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"Я – українець, син святого краю, що не дає зрости у серці злу…":
до 70-річчя від дня народження поета-полтавця В. О. Тарасенка, лауреата
обласних премій : біобібліографічна розвідка / упорядник Н. М. Требіна;
обласна бібліотека для юнацтва ім. О. Гончара. – Полтава, 2018. – 29 с.
Посібник підготовлений до ювілею полтавського поета-лірика
В. О. Тарасенка. Ми скрупульозно відшукували матеріали про його життя і
творчість, на основі ДБА бібліотеки упорядкували списки поетичних,
пісенних збірок письменника, віршів, пісень, які
публікувались в
колективних збірниках, на сторінках періодичних видань.
Цікавими є думки, вислови про Володимира Олександровича, оцінка
його творчості товаришами по перу, друзями, земляками, виокремлені в
розділі.
Окремим списком подані вірші-присвяти поетові. Бібліографічні описи
документів розміщені у логічному порядку.
У посібнику – п'ятнадцять розділів. Він не претендує на вичерпність.
Життєвий і творчий шлях поета ще малодосліджений і ця розвідка буде
скромним вкладом у бібліографію В. О. Тарасенка.
Адресований посібник бібліотекарям, вчителям, краєзнавцям,
студентам, старшокласникам.
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ВСТУП
Мало знайдеться полтавців, яким невідоме ім'я Володимира
Олександровича Тарасенка. Хтось народився в Глобинському краї, де ріс
поет, хтось навчався з ним в одній школі, в одному вузі, разом працював.
Він пройшов непростий трудовий і творчий шлях. В літературній студії
"Заспів" Полтавського педагогічного інституту імені
В. Г. Короленка заяснів його поетичний талант. Ім'я В. Тарасенка у 70–80-х
рр. XX ст.часто зустрічалося на сторінках обласних газет, "Літературної
України", журналу "Прапор", в колективних поетичних збірниках, вірші
звучали в радіоефірі України, Полтавщини.
Відзначаючи в ті роки хист молодого літератора, маститий полтавський
поет Ф. Гарін відзначав: "Хочеться майже повністю цитувати вірші
В. Тарасенка. Поет не коментує картин життя, він малює аквареллю ці
картини".
Тривалий час працюючи на відповідальних посадах в партійних,
правоохоронних органах Володимир Олександрович не завжди міг приділити
увагу творчості, віршуванню. Та де б не працював, душею завжди був у
поезії.
Лише 1994 року у видавництві "Полтавський літератор"вийшла перша
збірка поезій Тарасенка "О, як би я тебе любив!". А потім одна за одною
йшли до юних і дорослих читачів його книги, пісенники, окремі вірші і пісні.
Володимир Олександрович один із співавторів "Гімну Полтавщини",
автор гімну Полтавського району, окремих установ.
З видатним полтавським композитором О. Чухраєм поетом було
написано більше чотирьох десятків пісень, а з композитором В. Раковським –
понад сто. Пісні Володимира Олександровича виконували народні артисти
України Р. Кириченко, В. Шпортько, Н. Ножинова. Пісні про рідний край,
про кохання, дитячі звучали і звучать у репертуарах багатьох мистецьких,
самодіяльних колективів, окремих співаків.
У рік ювілею знаного в краї письменника ми пропонуємо нашим
користувачам розвідку, в якій спробували з бібліографічної точки зору
висвітлити його життєвий і творчий шлях.
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ В. О. ТАРАСЕНКА
1948, 23 жовтня – народився у с. Бориси Глобинського району Полтавської
області;
1966 – закінчив Пирогівську середню школу Глобинського району
Полтавської області;
1970 – закінчив Полтавський державний педагогічний інститут імені
В. Г. Короленка (філологічний факультет);
1970 – літературний працівник обласної газети "Комсомолець Полтавщини";
1970–1972 – служба у прикордонних військах (Середньоазійський військовий
округ);
1972–1976 – інструктор, завідуючий відділом Полтавського обкому ЛКСМУ;
1976–1978 – асистент кафедри української літератури Полтавського
державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка;
1978–1984 – інструктор Полтавського обкому Компартії України;
1984–1993 – служба в органах МВС;
1993–2002 – помічник, радник голови Полтавської обласної ради;
1997– став членом Спілки письменників України;
2002 – став лауреатом обласної премії імені П. Мирного за книгу "Апостол
праведної ліри";
2003–2008 – фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою (Національний
банк України в Полтавській області);
2004 – отримав звання "Заслужений працівник культури України";
2008– став лауреатом обласної премії імені І. П. Котляревського за книгу
"Одкровення";
2009–2012 – заступник
"Полтавський літератор";

