаємодії з поезією 

народів СРСР, активно осмислює мотиви, події і факти, пов'язані з історичним досвідом 

радянської людини і народу. Інтернаціональний пафос сучасної поезії виявляється в 

осмисленні не лише нашого бурхливого сьогодення, а й витоків, джерел попередніх періодів 

соціалістичного будівництва. 

Художній пошук сучасної поезії, зокрема Б. Олійника, спрямований до відкриття 

загального, всерадянського, інтернаціонального в частковому, конкретному, національному. 

Суспільно-громадянські явища вона передає, зрозуміло, не в абстрактних поняттях, а 

осмислює в конкретно-чуттєвих образах, картинах, сюжетах, що типізують найхарактерніші 

ознаки часу, епохи, людини. 

                                                 
6  Л е н і н  В. І. Партійна організація і партійна література.– Повне зібр. творів, т. 12, с. 94. 
7  О л і й н и к    Б. Ми виконуємо свій обов'язок.– Літ. Україна, 1970, 26 січ. 
8  Г о г о л ь  Н. В. Собр. соч.: В 14-ти т. Т. 8.– Л., 1952, с. 231. 
9 С и в о к і н ь  Г. М. Динаміка новаторських шукань: Про художній розвиток сучасної радянської літератури. – К., 1980, с. 10. 
10 Матеріали XXV з'їзду КТІРС –  К., 1976, с. 98. 
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Таким глибоким пошуком позначені художні спроби Б. Олійника найповноцінніше 

сказати про процес зближення радянських народів на різних етапах історичного суспільного 

розвитку. Найважливішою подією епохальної ваги є утворення СРСР. Поет наголошує на 

величезній ролі В. І. Леніна як творця багатонаціональної Радянської держави у справі 

зміцнення віковічної дружби народів на новій, соціалістичній основі. Не голими 

деклараціями чи просторими ліричними монологами утверджує він цю думку. Поет 

художньо розкриває один з промовистих історичних фактів – прихід до Леніна ходака з 

далекого українського села; цей факт і взято в основу своєрідної, як і чимало творів Б. 

Олійника, ліро-епічної поезії «Хліб». 

У поліфонічному звучанні багатьох мотивів твору виразно вирізняється мотив пошуку 

витоків, з яких реально, шістдесят років тому, народжувалася братня співдружність народів. 

У цій історичній події бачаться ленінські мудрі накреслення, ленінський приклад і заповіти. 

Селянин, який «і вірить, і трохи не вірить» Радянській владі, після зустрічі з Іллічем не 

тільки сам пересвідчується в глибині справедливості гуманістичних, інтернаціональних ідей 

вождя пролетарської революції, а й переконує своїх односельців у закономірності та 

необхідності братньої дружби, взаємодопомоги трудящих: 

 

Повернувсь до голоти:  

– Ви чули: вмирає Поволжя,  

Розумієте... діти!..  

Вмирають без хліба у нас...
11

. 

 

Оце «у нас» в устах селянина-ходака і є одним з найперших проявів інтернаціональної 

спільності, народженої в суворі й тяжкі роки, освячені кров'ю загиблих воїнів революції. 

Спосіб художнього вирішення теми дружби народів у поезії «Хліб» характерний саме 

для Б. Олійника. Не розгорнуті фрази, не заклики і гасла, а найчастіше мікрообраз, 

мікродеталь, конкретний факт або й зовні нічим не примітний сюжет доносять до нас гостро 

політичну, філософськи глибоку ідею. 

Місткі і яскраві образи-асоціації, які збагачували і розширювали ідейно-тематичні рамки 

вірша, характерні ще для Б. Олійника-початківця. Сильний функціональний образ-асоціація, 

побудований на національній символіці, став, зокрема, визначальним в «Оді братерству»: 

 

У тихім небі злагоди й любові,  

Пославши май дібровам і полям,  

Летять мої лелеки чорноброві  

Навстріч твоїм русявим журавлям
12

. 

