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                                                       ВСТУП 

Хто не знає свого минулого – не вартий майбутнього... 



Історія Вітчизни починається з вивчення історії рідного краю. 

Як карта – частина географії, так література допомагає вивченню історії, 
особливо, коли вона викладена в літературних творах правдиво, з урахуванням 

історичних фактів, подій, з використанням архівних джерел. 

Доведено, наскільки важлива роль особи в історії. Але, вивчаючи 

історичний портрет будь-якої історичної особи, ми маємо знати і її портрет, як 

людини зі звичками, рисами характеру, переконаннями, що мали вплив на її 
становлення, як особи, що залишила свій слід в історії чи вплинула на її хід. 

Саме тут важливим є використання літературних джерел, творів художньої 
літератури. 

Об'єктом дослідження є твори В. Н. Герасимчука: поезії, поеми, драми, 

прозові твори.  

Мета роботи – дослідити і виділити історичний аспект у творчості митця, 
у всіх її сторінках – від поезії до драматургії,, історичних осіб та висвітлення 
поетом часу, в якому вони жили, сприйняття ним історичної дійсності та 
об'єктивне висвітлення її в творах від історії стародавнього світу до сучасності. 

Актуальність роботи полягає в тому, що досліджується творчість людини 

– письменника, поета, драматурга В. Герасимчука, уродженця нашого села 
Денихівка, що працює на творчій ниві, зображуючи в своїх творах галерею 

портретів історичних осіб, що може бути використана, як при вивченні 
української та зарубіжної літератури, так і історії вітчизняної та світової.  

Новизна роботи полягає в тому, що це перша спроба дослідження 
творчості Валерія Герасимчука в історичному зрізі саме на батьківщині митця. 

Методи дослідження: теоретичні: аналітичний – глибокий аналіз 
творчості, і порівняльний – порівняння історичних фактів, подій з висвітленням 

їх у творах письменника. 
Практичне значення: виділення історичних аспектів, що можуть бути 

використані при вивченні історичних портретів осіб, різних тем світової та 
вітчизняної історії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 



                                          Історія в поетичному слові                                               

    

 Герасимчук Валерій Назарович народився 20 квітня 1956 року в селі 
Денихівка Тетіївського району Київської області. У 1978 році закінчив філфак 

Львівського університету імені Івана Франка. Викладав мову та літературу, був 
журналістом. З 1987 року – член Спілки письменників. Відтоді перебуває на 
творчій роботі. Автор кількох поетичних збірок, книги поетичних, драматичних 

і прозових творів під назвою "Сповідь", а також книг "Избранное" та "Пьеси о 

великих". Пише українською та російською мовами. Особливо багато працює в 
драматургії. П'єси друкувалися у провідних українських журналах "Вітчизна", 

"Київ", "Дніпро", Ставились в Україні і в Канаді (Торонто), йшли на сценах 

Польщі і США. 

 "Калинова сопілка" – 1984, "Віки" – 1990, "Сповідь" – 1991 – це  три 

збірки, де вміщено поезії. 
 Потрібно враховувати і час, коли творив поет.  
          1984 – лише несмілі переду-мови відродження, тому і ввійшли в збірку 

поезії про природу, рідний край, дитинство та життєве кредо. 

 Але вже тут відчуваються фольклорні мотиви ("Калинова сопілка"), та 
спроби митецької уяви про часи козацькі ("Козацька балка") часи поневірянь 
нашого народу, коли цілими поселеннями забирали в ясир татари все 
працездатне населення українських земель. 
 Та вже тут є згадка про історичні події – селянське повстання в Угорщині 
1514 року та його керівника Георгія Дожу, та ряд історичних осіб, що згадується 
в поемі "Банкет, або розповідь про події одного дня 1514 року з продовженням у 

ХХ столітті". 

 Характерно, що вже в цих перших збірках автор використовує історичні 
джерела, які часто є епіграфами до поезій та зноски, що пояснюють історичні 
події, що свідчить про науковий підхід автора до всіх своїх творів. Про це він 

сам згадує в передмові до "Сповіді" та "Оббитих пелюстках". А в одному з 
інтерв'ю признається, що перш ніж приступити до написання твору, досконало 

вивчає усі доступні історичні та літературні джерела і часом доводиться 
перегорнути такі стоси книг, щоб написати 20-40 сторінок, але все повинно 

ґрунтуватись на історичній правді, до якої має бути підключена творча уява.  
 1990р. – "Віки" початок українського відродження, перебудова, 
послаблення цензури. З'являється поезії, що змогли на той час уже увійти до 

збірки. 
 Якщо в "Калиновій сопілці" лише частина поеми про Д. Яворницького, де Рєпін малює запорожців, то 

тут вже поема повністю. "Останній сон Яворницького", де підіймаються проблеми того періоду, який описав 
історик, та підкреслюється роль Яворницького в тому, щоб  

донести пам'ять про козацтво до сучасників та  
майбутніх поколінь. 
 Адже Д.І. Яворницький – історик, який 

 найповніше описав історію козацтва. 
 Згадує в поемі В. Герасимчук такий факт, як історія 
 написання картини І. Репіна "Запорожці пишуть листа  
турецькому султану". Адже відомо, що образи козаків        
Рєпін шукав поряд, і навіть був парадокс, коли козаків             Дмитро Яворницький 



 писано з тих, хто швидше підлягав би на їх гонителя, ніж на побратима, тому і 
каже автор: 

"Із бідних малюватимуть сірому... 
 Багаті й тут зображують старшин! 

