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 «Тільки два українських поети були перекладені в Японії – 

всесвітньовідомий класик Тарас Шевченко (ХІХ століття) і сучасна поетеса 

Людмила Скирда…» 

Тадаукі Асаумі, Японія, 2004 

 

 «В Італії вийшла книга української поетеси Людмили Скирди, і це не 

буденна подія. Це долучення української літератури до сучасного 

європейського контексту, це присутність України в Європі, це її позитивний 

образ…» 

професор Нікола Франко Баллоні, Італія, 2009 

 

 «Вихід книги Людмили Скирди у Відні довів, що український дух, 

українська культура і мова перенесли всі часи нужди, заборон, пригноблення, 

утисків і воскресли як Фенікс з попелу…» 

Борис Ямінський, Австрія, 1994 

 

 «Перекладаючи книгу Людмили Скирди «Райнські елегії», я не раз 

дивувалася її здібності так глибоко увійти у чужу культуру і чуже буття, 

увиразнивши в них і найпрекрасніше, і найтиповіше…» 

Анна-Галя Горбач, ФРН, 1996 

 

 «Поезія Людмили Скирди нас «гіпнотично вабить і кличе» 

притаманними їй глибиною і вірністю класичному духу…» 

професор Феодор Катсікарос, Греція, 2009 

 

 «Впродовж моєї довготривалої роботи над перекладами поезій 

Людмили Скирди я сконцентрувала свою увагу на головному, аби провести 

французького читача крізь палку і талановиту українську душу…» 

Ніколь Георгакелос, Франція, 2011 
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 «Поезія Людмили Скирди самобутня, глибока, імпресіоністична, 

емоційно насичена і водночас універсальна. Я маю на увазі теми, що 

притаманні поезії різних народів на цій землі, але зрозумілі кожному – краса, 

гармонія, любов, щастя, людина і природа…» 

П’єтро Джованні Доннічі, Італія, 2009 

 

 «Немає сумніву, що видання книги Людмили Скирди «Мелодії 

чотирьох сезонів» принесе їй ще більше друзів у Китаї та ще більшу 

популярність, а відтак культурна взаємодія та співробітництво між Китаєм та 

Україною увійдуть до нової епохи ще тісніших зв’язків…» 

Чень Хаосу, КНР, 2011 
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Людмила Скирда – це одне з небагатьох українських імен вже добре 

відомих за межами нашої держави. Її книги перекладені англійською, 

італійською, арабською, німецькою, французькою, грецькою, японською, 

російською, узбецькою, китайською, іспанською мовами. Вони здобулись на 

прихильність і читачів, і спеціалістів. Так, професор Феодор Катсікарос у 

статті, присвяченій виходу книги «Грецькі елегії», підкреслював відданість 

поетеси класичному європейському духу; професор Нікола Франко Баллоні 

наголошував, що вихід книги української поетеси «Метелики і квіти» в Італії 

– це долучення цілої української літератури до сучасного європейського 

контексту; відомий китайський поет і державний діяч Чень Хаосу відзначив 

великий інтерес в Китаї до України та української літератури, що його 

викликали книги Людмили Скирди «Подих Китаю», «Мелодії чотирьох 

сезонів» та «Голоси Піднебесної», видані китайською; знаний японський 

поет та кіносценарист Рей Наканіші підкреслював величезну роль книг «Сад 

любові і сонця» та «Чарівна мушля» у розбудові позитивного іміджу 

України. 

Справді, роль культури і, зокрема літератури, в сучасному 

комунікативному просторі величезна. Адже – це найкоротший шлях до серця 

людини. І можна собі тільки уявляти, скільки цих доріг і стежок було 

прокладено до читачів планети завдяки книгам української поетеси, виданим 

не тільки усіма мовами ООН, а й багатьма іншими.  

Чому так сталося? На це питання є вичерпна відповідь у передмові до 

вибраного поетеси «Ad astra!»: «Мені здається, що так, як християнство свого 

часу врятувало і зберегло для людства античну культуру, так само 

слов’янська духовність надасть невдовзі європейській культурі могутню 

вітальну транзиторність, енергетика котрої допоможе вистояти перед 

суховіями маскультур. Одним з переконливих аргументів на користь цієї 

тези, на мою думку, є поезія Людмили Скирди, однієї з найяскравіших 

особистостей нашого сучасного Парнасу. Адже її твори ввібрали в себе і 

просвітлену гармонійність еллінських часів, і обожнювання краси в дусі 
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раннього Відродження, і альтруїстичну моральність класичного гуманізму, і 

примхливу іронічність куртуазних стилів, і релігійне моралізаторство 

православ’я, і якусь грайливість розкішного модерну, і психологічний 

міфологізм, притаманний нашому національному менталітету»1. Важко не 

погодитись з автором. Та я б додав від себе: «А ще Доля…». 

Я добре пам’ятаю публікацію першого вірша Людмили Скирди 

«Чекання» на сторінках газети «Літературна Україна». За вікном вирували 

шістдесяті. Не можу не сказати кілька слів про цей неймовірно цікавий 

період у нашому житті. Люди, які пережили ці часи у великих містах, 

безперечно отримали «вакцинацію» свободи. Дивовижним чином мистецтво і 

література України в той час солідаризувалось з європейськими процесами 

через контактні ареали Польщі, Чехословаччини, Болгарії, Угорщини і т. п. В 

цьому зв’язку цікава історія першого вірша поетеси. Не часто буває, коли 

перша публікація робить ім’я автора відомим. Але саме так трапилося у 

випадку Людмили Скирди. Вірш було передруковано рядом зарубіжних 

видань: у Канаді, США, ПНР. Цей факт дав підставу для офіційної критики 

звернути особливо пильну увагу на поетесу (тоді ще школярку). І саме 

відтоді почався процес її сходження на вершини великої літератури. А от як 

сама поетеса згадує атмосферу шістдесятих. «Тоді у мистецьких колах люди 

знайомились надзвичайно швидко. Це був своєрідний «бум», а може, «пік» 

людського спілкування, коли після сталінської атмосфери доносів і нагляду 

усі раптом відчули свободу і розкутість. Усі довіряли всім і всі усіх мали за 

друзів. Я пригадую, що в той час у мене було два телефонних блокноти, бо 

всі прізвища до одного не вміщувались. Цей короткий період відлиги, 

створивши феноменальний духовний прорив, мабуть, назавжди залишиться в 

наших душах своєрідною духовною Меккою, ностальгічні спогади про яку 

вже ніколи нас не залишать, адже подібного більше не трапилось на нашій 

дорозі. 
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Існує латинський вираз «Magna civitas, magna solitudo»* – «велике місто, 

велика самотність». Практика шістдесятих його повністю заперечує. Саме до 

Києва «стягувались» найкращі сили України. Тогочасна інтелігенція була 

просто-таки одержима ідеєю консолідації. Фізики були найбільшими фанами 

поетів і художників, кінематографісти братались з літераторами, актори з 

журналістами, лікарі з композиторами і т. д. і т. п. Колись прем’єри у театрах 

перетворювались чи не на всенародні акції, коли тисячі людей прагнули 

потрапити на спектакль і оточували театр як під час облоги, а на вернісажі 

стояли багатогодинні черги. Як давно це було…»2. 

Вперше я побачив Людмилу на засіданні студії «Молодь». Вона вчилась 

на першому курсі університету і була страшенно подібна до балерини – 

витончене обличчя з впалими щоками, величезні сіро-голубі очі, гладенька 

зачіска, горда голівка. На неї хотілося дивитись і дивитись. Щось екзотично 

модільянівське було в цій дівчині, щось, що не лише викликало візуальний 

інтерес, а й діставало глибше, пробуджувало натхнення. Я не знав, що на той 

час вже добре відомі художники-шістдесятники Григорій Гавриленко та 

Віктор Зарецький намалювали її портрети, славетний експресіоніст, один з 

найстаріших скульпторів України, друг Архипенка і Цадкіна, Макс Гельман 

закінчував її скульптурне погруддя, а сам Микола Вінграновський запросив 

до свого фільму «Берег надії». Можливо, велику роль відіграло і те, що на 

зміну американському гламуру 50-х з Мерлін Монро на чолі, приходив новий 

інтелектуальний стиль 60-х зі своєю новою естетикою і новою аскетичною 

красою. Було щось неймовірно загадкове у цих витончених обличчях Лючії 

Бозе, Анук Еме, Моніки Вітті, та й Лариси Кадочнікової – героїнях нового 

кіно, які дуже швидко почали уособлювати новий естетичний тренд. 

Людмила Скирда безперечно в нього вписалася.  

Надзвичайно цікавою і новою прикметою тодішнього мистецького 

життя стали своєрідні салони, де збиралась театрально-художньо-

університетська молодь. В мешканні Зарецьких на Рєпіна був цілодобовий 

                                                 
* Велике місто, велика самотність (з лат.). 
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мистецький клуб національно заангажованої інтелігенції. У Юрка Ткаченка 

на Лисенка збирались кінематографісти, у Леся Герасимчука на Пушкінській 

– поети, у Миколи Рапая на Чкалова – скульптори і актори, а у Сергія 

Йосиповича Параджанова на площі Перемоги – найславетніші представники 

не лише української, а й світової мистецької еліти.  

Ось як згадує Ірина Жиленко свої перші відвідини Леся Герасимчука: 

«…Атмосфера справді інтелектуальна. Кава, кулеметні черги англо-франко-

польської мов, сигаретний дим стовпом, тонкі дотепи, естецькі розмови і 

жарти. Дуже гарні вірші читав Микольця Вінграновський. Та, мабуть, 

найяскравіше враження від Людочки Скирди. Ото вже бурхливий салонний 

вихор… Людка справді – фантастична!»3 «…Якось зробили (в компанії з 

Щербаками, ще з кимсь) наліт до художниці Олі Петрової. В неї були якісь 

ленінградці – чоловік і жінка. Вони як роззявили роти на нашу появу, так і не 

закривали, аж поки ми не відбули. Людочка зачарувала їх. Була - як ніколи! 

фейєрверк і блиск! Така потрясна імпровізація, що ми валилися зі сміху зі 

стільців. Така європейська прекрасна кобіта – артистична, безподібна, 

елегантна, іскрометно-дотепна. Від цього вечора лишилося приємне відчуття 

руху, польоту, легкості, урбанізму…»4. «…Народ бо молодий, талановито-

винахідливий, раз у раз гальванізований генієм енергії та артистизму – 

Людмилою Скирдою»5. 

Чому я згадую ці, здавалось би, не такі вже й значущі моменти? Саме 

тому, що вони були колисками нонконформізму, внутрішнього тяжіння до 

свободи, творчої самодостатності, духу експерименту і новаторства, які 

набагато років наперед визначили розвиток української культури. 

У контексті радянського герметизму – це був фантастичний прорив у той 

інший, вільний світ, омріяний, але досі не знаний. Наше життя шістдесятих 

було наскрізь просякнуте інтелектуальними знаками, геніальними текстами, 

пророчими смислами. Це без перебільшення була епоха романтизму, 

піднесено прекрасна, відчайдушно юна, сповнена світлих мрій і високих 

поривань. Про те, що цей новий чудовий світ був переповнений сексотами 
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КДБ, ми не задумувалися, не здогадувалися. Душа прагла ідеалізму і творила 

його самотужки, не озираючись на вчорашній день.  

Будучи студенткою першого курсу, Людмила Скирда подає свою збірку 

до видавництва «Молодь». Вихід першої книжки поетеси співпав з появою 

знакових книг славетних шістдесятників – Миколи Вінграновського, Василя 

Симоненка, Бориса Олійника, Івана Драча, Віталія Коротича, але ця книга 

одразу зайняла своє особливе місце на літературному Олімпі. Вона 

презентувала своєрідну і талановиту урбаністичну лірику, традиції якої в 

українській літературі і до сьогодні дуже скромні. Відтак поява поета-

урбаніста одразу стала помітною і притягальною. У своїх спогадах Ірина 

Жиленко зі захватом пише про автора «Чекання», як поетесу, що органічно 

презентує надзвичайно високий рівень культури, на жаль, в той час не завжди 

притаманний молодим авторам. Справді, книга викликала неабиякий 

розголос, в тому числі і за кордоном. Особливу увагу творчості Скирди 

приділили польські критики. Так, професор Єжи Єнджеєвич, видатний 

польський дослідник творчості Тараса Шевченка, переклав вірш української 

поетеси «Уроки польської», який був надрукований у журналі «Пшиязнь». 