 

Оригінальне образно-стильове вирішення задуму притаманне поезії «Усе поспішає: 

експреси, ракети й смереки...». Пекучий ностальгійний біль західноукраїнських емігрантів у 

всепоглинаючих і безжалісних хащах «обох діловитих Америк» автор передає оригінальним 

образом, що поєднує національну символіку із сучасною соціальною атрибутикою: «Під 

модним нейлоном застогне лляна Україна, Всіма журавлями, що висповідались Дніпру». 

Загально гуманістичний зміст вірша виражається передусім за допомогою просторової 

концентрації та зближення просторових координат у художньому світі поета. Туга за 

батьківщиною, пише автор, не вмирає в серцях трудящих гуцулів і лемків, загублених у 

машинному ритмі Чікаго і Сіднея, це чуття – «жахка журавлина жура» – буде жити завжди. 

Творчий пошук Б. Олійника в утвердженні інтернаціональних ідей засвідчує, що 

асоціативність художнього мислення як органічна властивість мистецтва набуває нових 

якостей, її межі розширюються, а відтак – збагачуються й принципи образотворення. 

Сучасна поезія, як твердить критик, «веде на фольклорному терені активну розвідку 

можливостей ідейного і художнього збагачення
13

. Так народжуються образи-асоціації, 

                                                 
11О л і й н и к  Б. Істина: Вибрані поезії. Поеми. К., 1976, с. 51. Посилаючись далі на це видання, вказуємо в тексті лише сторінку. 
12 О л і й н и к  Б. У дзеркалі слова: Поезії.– К., 1981, с. 6. 
13С и в о к і н ь  Г. М. Динаміка новаторських шукань, с. 156. 
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побудовані на ґрунті глибоко національної символіки і піднесені до рівня ідеї 

міжнаціонального, інтернаціонального єднання. Вони засвідчують прагнення поета до 

лаконізації стилю, до вираження великих думок і почуттів звичайними, «малими» словами. 

Це наклало відбиток на структуру Олійникових поетичних образів – як на характер 

асоціацій, так і на спосіб поєднання асоціативних ланок в тому чи тому образі. В наведених 

вище прикладах маємо справу, за визначенням В. Кубілюса, з «психологічною 

інтерпретацією фольклорних мотивів»
14

, поєднаною із соціальним аналізом сучасності. 

Народнопоетична традиція, творчо освоєна попередниками, збагачується Б. Олійником – 

поетом сучасним, глибоко чутливим до інтернаціонального і національного. Він органічно 

вплітає у свій художній світ традиційні для ліричної поезії фольклорні мотиви, образи, 

наповнюючи їх сучасним змістом. Одним із таких національно-інтернаціональних образів у 

поетиці Б. Олійника став «цвіт чисто червоний», що «як перше, вінчає калину і прапор». 

У роки Вітчизняної війни процес зміцнення єдності радянських народів відбувався 

особливо інтенсивно, і це привернуло пильну увагу Б. Олійника. Оспівування дружби 

радянських народів, що витримала випробування у вирі війни, нерозривно пов'язане в 

творчості поета з багатьма іншими мотивами. Серед них найвиразніше звучить, високо 

гуманістичний антивоєнний мотив, рішучий протест проти війни, який у художньому 

осмисленні Б. Олійника пов'язаний із філософськими роздумами про життя і смерть, війну і 

мир, конкретизованими в нелегкому досвіді окремої людської долі. Те, що тема дружби 

народів, братнього єднання радянських народів найчастіше поєднується в Б. Олійника, І. 

Драча, В. Коротича, С. Иовенко та інших сучасних поетів з темою антивоєнною, є однією з 

помітних тенденцій української поезії 70-х років. 

В останнє десятиліття посилилася загроза третьої світової війни, в цей час до влади у 

ряді країн Африки і Латинської Америки прийшли фашистські режими, а в США – одна з 

найреакційніших адміністрацій. І це не могло не сповнити гнівним осудом публіцистично 

загострене слово українських поетів. Б. Олійник і його ровесники гостро-відчувають біль 

утрат, тяжке лихо, заподіяне війною; «попри відмінність доль, що вичерпується переважно 

обставинами дитячих років, це люди, які формувалися в повоєнні роки. В їх творчості 

страшні картини грозових літ і тривога за долю людства – один з найважливіших мотивів, 

продиктованих уроками історії, уроками особистого досвіду... Це – утвердження гуманізму й 

заперечення расизму, фашизму, людиноненависництва»
15

. 