директора,

Помер у Полтаві 14 листопада 2012 року.
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головний

редактор

видавництва

СТОРІНКИ З БІОГРАФІЇ ("НЕОФІЦІЙНОЇ")
(в поезії і прозі)
… Він свідок і учасник складного й украй
суперечливого літературного процесу на межі
двох протилежних ідеологічно епох…
М. Костенко
Першу свою поетичну біографію Володимир Олександрович назвав
"Дорога у велику любов", через два десятки літ виклав її уже по-іншому,
менш романтично. Давайте і ми поринемо в життєпис поета.
В поселенні козацькім Бориси,
З якого в світ ведуть усі дороги,
Я в повоєнні народивсь часи
І тут зростав, і тут ставав на ноги.
Коли майбутньому поетові виповнилося шість років (сестричці
Світлані чотири роки, а братику Валері лише шість місяців), сім'я втратила
найдорожче – маму. Батько Олександр Павлович незабаром одружився
вдруге на вчительці Олександрі Яківні, чоловік якої загинув на фронті. У неї
підростали дві доньки. Батьки-педагоги разом виховали, вивели у люди усіх
п'ятьох дітей.
Хлоп'ям у школу з радістю ходив,
Портфелика узявши в праву руку,
Щодень уроки на п'ятірки вчив…
Ще в шостому-сьомому класі у Володі проявилася схильність до
літературного слова. "Потай я від усіх писав вірші", але вчителька це
прекрасно бачила і навчила "добувать слова для них – в душі".
Його дитячі поезії, оповідання з'являлися у шкільній газеті, на уроках
вчителі зачитували Володині перекази, оповідання. У 16 років перший вірш
з'явився у глобинській районній газеті.
Володя був активним у художній самодіяльності, спорті (був
беззмінним капітаном шкільної футбольної команди), громадському житті,
був призером предметних олімпіад: "з медаллю завершив шкільну науку".
У студентські роки він був редактором популярної літературної
стіннівки "Заспів" Полтавського державного педагогічного інституту імені
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В. Г. Короленка.
А потім вуз в Полтаві закінчив,
Й попробував ще й хліба журналіста…
Про цей період роботи Володимира в обласній молодіжній газеті
згадував тодішній завідуючий відділом робітничої і сільської молоді
І. М. Моцар, побувавши з юнаком у відповідальному відрядженні: "За кілька
днів я мав нагоду переконатись: це дивовижно чесна і порядна молода
людина".
Володимир оперативно і старанно готував матеріали до друку, охоче
їздив у відрядження. У колективі тоді працювали яскраві особистості,
панувала справжня творча атмосфера, у якій мужнів його поетичний голос.
Як дівчину красиву покохав,
Яка в Полтаві медицині вчилась,
Синок у нас з'явився Владислав,
Пізніш Оленка-донька народилась.
У будь-якій сім'ї всього буває,
Та в нас надійний зберігався лад.
Дружина Лідія писала: "Сорок два роки ми разом долали і горе, й
радість. Володимир Олександрович був турботливим, ніжним і люблячим
чоловіком, батьком і дідусем".
Роботою тримався я і жив,
Із радістю спішив до неї зранку…
Людей талановитих, винятково порядних, скромних і делікатних, яким
був Володимир Олександрович, помічають, запрошують на роботу в солідні
установи та організації. Двадцять років він віддав державній службі.
Своє село завжди боготворив,
З безмежним степом серцем обіймався
І карасів та коропів ловив
В ставку, що з давнини Козацьким звався.
Земляк поета Іван Середа відзначав: "Навіть у зрілі вже літа, такий
зайнятий на державній службі, знаходив час відвідати рідне село, щоб під
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крислатими вербами посидіти з вудочкою, відчуваючи душевне задоволення і
благодать рідної природи".
І зізнаюся вам, товариші,
Куди б свої не прямував я кроки,
Поезія жила в моїй душі –
Лірична, незглибима і широка.
Літератор І. М. Моцар написав у спогадах: "На фоні поетичного
розмаїття літераторів Полтавщини його вірші вирізнялися глибоким
ліризмом, теплотою та щирістю, любов'ю до рідного краю, в них
проглядалася глибока філософія життя, яка не тільки запам'ятовувалася, а
й змушувала думати й думати. Як ось ці рядки:
Щоб його не сполохать, того неповторного слова,
Через відстань і час, як у казці чи дивному сні,
Тихо крадеться вечір у росяно-срібних підковах
І мелодію цвіту жагуче дарує мені.