Відомий перекладач української літератури Флоріан Неуважний, зокрема, 

писав: «Розвиток української поезії настільки бурхливий і швидкий, що Ліна 

Костенко, Драч і Коротич – це вже сьогодні свого роду класики, а їх місце 

зайняло покоління нових молодих поетів з Людмилою Скирдою та Ігорем 

Калинцем на чолі»6. Професор Стефан Козак, найактивніший промотор 

української літератури в Польщі, присвятив творчості Людмили Скирди цілу 

лекцію у Варшавському університеті, в якій порівнював поетесу з молодим 

Миколою Бажаном. Поет і критик Остап Лапський в статті про Людмилу 

Скирду стверджував, що Скирда наслідує гуманізм Максима Рильського: «Це 

ті ліричні широти, на яких поезія Скирди і Рильського зустрічатимуться. Її 

«я» – з його «людиною»7. Професор з Бордо Еміль Крюба також стає 

пропагандистом Людмили Скирди. І таким чином її ім’я стає досить-таки 

відомим за межами тодішнього СРСР.  
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У своїх мемуарах Дмитро Павличко згадує, як під час участі у роботі 

Генеральної сесії ООН у Нью-Йорку його з Іваном Драчем запросили на 

вечерю тамтешні українці, яких цікавили лише три імені – Ліна Костенко, 

Людмила Скирда і Василь Голобородько, про що поети і прозвітували в ЦК 

КПУ. Скажу одразу, що одного такого звіту було достатньо, аби перекрити 

кисень цим людям дуже і дуже надовго, що вочевидь і сталося. Адже друга 

книга Людмили Скирди з’явилася лише через десять років після виходу 

першої.  

Але повернемось до «Чекання». Я добре пам’ятаю вечір поезії у 

єдиному, так би мовити, арт-кафе «Мрія» на Леонтовича, де тоді 

молодюсінькі Ірина Жиленко, Микола Вінграновський і Людмила Скирда 

читали свої вірші. Це було назавжди незабутньо – вулканічний, божевільно 

популярний Вінграновський, чудесна, витончена Жиленко і 

кінематографічно прекрасна Скирда. Саме поезія в період шістдесятих стала 

якимось надзвичайним явищем нашої культури і, на жаль, ніколи більше не 

була об’єктом такої любові і захвату, як в ті часи. Я думаю справа тут у тім, 

що у суспільстві, як зараз кажуть, виник «запит» на певні волевиявлення і 

саме поезія першою відгукнулась на нього. Що ж стосується Людмили 

Скирди, то вона, безперечно, одна з перших «інтегрувалась» у європейський 

простір. І це не відчути було неможливо. Сафо, Фаон, Шекспір, Ксенофонт, 

Вагнер, Шопен, Міцкевич, Незвал, Хікмет, Бах, Веласкес, Клодт та інші – в 

першій книзі це не просто перелік, це мистецьке коло, в якому поетеса 

почувалась природно і легко.  

Збірка «Чекання» (1965) вийшла друком, як вимагав тогочасний 

протокол, у видавництві ЦК ЛКСМУ «Молодь», але це була абсолютно не 

комсомольська книга. В ній не було жодного «паротягу» (вірша про партію, 

Леніна, революцію), не було, взагалі, громадянської тематики, що не просто 

здивувало, а навіть обурило деяких критиків. З’явилась ціла низка статей 

(навмисно не згадую авторів), в яких юна поетеса отримувала добрі 

штурханці за свою безідейність і зарозумілість. Ну якщо відсутність Маркса 
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та Енгельса ще сяк-так пробачалась, то присутність Дідро і Дьюї 

засуджувалась завзято і категорично. В цих віршах, просякнутих 

європейським естетизмом, було щось незвично чужинське. Всі ці Екзюпері і 

Ксенофонти викликали лише роздратування, оскільки до інтелектуальних 

«батлів» ті писаки ще були явно не готові: 

 

   Мене зустрів гостинно Ксенофонт 

   І так талановито заспокоїв, 

   Що щезли всі підозри: «Суєта 

   Зникає поступово. Без Фаона 

   Сапфо не здобула б тії корони, 

   Яку тобі готує доброта. 

   Люби латинь…». 

 

І хоча в книзі було багато любовної і пейзажної лірики, лірики 

пронизливої, світлої, яка безперечно заслуговувала на окрему розмову, 

поетесі інкримінували нехтування громадянським життям країни, схиляння 

перед Заходом. На захист талановитої авторки виступив досвідчений критик 

Абрам Кацнельсон і гроза графоманів, опозиційний інтелектуал, вже 

надзвичайно популярний Євген Сверстюк. Одним словом, відбувся обмін 

думками, який залишив багато питань з боку офіціозу. 

Цікаво, що естетичні тенденції, які з’явилися у першій книзі, в 

основному продовжились і розвинулись у подальшій творчості. Вже перша 

книга Людмили Скирди зробила її ім’я не просто відомим, її поезія стала 

впізнаваною. І хоча критика і вітчизняна, і зарубіжна наполягала на тяжінні 

Скирди до українських неокласиків, зокрема Рильського, насправді, її в той 

час надихали Галчинський і Тувім, Аполлінер і Жакоб, Ріцос і Сеферіс. 

Пригадую вечір французької поезії у Спілці письменників України, 

ініційований тоді надзвичайно популярним професором із Бордо Емілем 

Крюба. Свої переклади на тому незабутньому зібранні читали Віталій 
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Коротич, Іван Драч, Микола Лукаш, Григорій Кочур, і зовсім юні Людмила 

Скирда та Михайло Москаленко. Вечір пройшов з величезним успіхом. А 

далі були вечори американської, грецької, польської поезії, усі приблизно в 

тому ж складі. Така собі передова група євроінтеграторів шістдесятих. Як 

багато для започаткування цих процесів зробили корифеї Григорій Кочур і 

Микола Лукаш! І якими бажаними були ці перші кроки для спраглої 

аудиторії творчої молоді тих років.  

Оте життя з поезією і в поезії було, як я зараз розумію, одним з 

найбільших дарунків долі, дарунком абсолютно унікальним і неповторним, 

бо хіба можна повторити молодість? Через багато років, вже живучи у Відні, 

Людмила напише вірш «Було те давно…», фрагмент якого не можу не 

процитувати: 

 

  А потім заходили в теплу кімнату, 

  Яку не берусь нині я описати. 

  Це був Вавілон і уся комуналка, 

  Що діється там підглядала у шпарку. 

  Та й справді, там діялось щось таємниче, 

  Там каву варили, горіли там свічі 

  І вірші ночами читали до ранку, 

  Що вкрай дратувало оту комуналку. 

  Які ми щасливі були й безтурботні. 

  Не вірилось, що наближається Кодня. 

  Розтоптані долі, покраяні крила, 

  Та й тих, що вціліли, ціпком молотили. 

  Сьогодні ми є! Тож нащо нарікати? 

  Але в нас живе те перерване свято, 

  Що дух звеселяло, що нас гуртувало, 

  І стало початком, і стало началом. 

  Живе в нас ота недоспівана пісня. 
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  І це вже назавжди, і нині, і прісно. 

 

Господинею цієї кімнати в комуналці безперечно була Ірина Жиленко, 

яка знову ж таки, через багато років у своїх спогадах блискуче відтворила оту 

неповторну атмосферу радості творчого натхнення.  

Коли «Чекання» з’явилося на світ, Людмила щойно закінчила перший 

курс філфаку. Попереду була університетська сага довжиною у чотири роки. 

За сучасними критеріями Людмила була справжньою зіркою факультету, 

адже в той час видання книги у такому юному віці було явищем далеко не 

буденним. Треба сказати, що саме в цей період вона починає активно 

займатися перекладами. До цього її заохочують професор Білецький і його 

чарівна дружина Тетяна Чернишова. Людмила відвідує Болгарію, Латвію, 

Грузію, Чехословаччину, де знайомиться з найпопулярнішими і 

найвідомішими представниками літератури, кіно, образотворчих мистецтв, 

театру тощо. В її життя входять Стефан Цанєв, Радой Ралін, Маріс Чаклайс, 

Імант Зієдоніс, Роберт Стуруа, Тенгіз Абуладзе, Отомар Крейч та інші. До 

цього часу належать і перші проби пера у галузі мистецтвознавства. 

Людмила пише два надзвичайно цікаві есеї про вже широко відомого 

художника Григорія Гавриленка, друга Сергія Параджанова і Миколи 

Бажана, та майже невідомого легеня зі Львова – Івана Марчука, який через 

надцять років створить витончено аскетичний портрет поетеси, що 

відбиватиме її глибоку духовну сутність. В цей же час до Києва приїздять на 

запрошення театру Івана Франка талановиті заньківчани Наталя Лотоцька, 

Богдан Ступка, Сергій Данченко. Саме вони стануть творцями  геніального 

«Тев’є».  З ними Людмилу знайомить Дмитро Павличко. Відтак мистецьке 

коло поетеси стає все ширшим і ширшим, все цікавішим і значущішим. Що 

мене завжди дивувало в Людмилі Скирді, так це якийсь дивний і, в той самий 

час, органічний «кентавризм» поетично-богемного і науково-дослідного 

темпераментів в одній людині. З одного боку – незрівнянний артистично-

поетичний вибух, з іншого – глибока, серйозна, прискіплива, дисциплінована 
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людина, здатна годинами просиджувати у бібліотеках і архівах. Коли я 

приїхав на архівну практику до Львова, мені тільки лінивий не розповідав 

про студентку з Києва, яка прочитала і переклала чи не весь архів Богдана-

Ігоря Антонича. Це була Людмила Скирда. За кілька років до написання 

дипломної роботи вона вже ретельно до неї готувалась. Та вочевидь у 

двадцять років можливе усе неможливе. І це в Скирді буквально 

заворожувало. Поети присвячували їй вірші, художники малювали її 

портрети, а славетний Олександр Білаш з Михайлом Ткачем присвятили 

свою чудесну пісню «Ластівка», яку вперше виконали на весіллі Людмили 

Скирди. Це знамените весілля відбулось у вересні 1967 року. Людмила 

Скирда одружувалась зі студентом-міжнародником Юрієм Костенком. 

Це весілля стає яскравою і гучною подією у житті столиці. Його фільмує 

знаменитий оператор Юрко Ткаченко. На ньому присутній урядово-

мистецький бомонд, поети від Бажана до Драча проголошують тости, звучать 

урочисті акорди. Щоправда того ж вечора плівка з камери Ткаченка була 

конфіскована КДБ і відтак назавжди зникла у таємній безодні. Рік минув 

напрочуд швидко. Юрко Костенко отримав направлення до Міністерства 

закордонних справ, Людмила Скирда – до аспірантури. Невдовзі постало 

питання про вибір теми кандидатської дисертації. За кілька років до цього 

моменту Валерій Шевчук запропонував їй почитати вірші нікому невідомого 

репресованого поета Євгена Плужника. Це була його книга «Рівновага». 

Відтоді і назавжди поетеса закохалася в творчість цього поета. Саме Валерій 

Шевчук і висловив припущення, що можна було б спробувати написати 

першу дисертацію про, вже щойно виданого в Україні, Плужника. Людмила 

западає на цю ідею з усією пристрастю свого юначого захвату і запалу. Так 

затверджується тема: «Творчість Євгена Плужника (поет і час)».  