Саме антивоєнний пафос з особливою силою висвітлює, вияскравлює в сучасній поезії 

життєдайність ідей інтернаціоналізму як братерського єднання народів планети. В такому 

широкому розумінні теми дружби народів, яскраво засвідчуваному сучасною українською 

поезією, відбивається ставлення до кращих традицій радянської літератури загалом. «Шлях 

людства – до об'єднання, а не роз'єднання, і сила, що скеровує народи цим шляхом – це сила 

товариства...по ідеї вірності найвеличнішому, що тільки створило людство,– комунізму»
16

, – 

писав митець-інтернаціоналіст О. Довженко. «Усю планету кличемо Ми за столи побратані», 

– так образно визначив інтернаціональну сутність нашого радянського життя Б. Олійник. 

Мотиви інтернаціонального єднання народів планети визначальні в циклі поета «Іспанія 

мого серця». Чуття братерської спільності, наголошує автор, спадкоємне, бо «Посивілі 

солдати вручають синам Як пароль на тривогу – Іспанію милу». 

Б. Олійник часто звертається до «іспанських» мотивів – озиваються вони і в циклах, і в 

ліричних мініатюрах, й у поемах. Мова про неспокій боротьби, про патріотичну причетність 

до долі світу: 

 

Поміж мною і спокоєм спалені 

Кладки, кладочки і мости;  

Я хотів би упасти в Іспанії,  

Щоби соняхом там зійти! 

(175) 

                                                 
14 Див.: Вопр. лит., 1976, № 8, с. 53. 
15 І л ь н и ц ь к и й  М. На спокій права не дано: Поезія Бориса Олійника.— К., 1980, с. 6. 
16 Д о в ж е н к о  О. Твори: В 5-ти т. Т. 4. – К., 1965, с. 79. 
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Ліричний герой балади-притчі «Братерство» спізнав істину в боротьбі: «В братських 

могилах лежать тільки брати. Тільки – брати...» Боротьба з фашизмом в Іспанії, друга світова 

війна поєднали всіх чесних людей світу спільністю їхньої гуманістичної мети. 

Радянський народ завжди був народом-інтернаціоналістом. Він з честю своїм без-

прикладним героїзмом засвідчив це у грізні роки Великої Вітчизняної війни, звільнивши світ 

від фашистської чуми, зберігши майбутнє і незалежність народам Європи. Цей мотив є 

одним з провідних у творчості Б. Олійника, зокрема, проникливо звучить у монолозі 

ліричного героя «Дискусія з глобусом»: «...Коли б зачепилівські хлопці Не лягли тоді нагло 

навзнак Під Варшавою, на Сапун-горі, Вподовж Ельби і під Берліном», не одна столиця була 

б стерта фашизмом з нашої Землі. Про здійснення радянським народом свого високого 

інтернаціонального обов'язку йдеться у віршах поета «Ти подумай, Париж», «Ода на честь 

800-ліття Полтави», «Антитези», «Триптих пильності», «На березі вічності», «Балада про 

першого». 

Радянському поетові, якому болять незагоєні рани фронтовиків, який відчуває гостру 

відповідальність за мільйони смертей, що їх принесла війна, не байдуже те, що коїть сьогодні 

у світі агресивний імперіалізм – страхітливі війни, воєнні перевороти, цькування 

прогресивних діячів міжнародного комуністичного руху тощо. Ліричний герой циклу 

«Комуністи» одверто й щиро проголошує свою програму борця-інтернаціоналіста: 

 

Як ранять грані домовин плече моє зболіле  

Усіх на світі Гватемал, 

В'єтнамів і Болівій! 

Од Пер-Ляшез до наших днів святі меморіали  

Несу на зранених плечах, щоб люди не вмирали. 