"ЯК ДІТИ, МОЇ КНИГИ В СВІТ ПІШЛИ
І ПІСНЯ НАД ПОЛТАВЩИНОЮ ЛИНЕ…"
Хотілося, щоб голос мій почули,
Пізнали слова вистражданий зміст.
В. Тарасенко
Поринувши в ліричну поезію В. О. Тарасенка, ми побачили, що в його
творчості можна виділити "інтимну лірику" (об'єднує три збірки "О, як би я
тебе любив!", "Човен кохання", "У затінку лелечого крила"), "пейзажну
лірику", "громадянську лірику", "філософську лірику", а ще ж
у нього багато поезій для дітей.
Перша книжка нашого земляка вийшла друком у 1994
році в обласному державно-громадському видавництві
"Полтавський літератор" під романтичною назвою "О, як би я
тебе любив!". Поезії подані циклами: "Якби ми стрілися
раніш…", в якому 29 віршів; "Зернина в дитячій долоньці" – 24
вірші; "Маки в степу" – 12 віршів, "Розсипалась скала" – 8 віршів.
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Отже, в першу збірку В.Тарасенка ввійшло 75 творів, переважна
більшість з яких – твори інтимного звучання. Головним у збірці є образ
жінки: від юної дівчини, яка "небесно-соромливо світилася ніжно, мов
свічка", до рідної дружини, кохання до якої не лише не згасає, а навпаки – з
роками міцніє (поезії "О, як би я тебе любив!", "Сяйнув овал твого плеча…",
"Чому співаєш сумно так?..", "Дружині").
Тривожили душу читачів поезії "У берег вдарила гроза", "І моя, й не
моя", "Спалені мости", "Буду ніжно-тривожним".
Як відмічав сам автор, вірш "О, як би я тебе любив!" – незвичайний, бо
він, як і вся однойменна збірка, були для нього першим поетичним дитям.
І що цікаво, що білоруський композитор М. Каландьонок, ровесник
поета, поклав цей вірш на музику і пісня зазвучала на всю Україну.
Любов у його поезіях пов'язана з чудовою природою рідного краю, яку
він одухотворює, вона в поета жива, світла, яскрава, незвичайна:
Примружив сонях карі очі,
Зіперся парубок на тин
Та й занімів перед дівочим
Рожевим соромом жоржин.
Або:
"У нашім лузі, коло Ворскли, кульбаби море золоте","Громи, немов
грайливі гноми, в трембіту райдуги сурмлять","всміхнеться сонце в косах
верб крислатих", "Сріблом уплелися в мідні трави бабиного літа ниточки".
Поет, уродженець села, оспівує свою малу батьківщину: сільську хату,
широкий степ, став, народні звичаї і обряди. Ліричний герой – хлопчик,
підліток, юнак, але в нього в пам'яті залишились картини "прудконогого
дитинства".
Тут і життєво важливі проблеми: в тому, що "так село наше рідне
старіє… може… в тім винен і я сам?". І, звичайно, позиція кожного
громадянина незалежної, суверенної України: поспішай
Виплекать посаджений тобою
Й щеплений тобою ж юний сад,
Щоб ввійти не з голою вербою,
А з плодами – в близький листопад…
Маючи батька-фронтовика, не оминув В. Тарасенко і однієї з
найболючіших для України тем – Великої Вітчизняної війни, від якої вона
зазнала найбільше втрат.
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Легкої не буває Перемоги.
А та, що здобули у сорок п'ятім –
Від Волги окривавила дороги –