Я добре пригадую інноваційні завзяття в наукових колах тих часів. Я 

писав першу дисертацію про репресованого Григорія Косинку, Микола 

Ільницький – про Богдана-Ігоря Антонича, почалися дослідження творчості 

неокласиків і футуристів… Хотілося чим швидше відійти від шаблонів 
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соцреалізму, а нові імена безперечно були чи не найкращим, як тепер сказали 

б, інформаційним приводом для розмов про літературу з нових ліберальних 

позицій. Та коли дисертація була готова до захисту, суспільна атмосфера 

разюче змінилася. На зміну «хрущовській відлизі» прийшли суворі протяги 

брежнєвської пори. Без певної огиди ці часи просто неможливо згадувати, 

адже на наших очах відбувалися просто-таки фантасмагорійні перформанси з 

людьми, яким ти вчора довіряв або якими ти вчора навіть захоплювався. 

Почалися арешти, цинічне фабрикування справ, підступні провокації, підйом 

сексотства, затяте культивування інтернаціоналізму і радянського 

патріотизму.  

Ірина Жиленко згадує: «Суспільство і літературний офіціоз 

гіпнотизували своїми залізними соціалістичними стереотипами. 

Соціалістична ідеологія вимагала від письменника випікати єдино 

«насущний» хліб, і читач мусив давитися тим хлібом... Душа, як води, прагла 

краси, гармонії і справедливості, а натомість нам, розіп’ятим на хресті двох 

жорстоких ідеологічних зіткнень, підносили губку з оцтом потворності, 

дисгармонії і насильства»8.  

По всіх фронтах розгорталася боротьба з націоналізмом. Цю вакханалію 

очолив емісар Кремля, улюбленець Суслова, секретар ЦК КПУ з ідеології 

пан Маланчук. Важко було зустріти людину, гидка зовнішність якої повністю 

відповідала мерзенній сутності її. Філологічний факультет, де вже працювала 

поетеса, практично був підрозділом КДБ. Обшуки у студентських 

гуртожитках, партійні і комсомольські кампанії «по виявленню і 

засудженню», нагляд всіх за всіма. Необережне слово або якийсь наївний 

самвидав могли коштувати не лише студентського квитка, а й свободи. Що 

вже казати про дисертацію, присвячену «ворогові народу». І в цьому пеклі 

працює молодий викладач, ім’я якого вже внесене до списку заборонених 

авторів. Перший помічник Щербицького Віталій Врублевський у своїй книзі 

згадує: «Єдиним словом Маланчук дозволяв собі вирішували долю 

письменника, журналіста, режисера, встановлюючи над ним власну особисту 
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цензуру. Списки складалися і весь час поповнювалися. Я умовив друзів, щоб 

вони їх принесли мені. Як з’ясувалося, в них уже значилося близько 20 

чоловік: Драч, Скирда, Гуцало, Горлач, Симоненко, Вінграновський, Борис 

Олійник, Некрасов, Тельнюк, Ліна Костенко, Харчук, Леонід Коваленко, 

Дмитриченко, Голобородько, Дзюба, Бердник, Куліш, Сільвестров, Ященко, 

Грабовський»9.  

Відтак двічі Вчена рада університету забороняла за вказівкою з ЦК вже 

призначений захист дисертації. Справу вдалося довести до логічного кінця 

тільки після зняття Маланчука з посади. Якось у розмові зі мною поетеса з 

притаманною їй філософічністю зазначила, що подібні труднощі треба 

трактувати як незаперечне благо долі. Вони гартують характер, позбавляють 

рожевих ілюзій, викликають самоповагу, увиразнюють почуття гідності. Та й 

сам народ сказав: «Все, що не робиться, то на краще».  

Дивно, але саме в ці досить-таки складні і суперечливі часи поетеса 

підготувала до друку книгу абсолютно екстравагантних віршів, публікація 

частини яких на сторінках «Літературної України» викликала справжній 

стрес у принишклих поетичних колах. Я добре пам’ятаю, який жорсткий 

«прочухан» отримала головний редактор Маргарита Малиновська за ці 

добірки у ЦК. І з якою гордістю вона нам про це розповідала, вочевидь, 

пишаючись своєю сміливою редакторською політикою. Книга називалася 

«Композиції речей». Разом з книгою Ірини Жиленко «Автопортрет у 

червоному» вона була винесена на спеціальне обговорення розширеної 

редколегії видавництва «Радянський письменник», на якій була, як тоді 

казали, одностайно «зарубана», як книга, що не відповідає моральним 

нормам будівника комунізму. Ірина Жиленко згадує, що Людмила на 

редколегію не з’явилася, і це, вочевидь, вирішило її долю. «Автопортрет» же 

був невдовзі виданий. Треба сказати, що як це не парадоксально, а й досі 

«Композиції» не надруковані. Це безсумнівно свідчить про те, що поетеса з 

якихось причин не хоче друкувати ці вірші. Я поставив це питання авторці. 

«Розумієш, – сказала вона, – ця книга свідчення неймовірної душевної 
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дисгармонії, у якій я жила кілька років до захисту дисертації. Університет 

мене давив усією силою ідеологічного відстою, в якому перебував тоді. 

Пригадую, як найбільш заангажовані вірнопіддані партайгеноссе, просто 

жахались при зустрічі у коридорі від мене як від чуми. Все це не могло не 

травмувати, не терзати душу. І все це не могло не вилитись у вірші. Вірші 

були якісь дивні, ні раніше, ні пізніше нічого подібного я не писала. Скажімо 

на обговоренні дехто вважав, що це перша книга еротичної лірики в 

українській поезії. І це не може не хвилювати, оскільки наша молодь просто 

не готова до сприйняття подібного чтива. Хтось різко критикував за 

наслідування чужого нам духу західного світу, хтось обурювався, скільки у 

молодої людини роздратування і роздраю. Одним словом, книга викликала 

масу негації. Але, чесно кажучи, мені самій вона теж не подобалася. Я твердо 

знала, що оця розгнівала і схарапуджена поетка таки точно не я. Я прекрасно 

розумію, що це документ часу і свого роду звинувачувальний вирок часу, 

але…». Я вислухав уважно поетесу, але… я з нею не згоден, бо досі пам’ятаю 

з тих часів: «У тій неприбраній кімнаті, де тіні ладять вир скажений, 

з’являлась я у білім платті, мов не своя, мов навіжена…». Скільки роздумів і 

домислів викликав цей вірш, скільки розмов і суперечок… А величезне 

напівшпальти фото поетеси Андрія Лівня… Все це було сміливо, 

неординарно, прекрасно, загадково.  

Відстань між першою книгою Скирди «Чекання» і другою «Сходи» була 

довжиною понад десять років. Поетесу починають потроху друкувати. Я 

знаю, що велику допомогу у цьому здійснював Борис Олійник. Ліна 

Костенко, Василь Симоненко, Микола Вінграновський та й багато інших 

письменників повернулося в літературу завдяки його безкомпромісній і 

активній підтримці.  

Кілька слів про «Сходи» (1976). Цю книгу приємно було взяти до рук. 

Білий, з легким урбаністичним начерком, супер (худ. Ольга Петрова), 

чудовий портрет Андрія Лівня, свіжі, прозорі вірші. Цикли «День трави», 

«Зустрічі при мольберті», безперечно, були новим словом в тогочасній поезії. 
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Не за формою, а, скоріше, за концептуальною відстороненістю від зовнішніх 

прикмет тогочасності і зосередженістю на внутрішніх порухах людської 

душі. Душі витонченої і трепетної. Рафінованість, естетизм, 

інтелектуальність – все це виявилося не чим іншим, як стилем поетеси, 

однаково впізнаваним і в першій книзі, і в книгах останніх років. Про 

художній стиль написано тисячі сторінок, включаючи і сотню моїх, але дивна 

річ, цей предмет дослідження виявився доволі ефемерною субстанцією, 

якоюсь чи летючою, чи вислизаючою з рук. І справді фатально-бунтівна 

інтонація «Композиції речей»:  

 

  Ти просиш: «Проїдьмо в осінь. 

  У тебе запали щоки. 

  І я прошу: по дорозі  

  Мені б за кермом трохи»… 

  Простигле кермо випросила, 

  Зі плеч попелясту ламу, 

  І за хвилину викреслила 

  Ірпінь, що розтанув за нами. 

  Ох, прокачу тебе в осінь! 

  Скрегоче, мов кречет, дросель. 

  Попереду грань – Голгофа… 

  Облиш свої ахи-охи. 

  Я кілометри нанизую 

  На шию собі намистом… 

 

 Або ось ця інвектива: 

 

  О, як того, хто греба вензелями 

  Бояться ті, що носять крові плями  

  На рукавах камзолу. 
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  Слухай цар: поет – пророк! 

  Поет – свята корова! 

  І якщо десь держава гірко хвора 

  Сокирою пера у кров не край! 

  

Оця гнівна інтонація зникла назавжди… Натомість з’являється чиста 

медитативна нота «Над нами пропливуть роки, проллється часу чисте 

злото…». Так почалося входження у світ вічних цінностей нашого буття – 

природи, філософії, мистецтва. Цей світ залишиться з поетесою назавжди. 

Вона ніколи не писатиме на актуальні теми, і саме тому її поезія несе в собі 

якусь позитивну позачасовість, що, вочевидь, і є ознакою справжньої поезії. 

Не можна не згадати просто-таки знаменитий вірш «Мене малює тихий 

чоловік», вірш, який Сергій Параджанов знав напам’ять, адже це була 

посвята його близькому другові Григорію Гавриленку. Постать художника 

Григорія Гавриленка в культурному житті 60-70-х років без жодного 

перебільшення була знаковою. Композитор Валентин Сільвестров, 

художники Валерій Ламах і Григорій Гавриленко по суті очолювали  

товариство інтелектуалів Києва і фактично не мали конкурентів за рівнем 

енциклопедичних знань і таланту. На жаль, Ламах і Гавриленко вже давно 

залишили цей світ. А от Валентин Сільвестров став всесвітньо знаним 

композитором і видатним мислителем. Без жодного піару, про який тоді 

навіть і не здогадувалися, ці люди були гуру свого часу, викликали не просто 

повагу, а щось більше. «Світ чистої духовної прозорості…» – ця парадигма 

Валерія Ламаха стала своєрідним кодом не лише його «Книги схем», а й 

творчості його друзів. Особливо це було помітним у пронизаних світлом 

жіночих портретах Григорія Гавриленка. Він малював Людмилу Скирду 

тричі: у 1964, у 1969, у 1978 рр. Усі ці роботи – просто втілення ніжності і 

поезії. Безсумнівно, поетеса була однією з улюблених героїнь митця, 

оскільки саме світло, яке боготворив художник, пронизує її сутність: «А я, 

неначе свічка. Все в мені таке ясне й прозоре, мов живиця. Ось на вікно 
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сідають голуби. І на моїм рамені біла птиця». Як цей легкий начерк нагадує 

образи Ботічеллі чи П’єро делла Франческа!  

Добре відомо, врешті про це пише і сама поетеса у своєму другому есеї 

про Гавриленка, що Григорій Іванович був справжнім знавцем китайської 

філософії і поезії. Вже під час своєї першої зустрічі з Гавриленком у 1964 

році вона була вражена глибиною його «екзотичних» знань і зачарована 

віршами Лі Бо, які художник знав напам’ять: «…Мені здається, що 

найближчим Гавриленку поетом був все-таки Лі Бо. Можливо, у них було 

щось спільне в ставленні до природи, а може, цей поет був йому близьким 

своєю постійною і невтомною закоханістю в життя як божественну сутність. 

До того ж Лі Бо був надзвичайно освіченою людиною. Він вважався одним із 

найбільших інтелектуалів свого часу. Блискуче засвоїв дещо ортодоксальну 

конфуціанську науку, добре знав історію і літературу Китаю, а в зрілому віці 

почав віддавати перевагу даосизму, в якому відбилась народна фантазія і 

народна стихійність. Коли йому запропонували посаду високого чиновника, 

він відмовився і, як казав Гавриленко, став китайським туристом номер один. 

