
Михайлина Хомiвна Коцю-
бинська — людина-епоха. Людина
високої висоти. 

Коли такi люди просто є, час
спокiйно прямує собi далi. А ти знаєш,
що нiчого з тим часом не станеться.
Такi люди мають дивовижну
здатнiсть тримати небо на плечах.
Михайлина Хомiвна була людиною
шiстдесятницького гарту. Цю любов
до «свого» часу вона хотiла передати
учням, зрештою, це можна було вiдчу-
ти i в дисертацiях її аспiрантiв, а ще
бiльше, пiд час захистiв цих студiй в
Інститутi лiтератури. 

Пригадую, як уперше «очно» познайомився з цiєю
дивовижною жiнкою й блискучим лiтературознавцем.
Приводом став телефонний дзвiнок пiсля виходу моєї
книжки «Код майбутнього» про фiлософiю творчостi
українських шiстдесятникiв. Михайлина Хомiвна, на
моє величезне здивування, була однiєю з перших, хто
прочитала цю книжку. Вона сказала, що її непокоїть,
що нинi так багато людей, зокрема й фахових лiтерату-
рознавцiв i письменникiв, прагнуть нiвелювати спад-
щину 60-х, вважаючи все написане тодi iдеологiчним,
малоцiкавим. 

М.Коцюбинська нiколи не була iдеологiчно заанга-
жованою, вона прагнула до iнтелектуального дерзання й
була смiливою в судженнях. Вона не пасувала перед
врємєнщиками. Героями її лiтературознавчого «рома-
ну» стали Василь Стус i В’ячеслав Чорновiл. Як вiдомо,
М.Коцюбинська була упорядником багатотомника
творiв Василя Стуса. Останнiм часом працювала над де-
сятитомником творiв В’ячеслава Чорновола. Але вона
цiнувала не лише фiлософiю чину в лiтературi. 

Кiлька рокiв тому менi трапилася книжка Михай-
лини Хомiвни «Мої обрiї», видана у видавництвi «Дух
i лiтера». Розвiдки лiтературознавця про Ірину Жилен-
ко вiдкрили для мене неосяжний i небачений свiт ху-
дожнiх можливостей дивовижної поетки непереверше-
ного фiлософсько-лiричного голосу. М.Коцюбинська
була «вiкном у свiт» (перефразовуючи «Вiкно у сад»
І.Жиленко) майстерень української лiтератури. Для
мене змалечку її iм’я було запорукою iнтелектуального
стоїцизму, витвореного в радянськiй зонi вiдчуження.
Я не раз пiд час навчання в унiверситетi перечитував
спогади М.Коцюбинської — це сторiнки радянської
дiйсностi, жорстокої до сильної жiнки, iсторiї з непри-
хованим цинiзмом, iз колосальними психологiчно-мо-
ральними тортурами, через якi довелося пройти, аби
вижити фiзично. М.Коцюбинська тривалий час була
«заборонена», тож вимушено стала редактором, бо як

автор була завелика для радянського
лiтературознавства. З цього почина-
ється її шлях на Голгофу. 

Але, що прикметно, нiколи не
чув, аби Михайлина Хомiвна впада-
ла у вiдчай. Це людина, яку створила
культура. А культура нiколи не тво-
рить напiвлюдей. Висока культура —
це аура, це краса, це довершенiсть. 

У дитинствi вiд свого дiда, профе-
сора Володимира Дроздовського, я
часто чув iм’я Михайлини Хомiвни
(дiд писав докторську дисертацiю за
творчiстю Михайла Коцюбинського,
бо шлях у мовознавчу науку йому бу-

ло заборонено через розходження з деякими «iдео-
логiчними» позицiями радянського мовознавства й
Інституту мовознавства iм. Олександра  Потебнi. Коцю-
бинський був єдиною спробою порятуватися вiд атмо-
сфери цинiзму i ялової науковостi). М.Коцюбинська
змогла пронести крiзь тортури високе iм’я свого дядька. 

Боюся високих слiв i красивостей, але, на моє пере-
конання, М.Коцюбинська була людиною, орiєнтова-
ною на тотальне розумiння, коли спiлкувалася також iз
людиною, яка знала сенс слова «гiднiсть». Ця герме-
невтична формула пасувала до її герметичного життя,
пов’язаного з роботою бiблiофага. Не випадково вона
працювала у вiддiлi рукописних фондiв та текстологiї
Інституту лiтератури iм. Тараса Шевченка НАНУ
(старший науковий спiвробiтник iз 1992 року). Тексто-
логiя — для багатьох наука, пов’язана з абстрагуванням
вiд свiту й мудруванням-мандруванням у свiти кни-
жок, покритих пилом. Здається, що це нецiкава й моно-
тонна робота для вкрай посидючих посередностей. 