(31) 

 

У ліро-епічному циклі «Комуністи» мотиви інтернаціонального єднання народів 

розкриваються у двох планах – через монолог ліричного героя і через роздуми зображеного 

тут героя-комуніста, який сам воював і втратив на війні сина. Згадуючи сина, фронтовик ніби 

несподівано для самого себе відкриває: «Напевне, як... Че Гевара було б йому нині літ». 

Це зіставлення долі радянського хлопця, який поліг у 40-х роках, і борця з фашистами 

пізніших років Че Гевара глибоко закономірне для радянського поета і для його героя-

інтернаціоналіста. 

Для осмислення сьогоднішньою поезією мотиву інтернаціонального єднання з народами 

всього світу властиві яскравий документалізм, образно-предметна конкретність і водночас 

глибоко філософське розуміння міжнародного життя. Саме такими рисами позначені ліро-

епічні цикли Б. Олійника «На тривожній струні» та «Від Білої хати до Білого дому». 

Цикли «На тривожній струні» та «Іспанія мого серця» об'єднує як антифашистський, 

інтернаціональний пафос, так і художня манера вираження цього пафосу, своєрідність якої 

полягає передусім в органічній взаємодії лірики й епосу. В першому з циклів «яскраво 

виявляється епічний струмінь, «тяжіння» до драматизму, яке в кращих наших поетів 

виражається, перш за все, в органічній концентрації внутрішньої напруги вірша...
17

. 

Високоемоційне поле почувань, драматизму посилює достовірність і соціальну значущість 

ідей інтернаціоналізму. Глибокий ліризм циклу постає з документальних, епічно 

організованих й асоціативно-метафоричних картин. Цим, в основному, і забезпечується 

стильова своєрідність у віршах інтернаціональної тематики. 

Поет показує трагедію Чілі як трагедію всього прогресивного людства; вбивство Віктора 

Хари – як біль усіх співців братерства на Землі. Героїко-трагічний зміст цієї глибинно-

інтернаціональної ідеї втілено автором у національному і водночас інтернаціональному 

образі з великою епічною глибиною: 

 

                                                 
17 Ф е д о р о в с ь к а  Л. «Пізнавати й відкривати світ».— Дискусійний клуб.— Дніпро, 1978, № 7, с. 150. 
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Коли наступили на горло йому крамарі,  

А він заспівав матерів своїх 

пісню велику,–  

В могилах високих прозріли сліпі кобзарі,  

Щоб знову од болю страшного осліпнуть навіки. 

(88) 

 

У цьому вірші відбувається ніби «розщеплення» складних метафоричних сполук, 

складові частини яких потім об'єднуються знову, але вже в «широких масштабах – у системі 

всього твору, задуму в цілому»
18

. Так створюється вірш-метафора і цикл-образ – «На 

тривожній струні». Слова І. Драча «Вставайте, вірші, як солдати» і «Рокочуть бандури – на 

бурю! – рокочуть бандури» та поетичний цикл «На тривожній струні» Б. Олійника можна 

вважати своєрідним інтернаціональним маніфестом нашої поезії 70-х років. 

Громадянський, інтернаціональний пафос української поезії з особливою силою-

виявляється у віршах, створених авторами внаслідок поїздок за океан. Це і закономірно: 

побачені зблизька гострі суперечності заокеанського світу, де владарює капітал, завжди 

створювали могутній імпульс для публіцистичних шукань радянських митців. Сучасна 

українська поезія, висловлюючи братерську солідарність з прогресивним людством планети, 

успішно освоює поле ідеологічної боротьби; продовжуючи традиції П. Тичини, В. Сосюри, 

А. Малишка, вона викриває справжнє обличчя класових ворогів усіх трудящих. Найбільш 

помітними наслідками такого осмислення інтернаціональної тематики в сучасній українській 

поезії стали ліро-епічні цикли І. Драча «Американський зошит» (в 1980 р. під цією назвою 

вийшла збірка), «Обличчя Америки» Р. Братуня, цикл Б. Олійника «Від Білої хати до Білого 

дому», вміщений автором у збірці «Заклинання вогню». 