Все своє життя він подорожував по рідній країні, насолоджуючись 

близькістю до природи і не знаючи ні біди, ні розчарувань. Мені здається, що 

і сам художник хотів прожити своє життя радісно і світло, задовольняючись 

мінімумом благ його і віднаходячи у ньому максимум насолод. Як шкода, що 

подібна наука жити майже не доступна нам, рабам соціуму. 

 У Гавриленка були улюблені вірші, які він читав напам’ять 

надзвичайно своєрідно, як прозу, і завдяки такій інтерпретації смисл текстів 

ставав стократ рельєфнішим і зрозумілішим. «Сосна біля південної веранди», 

«Самотньо сиджу в горах Цзинтіншань», «Вірші про чисту річку» і т. д. 

Потім годинами я перечитувала славетних поетів-танців, і мене буквально 

поглинала атмосфера просвітленої рівноваги і легкості, коли душа стає 

невагомою, звільняючись від дріб’язку маленьких і великих чвар, і ніби 

розквітає під сонцем поезії. Саме він навчив мене розуміти і любити 

поетичне слово, прищепив мені любов до класики в усьому, до ясності і 
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простоти»10. Отак доля зробила свій черговий оберт і у 2010 році, 

перебуваючи у Китаї, Людмила Скирда написала чудесний цикл віршів, 

присвячених Лі Бо, ніби завершуючи тему, розпочату півстоліття тому.  

Друга книга Скирди «Сходи» мала цікаву критику. Не можу не 

процитувати есей «Повернення» друга поетеси Юрія Щербака на сторінках 

«Літературної України»: «І теплий дім на білому снігу, і мирна тиша пагорбів 

розлогих, і люди повертаються з дороги, і рідний край дарує їм снагу…». 

Небагатьом сучасним поетам притаманна така прозорість світосприйняття, 

така чистота погляду на життя, таке елегійне проникнення у стан людської 

душі. Стаючи під прапори «класицизму», «академізму», Людмила Скирда 

прилучається до однієї з кращих традицій української поезії, традиції 

позначеної безсмертними іменами, справжнім інтелектуалізмом і 

довершеною літературною майстерністю»11.  

У 1977 році Людмилу Скирду приймають до Спілки письменників 

України, в цьому ж році вона отримує звання доцента. Поетеса перестає бути 

«літературним вундеркіндом» (Ю. Щербак). Натомість з’являється і в 

характері людини, і в її творчості справжня філософічна зосередженість. 

Вочевидь дається взнаки і професійна глибина, і професійна 

відповідальність. Відповідальність перш за все перед своїми студентами, які 

її обожнювали, і які нею щиро захоплювалися.  

А Україна, переживши арешти і політичні процеси, здається, остаточно 

звільнилася від романтизму 60-х і з головою пірнула у «застій». То були 

достоту складні часи, і можна тільки позаздрити поетам, які мали можливість 

реалізувати себе деінде, як Вінграновський і Драч у кіно, Коротич, Олійник, 

Павличко – у редакторській діяльності, Скирда – педагогічній. Адже це був 

поступ… 

У цей час кіноактриса Лариса Кадочникова знайомить Людмилу Скирду 

з модним і талановитим фотомайстром Ігорем Костіним, який буквально, як 

кажуть, з першого погляду, запросив поетесу на фотосесію, в результаті якої 

з’явився знаменитий фотопортрет Людмили Скирди. Парадоксальність 
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ситуації полягала в тому, що цей портрет поетеси, фактично забороненої в 

Україні, обійшов чи не увесь світ. Ігор Костін був активним автором журналу 

«Soviet life», що виходив багатьма іноземними мовами і розповсюджувався 

тільки за кордоном, популяризуючи кращі здобутки Радянського Союзу. 

Саме в номері, присвяченому Україні, Людмила Скирда представляла молоду 

українську поезію. Її портрет, надрукований на весь формат сторінки, 

настільки сподобався, що автор отримав за нього кілька зарубіжних премій. 

Пізніше, під час аварії на Чорнобильській АЕС, він перший підніметься на 

гвинтокрилі над палаючим реактором, зробить потрясаючі фото, які обійдуть 

весь світ, отримає велику дозу радіації, лікуватиметься у Франції і виживе, 

аби продовжувати нести правду про Чорнобиль. Людмила розповідала, що її 

чоловік, Юрій Костенко, в цей час перебував у Нью-Йорку на сесії ООН і, 

абсолютно випадково розгорнувши часопис, побачив свою дружину по 

сусідству з Олесем Гончарем, Олегом Антоновим, Миколою Амосовим – 

світочами української культури і науки. Ця, майже казкова історія, свідчила 

про те, що за великим рахунком справедливість завжди торжествує. Взагалі з 

портретами Людмили Скирди пов’язано багато цікавих історій. Перша мала 

місце у далекому 1963 році, коли ще школяркою вона брала участь у 

Всесоюзній нараді молодих письменників у Москві. Її фото разом з Павлом 

Григоровичем Тичиною було надруковане на обкладинці газети «Moskow 

news», що виходила англійською мовою для внутрішнього вжитку в країні. 

Куратором від ЦК ЛКСМ в Україні пан Литвин, який супроводжував 

українську делегацію, по приїзді негайно доповів про ЧП – контакт 

комсомолки з американською пресою. Перший секретар ЦК ЛКСМУ Юрій 

Єльченко викликав школярку «на килим». За хвилину все з’ясувалося, і 

дівчину з миром відпустили. Але який сюжет? Яка інтелектуальна вбогість! 

Трохи пізніше, десь у 1965 році, Віктор Зарецький написав чудовий 

портрет поетеси, сповнений внутрішньої динаміки  і якоїсь сонячної світлої 

енергії. Але коли трапились перші арешти, творчі кола Алли Горської 

оголосили аукціон, і портрет Людмили Скирди було продано, а згодом 
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вивезено до Канади. Ці гроші пішли на допомогу родинам заарештованих. 

Щось подібне відбулось і з третім портретом, який художник закінчив 

незадовго до своєї смерті. Портрет поетеси в стилі сецесії. Зі Швейцарії 

приїхав колекціонер пан Андре Фель і відібрав з десяток картин Зарецького 

разом з портретом Людмили Скирди для купівлі. Коли художник сказав, що 

цей портрет не належить йому, пан Фель поставив умову – або все з 

портретом Скирди, або нічого. Віктор віддав портрет. Отак всі оці віртуальні 

дороги ніби віддавна вели до далеких світів Сходу і Заходу, що врешті і 

реалізувалося у 1988 році.  

До речі, я не знаю в сучасній Україні іншої людини, яка була б стільки 

разів і на такому рівні «оспівана» найвидатнішими майстрами, широко 

відомими у світі. Але це були, я б сказав, взаємонадихаючі контакти. 

Григорію Гавриленку, який тричі малював Людмилу, вона присвятила два 

чудові есеї та кілька віршів, Віктору Зарецькому, який її тричі писав, – есей і 

блискучий поетичний триптих «Портрет у білому», Івану Марчуку – чи не 

першу статтю про його творчість у далеких шістдесятих, Максу Гельману, 

який у віці 85 років ліпив поетесу, – зворушливу поезію, Миколі Компанцю, 

автору чудесного портрета олівцем, – сердечний пеан, Миколі Рапаю, який 

створив два скульптурних портрети поетеси і кілька малюнків, вона 

присвятила два натхненні есеї, китайському художнику Гао Ману – кілька 

віршів… А ще були роботи Ірини Вишеславської, Павла Бедзіра, Людмили 

Мєшкової, Ернста Дегаспері. 

А поки десятиліття до від’їзду за кордон сповнене величезного творчого 

підйому і справжніх здобутків у найрізноманітніших сферах поетичного, 

культурного і наукового життя України. Поетеса продовжує залишатись у 

своїй духовній «капсулі», не пише віршів про Леніна, не міняє друзів, не 

зраджує високих моральних принципів і всупереч усім не сприятливим для 

творчості обставинам все-таки інтегрується у культурницький контекст того 

часу і як цікавий літератор, і як цікава особистість. 
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У 1979 році виходить нова книга поетеси «Крила» у чудовому 

художньому оформленні Миколи Компанця. Це був своєрідний поетичний 

дарунок друзям з Грузії і Польщі, Болгарії і Латвії, пеан дружбі, але не в дусі 

інтернаціональної солідарності трудящих, як вчила КПРС, а ніжні послання, 

просякнуті людським зачаруванням, любов’ю, трепетом. І досі я вважаю, що 

ці вірші лишаються надзвичайно притягальною сторінкою у творчості 

Скирди, адже це були перші виразні кроки до справді європейського 

розуміння засад міжнародної демократії, демократії, що починається з 

контактів вільних людей у вільних суспільствах. Немає сумніву, що саме 

Людмилі Скирді судилося стати в нашій літературі справжнім інтегратором 

до європейського простору. І почався цей процес не з «Крил», а значно 

раніше – з першої збірки «Чекання», віршів «До латині», «Міцкевич», 

«Уроки польської», «Революційний етюд Шопена», «Гауйя – Сігулда» і т. п.  

У книзі «Крила» легко вгадувалися персоналії Маріса Чаклайса, 

Ярослава Івашкевича, Анджея Вайди, Стефана Цанєва, Радоя Раліна, Єжи 

Харасимовича, Георгія Шенгелая та ін. Всі ці імена безсумнівно належать до 

золотого фонду не тільки рідних країн, а й цілого світу. Більшості цих людей 

вже нема з нами. Всі вони за віком були значно старші за Людмилу. Але в її 

поезіях вони живі і палкі, безмежно талановиті і неповторні. Так магія і 

справжньої дружби, і справжньої поезії дарує безсмертя тим, кого ми 

любимо.  

Я добре пам’ятаю перший офіційний вечір поезії у палаці «Україна» 

«Так ніхто не кохав». Зала була вщерть повна людей, а справжнє сузір’я 

нашої поезії Олійник, Драч, Павличко, Вінграновський, Скирда – на сцені. 

Людмила читала любовну лірику з «Крил»: «О боже, як зоря горіла і гроно 

соком наливалось. Нам дозволялось мати крила, нам все на світі дозволялось. 

І ніч над нами нахилялась, і цілувала у чоло і все пливло, все оберталось і 

повторитись не могло. Вже ранок надимав вітрила, О скільки див у світі 

сталось, Але ніщо не повторилось, Лише кінчалось й починалось». Читала 
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натхненно, летючо, крилато. Мабуть був в усьому цьому чарі таланту ще й 

якийсь гіпноз, оскільки досі я пам’ятаю той день, ніби все це було учора.  
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Наступні 80-і роки у житті поетеси були надзвичайно плідними і 

цікавими. Чотири книги «Елегії вечірнього саду» (1983), «Дні і ночі» (1987), 

«Музика для двох» (1987) і «Гармонія» (1988) я б об’єднав у своєрідну 

поетичну сагу. Це книги світлої медитативної лірики, виразно пронизані і 

поєднані духом позачасовості, оскільки  зосереджені на вічних проблемах 

людського існування – природа, мистецтво, любов. Звичайно ж тематика 

книг значно ширша, але їх концепт обертається саме довкола цього 

філософського стрижня. Відомий літературознавець Микола Ільницький у 

статті «Смак барбарису», присвяченій аналізу творчості Людмили Скирди в 

ті роки, писав: «Людмила Скирда – це митець з власним обличчям. Це поет, 

яскравий і стихійний темперамент якого поєднується зі світоглядом 

інтелігента тонко розвиненої і освіченої натури. Надбання духовної культури 

– це один з органічних складників його таланту. Стихія така ж необхідна і 

природна, як і реальний світ природи»12. Важко не погодитись з цим 

твердженням, оскільки вся наступна творчість поетеси ніби потверджувала 

цю тезу, адже саме культура у найширшому розумінні цього поняття, або ж 

цього коду все більше і більше притягувала автора. Це було очевидним для 

всіх – і читачів, і критиків. Якось, один вже не молодий поет сказав мені: 

«Скирду без допомоги енциклопедії не втнеш». І справді, він мав рацію. Та 

головне не це. Поетеса вводила в обіг читача якийсь інший світ, якісь інші 

духовні виміри, якусь іншу психологічну атмосферу, що їх супроводжували 

ніжність, радість, сонячність, витонченість, мудрість, чистота і милосердя. 