У випадку з Михайлиною Хомiвною це не так. Во-
на була дивовижним текстологом, педантичним, скру-
пульозним, вишуканим. Робота у вiддiлi рукописiв i
текстологiї допомагала їй залишатися у просторi ду-
мання, спiвпереживання часовi. Лiтературознавець
володiла iнформацiєю про найважливiшi лiтературнi
новинки. Завжди, коли ми спiлкувалися по телефону,
радила менi кiлька книжок, якi конче мусив прочита-
ти. Вона не мислила свого життя без iнформацiї, без
нових книжкових вiдкриттiв, але також хотiла, щоб цi
працi потрапляли у простiр розумiння, щоб їх прочи-
тали iншi. Думка не має застрявати в часi. Книжки i
рукописи не живуть у спецфондах, вони iснують
тiльки в нашому сприйняттi. І для Михайлини
Хомiвни вкрай важливо було створити простiр дiало-
гу. Хоч, як на мене, вона завжди трималася у своїх
лiтературознавчих шуканнях важливих морально-
етичних основ. 
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ОБРІЇ МИХАЙЛИНИ КОЦЮБИНСЬКОЇ
Схились до мушлi спогадiв – i слухай…

Василь Стус
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Колектив редакцiї «Дивослова» глибоко сумує з приводу смертi Михайлини Коцюбинської –
письменницi, лiтературознавця, великого патрiота України. Свiтла пам’ять про свiтлу постать Михайлини
Хомiвни завжди житиме в наших серцях. 

Редакцiя журналу «Дивослово»



М.Коцюбинська утверджувала думку про те, що
лiтература — насамперед мистецтво слова. Пригадую її
лекцiї в Києво-Могилянськiй академiї (почесним док-
тором якої була). Завжди починала свої виступи з
окреслення ширшої культурно-iсторичної ситуацiї та
змалювання перспектив. Її промови мали нацiостверд-
ний, державотворчий складник. Лiтература для М.Ко-
цюбинської в нинiшнiх умовах не може бути просто
мистецтвом, тiльки простором естетики, хоча ми нiколи
не повиннi забувати, що естетичний принцип — в основi
лiтературного твору. Вона говорила легко i спокiйно,
стримано, етично виважено. Вона належала тому ча-
совi, коли етика визначала людську дiяльнiсть, спосiб
iснування в часi. 

Шiстдесятництво — час екзистенцiйних питань,
час, коли вижити можна було тiльки гуртом, тiльки
тримаючись одне одного. І митцi розумiли особливу
суть слiв «братерство», «солiдарнiсть». Ось як писала
сама Михайлина Хомiвна: 

«Як виживалося в тi часи? Нелегко, звичайно, але допома-
гала надзвичайна солiдарнiсть, згуртованiсть усiх причетних
до нашої “щопти” друзiв i однодумцiв – тих, кому пощастило
лишитися на волi (досить умовнiй), родин заарештованих та
їхнiх колег. Постiйне вiдчуття лiктя, взаємодопомога – мо-
ральна й матерiальна, яка надходила подекуди несподiвано,
вiд людей, якi боялися афiшуватися, але спiвчували. Часто
збиралися, вiдзначали разом усi родиннi дати – i посерединi
стола неодмiнна чарка для тих, кого немає з нами. Гуртом дба-
ли про дiтей, якi лишилися без батькiв, допомагали, забезпе-
чували їм як могли товариство собi подiбних, бiльш-менш
вiльне спiлкування. В епiстолярiї 60–70-х (Стуса, Свiтлично-
го, Сверстюка, Чорновола та їхнiх численних кореспондентiв)
дитяча тема – одна з найголовнiших. Допомагали готувати пе-
редачi ув’язненим, гуртом збирали “декабристок” у далеку до-
рогу на побачення. Подробицi цiєї атмосфери гуртового тихо-
го, а то й голосного морального опору репресивнiй системi
надзвичайно виразно вiдтворено у докладних i змiстовних
спогадах Свiтлани Кириченко “Люди не зi страху”…»

Колосальне значення для регенерацiї душевних
сил мали колективнi вилазки на природу – найчастiше
в лiс десь за станцiєю Клавдiєве по гриби або конвалiї.
Передi мною стара фотографiя, яка щасливо увiчнила
одну з них: Стус, Свiтличнi, Іванисенки, Дворки, Ми-
хайло Горинь, Данило Шумук, Зiна Геник-Березовсь-
ка, я, нашi дiти. Вогнище, печена картопля, пiснi, анек-
доти… А помiж тим – обмiн важливою iнформацiєю,
серйознi дискусiї. Можливiсть вiдчути себе собою»
(Коцюбинська М. Із книги споминiв // Кур’єр Кривбасу.
– 2003. – Жовтень. – № 167).

