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Уже минуло пiвтора року з того ча-
су, як пiшов вiд нас вiдомий ук-

раїнський поет Дмитро Онкович. Ук-
раїнський читач добре знає це iм’я. Поезiї
Д.Онковича – «це малюнки з натури:
чiтко описана кожна деталь, а з них по-
стає зрiлий, реалiстичний образ, за яким
– цiлий пласт життя, обличчя епохи, доля
народу». Так писав Володимир Бiленко у
статтi «Низький уклiн тобi, моє ти найдо-
рожче» («Сiльськi вiстi» вiд 6 травня
2006 р.). Народився майбутнiй поет у
мальовничому селi Турчинцi, що на
Хмельниччинi, в селянськiй родинi. Працював
плiдно. Не поспiхом, але «Aрунтовно, як працює
плугатар, сiвач». Тож i «колосилася його нива доб-
рим словом, густим врожаєм».

Гортаючи сторiнки збiрок Д.Онковича «Голуби»,
«Зимовi яблука», «Межа», «Толока», «Бiла конюши-
на» та iн., iще раз переконуєшся в небуденному та-
лантi поета, в тому, що його поезiя сповнює душу лю-
бов’ю до рiдного слова, рiдної землi, яку сам поет лю-
бив над усе i виховував любов до неї у своїх читачiв.

Добре вiдома iстина, що лише той лiтератор до-
сягає вершин, хто пише не тiльки для дорослих, а й
для дiтей. Тому ми зробимо спробу дослiдити свiт
дитячої творчостi поета. Читаючи твори Д.Онкови-
ча для дiтей, одразу можна зробити висновок про
їхнiй вплив на формування майбутньої особистостi,
виховання почуттiв патрiотизму в маленьких чи-
тачiв, любовi до української мови. Мовна освiта –
одне з найактуальнiших завдань державотворення
для будь-якої країни, бо «мова i мовлення, з одного
боку, є iсторичним продуктом нацiї, а з iншого –
невiд’ємним складником виховання i розвитку кож-
ної особистостi. Тому одним iз основних завдань су-
часної освiти України є формування мовної особи-
стостi» [1; 3]. Твори Д.Онковича спрямованi саме на
це. З великою шаною, залучивши цiлу низку ху-
дожнiх засобiв, описував поет своє село – малу
батькiвщину. Прикметною ознакою цього образу є
не так реалiстичне, як неоромантичне забарвлення:

Моє село в долинi живе.
Тож весни ручаї – 
всi мої.
З поля,

З пагорбiв поспiшають,
Як вони срiбно-пресрiбно спiвають!
Мов спiвають жайвори всього лiта,
Тi, що в небо забули злетiти…  

Одним iз найголовнiших оберегiв лю-
дини є її хата, яка береже вiд бiди, захищає
вiд усього злого. Це мiсце, де тобi найза-
тишнiше, найтеплiше, найкраще. Там по-
руч iз тобою найрiднiшi люди, там – твої
найсмачнiшi страви i любi твоєму серцю
речi. Там, як завжди, зiгрiває тебе родинне
тепло. У нiй затишно, нiби в пташиному
гнiздечку. Тож багатьом здається, що хата
– це гнiздо, до якого злiтаються рiднi i, не-

мов пташечки, горнуться одне до одного з любов’ю,
нiжнiстю. Вона – чи не найбiльший, найзначущiший
оберiг [1; 35]. З особливим почуттям змалював Д.Он-
кович селянську хату, що традицiйно ототожнюється
з батькiвським теплом i материнською любов’ю:

Пiд соломою хата.
Курка моя чубата!
Крилами нас накрила.
Як могла, берегла 
Ту краплинку тепла.
Щоб теплiше малечi, 
Пiдставляла до вiтру плечi.
…Втишився вiтер, 
Пригрiлись на печi дiти.
На печi
І на маминiй теплiй руцi
Засинали.
Засинали в казцi,
В бiлому лiсi…
І…
Засинали в стрiсi
Вiтер i горобцi…

Як бачимо, в Д.Онковича немає патетики, по-
етичних красивостей. Навпаки, його поезiя вражає
iнтимнiстю звучання, реалiстичними деталями. Ав-
тор переконаний, що любов до свого народу й землi
починається iз замилування природою «рiдного
краю, де живе дитина». Саме тому в поетичному
свiтi митця наявнi основнi українськi символи, зок-
рема образ городу, що перегукується iз хресто-
матiйним у П.Тичини. В обох поетiв головним еле-
ментом є сонях.

