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специФіка реалізації світоглядних позицій д. креМеня  
в збірці «елегія троянського вина»: до питання вивчення 

літератури рідного краю в старших класах

назаренко л.а.
загальноосвітня школа № 11, Миколаїв

у статті зроблено спробу аспектно осмислити поетичну майстерність д. кременя, його світобачення, звер-
нути увагу на їхню актуальність, довести смислову значущість алюзії, її нерозривний зв’язок зі змістом, 
спроектувати влив художніх творів на свідомість учнів-читачів.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. у шкільному курсі 
української літератури чимало уваги приділяють 
урокам рідного краю, оскільки вони сприяють 
розвитку духовного світу учнів, близькі за сво-
єю тематикою до поглядів і переконань читачів. 
Поезію дмитра кременя, лауреата національної 
премії України ім. Т. Шевченка, виокремлюють 
із сучасної літератури за відвертістю й ліриз-
мом, інтелектуальністю й свободолюбством. та-
кою є збірка «елегія троянського вина» [3], у якій 
автор звертається з приязністю до читача, уво-
дить у світ, який вирізняється моральною чисто-
тою. назва книги вказує на меланхолічну зажуру 
поета через утрату рідного краю, зраду народу 
й підміну ним моральних цінностей.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Спробу оцінити творчість д. кременя здійсню-
вали письменники, критики й літературознавці: 
о. ігнатович, Ю. ковалів, в. коротич, П. Мідян-
ка, о. Сизоненко, П. Скунц, і. чендей. Його доро-
бок привертає увагу різних поколінь, але поезія 
митця настільки багатогранна й багатоаспектна, 
що заслуговує на увагу знову й знову. Пробле-
мами естетичного виховання школярів засобами 
художньої літератури переймалися н. волоши-
на, А. Лісовський, А. Ситченко, Б. Степанишин, 
В. Шуляр. Методисти досліджували не лише 
виховний вплив мистецтва слова, а також його 
здатність розвивати розумовий потенціал учнів.

Формулювання цілей статті. Мета статті по-
лягає в огляді тематичних канонів збірки «еле-
гія троянського вина», аналізі алюзій у дороб-
ку д. кременя, оцінці ролі художніх творів на 
морально-емоційне й інтелектуально-естетичне 
становлення учнів-читачів.

виклад основного матеріалу дослідження. 
добірка поетичних творів розпочинається вір-
туальною молитвою, у якій автор дякує Богові 
за те, що зберіг милу серцю людину, що після 
«тривалих доріг» дає можливість повернутися 
додому, зберегти в душі найкраще почуття. Саме 
любов’ю до рідного краю, родини просякнуті всі 
вірші митця. учні з цікавістю читають його по-
езії, оскільки д. кремінь постає перед ними ле-
вом, благородним поетом «любові й шпаги», який 

силою слова бореться за єдність рідної землі. 
Його ліричний герой у поезії «Після потопу» пе-
реживає за долю країни. він звертається до сві-
домості українців: «а ми? де ми в карпатській 
україні?/ де красне Поле – січове, святе?», про-
буджуючи таким чином почуття власної гідності. 
таке риторичне запитання звернене передусім 
до особистостей, внутрішній світ яких багатий 
і неординарний. звертаючи увагу на витоки на-
шого народу, його вірування, автор роздумує над 
походженням українців, всього живого.

картина світу в уяві митця надзвичайно 
широка, вона набуває емоційного забарвлення. 
учні-читачі розуміють, що в душі поета органіч-
но поєднуються почуття до Миколаєва, ольвії, 
острова Березань, Мигії, Дикого Поля, Кінбурну, 
лисої гори. однаково близькими для нього ста-
ли Слобідка, Соборна й Флотський бульвар, хви-
люють Понт евксінський (чорне море), гіпаніс 
(Південний Буг) і Синюха. Антична таємничість 
приваблює й веде діалог з читачем. «вітриль-
на столиця» для митця не перелік географічних 
назв, а місце, яке уславили козаки й адміра-
ли, історію якого не завжди шанують нащадки. 
Світ співвідноситься з потребою в духовній ре-
анімації культурного відродження й історичної 
пам’яті. у поезії «Прощання з морем» майстер 
слова пише зі щемом у серці про «продану га-
вань» «міста святого Миколи», про те, як дівчата 
з легкістю продають своє «кохання» за кордоном. 
однак, митець сподівається, що «зелений ліх-
тарик засвітить на Флотський бульвар», і море 
людських голосів ще озветься на вулицях міста. 
змістова складова в поєднанні з формою твору 
посилює осмислене сприймання прочитаного, 
емоційно-смислову реакцію читача завдяки ви-
користанню художніх засобів.