Усі без винятку вірші цих книг нас ніби підносять над прозою буднів, ніби 

намагаються нас остаточно переконати, що життя прекрасне! Просто в це 

треба повірити раз і назавжди:  

 

  Воно ще триває, воно ще триває – 

  Прекрасне життя, так подібне до Раю. 

  Прокинутись вранці і в першому слові 

  Впізнати – це голос моєї любові. 



 28 

  А потім почути, мов сонце уздріти, 

  Небесні пташки за стіною – то діти. 

  І далі, мов диво, ввібрати очима – 

  То мамина посмішка неповторима. 

  І, двері розкривши у сніг-завірюху, 

  Осліпнуть від теплого погляду друга. 

  Ніколи не знати нудьги і гризоти, 

  Бо світить священне кострище роботи. 

  Поглянуть на небо, високе і тихе… 

  Це мир. Дім спокійно і лагідно диха. 

 

Я цитую ці рядки невипадково. Надворі 2016 рік. Російські війська на 

Донбасі. І оце «ще» у першому рядку вірша набуває абсолютно іншого 

пророчого смислу. А саме колишнє мирне життя, просто мирне, без усіляких 

матеріальних «накруток», справді, видається подібним до Раю.  

Мабуть жоден з критиків, що писали про творчість Людмили Скирди, не 

обминув своєю увагою вражаючі перегуки віршів поетеси з творчістю 

геніального Максима Рильського. Я маю на увазі не прихильність поетеси до 

сонету, який активно культивував класик, а зв’язки значно глибинніші і 

суттєвіші. Насамперед – це пафос людяності і оптимізму, відчуття гармонії 

світу, прагнення порушити так звані «вічні теми» буття, намагання 

осмислити непроминальні духовні і культурні цінності людства. До цих книг, 

як і до кожного довершеного поетичного явища, нелегко підступати з 

аналітичним скальпелем критика у руках. Вони являють собою таку 

цілісність, що бажання зберегти її недоторканою видається сильнішим за 

прагнення розчленувати на тропи і проблеми. Можливо, це і є один із тих 

випадків, коли чар поетичного обдарування робить критика просто вдячним 

читачем, а досліджуваний матеріал невловимо пульсує перед ним як повітря.  

Мабуть кожний поет протягом життя (кожний раз на вищому 

спіральному оберті) здійснює два маршрути, кажучи словами Людмили 
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Скирди, «…від Всесвіту – до світла у вікні»… і – навпаки. Ці маршрути, по 

суті, і визначають діалектичну єдність творчості, коли окремий досвід 

людини і загальний досвід людства стають нероздільною субстанцією 

художнього вираження. Як показало життя, саме до такого синтезу прагнула 

поетеса і на цьому шляху досягла визначних успіхів. 

Це помітили усі без винятку критики, які писали про ці книги в той час. 

Не можу не згадати захоплену статтю професора Тараса Салиги «Формула 

постійної змінності», в якій автор цитує величезну кількість віршів поетеси, 

просто насолоджуючись і мелодійністю тексту, і глибиною думки, і красою 

поетичного світу. В той же самий час критик прискіпливо аналізує 

версифікаційний рівень її поезії: «Людмила Скирда належить до тих поетів, 

які про музику вірша дбають постійно. Її вірш має свою внутрішню 

мелодику, свій мотив звучання, що починається з настрою душі і тихо, 

злагоджено, спокійно переливається у настрій самої ідеї. Удосконаленість 

техніки вірша, його форм, його зображувально-виражальних засобів поетеса 

вбачає у витонченій внутрішній інтенсифікації образу, який вона прагне 

психологічно наснажити. Це – майстерність!»13 Не можу не погодитись з 

відомим вченим-літературзнавцем. Та все ж таки головна цінність цих книг, 

на мою думку, полягає в незнищенній європейськості і утвердженні 

надзвичайно високого морально-етичного модусу життя і творчості, що 

робить ці вірші неймовірно актуальними, а, часом, просто злободенними. 

Сонети «О, матері, в своїх дітей вдихніть», «Життя - вівтар. Коли ти не 

приніс…», «А землю називали просто – Русь…», «Не бійтесь заглядати у 

словник…» та інші, здається, написані сьогодні, після Майдану гідності, 

після російської агресії, після зради владних олігархів. Я був просто 

вражений двома цитатами мудреців, які знайшов у статті Людмили Скирди 

про Бориса Олійника. «Не можу назвати багатство інакше як тягарем для 

чесноти» (Ф. Бекон) і «Той, хто має доброчинність в серці, не відчуває 

потреби у речах тлінних» (Альберті). Хіба ми не відчуваємо зараз щодня, чи 

не переконуємось щомиті, що саме награбовані гроші, на захист яких влада 
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стає охочіше, аніж на захист Вітчизни, є колосальною загрозою нашій 

державності. Поетеса наголошує: «…Ті, хто легко переступають закони 

власної совісті, Божі закони, назавжди руйнують у собі стрижень людської 

особистості, перетворюються на недолюдей»14. Як злободенно звучить ця 

теза сьогодні! Ось знову мене повернуло на сучасне. І цьому є пояснення – 

біль, що не вщухає…  

Але повернемось до віршів. Європейська культура в поезії… Ця складна 

проблема має так би мовити кілька понятійних рівнів. Візьмімо з них лише 

два – поверхневий, семантико-інформаційний і глибинний, гносеологічний. 

Яким же шляхом пішла Людмила Скирда? Зазначимо одразу – шляхом 

досить ризикованим. Називаю за змістом лише перші рядки віршів: 

«Праксителю! Коли б ти знав…», «Метелик зветься Поліксена…», «Дев’ять 

Дантових тіл…», «Ми Баха слухали в соборі…», «Читаю Гоголя ночами…», 

«Шуберт нашіптує щось неземне…», а ще Альбіноні і Гайдн, Сезанн і 

Сіслей, Пікассо і Матісс, Аполлінер і Гомер, «Махабхарата» та «Ілліада», 

Фелліні і Лелюш, а ще Аврора і Феб, Ахіллес і Сізіф, Агасфер і Аполлон… 

Чи не забагато культурницької інформації, чи не втомлює читача це 

наполегливе прагнення автора примусити кожного мислити масштабно і 

асоціативно, адже, як сказано, ерудиція – сестра асоціацій?  

На мою думку, цей самобутній, якщо не сказати, унікальний в сучасній 

українській поезії концепт, безперечно несе в собі величезну енергію 

інтелектуального позитиву і відбиває одну з плідних тенденцій розвитку – 

свого роду демократизації елітарно-рафінованих знань: «Дев’ять Дантових 

кіл… О, який реалізм! Шлях жахливих тортур Зверху вниз, зверху вниз. Тих 

впізнаю в лице, Цих душею вгадаю. Дантів рай. А що ж це? І не вірю, й не 

знаю»…, або «Як відблиск космічний, у кожній людині Є сила, що звалась 

колись «кундаліні». Так легко було мені серцем вбирати Розважливу 

мудрість «Махабхарати». І знати: усе від людини в людині. Безсмертна вона і 

вовіки, і нині». В кожному з цих шедеврів світової літератури, до яких 

звертається поетеса, є головні, так би мовити, відкриті морально-етичні 



 31 

плани, заради яких вони і були написані. В той же час, хіба ми наважимось 

стверджувати, що ці твори належать до тих, що ми часто перечитуємо, або до 

тих, що в якийсь інший спосіб рефлексують у нашій духовній свідомості? 

Поетеса ж робить сміливий крок назустріч цим творам, обминаючи «зони 

непроникненості» і спонукаючи читача наслідувати її приклад.  

Духовний досвід… Книги Людмили Скирди дають цікавий матеріал для 

роздумів над цим складним поняттям. Здається, поетеса свідомо намагалась 

торкнутись різних аспектів, що у сукупності творять духовну 

«консистенцію» особистості – історія, мораль, культура, релігія, природа, 

творчість. Ці грані в її творчості тісно взаємопов’язані між собою – творчість 

осяяна любов’ю, природа одухотворена творчістю, мораль невід’ємна від 

культури, історія зумовлена мораллю: «Я не мстила ні разу, не рекла: «Азм 

воздам». Пробачаю образи друзям і ворогам. Це не пересторога й 

всепрощенства синдром. Просто це перемога Любові над злом». Оці біблійні 

моралістичні модулі надзвичайно виразні у творчості Скирди і тоді, і зараз. 

Ми звертатимемось до них ще не раз. Але сьогодні, під час війни, хочеться 

процитувати вірші дещо іншого плану: «Де стояв батальйон ваш, хлоп’ята?» 

«Під горою в селі Бобилі» Не лишилось ні древа, ні хати На отій благодатній 

землі» або «Не вистачає світові любові, Але надміру сліз, надміру крові Оцей 

прекрасний світ, оцей дитинний, Не може вберегти од бід людина…». Як 

актуально звучать ці рядки сьогодні… 

Починалась «перебудова»… 80-і роки в творчості Людмили Скирди 

стали часом величезної концентрації її духовних зусиль. У цьому зв’язку не 

можемо обминути і науково-літературознавчу діяльність поетеси. Неквапом з 

української критики відходила усталена викривально-ярликова традиція, 

коли стаття в партійній газеті могла завдати письменнику суспільного 

остракізму, а часом коштувала самого життя. Партійність, народність, 

інтернаціоналізм потроху поступаються місцем студіям структуралістів, 

з’являється цілий ряд монографій про творчість Павличка, Олійника, Драча, 

Вінграновського, розгортаються цікаві дискусії. Колишні шістдесятники вже 
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стають майже класиками, а творча молодь хвиля за хвилею штурмують 

вершини поетичного олімпу. Життя стає енергійнішим і цікавішим. Все в 

очікуванні змін. Добре пам’ятаю величезну статтю Людмили Скирди «Поезія 

– це доля»,  яка у травні 1984 року започаткувала на сторінках «Літературної 

України» могутню і, мабуть, першу дискусію про шляхи розвитку тогочасної 

поезії. Цю статтю і критики, і поети просто розібрали на цитати, оскільки 

поетеса говорила в ній про головне – про духовні і моральні рушії творчості. 

Ця дискусія тривала досить довго, і участь в ній взяло багато людей, але 

нікому не вдалося взяти оту духовну висоту, що її продемонструвала поетеса. 

Пригадую, якось ми зустрілися по дорозі до університету. І Людмила 

просто поскаржилась мені на тогочасне керівництво і кафедри, і факультету. 

Незважаючи на колосальну кількість друкованих праць, монографію 

«Сучасна українська поезія», її, зважаючи на застереження ЦК КПУ, не 

відпускали у докторантуру, хоча тільки сліпий не бачив її безсумнівних 

успіхів та лідерські позиції у тогочасному літературному процесі. Фактично 

докторську дисертацію вона написала в процесі викладацької роботи, що на 

той час було просто-таки неймовірно. В цей же час виходить монографія 

Людмили Скирди про творчість Євгена Плужника, в основу якої було 

покладено кандидатську дисертацію поетеси. Це було перше в Україні 

літературознавче дослідження, присвячене геніальному поету, що стало 

своєрідним імпульсом до широкого вивчення його творчості. В житті самої 

поетеси Плужник займає безперечно значуще місце як певний духовний 

орієнтир. Я вважаю, що «Музика для двох» написана під величезним 

впливом цього поета. З іншого боку, тут може йтись і про значно глибші 

зв’язки, те, що ми називаємо «люди однієї групи крові». Я пригадую, як під 

час заборони на захист дисертації про репресованих авторів, Людмила 

сказала мені, що ні за яких обставин не зречеться своєї роботи і обов’язково 

діждеться часу, коли її можна буде захистити. Це було по-людськи 

надзвичайно благородно і красиво. Важливо, що цей юнацький 

перфекціонізм був виправданий на всі сто процентів. Адже тодішня пря з 
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цілою державницькою машиною зробила поетесу сильною, ні – просто 

непереможною. Думаю про те, що людське життя складається з вчинків і 

світла, і мороку. Десь зрадив, десь збрехав, десь поцупив, десь образив, десь 

скурвився, а десь пожалів, десь допоміг, десь прихистив, десь поділився і т. 