Ольга МАКАРЕНКО,
кандидат педагогiчних наук, 

Кременецький 
гуманiтарно-педагогiчний

iнститут iм. Тараса Шевченка

ТВОРИ ДМИТРА ОНКОВИЧА ДЛЯ ДІТЕЙ

УДК 821.161.2-93.09Д.Онкович

У статтi проаналiзовано дитячi твори Д.Онковича, визначено їхнє мiсце у творчостi поета, окреслено чинники
їхнього впливу на маленького читача.

Ключовi слова: лiризм, метафора, реалiстична деталь, неоромантизм.

Дмитро Онкович



Квiтчастий, розстелений,
Сонях – 
Тiтка-квiтка золота.
Зацвiла картопля – 
Хмара метеликiв
Трiпотить на вiтрi
І не злiта.
Вповила,
Пригорнула кукурудза донечку – 
З пелюшок зелених коса звиса.
По листочку сповзає зозулька-сонечко, 
Наче крапля –
Червона роса… 

Знайомлячи дiтей з довкiллям, зокрема пташи-
ним свiтом, значну увагу придiляємо птахам-тоте-
мам, наприклад ластiвкам, якi є оберегом україн-
ських сiльських домiвок. Ось як пише про них
Д.Онкович:

Крилами стрiху лоскочуть – 
Ластiвки до хлiва залетiти хочуть. 
Вагаються:
Залетять – вертаються.
Крилами стелю встелять.
Кутки оглянуть.
Позначать,
Де гнiздо буде:
Чорну крапку поставлять на сволоку
І скличуть толоку.

Лише спостережливiсть дає змогу поетовi так
влучно пiдмiтити поведiнку птахiв. Усi цi образи яс-
краво оживають в уявi дитини. Першими домашнiми
птахами, з якими знайомимо дiтей iз самого малечку,
є качка, пiвень, гуска i вiдповiдно курчата, гусенята,
що про них часто писали П.Воронько, Д.Павличко й
iншi нашi вiдомi поети. Але такого незвичайного опи-
су гусенят, як у Д.Онковича, ви нiде не зустрiнете. 

Твiр «Зеленi гуси» дає можливiсть учителю не-
нав’язливо збагатити словник учнiв гарними укра-
їнськими словами. Оскiльки нинi збiрки поета ста-
ли вже бiблiографiчною рiдкiстю, а журнальнi та
газетнi публiкацiї фактично недоступнi масовому
читачевi, дозволимо собi згаданий твiр навести
повнiстю. Крiм того, на нашу думку, вiрш настiльки
цiлiсний, що окремi фрагменти просто не спромож-
нi передати його краси i глибини авторської думки
про матiр i материнську любов.

Принесла їх мама в подолi (пеленi).
Мокрi.
Кволi.
– Вилiзли пулятка. – 
Теплий куточок на печi обтулює.
Ледь держать голiвки – 
Клюють долiвку.
Ще ходити не вмiють,
А так щебечуть.
Їм водички наллють,
Крупинок насиплять бiлих.
Невпопад клюють,
Невмiло.

Трiпають,
Дзьобами розбризкують,
Залазять у воду – 
В мiленьку миску.
П’ють.
Задирають голiвки високо.
Задирають голiвки щосили,
Наче у неба пити просили.
Вiд лапок на печi – 
Печатi,
Печатi…
Стiльки щебету в хатi!
А навколо хати
Бiгає,
Кричить запопадлива гуска-мати.
Шукає,
Кличе.
Нарештi,
В полудень
На подвiр’я винесуть
Гусенят у решетi.
Зеленята…
Травенята…
Пулята…
Гусенята…
Радiє мати.
До дзьобика – дзьоба,
Щось наказує,
Показує,
Вчить пастися.
Дивись:
І воно вже скубає…
Вiзьме травичку, 
Смиче, смиче,
Нiжками опирається, 
Землю хоче пiдняти…
Вiдскубне – 
Перекинеться.
«Велосипед» крутять лапенята.
Аж злякається мати.
Потiм дiток пригорне,
Крилами вкриє.
Тiльки визирають голiвки, 
Сонливо-тихо наспiвують.
Звужують очi…
Втiшилась мати –
Вже не AелAоче,
З мiсця не рушить.
Тiльки гусята гускою
Ледь-ледь ворушать…

Звернiмо увагу на те, якими словами називає
поет пташенят: зеленята, травенята, пулята,
гусенята. Тут же возвеличує роль матерi-гуски,
що радiє, турбується за дiток, пригортає їх, утiша-
ється. Хоч би про що розповiдав Д.Онкович, вiн
завжди знаходив влучнi слова, якi легко за-
пам’ятовувати дiтям. З огляду на це його вiршi
збагачують дитячу мову, розвивають мислення i
пам’ять дiтей.
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Неабияке мiсце у творчому доробку поета зай-
має пейзажна лiрика. Наприклад, у вiршi про зимо-
вий лiс кожен рядок, кожне речення сповнене непо-
вторного лiризму, пересипане мовними перлами.