історичне минуле для поета – це фундамент, 
на якому будується майбутнє, без його уважного 
вивчення й глибокого шанування високо не зле-
тиш, тому не забуває д. кремінь і про своє кар-
патське коріння. згадку про ужгород, чоп, кар-
пати знаходимо в спогадах митця. вартісними 
для поета є «і жмуток смутку в батька на чолі, / 
і свіжий смак суханської форелі. / і теплий при-
смак попелу й землі. / і сміх родини, й запах 
батьківщини». одухотвореність образів проймає 
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душу, пробуджує вир емоцій. розмова, яку веде 
митець з читачами, задушевна і відверта, поєд-
нує спогади і сучасність, тому ціннісні орієнтири 
формуються в учнів природно, на народознавчо-
му підґрунті. в уяві виникають картини життя, 
які близькі учням.

космос душі ліричного героя відкривається 
школярам у рядках: «не бачиш ти, що дієть-
ся навколо, / Пропав Мамай, і шабля, й кобза, 
й кінь». апелюючи до совісті народу, д. кремінь 
просить зберегти нашу землю, й не віддати її ні-
кому на сміх. ніби, передбачаючи події сьогоден-
ня, автор закликає: «хай братнє серце стане су-
веніром, / а не кривава дрібка чавуну», оскільки 
ті, кого ми вважали братами, нині ладні вбити 
на «троянському валу». відчуття тривоги турбує 
своєю непередбачуваністю. ніде не декларована 
відданість поета своїй землі й народові проявля-
ється в його переживаннях, людяності й любові. 
вони возвеличують людину, а не лише відзна-
чають її настрої.

Поєднання індивідуального сприймання з ро-
зумінням задуму автора зближує письменника 
й читача, між ними встановлюється зв’язок од-
нодумців, який здатний забезпечити подальше 
формування морально-вольової сфери, естетич-
но-оцінного ставлення. а. Ситченко переконаний, 
що кожен може мати власну думку про витвір 
літературного мистецтва, проте зобов’язаний 
знати й авторську ідею твору, навколо якої 
в певному контексті найбільш повно реалізуєть-
ся фактор єдності переживань окремої людини 
з іншими [4, с. 3]. опора на читацький досвід дає 
можливість заглибитися в зміст твору, спроекту-
вати пізнавальну діяльність учнів.

Жанрові норми відтворено в західноєвропей-
ських і античних традиціях. естетична й стиліс-
тична форми демонструють національно-куль-
турну специфіку. невимушеність переходів 
у поезіях свідчить про внутрішню організацію 
митця. Мимоволі учні-читачі замислюються 
й над екологічними проблемами. Поет вважає 
важливим зробити все, щоб у цьому світі росли 
«незастронційовані гриби». риторичне запитання 
ліричного героя налаштовує на роздуми про збе-
реження навколишнього світу:

а як ми навчились топтати
цю землю без краю і меж…
невже оця річка вмирати
Повинна, коли ти живеш [3, с. 11]?
це не надокучливе моралізування, а високі мо-

ральні принципи, оскільки визначають не лише 
дидактичну мету, а й містять переконання. з по-
гляду поета, можна врятувати Землю з Божою до-
помогою. Звертання до Месії, відтворення Біблій-
них сюжетів, відлуння ремінісценції знаходимо 
в алюзіях, які використовує автор. усе це розрахо-
вано на читацький досвід і ерудицію читачів, які, 
доклавши розумових зусиль, можуть розкодувати 
зміст твору, зачаруватися таємничістю слова.

в. ісаєв розуміє інтерпретацію алюзії як при-
йому художньої виразності, що змістовно збага-
чує текстову інформацію, створюючи численні 
асоціації шляхом натяку на події, факти, реаль-
них осіб [2, с. 191]. усвідомлене використання не-
маркованих цитат, натяків на персонажів літе-
ратурних творів, міфологічні сюжети є одним із 
проявів інтертекстуальності.

