НАША ВТРАТА
Ми сумуємо. 20 вересня 2011 року перестало битися серце вiдомого українського поета, члена Нацiональної спiлки письменникiв
України, колишнього працiвника журналу «Дивослово» Дмитра Юлiановича ОНКОВИЧА.
Народився Дмитро Онкович 27 грудня 1934 року в с. Турчинцях на Хмельниччинi. Пiсля закiнчення школи навчався на гiрничому
вiддiленнi будiвельного технiкуму, служив в армiї, працював на шахтах Донбасу. Згодом закiнчив факультет журналiстики Київського державного унiверситету iм. Тараса Шевченка. Подальша трудова дiяльнiсть Дмитра Юлiановича пов’язана з видавництвом «Молодь», журналами «Всесвiт» та «Вiтчизна». Останнi 16 рокiв аж до виходу на пенсiю Онкович був вiдповiдальним секретарем та лiтературним редактором нашого часопису.
Вiн жив i працював «тiльки правдi в догоду», а писав «тiльки правди портрет». Свiтлий образ Поета, як i його прекрасну поезiю, збережемо у своїх серцях. Оплакуємо вiдхiд Дмитра Юлiановича, подiляємо горе родини, близьких, друзiв.
Колектив редакцiї журналу «Дивослово»

«І ЗАПЛАЧЕ БІЛА КОНЮШИНА…»
Кiлька останнiх рокiв вiн щосереди приїздив
на Дарницю, на базарчику купував рибу для
свого друга Мурчика, вiдводив душу в щирих
розмовах з бабусями та жiнками, якi торгували
городиною, а вже потому йшов до редакцiї, аби,
як сам казав, «торкнутися очима дiвчат», з якими працював у «Дивословi». Зазвичай це були
короткi вiдвiдини, але залишали по собi вiдчуття затаєної ностальгiї по чомусь справжньому,
чого в нашому повсякденнi стає дедалi менше…
Дмитро Онкович iз того поколiння, що для
всього в життi має єдине мiрило – совiсть, тож апрiорi
був носiєм цiєї моральної чесноти. Власне, вона визначала його людську сутнiсть. Вiн навiть для томика свого
вибраного (яке, на превеликий жаль, ще не вийшло й вiн
не встиг побачити цiєї останньої своєї книжки) взяв
назву «Совiсть». Це не випадковiсть, це закономiрнiсть,
що постала з духовних домiнант поета, його свiтовiдчуття, розумiння i сповiдування основ народної моралi,
щедро зачерпнутої в материнiй хатi, в материному серцi
(батька розстрiляли фашисти, рiс напiвсиротою).
Мабуть, звiдси його милосердя i велика спiвчутливiсть
до людей, надто знедолених, покривджених.
У ньому, крiм iншого, жила доброта, i то незвичайна,
з особливим, людяним вiдтiнком. Якби мiг – пригорнув
би й обiгрiв цiлий свiт, – так переймався негараздами i
клопотами ближнiх, знайомих i незнайомих.
Тих, у кому бачив Божу iскру, пiдтримував особливо.
До нього як ведучого поетичних рубрик «Самоцвiти» та
«Антологiя одного вiрша» зверталися юнi початкiвцi й
поети-аматори старшого вiку. Їхнi вiршi були рiзного
рiвня вправностi, але ж усi хотiли надрукуватися. Щось
доредаговував, щось дописував, а потiм пiдходив з одним
i тим самим: «Треба пiдтримати. Оце вiршеня треба дати». Скiльки тих «вiршенят» пройшло через його руки!
Може видатися неймовiрним: у нього не було ворогiв (не виключаю, що хтось його мiг мати за неприятеля). Але з Онковичевих вуст ми нiколи нi про кого не почули лихого слова. Отак i жив – без ворогiв. Не вiд душевної слабкостi. Рухало ним рiдкiсне християнське
всепрощенство.
Ще одна прикметна особливiсть цього чоловiка.
Мешкаючи в центрi столицi, вiн так i не став мiським
жителем у повному розумiннi цього слова. Величезне
мiсто вирувало своїми пристрастями довкруж, а вiн
якось нiби аж вiдсторонено споглядав його, примiчав незвичайне, виокремлював i записував у свою пам’ять,
щоб згодом здивувати несподiваним образом: згадаймо
хоч би й той соняшник на балконi столичної багатоповерхiвки («хлопчик у жовтому беретi, поля-матерi врод-

ливий син»), «машину-землячку» («побачив i
близьким вiйнуло здаля», бо «з колеса капає
рiдна земля»), трамвай у пору вишневого
цвiтiння («У хиткiм трамваї вишнями хитає, i
компостер сипле бiлi пелюстки»).
Вiн до останку лишався закорiненим у
рiдну землю, подiльське село, з якого почався
для нього цей свiт, котре давало життєву i
творчу наснагу. Час вiд часу їхав туди – i
вiдступала втома, полегко розпростувалася душа, – знаю це з довiрчих розмов. А потiм довго
переживав здобутi враження, перебирав у пам’ятi знайомi обличчя односельцiв, щоб силою поетичної уяви
пiднести їх на рiвень художнього узагальнення, на
рiвень образiв-символiв. Хiба не такою є баба Бiда з однойменного вiрша?
Важко змиритися з думкою, що не стало нашого Поета. Не приболiлося серце до цiєї втрати. Не хочеться
знати, що не буде його нових вiршiв, вони спинилися на
тiй межi, яку не дано здолати нiкому, а надто їм, згусткам
людських чуттiв. Як вони приходили до нього – знає лише Всевишнiй, який обдарував його талантом художньо
осягати дiйснiсть. Зате не раз ми мали змогу бачити, як
iшли вони мiж люди, мали змогу вiдчути, як укарбовувалися вони в пам’ять незабутнiми образами. Один iз них
– бiла конюшина, уособлення простоти i щиростi. Ця
«невибаглива, стожила», що «в полi з травами дружила», квiтка, певно, ще в дитинствi на подiльських луках
прикипiла до поетового серця. Вiн пронiс її через усе
життя й увiчнив у вiршi «Бiла конюшина». На наших неофiцiйних зiбраннях за чашкою кави чи за келихом вина ми незмiнно просили Онковича почитати цього
вiрша. Усi давно ж знали його напам’ять, але не стомлювалися знову й знову слухати в авторовому виконаннi.
А вiн не стомлювався декламувати. Проникливо звучав
голос, промiнилися теплотою очi, правиця зрiдка прокреслювала в повiтрi вiражi, мовби засвiдчуючи достеменнiсть мовленого. Усе було таке справдешнє, нiби вона була ось тут, поряд, i поет по-справдешньому, щироздивовано запитував: «Конюшино, квiтко бiла, звiдки в
тебе тая сила?» Ідучи до редакцiї в зелену пору року, вiн
вiдшукував її у скверi. Ми часто на його долонi бачили
малесеньке бiле диво.
…Пiд усiм цим пiдведено риску. Мусимо прийняти
це й пам’ятати його, бути вдячними за те, що: був; творив; дивував; дарував радiсть спiлкування з Високим
Словом, якому служив вiрою й правдою. Нам лишив
цвiт своєї душi – поезiї.
Насамкiнець хочу, аби мене почула улюблена поетова квiтка.

* * *
Квiтко бiла, не зiв’янь з вiдчаю,
Коли вiтер звiстку принесе,
Що в далекi засвiти вiдчалив
Хто любив тебе понад усе.

Конюшино, квiтко бiла…
Д.Онкович

Доля присуд свiй уже звершила,
Тож Любов у Пам’ять потече.
…І заплаче бiла конюшина,
Схилиться поету на плече.
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