
А.Малишко гучно й бадьоро при-
йшов у лiтературу наприкiнцi 1930-х рр.
i дуже швидко став вiдомим i популяр-
ним. З-помiж молодих талантiв вирiз-
нявся вродженим пiсенним даром,
лiричною розкутiстю, закоханiстю в
життя, масштабним оспiвуванням ре-
алiй навколишньої дiйсностi, щирим,
емоцiйним сприйняттям людського
буття. І навiть те, що нинi сприймається
в його творчостi як фальшиво-патетич-
не оспiвування радянської дiйсностi, як
iдеологiчна риторика, яскраво вiдобра-
жає той час, який потребував «сурма-
ча», «заспiвувача», «правофлангового»
– саме так окреслив свiй статус сам по-
ет. Однак визначальним для нього було
органiчно виражене нацiональне свiтосприйняття,
засвiдчене в домiнантних образах (рiдної землi, ма-
терi, пiснi, дороги), у художнiй неповторностi його
гнучкого, дзвiнкого слова. 

Хоча концепт «слова» є одним iз ключових у по-
езiї А.Малишка, у його художнiй екзистенцiї, ви-
вченню цього мистецького явища особливої уваги
не придiляли. Насамперед розглядали фольклорнi
джерела, аналiзували поезiю на тематично-образно-
му рiвнi, що значною мiрою звужувало погляд:
фiлософiя осягнення слова в А.Малишка має склад-
нiшу природу й пов’язана зi специфiкою моделю-
вання художнього свiту. Окремi слушнi мiркування
(В.Базилевського, С.Барабаш, Д.Павличка та iн.) не
дають цiлiсного й усебiчного уявлення про концепт
«слова» як центр мiкрокосму митця, одну з одвiч-
них людських цiнностей для нього. Тому наша
спроба простежити його еволюцiю у творчостi
А.Малишка є актуальною i новаторською. 

А.Малишко належав до митцiв, для яких кредо
«життя як творчiсть» стало сенсом буття. Поезiя бу-
ла для нього органiчним родом дiяльностi, природ-
ним обов’язком, доконечною потребою. Протягом
усього життя не переставав замислюватися над її
великим таїнством, i завжди в центрi роздумiв i по-
етичних рефлексiй, медитацiй був асоцiативно-
творчий зв’язок пережитого з тим, що, за його сло-
вами, «на серце лягло», що «у серцi записано» [3;
ІV, с. 7]. Перебуваючи в силовому полi фольклорної
традицiї, А.Малишко весь час шукав нових вира-
жальних засобiв. Вiд збiрки до збiрки голос поета
мiцнiв, сприйняття слова ставало виразнiшим, але

звернення до нього, осмислення його в
рiзних виявах простежується постiйно: 

Усе, чим жив i пережив, 
Все, що в менi тремтiло, 
Як давнiх споминiв луна, 
Як грiзних днiв година,
Все вийде, вирине зо дна,
Зiллється воєдино [ІІ, с. 213].

Ця строфа характеризує механiзм
творчого процесу, до якого залучено
життєвi враження, що витворюють об-
раз часу, в якому жив поет.

Його душа прагнула оприявнювати-
ся у словi, здатному до виповiдання чо-
гось особливого, таємничого, народже-
ного i вiдтвореного уявою, фантазiєю
художника: 
У слова новi, невивченi
Свiтлий промiнь переллю [І, с. 29].