п. Оцієї половинчастої правди в житті Людмили ніколи не було, і, на щастя, 

нема досі. Вона іде дорогою світла завжди, скрізь, постійно. І цей її, з Божою 

допомогою, свідомий вибір, творить, справді, непересічну, я б сказав, 

унікальну індивідуальність, яку відчувають і цінують японці і греки, араби і 

китайці, італійці і німці, французи і узбеки. Ця «глобалізація» української 

душі, а по суті екстраполяція душевного світла і тепла для мене є одним з 

найзагадковіших процесів, що мають чи не космогонічну природу.  

І ще надзвичайно цікавий «оберт» долі поетеси. У 1983 році Людмилі 

Скирді запропонували вести культурологічну авторську програму на УТ 

«Живе слово». На той час єдиним письменником, що вигулькував на 

голубому екрані, був Віталій Коротич. У передачі «Документальний екран» 

він беззмістовно коментував показані події, що, зрозуміло, було зайвим 

напруженням  м’язів, оскільки більшість глядачів коментарів не потребувала. 

Вихід же «Живого слова» просто сколихнув телевізійний простір України. 

Першу передачу було присвячено Софії Київській. Софія була обрана 

напрочуд точно, адже це, як вважає видатний вчений Сергій Кримський, 

пам’ятка світового значення такого ж плану як грецький Парфенон і 

римський колізей. Цей храм втілює образ мудрості, а тому культурологічна 

передача ніби ототожнювалася зі світом великих знань. Діалоги з відомими 

вченими, якась нова інтонація гордості за свою історію, ототожнення 

Київської Русі з Україною, чудесний музичний супровід і витончена 

одухотворена ведуча, яка натхненно завершувала передачу власним сонетом. 

«А землю називали просто Русь». Враження якогось новаторського і 

сміливого дійства нікого не могло залишити байдужим. Передача стала 

популярною буквально в перший день свого народження. На жаль, ні до того, 

ні після, аж по сьогодні нічого подібного на наших екранах не було і нема. Я 
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часто задавав собі питання: чому? І зрозумів, що подібна передача повинна 

мати Автора, людину, що буде й інтелектуально, й емоційно перетравлювати 

певний матеріал як свій креатив, щось таке, що народжується ось тут, зараз, 

на очах глядачів, що до глибини душі хвилює автора і повинно схвилювати, 

«зачепити» інших. Тобто передачі повинні робити не просто «профі», а в 

першу чергу патріоти, люди, усе єство яких просякнуте любов’ю до своєї 

культури і своєї землі. У випадку Людмили Скирди ми мали щасливе 

поєднання інтелектуала, патріота, письменника і людини, ще й до того ж 

обдарованої артистизмом. Після від’їзду Людмили Скирди за кордон, на 

жаль, передача припинила своє існування. Минуло стільки літ, а я й досі 

пам’ятаю чудесну картинку: Людмила у білому вбранні, на тлі білої святої 

Софії і славетні рядки літопису: «І одяглася Русь у білу ризу міст».  
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Середина і кінець 80-х – це Чорнобиль і період перебудови, це час 

нездійснених надій і безплідних очікувань. Реформи Горбачова луснули, мов 

мильна кулька. В Україні почав формуватися Народний рух громадського 

спротиву, що, безперечно, не могло не вплинути на подальший розвиток 

політичних подій. Ми шкірою відчували, що крига скресла.  

Восени 1988 року чоловік Людмили Скирди Юрій Костенко обіймає 

високу дипломатичну посаду Постійного представника України при 

міжнародних організаціях у Відні. Загалом Україна мала тоді лише чотири 

такі позиції: у Відні, Нью-Йорку, Парижі та Женеві, які зазвичай обіймали 

найдосвідченіші зубри української дипломатії. Скажімо, у Нью-Йорку в той 

час працював Геннадій Удовенко – майбутній міністр закордонних справ, так 

само як у Парижі Анатолій Зленко – перший міністр закордонних справ 

незалежної України. Вперше на таку відповідальну посаду було призначено 

представника новітньої демократичної генерації. І в цьому прочитувались 

нові тенденції. Я пригадую як під час президентських виборів Білла Клінтона 

Хілларі агітувала американців лаконічно: «Голосуйте за одного, а будете 

мати двох». Щось подібне відбуватиметься і з усіма подальшими 

призначеннями Юрія Костенка. Адже роль його дружини у розбудові 

культурницьких відносин в усіх країнах, де їм довелося працювати, була 

величезною.  

Австрія зачарувала Людмилу буквально з першого погляду. Я це добре 

розумію, оскільки не раз відвідував цю країну. В Австрії найбільше вражає її 

слов’янськість. Недаремно в них існує прислів’я: «Той не австрієць, у кого 

нема бабці у Празі». Та й українська присутність досі відчутна у віденських 

ареалах – це і церква Святої Варвари, побудована ще за Марії-Терезії, і 

величезні архіви університетської бібліотеки, і пам’ятники та меморіальні 

дошки, і козацька церква на Калінбергу, і пам'ять про Кульчицького, і 

Українське філателістичне товариство, і чудова українська громада. А колись 

перший Президент України професор Михайло Грушевський видав саме у 

Відні німецькою мовою «Історію України», Іван Франко успішно захистив 
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докторську дисертацію і активно співпрацював з австрійськими газетами, 

професор Українського вільного університету Степан Смаль-Стоцький видав 

свою граматику українською мовою, в якій вперше визначив російську мову 

як діалект української, за що набув слави Герострата у славістиці, і Кость 

Левицький, і Михайло Лозинський, і Степан Рудницький, і Антін 

Крушельницький і ще десятки, а то й сотні послідовних оборонців українства 

жили і плідно працювали у Відні, видавали газети, часописи, книги. У Відні 

писала і лікувалась Леся Українка. Я не помилюсь, коли скажу, що 

найактивніші українсько-європейські контакти розвивались саме на 

віденському напрямку. Але за роки Радянського Союзу ситуація різко 

змінилась. І це зрозуміло, адже Україна стала частиною безнаціонального 

монстра. А жахливо-жорстоке винищення саме українців у Відні під час 

тимчасової радянської окупації завдало нищівного культурного удару по 

культурно-політичній діяльності української громади. Та незважаючи на все, 

Юрію Костенку та Людмилі Скирді досить швидко вдалося налагодити 

контакти з віденськими українцями, які перебували у жорсткій опозиції до 

Радянського Союзу і ніколи не відвідували Україну, а тим більше не 

спілкувалися з офіційними особами. А тим часом ішов 1990 рік, рік 

активного формування нових політичних сил під ідеологічним проводом 

Народного Руху України. Невдовзі Україна стала самостійною державою на 

мапі світу. Юрія Костенка було призначено послом України в Австрійській 

республіці. Відтак співробітництво з українцями набуло нових масштабів і 

нового змісту.  

Невдовзі на одній з дружніх вечірок вони познайомилися з цікавою 

людиною – інженером паном Вільгельмом Тіло. Литовець за національністю, 

він у німецькому таборі одружився з українкою. Отже вільно володів 

українською мовою і навіть займався перекладами. Саме пан Тіло 

запропонував українській поетесі перекласти її вірші і невдовзі рукопис 

першої книги німецькою мовою «День душі» було підготовлено до друку. 
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Тоді ж українська громада влаштувала перший творчий вечір поетеси, який 

викликав загальне захоплення і залишив добрі спомини назавжди.  

Вихід першої книги Людмили Скирди німецькою мовою у Відні 

перетворився на справжнє поетичне свято. Презентація відбувалась у самому 

серці міста, в польському культурному центрі. Тодішній посол ПНР в 

Австрії, а згодом міністр закордонних справ пан Барташевський запросив 

глав дипломатичних місій та міжнародних організацій. В презентації участь 

взяли славетний український гітарист Левко Вітошинський, 

всесвітньовідомий австрійський поет Ернст Дегаспері, одна з 

найпопулярніших польських поетес Ева Липська та інші. Так красиво 

Україна входила в європейський світ. Книги Людмили Скирди про Австрію, 

видані в Австрії, відіграли величезну роль в налагодженні і культурного, й 

інформаційного клімату, адже в ті часи Україну сприймали лише як синонім 

Чорнобиля. Демонстрація надзвичайно широкої обсервації, що її знаходимо в 

поезії Скирди, безперечно сприяла формуванню більш адекватного і 

привабливого погляду і на нашу країну, і на нас самих.  

Відгомін про цю чудову імпрезу дійшов аж до далекої Канади, де на 

сторінках газети «Вісник» Борис Ямінський писав: «Цей вечір у Відні довів 

те, що український дух, українська культура і мова перенесли всі часи нужди 

і заборон, пригноблення і утисків і воскресли як Фенікс з попелу. Це 

дозволяє нам сподіватися, що Україна, переживши такий складний 

теперішній час, стане зміцнілою політично і економічно демократичною 

державою, яка займе достойне її місце в європейській сім’ї народів»15. Немає 

сумніву, що роль Австрії у формуванні української культури величезна так 

само, як і значуща її роль у збереженні і розвої української культури періоду 

Австро-Угорської імперії. Тому прихильність до української поетеси не така 

вже й парадоксальна. І все ж є в цій історії певний перст долі. Нас австрійці 

сприймали як європейський народ, оскільки саме вони давно знали нас і 

зустрічали як після довгої розлуки, як справжніх друзів.  
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Нова книга поетеси «Медитації біля Стефансдому» стала захопленим 

пеаном Австрії. Книга просто просякнута ідеєю значущості культури в 

людській цивілізації, як вічного і до того ж безсмертного підмурівка. Цей чи 

не гіпертрофований культ культури (що швидше притаманний східним 

цивілізаціям), в контексті Заходу звучав якось особливо свіжо і цікаво. 

Складалось враження, що українська поетеса повертає європейцям їхнє ж 

багатство для нового подиху і нової радості.  

Поетеса настільки глибоко і так органічно занурилася у, по суті, чуже 

духовне буття, що виникає на загал теоретичне питання – а чи існують 

взагалі хоч будь-які бар’єри між національними культурами? Творчість 

Людмили Скирди є красномовним підтвердженням того, що таки не існують, 

та й навряд чи можуть існувати, адже культура – це своєрідна духовна аура, 

планетарна ноосфера, яка не може бути детермінованою територіально. Адже 

людство – це певна соборна індивідуальність, що складається з національних 

багатств і творить єдність космічного й божественного. Іншими словами, між 

культурами не існує бар’єрів, але всі вони залишаються національними, а 

відтак утворюють загальнолюдський контекст. Таким чином, завдяки долі і 

Божому промислу, нашій українській поетесі пощастило влитись у 

загальнолюдське безліч разів каналами багатьох національних культур і 

Заходу, і Сходу. Під таким скоріше культурологічним кутом зору ми й 

будемо розглядати подальшу творчість поетеси, що охопила неймовірно 

великий ареал – від Відня і Парижа до Токіо і Пекіна. 

«Медитації» – це цікава й корисна подорож Австрією, подорож крізь 

сторіччя і літа, крізь живопис і архітектуру, історію і науку, музику і 

літературу, політику і природу. Так, як не кожен українець розповість про 

Україну в такій обсервації, так само і не кожен австрієць знає стільки 

цікавого про свою країну, як це продемонструвала українська поетеса. Ці 

абсолютно професійні знання, пропущені крізь призму свого індивідуального 

погляду, сконцентровані довкола визначального і становлять головну 

родзинку цієї книги для австрійця, адже така приємна несподіванка від 
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іноземки не може не захоплювати. Всі ці вірші народжувалися абсолютно 

природно. Кожного разу імпульсом до написання був щирий захват. Вона 

блискавично реагувала на красу світу і не випадково саме в той час було 

написано чудовий маніфестарний вірш «Предмет поезії – краса», що відтоді 

править поетесі чи не за концепт творчості. 