Одна з визначальних ідейно-тематичних особливостей цього циклу полягає в орга-

нічному поєднанні двох провідних мотивів: гостро публіцистичного осуду світу капіталізму 

з усіма його жахливими контрастами і лірично вираженого інтернаціонального єднання з 

трудящими Америки. 

Основа циклу «Від Білої хати до Білого дому» – ситуаційно-конфліктна, розповідна. В 

широкому естетичному плані тут відкривається простір для оцінки індивідуально 

неповторних фактів духовного буття, психологічно-конкретного досвіду сучасності, нарешті, 

біографічного матеріалу, який у лірично перетвореному вигляді вводиться в поезію. 

Ситуативність і конфліктність виявляє нову форму співвідношення загального і часткового в 

ліричному образі, коли ліричне переживання передається не в формі розлогих ліричних 

медитацій, а ущільнюється, конкретизується, спираючись на сюжетну ситуацію. Тому ліро-

епічність циклу «Від Білої хати до Білого дому» Б. Олійника, як і ЦИКЛу «На тривожній 

струні», необхідно розглядати в аспекті підпорядкування подійного начала – асоціативно-

ліричному (так розцінюють сучасний ліро-епос Л. Я. Гінзбург і Г. М. Поспєлов)
19

. 

Для художнього вираження інтернаціонального мотиву – одного з центральних у циклі – 

поет використовує різноманітні поєднання родових елементів лірики й епосу. Це і пряма 

декларація – народний афоризм, який висловлює ліричний герой циклу; «Але повір, Нью-

Йорк: я руки не погрію на твоїй пожежі». Це і синтез ситуативно-сюжетного й емоційно-

асоціативного начал. Так, пишучи про інтернаціоналізм трудящих Америки, поет осмислює 

екстремальну сюжетну ситуацію – врятування з пожежі дітей: 

 

В ручищах дублених, яким підкови гнуть,  

Так ніжно й трепетно, мов хлібороб колосся,  

Виносять з полум'я твою справдешню суть –  

Дітей твоїх, Америко, виносять! 

 ...Білявих, яко день, чорніших від ночей,  

Червоних, як гранат, жовтіших од лимона...
20

.  

                                                 
18И л ь н и ц к и й  М. Непрерывность движения. – Дружба народов, 1979, № 7 ,  с. 246. 
19 Див.: Г и н з б у р г  Л. Я. О лирике. – Л., 1974; П о с п е л о в  Г. Н. Лирика; среди литературных родов.– М., 1976. 
20 О л і й н и к  Б. Заклинання вогню: Поезії.– К., 1978, с. 37. 
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Посиленню функціональності інтернаціональних ідей сприяє несподівана, але водночас і 

глибоко закономірна в цьому контексті метафора «мов хлібороб колосся», – адже і на 

Україні, і за океаном, і в усьому світі хліб плекають руки людей невсипущої праці. 

Ліричному героєві Олійникового циклу близький і дорогий гуманістичний вчинок 

американців: він стає ланкою в тому живому ланцюгу, який, бачиться авторові, рятує 

«майбутнє, вирване у смерті». 

Найвище емоційне звучання і водночас закономірне ідейно-тематичне завершення 

інтернаціонального пафосу цього вірша досягається за допомогою синтезу в одній строфі 

ситуативно-сюжетного й емоційно-асоціативного начал: 

 

...Коли розтане дим, і дощ паде з небес,  

І, стерши піт, ми глянемо на себе,—  

У серце нам кольне:та ми стрічались десь...  

Стривай, стривай, чи... не на кручах Ельби? 

 

Так виявляється одна з основних особливостей творчого освоєння Б. Олійником ідеї 

дружби народів: інтернаціональний пафос цього вірша і загалом циклу переростає в пафос 

планетарних тривог і турбот як основи і найвищої мети ідейно-естетичної програми поета. 