А.Малишко не сумнiвався в тому, що талант, ду-
ховнiсть передаються генетично. Ще з дитинства
рiдна пiсня ввiйшла в його плоть i кров, її поетика
стала аспектом свiтогляду, важливою частиною
свiдомостi. Вiн часто осмислював минуле свого ро-
ду, щоб виявити джерела власного мистецького об-
даровання. Поет витворює родинну iсторiю як
iсторiю одухотвореної нацiї, складає найвищу шану
дiдовi Микитi: «І де ти навчився гарячого слова? / І
де ти набрався такого ума?» [І, с. 168]; дякує за
«пiсенну силу» [1; 173] дядьковi Микитi-чорно-
книжнику: «З нашого обухiвського роду / Ти мене
хоч пiснею пiдняв!» [І, с. 172]. Мiцний фундамент
творчостi митця заклали материнi пiснi. В один по-
етичний символ рiвноцiнно сплелися образи пiснi й
матерi, не безiменної, як у бiльшостi поетiв, а його –
Ївги Базилихи. «Та де ж ти брала незвичайне сло-
во?» [І, с. 170] – допитується вiн у неньки, яка зi
смутком сприймала його поетичне призначення:
«Чому ти, сину, не став агрономом, / Нащо ти вiршi
почав писати?» [ІІІ, с. 45]; «Казала мати менi колись:
“Не чаруйся тим словом – Згубить!”» [VІ, с. 218].
Переконаний, що митець акумулює в собi найкращi
риси духовностi своїх пращурiв, поет почуває свiй
борг перед минулим i майбутнiм, перед усiм на свiтi
сущим. «А вже найбiльше, чуєте ви, мамо, / Я вам за-
боргував i не вiддав / Нi шеляга за перше рiдне сло-
во, / Промовлене в колисцi iз лози, / Щоб вiчним
окаянним боржником / Його нести, страждати i лю-
бити» [VІ, с. 16], – зiзнається вiн. Не забуваючи про
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свiй родовiд, предкiв, «мудрих i нехитрих», чобо-
тарiв, теслiв, хлiборобiв, поет пов’язує з рiдною хати-
ною «найперших слiв обпаленi клiтини» [VІ, с. 80].
Це захоплене ставлення до професiй своїх предкiв,
серед яких були й богомази, простежується i в пiзнiх
вiршах, зокрема у порiвняннi працi художника i по-
ета, по-народному наївному: «Мадонну малювати –
це не писати строфи» [VІ, с. 54]. Впiзнаючи себе в
родичах, предках, поет пов’язував часи, робив зри-
мою генетичну спадковiсть, утверджував себе як лю-
дину, що має сильне мистецьке корiння: 

Рембрандти й Рубенси днiпрових чорних пiль, 
Безпаспортнi мої да Вiнчi й Рафаелi! [VІ, с. 54].

А раннiй Малишко про своїх рiдних каже:
В них кожне слово небайдуже,
Дорогу ширшу їм знайду – 
На легкий вiрш переведу [І, с. 302].

І вiршi перших збiрок, де є образ слова чи пiснi,
справдi легкi, радiснi. Свою стоголосу, спiвучу, щас-
ливу пiсню поет закликає iти «крiзь любов, i нена-
висть, i зливи, через гори – до людських сердець» [І,
с. 94]. В iншому вiршi пише:

Рiдна пiсне, вилiтай наокiл,
Не спочивши, пiдiймайся знову.
Бийся, падай, нiби гордий сокiл,
Наливайся зернятком по слову! [І, с. 97]

Поет, iнтуїтивно вiдчуваючи магiчну силу слiв,
наказує їм: «Так пливiть, слова жагучi, як веснянi
тучi!» [І, с. 222]. Пiд впливом його фантазiї «пiснi
клечання густе, / Слiв налитих звучання просте /
Розтопляє снiги на морозi» [ІІ, с. 72]. 

Генетичний складник таланту не обмежується
лише родинними зв’язками. Свiй поетичний ро-
довiд А.Малишко виводить насамперед вiд Г.Ско-
вороди, Т.Шевченка, І.Франка й Лесi Українки. У
вiршi «Гостi» давнiми друзями, «своїми вчителями»
вiн називає Лесю Українку, яка пропонує: «Бери
моє гартованеє слово» [І, с. 275], i Т.Шевченка, кров
якого «у словi ожива». Вiн теж передає молодому
поетовi своє слово:

Бери ж його, одверте i гаряче,
Мов дуб шумний, напоєне снагою,
І не зганьбуй... [І, с. 276].

Як вiдомо, А.Малишко спершу мав намiр стати
лiкарем, навчався в медичному технiкумi, але зго-
дом любов до лiтератури переважила. Іронiчна згад-
ка про це є у вiршi «Павлуша»:

О медицина! Жаль до неї
Сидить, як в деревi сучок,
Коли ж непрошенi хореї
Мене впiймали на гачок.
Їх не порвеш, мiцнi тенета,
Та й сам я правди не втаю – 
Ножi, i скальпелi, й пiнцети 
За свiжу риму вiддаю [ІІ, с. 38].