через оказіональну алюзію (посилання на іс-
торичні факти, особистості, міфи) відтворено 
митцем 1) грецьку сторінку минулого території 
україни: «та в україні ми – немов у трої», «на 
рідному троянському валу», «чи ждало ти такої 
одіссеї», «ця амфора ольвійська замала», «і сам 
я кентавр, у світильник кіпріди вкидаю соло-
му»; 2) середньовічну таїну данте: «пекельних 
дев’ять кіл», «в харона човна позич», «і відгука-
ми дантових терцин поезія пекельна осявала»; 
3) вплив Шевченкової поезії: «І виріс я на чу-
жині, / і сивію іще до ювілею», «ми діти Месії 
й тараса»; 4) згадку про видатних особистостей: 
«навік німує чорновіл», «Січові антонюки, він-
грановські реєстрові», «це ти, мандрівецький фі-
лософ»; 5) Біблійні сюжети: «наче цвях із Божо-
го розп’яття», «і вони побачили Месію… / він 
спустивсь тихенько із небес», «українська Ма-
донна народить нам Месію в журбі молодій», «не 
називай моє імення всує»; 6) історичне минуле: 
«Пан-отаман ізнов на коні?», «і в козацьких очах 
трава», «пропав Мамай»; 7) фольклорні традиції: 
«б’ються ці запитання, як риба об лід», «мій коти-
горошку», «коні вороні», «ходить у лузі лелека». 
Феномен такої алюзії полягає в тому, що автор, 
крім того, що пише про те, на чому добре розумі-
ється, прагне мати інтелектуальних, спостереж-
ливих, інтелігентних читачів, які не байдужі до 
свого історичного коріння, подій сьогодення. го-
ловним є текст. Його зміст відтворює емоційний 
стан ліричного героя, звернення до традиційних 
тем, сюжетів, образів, а також впливає на спосіб 
мислення і відчуття учнів.

Функції оцінно-характеризуючої алюзії да-
ють змогу добирати асоціативний ряд до слів. 
відбувається дифузія мистецтв, яка сприяє фор-
муванню естетичних смаків учнів. Прикладом 
слугують такі рядки: «як посмертний літопис 
кульбаб», «і життя, як любовна ромашка» (поезія 
«Скраєчку міфа»). в уяві вимальовуються дві 
картини: «Кульбаба» О. Безсмертної та «Букет 
із гладіолусів, лілій і ромашок» к. Моне. Скром-
ні квіти, у першому випадку, з жовтих, симво-
лу добра й дитинства, незримо перетворюються 
на біляві парашутики, що асоціюються з плином 
життя. у християнстві інше символічне значення 
цих квітів – горе, тому гіркий присмак мають 
рядки. з ромашками пов’язане ворожіння: ко-
хає – не кохає, а також це символ родини, добра, 
природної краси. у житті повсякчас чергуються 
білі й чорні смуги, пощастить – не пощастить, 
присутній момент вибору.

цей стилістичний прийом використано також 
стосовно народнопоетичного образу зорі: «летить 
моя зоря», «зоря небесної крає межі», «і прилине 
святий Миколай / воскресити зорю з-за лима-
ну», «а любов – зоря», «зоряний вік», «у зоряні 
трави падаю сам», «молодими, як зорі, вустами», 
«зоря на коліна впаде», «а зоря над тобою згорі-
ла». Семантичне навантаження образу зорі – ді-
вчина, краса, природа, життя, молодість, якщо 
народжується, й старість, якщо згасає. виникає 
співчуття ліричному героєві у плинності часу 
й життя, враження неповторності моменту.

образ матері постає перед читачем як символ 
берегині роду, добра, Божої Матері, яка піклуєть-
ся про народ: «над світом Мати з тривоги, болю 
й радості стоїть!», «Ти на землі будувала, / як 
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маленький вокзальчик, це щастя земне». Про своє 
кохання до неї автор говорить щиро і відверто. 
художні засоби змодельовано таким чином, що 
школярі, читаючи їх, проймаються переживання-
ми ліричного героя, у них виникають патріотичні 
почуття, формується естетичний смак.