Найбільший біль наш… і довічне свято.
Свободу – найдорожче – врятували.
Як в першій збірці, так і в другій – "Засніжені мальви"
(1995) багато романтики, навіть пафосу, але проглядається і
правда життя, і оцінка власного шляху. Не забуває автор
славити своїх земляків, з вірша про народну співачку Раїсу
Кириченко випурхує жар-птицею мелодія:
Коло гори Пивихи і в долині –
Нема краси такої вже ніде.
Й за океаном голос Раїн лине,
А матінка Марія дома жде.
Співає її донька! – й світ радіє:
З криниці корещанської пила.
Дала їй голос матінка Марія.
В книзі "Отчий край" (1996) ми почули голос українця,
якому болять проблеми рідної землі: "в непевності держава юна
бродить… Та не буває ж вічна благодать!"
Це вже не сум за хатою дитинства, поет розуміє: настав
час творити свою державу:
Хоч в нас минуле справді соколине,
Та сьогодення дідові пече –
Хто за дітей, майбутнє України,
Відповідальність звалить на плече?
У збірці "У променях вічності" (1998) звучать голоси предків, чути
цокіт копит козацьких полків, змінюються епохи і роки. Поет, описуючи
минуле, намагається дати оцінку подіям сьогодення, закликає земляків
будувати нову державу.
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Поема "Апостол праведної ліри" (2002), видана окремою книгою,
присвячена класикові української літератури, полтавцю П. Мирному.
В одному з віршів збірки "Вітрила осені" (2003) пише:
Ось ми й світлицю маємо свою,
Чому ж біда у шиби заглядає?
Чого, скажіть, тепер не вистачає,
Щоб жить по-людськи у своїм краю?
У вісімнадцятій книжці поезій "Човен кохання" (2006) –
чисті, світлі вірші, пронизані почуттями вірності, пристрасті.
Образно і емоційно оспівана жінка, любов до неї:
На обрії вродився місяць повен,
Завмер над дивом вечорових нив.
Легкий, як сон, мого кохання човен
У срібну весну лагідно заплив.
У книзі "У затінку лелечого крила" (2007) поетичні
роздуми над долею України, отчого краю поета, непростим
сьогоденням. Поезії збірки утверджують одвічні духовні
цінності українського народу.
Своєрідним є цикл "Єрусалимські святині", навіяний
поетові поїздкою до Ізраїлю.
"Одкровення" (2008) – вибрані твори, написані зрілою
рукою Майстра слова, уроки майстерності для читача. Знання
життя, заплетене ним у поетичні рядки, які тривожать
сучасників.
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А ще в доробку автора 16 книг для дітей і про дітей, серед яких
"Тарасикове літо", "Неслухняний гусачок", "Чия хатинка найкраща?",
"Коник-стрибунець", "Дідусева гойдалка", "Чобітки для внучка", "Крапелька
роси", "Роси дитинства". "Кожний твір, – писав журналіст і критик Василь
Жадан, – то сплеск почуттів дитини, викликаний приємним або необережним
життєвим доторком, порух її душі". Дитячі вірші В. Тарасенка задушевні,
мелодійні, їх пісенність і приваблює композиторів. Майже дві сотні віршів
поета стали піснями, музику до яких написали Олексій Чухрай та Володимир
Раковський.