Поштовх до писання для нього такий же невiдво-
ротний, як i пошук слiв. Поряд iз декларативними
рядками: «Я скажу тобi в саду, / Серце в слово по-
кладу» [І, с. 101], «...Пiсню виллю, щоб цвiла родима
Батькiвщина зоряна моя» [І, с. 107] чи «...На майда-

ни та околицi / Понесу свої пiснi» [І, с. 290], «Маю
серце, / Тож розкрию груди / І його у слово покла-
ду» [ІІІ, с. 321] вже в перших збiрках поетовi запраг-
неться: «…слiв, обточених, як жолудi» [І, с. 168],
«слiв терпких, як терену налив» [І, с. 174], «…бути
мiцним i суворим, / На славу байдужим, на слово не-
скорим» [І, с. 329], бути, як жайворонок: «На око –
зовсiм непомiтним, / На слово – дивно голосним»
[ІІ, с. 55]. Тому замiсть пiвтисячi нудних рiвних
рядкiв, якi дехто з його сучасникiв «виганяв» за нiч,
просить: «Менi б одне слово – важке, не знiжене, /
Щоб серце тримало не нiч, а вiк» [ІІІ, с. 87].

Центром багатьох Малишкових творiв є Слово,
зустрiч iз яким для поета – найвища радiсть. Воно
має свiй запах i колiр, коли «тебе шукало, дихало й
раптово / Із серцем стрiлось» [5; 93], воно «наче
мед, як хмiль i як потiк» [V, с. 27]. Інодi вiрш «кри-
чить, грозиться й гнiвно плаче» [VІ, с. 132]. У поезiї
«Тепер, скажу я вам, так не читають вiршiв» осмис-
лено феномен народження художнього слова, яке
має вмiстити в собi переживання i донести їх чита-
чевi. Своєрiднiсть творчого процесу передано в ме-
тафоричнiй картинi:

І вiрш, пiднявши в нiч крильцята сизоперi,
Братався з образом в життi, а не в паперi,
Вiн по столу ходив на жилавiм припонi,
Клював метафори в неписанiм законi
І в молодiм натхненнi протирiч
Снував в епiтети до темно-карих вiч [VІ, с. 131]. 

Художнiй талант для А.Малишка – явище диво-
вижне й загадкове. Про це вiн говорить у вiршi «А в
тої пiснi скiльки дiла…», антитезою нагадуючи про
«терни» на шляху до «зiрок», якi очiкують на поета:

Злетiла з бiлого крила,
Забилась птахом, забринiла, 
На трьох роменах зацвiла.
Ще простелила двi стежини 
І прихилилась бiля них:
Одну з солодкої ожини 
І другу в брилах кам’яних [VІ, с. 145].

Чим далi, тим зростає усвiдомлення того, що по-
ет – не лише суспiльна елiта, що виконує утилiтарнi
функцiї – навчає, закликає читача, доносить до ньо-
го певнi iстини. Поети в «пiзнього» А.Малишка –
незвичайнi люди, надiленi здатнiстю змiнювати i
перетворювати навколишнiй свiт:

Із малої доброї прикмети
Дерева i рiки в них ростуть.
Із пожежi роблять цвiт-мережi,
З блискавиць пускають вiчних птиць [VІ, с. 146].

Не заперечуючи натхнення як першоелементу
творчого процесу, А.Малишко переконаний, що та-
лант – це насамперед праця. Натхнення – це талант,
розвинутий трудом, наголошував вiн у «Думках про
поезiю» [Х, с. 74]. Поет має бути поетом i за фiзич-
ним, i за духовним єством. Весь стиль його життя,
поведiнки, мислення – в поезiї, в образi, у невиди-
мих для ока асоцiацiях, якi рухають думку до її ху-
дожнього втiлення: душа поезiї «крiзь атом бачить
мудрiсть i людину!» [V, с. 74].
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Д.Павличко слушно назвав А.Малишка «не-
втомним трудiвником, каторжанином свого жор-
стокого натхнення» [4; 6]: 

Прилютую себе до людської стiни
І сам собi викую кайданища.
То iнших кували, а я закуюсь
Радiстю й болем в горнилi горiння.
Поставлю на словi тверду печать
Суворої проби по всiй роботi [VІ, с. 60].