Цей мотив – один із центральних у радянській літературі 70-х років – своєрідно 

осмислюється в поезії Б. Олійника, зокрема і в його кращих ліро-епічних циклах: тут 

«досягається найприродніший сплав національно-неповторного і загальнолюдського, дія, 

щоразу різко окреслена, відбувається на планеті Земля; минуле, сучасне і майбутнє 

безперервно співвідносяться; комуністична ідея постає як єдино відповідна надіям людства, 

в цілому перспективі збереження і розвитку життя як такого»
21

. 

Основоположний образ циклу – Біла хата – постає і як уособлення патріотизму, і як 

глибоко інтернаціональний, загально гуманістичний символ, що уособлює радянський спосіб 

життя. Поет стверджує безсумнівну перевагу світу соціалізму над світом визиску й наруги і в 

змістовному образі-символі підносить радянський спосіб життя до значення загально 

гуманістичного, інтернаціонального: 

 

Вища Білого дому 

моя Білая хата,  

Бо за правду стоїть. 

Бо на правді одвіку стоїть
22

. 

 

Образ Радянської Вітчизни – непорушної сім'ї народів-братів – у творчості Б. Олійника 

оповитий ніжним ліризмом. Однією з визначальних рис ліризації високо-публіцистичної ідеї 

є вміння поета, на думку критика, з нестримного життєвого виру вихоплювати речі глибшої 

соціальної значущості й підносити їх до рівня соціальних тенденцій
23

. Розглянемо під цим 

кутом зору вірш «Танцюють грузини». Замилування мужнім і водночас граційним 

грузинським танком приводить поета до соціальних і філософських узагальнень 

інтернаціонального змісту. 

Ідея єдності людей праці, яка в творчості Б. Олійника переростає в загальногума-

ністичну ідею дружби всіх народів, у циклі «Сиве сонце моє» набуває реальної достовірності 

і переконливості завдяки лірично наснаженому монологу-звертанню поета до брата в 

творчості і в людському горі Кайсина Кулієва. Велике горе – втрата матері, що, як і Вітчизна, 

єдина, прихиляє людей різних національностей «серцем до серця. Сльозою. Рука до руки». 

Вірний своєму громадянському обов'язку і поетичному кредо, український поет підкреслює: 

коріння цієї дружби сягає соціальних основ радянського ладу, духовних начал 

                                                 
21 С т р е л ь б и ц к и й  М. «От Белой хаты до Белого дома»: Заметки об украинской гражданской лирике.— Дружба народов, 1981, № 12, 
с. 239. 
22 О л і й н и к Б. Заклинання вогню: Поезії, с. 44. 
23І л ь н и ц ь к и й М .  Таємниці музи.— К., 1971, с. 34. 
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соціалістичного суспільства, де людина людині, незалежно від її національної 

приналежності, друг, товариш і брат, де норми радянського способу життя, комуністичної 

моралі міцно утвердились і де визначальним є, як наголошено в Постанові ЦК КПРС «Про 

творчі зв'язки літературно-художніх журналів з практикою комуністичного будівництва», –

«чесна праця на благо людей, інтернаціоналізм». 

Глибоко ліризованим у творчості Б. Олійника постає і по-епічному просторово 

розгорнутий, метафоризований пейзаж, який, за законами поетового стилю, несе в собі 

соціально змістовні узагальнення. Саме таку функцію виконує, приміром, пейзаж у вірші 

«Кредо». Ідея: національне – інтернаціональне – загальнолюдське здобуває тут найбільш 

сконцентрованого, афористичного вираження: 

 

Зоря любистком пахне над Дніпром.  

Пливуть отари в надвечір'я з паші...  

Це все – моє. Це все довіку – наше.  

Але й твоє, коли прийшов з добром. 

(82) 

 

Тема інтернаціонального єднання радянських народів і народів усієї планети – 

невід'ємна частина поетичного світу Б. Олійника, як і загалом сучасної поезії. Голос Бориса 

Олійника – мужній і ніжний, глибоко самобутній – повносило звучить у хорі поетичних 

голосів братніх республік, що оспівують високе благородне чуття радянських людей – чуття 

єдиної родини. 

  