Це була доба цiлковитої пiдтримки з боку друзiв i
вiдчуження з боку влади. Своїми духовними наставни-
ками Михайлина Хомiвна в 60–70-х роках вважала пе-
рекладача Г.Кочура та письменника Б.Антоненка-Дави-
довича. Вона розумiла, наскiльки важливо пiдтримува-
ти одне одного, наскiльки потрiбним може бути слово
пiдтримки молодшому сучасниковi. І я вдячний Михай-
линi Хомiвнi за тi мудрi слова пiдтримки, якi чув вiд неї. 

Востаннє ми чулися у груднi 2010. Це був день, коли
в Києвi випав перший снiг. Говорили про Конгрес iз
компаративiстики, який торiк вiдбувся в Сеулi. Михай-
лина Хомiвна привiтала мене зi здобуттям лiтературної
премiї iм. О.Бiлецького, яку вона сама отримала ще
1993 р. Говорили про роль газет у формуваннi незалеж-
ної, iнтелектуально вiльної нацiї. Говорили про газети

«Слово Просвiти», «День», академiчний журнал «Слово
i час». Вiдчувався колосальний нерв розумiння i
пiдтримки. Михайлина Хомiвна сказала, що вiдчуває, як
вiдходить епоха, вiдходить школа митцiв, якi спричини-
лися до формування незалежної України. Торiк не ста-
ло Юрiя Іллєнка, Сергiя Кримського, трохи ранiше –
Юрiя Покальчука. В Інститутi лiтератури, сказала Ми-
хайлина Хомiвна, лишилося невелике Hроно тих, хто
стояв бiля витокiв iнтелектуальної України, бiля ви-
токiв нового українського лiтературознавства. Тодi, за-
вершуючи розмову, я побажав Михайлинi Хомiвнi пере-
довсiм мiцного здоров’я, щоб Бог оберiгав її й давав сил. 

На жаль, найкраще побажання колись стає останнiм.
Усе має свою мiру i свiй строк. Михайлина Хомiвна, ме-
тафорично кажучи, так i залишилася в роцi 2010, бо ж за
китайським календарем новий рiк ще не розпочався. Во-
на вiдчувала, що минає її епоха. Як завжди, порадила
менi книжки, якi обов’язково мушу прочитати. Розмова
завершувалась у часi, але назавжди залишилася у про-
сторi людської пам’ятi. А далi — важка праця, щоб нiко-
ли пам’ять не згасла. Саме пам’ять i вiдчуття етично-мо-
ральної рiвноваги змушували Михайлину Хомiвну пра-
цювати в найтяжчий час. І ця праця повернула до життя
Василя Стуса в українськiй культурi. 

«Скiльки творчої радостi, високих хвилин наближення
до прекрасного, морально i мистецьки вивершеного, подару-
вали менi роки роботи над багатотомовим виданням творiв
Стуса! Щастям для себе вважаю навернення в останнi роки
до своєї “сродної” теми – епiстолярно-мемуарної, участь у ви-
давничiй роботi – оприлюднення напiвзабутих, а то й зовсiм
невiдомих скарбiв українського слова й думки – знакiв ду-
ховної зрiлостi i мистецької самобутностi. Виступи на вечо-
рах i по радiо з осмисленням гiдного мiсця в нашiй культурi
своїх колег i друзiв шiстдесятникiв, моя лепта у правдиву –
всупереч як тенденцiям славослов’я, так i намаганню запере-
чити значення цього феномену – освiтлену зсередини карти-
ну духовного життя i культурного самовизначення України
2-ї половини ХХ ст.» (Коцюбинська М. Із книги споминiв //
Кур’єр Кривбасу. – 2003. – Жовтень. – № 167).

Одна з останнiх пiдсумкових праць М.Коцюбинсь-
кої — «Мої обрiї», книга спогадiв, книга спостережень,
книга-iсторiя. Проста й водночас вичерпна назва для
такої працi. Мої обрiї — тобто це те, чим я живу, що на-
повнює моє «Я», що робить життя неповторним i
змiстовним. М.Коцюбинська прожила життя, гiдне по-
шани. Шлях виважений i спокiйний, стоїчне тримання
спини, неможливiсть зiгнутися пiд обставинами,
здатнiсть вийти iз гри, коли життя змушує тебе бути
рабом. Згадати хоча б виступ проти масових арештiв
1965 р. пiд час перегляду фiльму С.Параджанова «Тiнi
забутих предкiв». Рабська психологiя не була прийнят-
на для неї в принципi. Можливо, часом етичнi межi
власного сумлiння були занадто неприступними, таку
висоту мiг узяти далеко не кожний. Але ця висота не
для себе, з неї мають вийти iншi поколiння, молодшi го-
лоси, вiд яких залежить доля нових обрiїв. 

Вiчна пам’ять, Михайлино Хомiвно…
М.Коцюбинської не стало в Рiздвяний день. А в

такi днi шлях до раю значно ближчий. Янголи одразу
забирають душi праведникiв у Царство Боже. 

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ,
заступник головного редактора журналу «Всесвiт», 

лауреат премiї iм.О.Бiлецького
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