Випав снiг, а долi мiлко, –
Упав на лiс – i весь повис.
Тут кожна гiлка – бiла бiлка,
Готова сплигнути униз.
«Тук-тук» – горiшками б покликать,
Та жаль – стривожу тихий сон.
Пiд снiгом згорбилась ялинка,
Немов дрiмає бiлий слон.

У поезiї Д.Онковича можна натрапити на такий
опис поля: «бур’яни виграють поважно, верховода –
осот вусатий». Лише у нього корова доїться «нитка-
ми бiлими», джерело «камiнчиками гралось», хату
«зусiбiч вiтром скубло», «вiтер стрiху куйовдив,
рвав, вiтер кожну соломинку перебирав». Читаєш
вiршi – бачиш бабу Бiду, яка на ковiньку спиралась
у важкi роки, а «окраєць хлiба, мов горобчик, на до-
лонi», «ластiвки крилами стрiху лоскочуть», «каче-
нята у неба їсти просять», гусенятко «землю хоче
пiдняти», «город, мов килим, квiтчастий, розстеле-

ний», «вповила, пригорнула кукурудза донечку – з
пелюшок зелених коса звиса». А ось «по листочку
сповзає зозулька-сонечко, наче крапля – червона
роса». Неможливо перелiчити всi прегарнi здобутки
словотворчостi поета, його влучнi вислови й ви-
разнi метафори. Барвиста мова його поезiї багата на
епiтети, порiвняння. Читачам лишається тiльки ди-
вуватися красномовностi автора, захоплюватися
його стилем i ненав’язливою фiлософiчнiстю.

Дощ над садом пройшов,  
Вимив листю долонi.
Знову сонце
І крапля – мов срiбло тремтяче.
Я дивлюсь – 
Зрозумiти не можу нiяк:
Це природа смiється чи плаче.

Як бачимо, дитяча поезiя Д.Онковича є лiрич-
ною, повчальною, пiзнавальною. Вона западає в
душу раз i назавжди, бо в нiй без надриву, просто,
але без спрощення осмислено найсокровеннiше.
Саме тому його твори – важливе знаряддя форму-
вання не тiльки мови, а й особистостi дошкiльни-
ка та школяра.
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БАБА БІДА

Баба Бiда –
То по-вуличному. 
А по-справжньому –
Баба Настя.
Бог їй рокiв i рокiв на плечi завдав,
Лише бабi не дав Бог щастя.
Довгi роки i днi –
То труднi трудоднi,
То постiйнi нестатки,
То нестерпнi податки –
Аж

зiгнули
її

до землi.
Бабин свiт помалiв
До маленької хатки,
До городика-латки, 
До курчатка-кульбабки.
Баба радо всмiхнулась до них –
Увi снi повернулися з фронту сини.

Аби знову приснилися –
Довго-довго молилася
Та останнiм дiлилася
І добра людям зичила.
Що на смерть назбирала –
На супутник державi позичила
(Пiдписалась на позику хрестиком).
Кажуть,
Потiм,
Вже потiм начебто
Помiж зiр пролiтало диво це.
Але баба його не бачила,
Бо горбатий у небо не вдивиться.
Баба йшла,

наче била
поклони

Землi.
На ковiньку спиралась
Грудьми i руками,
На ковiньку спиралась

Важкими роками –
І ковiнька роками багатiла.
Вже й ковiнька,

як баба,
згорбатiла...

Баба йшла,
Наче землю веслом гребла.
Так у вiчнiсть вона й вiдпливла, –
Тiльки спогади-кола водою
Залишилися за Бiдою...
Та малесенький горбик з хрестом у травi,
Та ще свiдки живi.
Та кружляє супутник у небi,
Де зорi кишать.
(От зорю би назвати – Настя!)
А може, то в небi
Баби Бiди душа –
В кращiм свiтi шукає щастя?
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