Поет iз плином часу дедалi бiльше усвiдомлює,
яким важким є його ремесло. Доля призначила йому
«…рубатись на жорстокiм каменi, / Щоб з пилинки
зацвiтати думою» [ІІІ, с. 257]. Талант – це одночасно
i тягар, i радiсть, на яку приречений той, над ким ви-
тає «дух людської творчостi високої» [ІІІ, с. 257]: 

Хотiв би ту ношу скинуть з плеча, 
З нею-бо бiльше мороки, нiж свята,
А вона – рождається, як дитинча, 
І просить, i зводить малi рученята [ІІІ, с. 90].

У Малишкових вiршах багато максималiстських
вимог до поета як до особливої людини. Що
бiльший талант, то вiдповiдальнiше мусить стави-
тися до нього поет, не легковажити словом:

Та рими римувать – нехитра штука,
Але тодi й почнеться справжня мука,
Коли гаряча правда забринить [V, с. 220].

Про муки творчостi, про неспокiй, тривоги,
«…безсоннiї ночi, / Де кожна рима – у нервi, де кож-
не слово – в клопотi» [V, с. 120] поет писав багато.
З того, що «кров’ю спалюєш до дна», часто залиша-
лася «хоч би мелодiя одна» [V, с. 59]. Та для
справжнього поета «хай краще мука, нiж бездумний
лет» [V, с. 222], – переконаний А.Малишко.

Чим далi виростав талант, тим бiльше з’являло-
ся вiдчуття невдоволеностi своєю працею: «Я не на-
писав того, що є найкраще, / Щоб воно у словi про-
дзвенiло» [ІІІ, с. 47]. Творчий процес i творчi муки
передано у вiршi «За лiтами i за ракетами»:

Та з собою самим не в згодi я,
Рву те слово напополам.
Обiзвися ж, моя мелодiє,
Я за тебе й життя вiддам [V, с. 109]. 

Поезiя – це ненастанна праця, i варто пам’ятати,
що в нiй перед тобою були «Вогнистий Данте й
бронзовий Шекспiр, / Сумний Тарас, важкий Буо-
нарротi» [V, с. 264], – наголошував А.Малишко: 

А ти малий, ти завжди sеmper tiro,
Виходь, як тiнь бажання i крила,
Бери свiй заступ весело i щиро,
Креши об кремiнь десь до джерела [V, с. 264].

Поет не соромиться починати спочатку, вчиться
вiчного оновлення в природи, фiлософськи спогля-
даючи її невблаганнi й доцiльнi закони:

І ти, напружений, як учень над абеткою,
Шукаєш все, що мiг, i те, чого не змiг,
І все, що ти спiзнав, здається лиш чернеткою,
А пiсня справжня десь шукає твiй порiг [ІІІ, с. 270].
Цi шукання справжнього слова, «таємничого

скарбу», сходження на гору з падiннями i злетами,
щоб зiрвати квiтку ломикамiнь, супроводяться

болiсними роздумами про трагiчнiсть буття й межi
свого iснування в ньому:

Я просто мало жив. Я тiльки вiть
Людських шукань, врожаїв та полiть [V, с. 78].

Творчу силу слова А.Малишко виражає в тра-
дицiйнiй метафорi обробiтку власної землi – духов-
ного поля: «Я сiяв рядок, i зiходить вiн рiвно. / А
люди посвiдчать: зерном колоситься» [ІІ, с. 19], що
пiзнiше ускладнюється: «Виносиш свiй рядок, мов
краплю у негоду, / Яка впаде в рiллю i кетягом зро-
сте» [VІ, с. 29] i проецiюється на Ісусову притчу про
сiяча, у якiй поет є тим, «хто слухає i розумiє слово,
i плiд приносить; i видає один у сто разiв», i на Шев-
ченкове: «Орю свiй перелiг – убогу ниву!»

Осмислюючи себе частиною природи, «кленом з
людським серцем», у вiршi «Одежа слова» автор пе-
реосмислює вислiв iз Євангелiя вiд Івана – «Спо-
конвiку було Слово»: 

Мене народила доля 
Кленом з людським серцем.
Мене народила доля
Словом. 
Оголеним словом.
Тiло моє – лиш одежа слова, 
Щоб людей не спалити.
І вiд того люблю я клени 
І спалюю власне серце [VІ, с. 217]. 