 Натурщики! Неситі душогуби -  

 хіба ж були такими козаки?" (1) 
Відомий також факт, що сам 

Д. І. Яворницький позував за писаря 
на цій             

картині. 
        В поезіях "Русь" та 
"Притча про поезію" – доля 
України, розкромса-ної між  

іншими держава-ми, 

шматованої, винище-ної 
татарами, турками, 

поляками і іншими 

завойовниками. 

 З'являється поезія 
"Одурений" – що стала 

першою ластівкою в роздумах про чи не найскладніший період нашої історії – 

боротьбу за відродження незалежності держави, що почалось ще в березні 1917 

і продовжувалось до початку 20-х рр. і період Великої Вітчизняної - дві течії 
руху опору в Україні. Так в 20-х і 40-х було дві України, як пише поет:                               
                                         "...я знаю сам, що України - дві! 

 Лиш як між ними розділити мушу 
 це полотно у вишивці й крові?" (2) 

          Герой помирає за Україну! А за яку? За ту, яку відвойовували 

прихильники Центральної Ради у 1918-20 рр., названі буржуазними  

націоналістами, мазепинцями, чи за ту – радянську, чий стяг майорів 72 роки 

________________________________________________________________ 

 

над нами і всі з маленького вивчали, що це кров батьків і дідів, що 

відвойовували те щасливе майбутнє у тих, перших, званих зрадниками, 

петлюрівцями. 

 За яку Україну гинули у Вітчизняну? За ту, яку відвойовували 

представники ОУН-УПА, мріючи зробити незалежною і повіривши спочатку 

гітлерівцям, а потім змушеним воювати на два фронти – і проти німців, і проти 

радянських військ, які налаштовані владою так, щоб визнавати лише Україну 
радянську з її червоними зорями, які сяяли аж із Москви та її прихильників і 
люто ненавидіти бендерівців, що були для них зрадниками, а не борцями за 
волю України, за що боролись із "совітами" до середини 50-х років. Тому і 
одурений люд, що повірив у більшовицькі міфи.  

 Що ж до світової історії, то в збірці також згадано історичну подію і 
пов'язану з нею особу – Джордано Бруно ("Не дивуйся старче..."), але як і в 
багатьох інших віршах, тут також підтекст, аналогія з 30-ми роками нашої 
історії – репресії, методи кривавого тоталітарного терору коли:  



"...поблизу завжди купа хмизу  
 для нової істини лежить..." (1) 

 1991р. - "Сповідь". В передмові автор сам констатує що писав, "...про 

розтоптану великодержавним шовіністичним чоботом нашу українську мову, 
про знищення інших мов і народів . . . про славних козаків-запорожців, про 

угорських повстанців, про поневолених і асимільованих шумерів... про 

зневаженого і розп'ятого Ісуса Христа, який своєю кров'ю заплатив за наше 
спасіння..."(2) 

 Поезії поповнюються новими. Кожен митець рано чи пізно, як і кожна 
поважаюча себе людина, звертається до пошуку істини, до сенсу життя і 
відшукує себе в духовному збагаченні. 

 Вихід "Сповіді" був би неможливим раніше, лише тепер, своєрідним 

епіграфом до збірки є вірш "Маленький Ісус", і, власне, сама обкладинка 
книги говорить сама за себе – Ісус несе на Голгофу свій хрест, а народ, що ще 
лише кілька днів тому гукав йому "Осанна!", тепер каменує Спасителя. 

          Біблійні мотиви – це також один з історичних 

мотивів в творчості митця. Вже вивчається в 
навчальних закладах тема "Біблія – як історичне 
джерело", випущено монографії, дослідження з різними 

припущеннями і науковими гіпотезами про Ісуса, як 

історичну особу, та це все залишимо науковцям. 

 У творчості Валерія Герасимчука – це порушення 
тих морально-етичних проблем, що мають неабияке значення в житті кожного. 

 В поезії "Маленький Ісус" взято сюжет із Біблії, коли Ісус вперше  
пішов до храму з батьками і загубився, але він не просто загубився, коли вдруге 
– вже в 12 років він знову відстав від батьків і вони шукали його, і знайшли в 
храмі, де він навчав Святого Письма. Автор, ніби  заспокоюючи  

хлопчика, наперед розповідає всю історію Спасителя:                     
                               "Тебе ж ще не шмагають принародно..." (1) 

(похід на Голгофу, на розп'яття і зневага народу); 

"І ще від тебе не відрікся друг..." (2) 

(зречення апостола Петра) 

"Ще підростають Іроди й Пилати... 