 «Мотив у стилі бароко – поетична історія палацу Шенбрунн, одного з 

найвеличніших палаців Європи, який будували усі народи колишньої імперії, 

так само, як і палаци Хофбург та Бельведер: «Мад’яри, чехи, українці На цім 

плацу, на цім гостинці Під плитами лежать. Та, мабуть, буде необачно 

Промовить ніби ти незрячий: «Шенбрунн – це морок, зло». Ні, це не так. 

Шенбрунн – то чудо. Допоки є на світі люди, Допоки є добро». «Вілла 

Гермес» – зворушлива історія кохання імператора Франца Йосифа та 

імператриці Сісі; «Краса і любов» – вірш, присвячений Густаву Клімту, 

одному з батьків віденської сецесії; «Вічні запити життя» – філософське есе у 

стилі діалогу в ході екскурсії по музею; «Медитація з Фройдом» – кілька 

критичних уваг до славетного психолога; «Бал крізь сльозу» – пристрасний 

заклик до Європи пізнати Україну і далі, і далі, і далі. Читати цю книгу 

надзвичайно цікаво, оскільки читання перетворюється на ланцюгову реакцію 

різного роду питань, що на них хочеш сам знайти відповіді. Починаєш 

гортати альбоми Клімта і Рафаеля, прослуховувати Моцарта і Шуберта, 

перечитувати Фройда і Адлера, розглядати мапи Відня та Австрії, згадувати 

смак меланжу у кафе «Централь». Поетеса писала ці вірші у чи не найважчі 

для України часи початку 90-х. Невипадково у багатьох її віршах Україна 

присутня емоційно. Як, скажімо, у вірші «Було те давно…» або «І серпень в 

розпалі…»:  

 

  …На березі лунає вальс-бостон 

  Гасають дітлахи – казкові гноми. 

  А я пливу, яка солодка втома, 

  Неначе бачу феєричний сон. 
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  Ні, я не звикну до цього життя. 

  Для нас воно лишиться незбагненним. 

  Ось рідні верби, поряд липи й клени, 

  А решта – все зі сфери небуття. 

 

  Так не буває – мир і благодать, 

  А поряд, за горами, біль і горе. 

  Тут щось не те. І давить непокора, 

  І не дає в раю цім раювать. 

 

Згодом цей мотив у віршах Скирди зникне назавжди, але чи зникне він 

колись врешті з нашої свідомості. Адже наше, таке європодібне життя, по 

суті, не наблизилось до європейських стандартів ні на йоту. Немає достойної 

оплати праці, немає соціального захисту, немає правових механізмів, а, 

головне, не існує жодної некорупційної державної інституції. Як кажуть, «а 

віз…».  

Це щастя, що Відень, та й сама Австрія, давали можливість втекти, 

переключитись, перебудуватись на позитив іншої реальності. Обвал краси, 

новизни, знань, контактів – все це спонукало до тональності легкої, 

відкритої, захопленої, лагідної. Ось як згадує сама поетеса перші враження: 

«Я відкривала для себе Європу, її велику і величну культуру, її історію, її 

минуле і сучасне. Я добре пригадую свої перші відвідини Kunsthistorische 

Museum у Відні, однієї з найбільших європейських художніх галерей. Потім 

будуть Лувр і Прадо, Національна галерея в Лондоні і Пінакотека у Мюнхені, 

Музей д’Орсі у Парижі та Фламандський музей в Антверпені, музей Пікассо 

в Барселоні і музей Мемлінга в Брюгге. Десятки галерей, великих і малих, 

відвідаю я потім. Але оцей перший прихід до Kunsthistorische Museum не 

забуду ніколи. Виявилось, що саме тут знаходяться мої улюблені картини, 

оспівані мною ох як задовго до цього моменту. «Мисливці на снігу» Пітера 
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Брейгеля, «Мадонна в лузі» Рафаеля, «Алегорія» Вермейєра, «Вигляд з вікна 

майстерні» Фрідріха. Це якась фантастика, але справді, у моїй книзі «Сходи» 

ви знайдете масу художницьких ремінісценцій, ніби пов’язаних саме з цим 

музеєм, так само, як у книзі «Музика для двох» звучатимуть лише австрійські 

композитори від Моцарта до Малера. Що не кажіть, а наше життя 

оповивають таємниці...»16. 

Треба сказати, що Відень і тоді, і зараз є, по суті, своєрідною 

дипломатичною Меккою. Не один і не два дипломатичних корпуси 

«отаборились» в цьому місті, а значно більше, адже і організації ООН, і 

ОБСЄ, і безліч тимчасових переговорних груп – все це апріорі передбачає 

величезну кількість дипломатичних і міжнародних структур. Людмила 

Скирда з чоловіком опиняються у буквальній протокольній круговерті. Маса 

нових друзів з різних країн цілого світу. У «Медитаціях» – величезна 

кількість присвят: Марку Перін де Брішамбо (в майбутньому Генеральному 

секретареві ОБСЄ), Йозефу Говріну (послу Ізраїлю), Хелені Корнблюм (в 

майбутньому дружині посла США у Німеччині), Димитрі Халс (дружині 

посла Великої Британії), Кристині Єтце (дружині посла ФРН), Гарольду 

Гардосу (директору депаратаменту ЮНЕСКО австрійського МЗС), Каті Бох 

(послу Словенії) та інші. Я поцікавився історією цих присвят, і Людмила 

пояснила, що в перші роки незалежності України у Відні вони не мали ні 

посольства, ні резиденції, ні співробітників, ні грошей на протокольні заходи. 

Чи не щодня вони з чоловіком мали запрошення на дипломатичні раути, але 

відповісти згідно протоколу не мали жодної можливості. Ці вірші і були 

своєрідною вдячністю за дружбу, за підтримку, за теплоту і людяність. Так 

українська поезія включилась у складну роботу по створенню не просто 

позитивного іміджу своєї країни, а і руйнуванню інформаційної блокади 

навколо України, повертала Україну Європі.  

Книга «Медитації біля Стефансдому» по суті стала нашою перепусткою 

в контекст європейської поезії. Ева Липська, якій поетеса присвятила два 

чудесних вірша, вважала вихід книг Людмили у Відні для української 
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культури не меншою подією, аніж відкриття посольства для зовнішньої 

політики України. Справді, українська поезія у світі перекладалась на рівні 

лише класиків – Шевченка, Франка, Лесі Українки і хто знає, як би не збіг 

стількох щасливих обставин, коли б сучасні українські імена зазвучали в 

Європі. Відтак шлях було прокладено, і це багато чого вартувало. Знову 

думаю про велику і вічну місію культури. В кожній національній культурі, а 

відтак і в світовій , виразно представлені два напрямки: той, що обернутий до 

минулого і береже традиції класичного, і той, що орієнтується на майбутнє і 

творить нові цінності. Австрійські книги Скирди, поза усякими сумнівами, 

поклали початок процесу, який навіть не було тоді артикульовано, не 

існувало такої риторики, процесу євроінтеграції. Це було наше перше 

послання у майбутнє, за яке через двадцять років вийшов Майдан.  

У цей же час у житті Людмили Скирди відбувається чи не фантастичний 

сюжет – їй пропонують представити Україну на головному телевізійному 

каналі країни – ОRF. За всю історію каналу це був перший проект, 

орієнтований на іноземну ведучу, до того ж дружину посла. Людмила з 

ентузіазмом взялася до роботи і невдовзі український блок з’явився на 

австрійському TV. Бездоганна режисура, чудесна музика, красивий відеоряд 

– все це робило передачі привабливими і цікавими. А вірші поетеси, що 

звучали у виконанні акторів, глядачі не раз просили повторити чи надіслати. 

Для України це був не просто щасливий шанс, це була безцінна інвестиція 

Австрії у формування нашого позитивного іміджу. Брак подібних дружніх 

підтримок особливо ми відчуваємо сьогодні, під час інформаційної війни. 

Безперечно в цьому була велика заслуга і молодого посла, і його талановитої 

дружини і, звичайно, самої культури, яка, насправді, не знає кордонів, а тому 

якнай швидше знаходить найкоротший шлях до людських сердець.  

Не можна обминути увагою есеїстику поетеси цих часів. Це були 

своєрідні портрети очільників тогочасної віденської громади: Бориса 

Ямінського, Стефанії Романишин, Ергарда Штайнгагена, Христини Куріци.  
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Ця щаслива і успішна каденція Костенків закінчувалась надзвичайно 

важливим акордом – за допомогою самого канцлера Австрії пана 

Враніцького, з яким нашого посла зв’язували роки тісного дружнього 

співробітництва, Україна придбала посольство, чудову віллу у 

найпрестижнішому районі, з величезним старим парком і каштановою алеєю. 

Сьогодні це безсумнівно найкрасивіше посольство України. Відкриття 

нового приміщення відбулося у листопаді 1994 року, а на початку грудня 

родина відбула до Бонну, де Юрій Костенко обійняв посаду посла України у 

ФРН. Колись поетеса писала: «Я розгорнула віденську газету, За столиком 

маленького кафе, Але усе не те, не те, не те. Усе не те. Душа жадає лету…» 

Ну, а згодом: «Ця вродлива земля, це диво Не пускає мене від себе Я була тут 

така щаслива. Я жила тут на сьомім небі». В цих рядках уся діалектика 

людської душі. З одного боку, ця ефемерна субстанція, справді, прагне неба, 

а з іншого – мов корінням, проростає у землю. Тож не випадково нову книгу 

«В обіймах югендстилю», що вийшла вже в Бонні, відкривав вірш «Спогад 

про Відень», як підтвердження отого проростання чи зростання, чи єднання: 

«Це місто – шампанського бризки. Воно не далеко тут, близько. Воно, наче 

марево вічне, За мною мандрує і кличе. Я бранка його і обранка, І відданая 

самарянка, Бо ніжність і захват дитинний Йому віддаю до краплини. Це – 

серце Європи, Це – серце. Це – скерцо Європи, Це – скерцо. Це – нота висока 

і чиста. Це – справді божественне місто! Надихатись ним неможливо. Воно, 

мов перлина мінливе. Не зможете ним надивитись Крізь мрево каштанових 

китиць. Блукайте і денно, і ношно Але ці прогулки, ці площі Усі обійти вам 

не вдасться. Вони безкінечні, мов щастя, що душу мою обіймає, коли я 

зненацька згадаю В Нусдорфі осінню дорогу До церкви, а може, до Бога».  
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Звичайно після Відня контраст з Бонном був великий і відчутний. 

Населення ледве сягало 300-х тисяч, один театр, один концертний зал, один 

спортивний клуб. Все починалося спочатку – пошуки резиденції, знайомства 

з дипкорпусом, налагодження ділових контактів і т. п. Поезія цього часу – 

суцільна ностальгія по Відню. Перша книга, видана в Бонні «В обіймах 

югендстилю», як бачимо, має дещо декларативну назву, адже югендстиль – 

це істинне дитя Відня, а відтак і вірші, йому присвячені, ніби запрошували 

читача ще і ще раз пірнути у світ віденського модерну: «Звідки я? Із 

югендстилю… Він моє єство леліє, Він мене ховає в квітах, Не пускає з вами 

жити». Це уривок з вірша «Композиція речей», що відкривав книгу, якась 

абсолютна унікальна візія мистецтва, так само, як і вірш «В обіймах 

югендстилю», що завершував книгу. Обидва твори, ніби доповнюючи один 

одного, являють собою своєрідну емоційно-естетичну мистецтвознавчу 

опцію погляду на шедеври європейського ар нуво від «Слов’янського епосу» 

Альфонса Мухи до скляних дрібничок Рене Лаліка: 

 

  Меблі Вагнера і Лосса 

  Час робили ледь відносним, 

  Наче нині й наче ні, 

  Ніби тут і мов у сні. 

  Я проводила рукою  

  По комоду у левкоях, 

  По фотелю у лілеях. 

  Ах, лілеї на фотелі! 