У вдумливого читача виникає питання, що ж вплинуло на формування
світогляду поета Володимира Тарасенка? На нашу думку, це:
1. Місце народження – Глобинщина (Полтавської області) , край, мовби
поцілований Господом,
де народилися видатні українські
композитори Платон і Георгій Майбороди, Олександр Білаш,
Володимир Верменич, письменники Іван Білик, Володимир Канівець,
Феодосій Роговий, берегиня української народної пісні Раїса
Кириченко;
2. Батько-фронтовик Олександр Павлович, учитель української мови та
літератури в Борисівській восьмирічній школі;
3. Оточення, нелегка селянська праця, народна мораль і наука жити між
людьми і з людьми, вміння відчувати і співпереживати.
4. Старанне навчання у школі, участь у художній самодіяльності,
громадському житті, спортивні захоплення.
5. Навчання в Полтавському державному педагогічному інституті імені
В. Г. Короленка, участь у роботі літературної студії "Заспів" та
редакторство у літературній стіннівці;
6. Співпраця з відомими композиторами та співаками (Микола Каландьонок, Олексій Чухрай, Володимир Раковський, Віктор Шпортько)
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ВИСЛОВИ ПИСЬМЕННИКІВ, ЛІТЕРАТОРІВ, ДРУЗІВ ПРО ПОЕТА
"Тарасенко непересічна людина, велична постать.
Він сьогодні стоїть серед величних постатей
громадян, митців, які прославили Полтавську землю".
О. Удовиченко
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"Він був поетом за покликанням, поетом
за сумлінням, поетом за совістю;
…йому вдавалося виписати образи дітей,
і передавати внутрішній дитячий світ.
У царині дитячої літератури він міцно
Закарбував своє ім’я".
М. Степаненко
"Був чоловік дотепний,
Знав приповідок смак.
Було в тебе серце тепле,
Душі золотої злак.
Талановитий, щирий,
Відкритий для всіх людей,
Пройшов ти достойним чином
Шлях, що з віків веде".
М. Костенко
"Його тепле поетичне слово, непідкупна
любов до України, справжній український гумор,
завжди будуть взірцем і прикладом поета-патріота
для багатьох поколінь українців".
О. Телик
"Він ніс перо на плечах, наче автомат,
"Стріляв" лише по тих, що заважали жити,
Умів любити і любов'ю дорожити,
Завжди йшов уперед без оглядань назад".
І. Нечитайло
"Дуже легко лилася музика на його вірші,
там була присутня ритміка, були
чудові поетичні образи".
В. Раковський
"Маючи легку, світу вдачу, Володимир
Олександрович охоче занурювався
у світ дитини, даруючи юним
художньо осмислені життєві цінності
та характери";
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"Приваблювали людей, зокрема
композиторів, його ліричні, весняноусміхнені поезії,почерпнуті з любові
до людей, усього сущого".
О. Чухрай
"Для мене В. О. Тарасенко був і залишиться
людиною з великої літери… по вінця переповненим
добротою, щирістю,любов'ю і мудрістю, завжди
сонцесяйним, чуйним, готовим прийти на допомогу
у години життєвих випробувань будь-кому, будь-коли
і будь-де".
Л. Черпакова
"Він був філософом і мрійником,
закоханим у життя, пив його
спраглими ковтками, роздаровував
своє серце всім, хто цього потребував".
В. Слєпцов
"В наших душах живуть твої вірші,
Ніби квіти вони навесні.
Не замінять для нас тебе інші,
Ми твої заспіваєм пісні".
В. Слєпцов
"Твої вірші, як вічні комети,
Не померкнуть ніколи в імлі,
І допоки із нами поети –
Будуть правда і честь на землі!"
В. Слєпцов
"Твоє слово – це заспів красі,
Ти кохав, а тебе як любили!
Може щось обірвалось в душі,
Й тебе ангели в даль захопили".
А. Карпенко
"Лірик від народження, він душевно оспівував
рідний край, прекрасні людські почуття, різнобарв'я
природи…Його поетичний талант цінився
дуже високо".
К. Острійчук
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"В усі роки, в будь-якій ситуації він був
справжньою людиною… Ніколи не хворів
зірковою хворобою,
був чемним, приязним, гостинним".
В. Бодня
"… завжди будемо пам'ятати В. Тарасенка, який
вніс в українську літературу свою золоту дещицю,
залишив яскравий поетичний слід".
В. Скакун
"Його поетичний і літературний талант, як
хороше справжнє вино, визрівав
роками і десятиріччями, щоб вибухнути розмаїттям творів високого літературного ґатунку".
Ю. Юренко
"Він був душею компанії, навколо нього
збиралися люди, про щоб не говорили, що
не просили, – він, добрий, якийсь подомашньому теплий, сяяв сонечком і
нікому
ніколи
не
відмовив,
не
відвернувся, не залишив без уваги".
Н. Гриб
"Якою чарівною магією потрібно володіти,
щоб так притягувати до себе людей! Яке необхідно
мати гаряче серце, щоб ділитися з усіма теплом!
І яку широку і добру необхідно мати душу, щоб
помістити в ній все те, що ми називаємо одним
словом – людяність!"
В. Сердюк
"... він фанатично любив природу.
Любив рибалити.
З його участю посаджений
отчий сад".
І. Середа
"Він багато писав для дітей, часто
зустрічався з ними. Був цікавим і
для дитсадівської малечі, і для
26