Феномен текстоструктуруючої алюзії полягає 
в розкритті тематичної спрямованості худож-
ніх творів. Поезії у збірці – суголосні добі, вони 
сентиментальні й романтичні, патріотичні й мо-
рально-етичні. читачі відчувають їхню потужну 
енергетику в персоніфікованих образах річки, 
зорі, сонця. Мистецьке слово поета малює в уяві 
картини то рабської покори українців, то трагічні 
сторінки історії, то розчарування через підміну 
понять. Сумує поет через те, що зникають од-
вічні цінності: «все місто суверенне – сувенір», 
«знов сувенірні на землі гуцули», «тут і птахи, 
і люди – сувенірні». Болем відгукується в серці 
д. кременя химерний світ, у якому ніщо не вар-
тісне, оскільки майбутнє мало кого турбує. автор 
звертає увагу на комплекс меншовартості, при-
таманний нашому народу, на рабський стан:

Ми і досі в космічній безодні – хахли
Малороси…
вже такий малорос маловодний дніпро,
так нас мало грядуще тривожить.
із дитячих лобів прозирає тавро [3, с. 82].
Слово, яким послуговується д. кремінь, спо-

внене філософічності, набуває трагічних акцентів: 
«Мова моя солов’їна – / з присмаком Соловків». Її 
він відчуває й відокремлює з-поміж інших мов. ін-
коли ліричного героя охоплює почуття самотності, 
від якого він шукає розради в інтернеті. у такі 

хвилини ні слава, здобута за життя, ні світове ви-
знання не радують. «Самотнє соло» поєднується 
з журою зими. ліричний герой не зачудовується 
відомістю, вона для нього – «поговір, окраса і кра-
са». золоті сурма відгудуть, а «злиденна пава» за-
лишиться одинокою. Життя видається зорею, яка 
летить, крає небо, залишаючи лише відбиток, «як 
димок від сигарет». у поезії «катер порятунку» 
життя й загибель зображено як дві половинки 
людського буття, які, незважаючи на плин часу, 
постають то рятувальним колом, то барвінком. 
автор не боїться пройти дев’ять кіл пекла, смерті, 
оскільки впевнений, що його погляди «не розтерти 
прахом між чобіт».

На думку В. Бойченка, в його ранці (себто, 
учительському портфелі) лежить маршальський 
(шевченківсько-лауреатський жезл! Він певен, 
бо дмитро кремінь – поет з народження, вре-
шті, поет від Бога [1]. Погляд критика, творчість 
д. кременя дають можливість читачам переко-
натися у величі майстра слова, його обдарова-
ності й далекоглядності.

висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальшого розвитку в цьому напрямку. 
отже, зустріч з поезією д. кременя дарує есте-
тичну насолоду, можливість осягнути світ, зако-
хатися у свою малу батьківщину, інтелектуально 
й духовно зрости. Поет стає для школярів близь-
кою людиною, своїм, рідним. Єдність ціннісних 
орієнтацій, пізнавальної діяльності з читацьким 
досвідом дає змогу школярам реалізувати свій 
інтелектуальний потенціал. Перспективою є по-
дальше знайомство з творчістю митця й спроба 
осягнути геніальність його творів.
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специФика реализации Мировоззренческих позиций д. креМеня 
в сборнике «Элегия троянского вина»: к вопросу изучения 
литературЫ родного края в старших классах

аннотация
в статье сделана попытка аспектно осмыслить поэтическое мастерство д. кременя, его мировоз-
зрение, обратить внимание на их актуальность, доказать смысловую значимость аллюзии, ее нераз-
рывную связь с содержанием, спроектировать влияние художественных произведений на сознание 
учеников-читателей.
ключевые слова: поэзия, аллюзия, лирический герой, художественное произведение, эстетическое 
воспитание.
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SPeciFiciTY OF THe realizaTiOn OF THe wOrlD-OuTlOOk POSiTiOnS  
OF D. kreMen in THe cOllecTiOn «elegY OF THe TrOjan wine»: 
TOwarDS THe queSTiOn OF STuDYing THe liTeraTure  
OF THe MOTHerlanD in THe HigH ScHOOl

Summary
the article makes an attempt to comprehend the poetic skills of d. Kremen, his world view, to pay 
attention to their relevance, to prove the semantic significance of allusion, its inseparable connection with 
content, to project the influence of art works on the consciousness of students-readers.
keywords: poetry, allusion, lyrical hero, piece of art, aesthetic education.