Вiрш цей стає в ряд i з Шевченковим «щоб сло-
во пламенем взялось», i з Франковим «огонь в
одежi слова», бо потверджує: Слово – Бог, слово –
свiтло, любов, iстина, осягнення якої врятує свiт.

У плинi лiт слово поета стає не таким гучним i
пафосним, зате вагомiшим, мудрiшим, фiлософсь-
ки заглибленим. Г.-Z.Zадамер писав, що справжнi
поети повиннi говорити тихо, аби їх почули: «Пое-
ти не нiмiють. Вони просто говорять тихiше» [2;
114]. Лiричний герой А.Малишка 1960-х рр. гостро
й тонко сприймає найдрiбнiшi деталi i явища: iскра
слова вибухає багаттям, мале слово виростає ваго-
витим колосом, а вiтри «хилять сивi голови, / Щоб
я красу їх в вiршах приберiг» [VІ, с. 93]. Поет праг-
не, щоб нова днина вiдкривала «мудру пiсню, сто-
кольорову в палiтрi» [VІ, с. 12]. Вiн бачить, як
«вродлива пiсня розсипає бризки» [VІ, с. 79], як
вона «зажебонiла, забринiла, звисла» [VІ, с. 82],
передає її контрастну суть: «Вся зiткана iз неба й
джерела, важка, як жар, легка, як плин потоку»
[VІ, с. 82]. 

Дедалi болючiше ословлюються муки самоозна-
чення в неясному свiтi людського буття, жалi, про-
вини, свої й чужi грiхи. Знаходить вихiд i те, що на-
громаджувалося, тамувалося в душi, те, що визрiва-
ло в атмосферi суспiльного пiднесення 1960-х рр.
А.Малишко широко розгорнув своє розумiння мiсiї
поета у свiтi людей. І в цiй мiсiї аспект покликаностi
– не єдиний i, може, не головний; головне – дар пов-
ноти людського буття в собi, мука вiдповiдальностi
за його гiднiсть. Це вiчне почуття невдоволеностi
своїм словом, бажання «iще б на вершечок вирости,
щоб ходити з людьми врiвнi» [V, с. 109].
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В останнiй перiод творчостi, у розквiтi таланту, у
зенiтi слави i визнання (збiрки «Серце моєї матерi»,
«Полудень вiку», «Дорога пiд яворами», «Серпень
душi моєї») вiдчуття слова у поета досягає макси-
мального згущення. Саме ця поезiя демонструє, як,
спираючись на фольклорну образнiсть, А.Малишко
виходив далеко за її межi, синтезуючи традицiю та
модерн. 

Дедалi частiше А.Малишко замислюється над
призначенням поета i потаємними пружинами
функцiональностi поезiї. Сковородинiвська iдея
«спорiдненої працi» озивається в рядках:

А ти ж як думав? Лестощi й хвала – 
То вся поезiя? Усi її висоти?
Лиш трутень звик солодкi жерти соти,
Бджола ж для меду й серце вiддала [V, с. 75].

Непогамовна спрага образного втiлення творчо-
го задуму, вiднаходження отого єдиного слова, яке
врештi заспокоїть душу, слова як образу, а не сиро-
вини, з якої компонуються вiршi, для А.Малишка є
сутнiстю його самого, найвищим сенсом iснування.
Автор мислить себе в нерозривнiй єдностi зi сло-
вом: воно має бути «схоже на мене кожною рисою»,
сидiти, «як сторож бiля ворiт» [ІІІ, с. 87], курити ма-
хорку, любити дороги й ряснi громи… 

Часто А.Малишко у поетичнiй формi дорiкав де-
яким своїм сучасникам, яких зневажливо називав
«пiїтиками», «Байронами на часок», за бездумнi вiр-
шi-одноденки – «iз каламутної водицi / Дрiбненьких
вiршiв ручаї» [ІV, с. 93], якi стали масовим явищем.
Предметом критики стає нездатнiсть людини, надiле-
ної художнiми здiбностями, до важкої наполегливої
працi задля реалiзацiї таланту. Поет просто нещадно
боровся проти байдужого, холодного вiршописання,
проти риторики, верхоглядства й байдужостi, вiдки-
дав фальш i мертвонародженi («словеса якiсь бу-
мажнi, мов колючки бiля ворiт» [V, с. 48]), шаблоннi,
прохiднi, сiрi тексти, затертi, блiдi образи i рими: 

Докори знову ще докину
Римовщикам на «знов» i «кров»,
Що пишуть квапно кожну днину
Про нероздiлену любов [VІ, с. 178].