старшокласників, і для студентів.
Всі вони сприймали його за свого".
В. Григор'єв
"Уроджений лірик, Володимир Тарасенко
творив поезії такими, яким сприймав світ,
як диктувало серце".
В. Жадан
"Він був вірним сином полтавської землі,
до якої "серцем прикипів навіки".
М. Городницький
"Не журавлі у висоті курличуть,
Не дикі качки у болоті крячуть, –
То душі наші, зранені журбою,
За щирим другом безутішно плачуть…".
І. Кучер
"Над полтавськими парками осінь
Сипле листя багряне сама.
Ми не можем повірити й досі
Що тебе, друже, з нами нема".
В. Слєпцов

КНИГИ З АВТОГРАФОМ ПОЕТА У ФОНДІ БІБЛІОТЕКИ
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ДЛЯ ЗАМІТОК

Велика дружба і співпраця поєднувала В. О. Тарасенка з бібліотеками
міста Полтави, в яких поет був частим гостем.
Дуже пам'ятною для колективу нашої бібліотеки була присутність
Володимира Олександровича на відзначенні 25-річного ювілею книгозбірні у
2001 році. Він зачарував бібліотекарів своїми поетичними експромтами,
умінням кожну ситуацію подати з гумором.
Він любив зустрічатися з дітьми, юнацтвом, відгукувався на кожне
запрошення. Публікація в газеті "Зоря Полтавщини", яка пропонується
нижче, подає інформацію про захист наукової роботи по творчості
В. О. Тарасенка у нашій бібліотеці ученицею10 класу СШ № 18 Т. Драгіною.
Тамару прийшли підтримати однокласники, які були в захваті від
спілкування з поетом.
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Науково-виробниче видання

"Я – українець, син святого краю, що не дає зрости у серці злу…" :
до 70-річчя від дня народження поета-полтавця В. О. Тарасенка,
лауреата обласних премій
Біобібліографічна розвідка
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