       ...Ти ще не йдеш на суд у їх палати..." (3) 

(суд перед розп'яттям, коли Пилат умив руки, а підбурюваний народ присуджує 

до страти Ісуса) 

І тут констатує:         "...Найтяжче залишитися самому 
Не в три годочки, 

а у 33." (4) 

33 роки – вік Хреста... 
  

 Поезія "Володимиру Івасюку", так тепер у цій збірці вона могла 
називатись і присвячена саме цьому українському митцю. 

 Це поезія, майже в такій формі вже була надрукована в "Калиновій 

сопілці", але там вона мала назву "Смерть композитора" і присвячена була 
В.Харі, чилійському співаку. 
 На одній із зустрічей Валерій Назарович сказав, що до виходу "Сповіді", 

він страждав від зговору зі своєю совістю, що ще тоді не зміг сказати відкрито, 



кому присвячено поезію. Але якби це було зроблено тоді 1984-му – цензура 
просто не пропустила б цю поезію. 

 В циклі "Грецький триптих" поет згадує таких історичних осіб, як Сапфо 

– античну поетесу, книги якої було спалено і дійшли її вірші до нас в переказах, 

переписах, де знову ж поетичний підтекст про знищення та приховування, 
замовчування багатьох поетів, твори яких невгодні владним структурам, тому: 

"...рани пристрасних книг 
 забинтовують марлею диму! (завісою невизнання) 

 А до рани митця 
Прикладають лавровий листок."  (4) 

  (замість увінчати лавровим вінком слави) 

          Згадує автор і Гомера, і Евріпіда, роздумує про їх долі, долі митців не 
визнаних за життя, але по смерті, принісши славу землі, на якій жили і творили, 

стали не лише визнаними, але й дійшло до суперечок, кому саме називатись їх 

батьківщиною. 

Це доля чи не всіх великих людей, що помирали в злиднях, принісши світову 
славу своєму краю, але отримували її лише після смерті.  
 Одна з поезій присвячена В. Симоненку, жертві тоталітарної машини, 

епіграфом до якої є слова І. Драча, також шістдесятника, як і В. Симоненко, що 

подарував Україні безсмертні слова: 
"...Можна все на світі вибирати сину, 
 Вибрати не можна тільки Батьківщину!" 

          Не ці слова хотіла чути тогочасна влада, тому зробила все, щоб замовчав 
поет у молодому віці. 
          Це невеличке дослідження історичного аспекту в поезії Валерія Назаро-

вича Герасимчука, яка хоча й не сягає багатьох томів, та є багатогранною і 
цікавою, допоможе глибше осягнути велич і трагізм світової й вітчизняної 
історії всім, хто того прагне. 
           Валерій Назарович зробив великий внесок у історію рідного краю, 

написавши гімн Тетіївщини. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Життя іде і короваї місяться” 

(Валерій Герасимчук і сучасність) 



 
            Сьогодні Валерію Назаровичу присвоєно 

звання “Заслужений діяч мистецтв України”. Це 
свідчить про те, що його творчий внесок у 
літературу не залишився поза увагою, а став 
здобутком українського народу. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У кожного своя історія, 
Своя земля, своє життя. 
У кожного народу доля 
Повторюється у віках.  

 

Минали дні, роки, століття –  

Йшов час. Його не зупинить... 
Шумерський світ убило лихоліття, 
Його уже ніхто не воскресить. 
 

Хіба що пам’ять на папері, 
Що із минулого пройшла через віки, 

Відкривши істину митцеві, 
Щоб написать життеві сторінки. 



 

Історія – гірка людськая доле, 
Що від шумерів знову ожива 
На сторінках оновленого часу, 
В історію України ввійшла... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я вирішила дослідити творчість мого земляка В.Н.Герасимчука, сучасника української літератури. Його 

творчість мене вразила  своїм поглибленням в історію. Ми повинні пам’ятати свою історію, особливо це 
важливо для сучасного покоління.  

Подих історії ... і ... вічність 
Як сходинки у майбуття... 
Прекрасні цінності одвічні, 
Немов краплиночки буття. 
Шумерський світ чи світ Єгипту 
Чи піраміди? Зикурат? 

За милий погляд Нифертіті, 
За усмішку й красу Шубад! 

Народи гинули від воєн... 

Цивілізації щезали... 

На Землю рани незагойні 
Безжально й дико накладали, 

І на це все дивились зорі... 



Так і Шумер помер ... і щез. 
Про все дізнатись як сьогодні? 

Як вирвать ті часи з тенет? 

Та вийшли з забуття безодні,  
Бо жив... Митець, творив Поет, 
Який умів відчути серцем... 

І ніби покликом душі 
Незримі струни, може вперше, 
Творили дітища-вірші. 
Про славний Ур, красу Шумеру, 
Що милий серцю у сто крат 
В душі, в табличках, без паперу 
Оспівував красу Шубад. 

Бо що усі ті зикурати, 

Бо найдорожче – то життя. 
Життю радіти, і кохати, 

І трепетно плекать буття. 
Бо ці лиш істини одвічні 
Відображають сенс життя 
Безсила перед нами вічність... 
Любов врятує майбуття... 

 