Загальниковiсть, поверховiсть – цi ознаки творчо-
го безсилля дратували його, як i пейзажна та iнтимна
лiрика, захоплення якою не схвалював, вважаючи, що
поети лише розмiнюють на неї свiй талант, а вони му-
сять бути у вирi життя, як слуги i бiйцi народу. Коли
ж А.Малишковi дорiкали за невелику кiлькiсть вiр-
шiв про кохання, за повтори, обертання навколо своїх
«коронних», але одноманiтних тем (юнiсть, Бать-
кiвщина, вiйна), вiдповiдав, що йому «нелегко залп

гармати / Перелити в посвисти любовнi» [ІV, с. 48],
вiн не може «забуть свої лiта» [ІV, с. 264] i не вмiє
розмiнювати слово «на мiднi п’ятаки» [ІV, с. 267].

За два роки до смертi одверто i водночас рiзко на-
пише про справу свого життя, застерiгаючи тих, хто
сподiвається на легку поетичну долю. У вiршi «По-
езiя», яким вiдкривається збiрка «Синiй лiтопис»
(1968), вона не просто персонiфiкується – стає все-
осяжною, набуває вселенського значення – «І чор-
ним попелом, i паростю / Стоїть одвiчно коло хати»,
її не можна купити – «нi цвiтом провесен, анi гор-
лянкою, нi чином», творча праця потребує надзу-
силь, бо вона насамперед – «дiло совiсне» [VІ, с. 7].

А в посмертнiй збiрцi «Серпень душi моєї» є не-
величкий маловiдомий вiршик «Сiре гуся», у якому
це гуся має виразну фольклорну атрибутику: хо-
дить по садочку, махає крилечками, «два Дунаї в
пiсню завертає», в’яже оберемки сонця i поважно
ставить «червiньковi лапоньки лапатi». І несподiва-
ний фiнал:

Скiльки лiт у вирiї дивлюся,
Встань же, слово, серця яр чудесна,
Непродажне сiре моє гуся,
Тонкогорла флейта пiднебесна! [VІ, с. 117]

Символ поезiї, персонiфiкований у, здавалося б,
непоетичному образi сiрого гусеняти, проникливо пе-
редав «больовi точки» душевного свiту автора. Ма-
буть, невипадково упорядники антологiї «Сто україн-
ських поетiв» (2011) добiрку вiршiв А.Малишка в нiй
назвали «Непродажне сiре моє гуся» [5; 419–426].
Звернув увагу на цi зворушливi рядки i В.Базилев-
ський у передмовi до останнього видання творiв поета
«Далекi орбiти» (2004) у серiї «Бiблiотека Шевчен-
кiвського комiтету» [1; 24, 25]. Іспит часом витримали
далеко не всi Малишковi вiршi, а цей, непомiчений
ранiше, одержав нове життя, став знаковим для
нинiшнього розумiння глибинного смислу його сло-
ва. Вiриться, що як поет Малишко вiдкриватиметься
й iншими гранями своєї творчостi, яку нинi варто пе-
репрочитувати. Шкода, що iм’я цiєї знакової постатi
для української лiтератури 30–70-х рр. ХХ ст. нинi
для бiльшостi асоцiюється лише з «Пiснею про руш-
ник», iншими пiснями, якi зовсiм не вичерпують його
багатогранної творчостi. А.Малишко, як нiхто з його
сучасникiв, одержимий любов’ю, правдою та родовою
пам’яттю, пiднiс слово як основну субстанцiю творен-
ня свiту, як iнструмент сягання до людської душi, як
прояв буття духу, а не лише засiб спiлкування. Своїм
тонким вiдчуттям слова та непохитною вiрою в його
силу поет залишив неповторний слiд в українськiй
лiтературi.
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