  Канделябри Райнершмідта, 

  Градла вази в синіх квітах, 

  Щось капризне і раптове, 

  Фантастично-загадкове 

  В цих манірно-ніжних зламах 

  Порцеляни і метала. 
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Або: «…Події мого життя переплітаються, як бачите, не менш 

винахідливо, ніж лінії на дрібничках Чарльза Коршанна, хоч би на цій – у 

вигляді жінки-метелика. Точнісінько такі літають на моєму портреті Віктора 

Зарецького, якого критики одностайно охрестили українським Клімтом. Цей 

портрет купив швейцарський міліонер пан Фель, і я ніколи більше його не 

побачу, хіба що якесь чудо! Які злами, які піруети долі… Ось гобелен 

Вільяма Морріса у жовто-блакитних тонах. На золотому тлі сині квіти – таке 

рідне… Ось лампа Тіффані у вигляді жіночого торса – тіло, що світить… Яка 

метафора!» Забігаючи наперед, скажу, що продовження цієї теми наздожене 

поетесу і в Японії, і в Китаї. Було очевидно, що «В обіймах югендстилю» 

адресувалась високоосвіченому читачеві, але, на мою думку, невеличкий 

словничок імен всеодно б тут не завадив. Як відомо, талановитий 

український художник Віктор Зарецький в останній період свого життя був 

великим прихильником австрійської сецесії. Збіг долі, але потрясаючу серію 

жіночих портретів, в дусі Клімта, Зарецький розпочав саме з портрету 

Людмили Скирди. Ось як згадує про це сама поетеса: «…А все почалося з 

випадкової зустрічі на Хрещатику. До цього ми з Віктором не бачились 

багато років. Після трагічної загибелі дружини, відомої української 

художниці Алли Горської, людини яскравої, талановитої, сильної, Віктор вів 

усамітнений спосіб життя, важко переживаючи смерть дорогої людини. Мені 

здається, що до останнього свого дня він так і не змирився з цією втратою. І 

ось наша зустріч. До мене кинувся абсолютно сивий, бородатий чоловік з 

дитинно-наївними голубими очима і безборонною ясною усмішкою. Він 

заговорив швидко й пристрасно, ніби боявся, що я за мить кудись зникну. 

Виявляється, він побачив репродукції австрійського художника Густава 

Клімта, і вони його вразили настільки, що захотілося створити щось подібне, 

але вже тривалий час він не може знайти відповідну натуру. І от тільки-що, 

побачивши мене, зрозумів: те що він шукав, ось, перед ним. «Ти будеш мені 

позувати?» – запитав Віктор нарешті, і на його очах з’явилися сльози. В той 
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час я писала докторську дисертацію і була страшенно зайнята, але відмовити 

йому звичайно не могла. Ми зустрілися наступного дня на Перспективній. 

Двері майстерні відчинились, і я побачила Віктора у довгому синьому хітоні, 

підперезаному паском з китицями. Зразу ж він пояснив, що в подібному одязі 

працював сам Клімт, і все це йому потрібно для відповідної атмосфери. У 

руці Віктор тримав малесеньку книжечку, розміром з долоню. Це і було 

джерело натхнення. Як оті чи не мікроскопічні репродукції Клімта викликали 

до життя могутню творчу хвилю Зарецького, що вилилися у десятки 

портретів, я й досі не можу зрозуміти. Так, творчість – це велика таїна, 

субстанція загадкова і непередбачувана. Чи може хтось пояснити, чому 

австрійська сецесія полонила українського художника настільки, що цілий 

етап його художнього життя пройшов під цим далеким і водночас родинно-

близьким чаром.  

Ми домовились таким чином: кілька днів я позуватиму, поки Віктор не 

зробить мій портрет олівцем, а далі він писатиме сам, оскільки я 

катастрофічно не мала часу. За ці три сеанси я відкрила для себе абсолютно 

нового для мене, якогось іншого Зарецького. Трагедія, що сталася у житті 

Віктора, наклала на його характер сильний відбиток. Він і раніше був 

людиною більш спонтанною, аніж раціональною. А зараз, мені здалося, що 

все його єство наповнив суцільний творчий дух і що він не ходить по землі, а 

ніби витає над нею. Він був настільки одержимий новою ідеєю, що ні про що 

інше не міг говорити. Мені було цікаво, як він жив у той час, поки ми не 

бачились, що зробив. Але всі його думки були в майбутньому. Плани були 

грандіозні, мільйони творчих задумів виникали і зникали буквально на моїх 

очах. Оця фонтануюча творча енергія, ця дитяча віра у безкінечність життя 

(оскільки, щоб реалізувати усі його проекти, одного життя було замало), оця 

титанічна працездатність і творча невтомність не могли не вражати. Його 

голубі очі, що жадібно вбирали світ, були радісними, привітними, а чудова, 

широка білозуба усмішка осявала обличчя надзвичайно притягально. Його 

любили всі – жінки, діти, собаки, коти і навіть голуби, які злітались на 
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балкон і сідали йому прямо на плечі. Існує отака гіпнотична аура людини: 

хоче вона того, чи ні, не докладаючи жодних зусиль, стає улюбленцем свого 

оточення. Бо так хоче Бог»17.  

Що мене більше за все вражає в есеях-спогадах Людмили Скирди, так це 

абсолютне абстрагування від своєї власної персони  і пристрасна 

зосередженість «на об’єкті дослідження». Ну, здавалось би, мова йде про те, 

як художник малює поетесу, що автоматично до особи поетеси повинно 

викликати неабиякий інтерес. До того ж у авторки є всі можливості свою 

роль у цьому процесі піднести до небес. Як зазвичай це робить більшість 

мемуаристів. Скирда, в цьому смислі, рідкісний виняток. Ніколи і ніде ви не 

піймаєте цю людину на проявах манії величі, прагненні підкреслити свою 

роль в історії людства, «пупоцентризмі». Сприйняття світу і людини крізь 

призму власного alter ego просто чуже творчій позиції поетеси. Не світ 

обертається довкола її вісі, а вона краплина всесвітнього океану летить над 

світом і розкошує у любові до нього:  

 

  Цей чоловік, подібний на апостола, 

  Мені всміхнувся віддано і просто. 

  Мовляв, віднині і довіку – твій. 

  А, може, то здалось мені. Не знаю. 

  Та поряд з ним душею спочиваю 

  В його саду на лаві голубій. 

  Вже третій день він пише мій портрет. 

  Я – в білому між золотих тенет, 

  В ногах у мене півники бузкові – 

  «Ти – український Клімт», – жартую я. 

– «О ні, о ні, це вигадка чиясь. 

Любить жінок – 

Це радше голос крові». 

Я згодна з ним. Любов – то Божий дар, 
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 Дорога, що веде нас на вівтар 

Пречистих дум, високого паріння. 

Без неї меркне все і втрачає сенс, 

Вона підносить душу до небес 

А на землі ж бо є вінцем творіння. 

Сідає сонце. Гасне виноград, 

Що обвива старий паркан. І сад 

Поволі огорта вечірня сутінь. 

Ти миєш пензлі, пахне молочай. 

Не залишай, побудь, о, постривай 

Прекрасна мить легка і незабутня. 

 

Шкода, але цей вірш Віктор не встиг прочитати. Він пішов від нас 

несподівано зарано. Людмила жила у Відні і не була на його похороні. І якось 

сказала мені, що для неї художник залишився таким, яким вона його бачила 

того щасливого серпневого дня, коли «портрет у білому» було завершено, – 

усміхненим, бадьорим, щасливим, схожим на доброго грецького бога 

Діонісія з виноградним гроном у руці. Таким він залишився і у її віршах. 

Ця історія про славетного австрійця Густава Клімта, який ніби 

продовжив своє життя у творчості українського художника та української 

поетеси, по суті є свідченням динаміки культур і водночас їх рецепціональної 

спроможності. Тільки на матеріалі творчості Зарецького і Скирди під цим 

кутом зору можна було написати не одну дисертацію. Треба сказати, що ще в 

перших своїх книгах Скирда обрала для себе саме цей культурологічний 

аспект обсервації життя, що, безперечно, наближає її до українських 

неокласиків. Йдеться не про тематичні перегуки, або якісь жанрові збіги, ми 

маємо на увазі дещо глибші шари поетичної свідомості, а саме – невситимий 

пафос пізнання і включення цих нових знань в український культурницький 

контекст. Це особливо відчутно сьогодні, коли ненормативна лексика, сленг, 

свідоме заниження культурної «планки» в літературі стали чи не нормою. І 
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таким чином максимально «наблизились» до життя у його спрощено 

соціальних аспектах. На цьому тлі чітко вирізняється поезія Скирди певною 

елітарністю, витонченістю духовних устремлінь, філософічною глибиною, 

світлим оптимізмом, радісною, в найвищому розумінні, аурою.  

Ну а далі… Далі вічно молодий Париж… Цей цикл віршів сприймається 

як освідчення в коханні славетному місту, як пристрасне бажання спинити 

мить у слові. Сьогодні після терористичної бойні в столиці світу ці вірші 

читаються з особливим щемом і захватом. Кожен, хто читав ці вірші, якщо 

він бував у Парижі, мав можливість відновити в пам’яті чарівні картини, 

пережити знову захоплення і чар, а хто ще не побував, неодмінно запрагне 

здійснити цю подорож. Про те, у кожного вона буде своя. Для нашої поетеси 

це знову і знову культура, це обвал культурницьких ремінісценцій, сюжетів, 

імен, місць, назв… Лувр, Мадлен, Сакре Кер, Монмартр, Мулен-Руж, 

Тюільрі, Ріволі, Сент-Шапель, Вер-Галан, Піссаро, Ренуар, Гоген, Дега, 

Вюйар, Кокто, Бурдель, Пікассо, Елюар тощо. Цікаво, що у своєму першому 

інтерв’ю в Німеччині розмова з відомим літератором і перекладачем пані 

Горбач точилася саме довкола культури. Воно засвідчило високу 

інтелектуальну готовність поетеси до зустрічі з чужими культурами, в основі 

якої лежить не лише добра освіта, а й наша генетична причетність до 

європейського світу.  

Познайомимо вас з фрагментом цього інтерв’ю: 

– Анна-Галя Горбач:  Читаючи ваші поезії, що були написані в Австрії, я 

для себе відзначила, що вам вдалося передати чар і особливу атмосферу 

монастирів, старих церков і соборів, різноманітних пам’яток колишньої 

Австрійсько-Габсбурзької могутності і слави. Чи відчували ви протиріччя 

між наявним тут культурним багатством та провінційною периферією, якими 

були слов’янські землі, а також наші, що входили до колишньої імперії. 

– Людмила Скирда: Мої уявлення про периферійність слов’янських 

земель і, зокрема, Галичини, що входили до Австро-Угорської імперії, 

скоріше базуються на враженні від творів Стефаника або Франка, аніж на 
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якихось реальних відчуттях. Незважаючи на очевидну колоніяльність 

тодішніх процесів, мушу висловити свій особистий погляд на ті часи. Як це 

не парадоксально звучить, але австрійська гегемонія на заході України мала 

значно легші наслідки для нашої нації, аніж, скажімо, російська – на сході. 

Тут не було Валуєвського указу, існувала мова, розвивалася література, 

виходили журнали і книжки, які часто для східняків правили за свіжий 

ковток повітря, за вікно у світ. Саме Марія-Тереза відкрила українську 

церкву у Відні, яка і сьогодні є духовним центром для наших земляків. 

Важливо і те, що для певних груп українського населення було відкрито 

шляхи в Европу. Та й сам Франко захистив докторську дисертацію саме у 

Віденському університеті, де під час нашого перебування у Відні було 

відкрито меморіальну таблицю на честь великого Каменяра. Отже, все 

пізнається у порівнянні. 

– А.-Г. Г.: Вичитую у ваших поезіях симпатію і любов до країн 

Середземного моря. Тут зустрічається немало ваших ілюзій, асоціацій до 

античних і ренесансових тем. Це начитаність чи душевний відгомін 

українського Півдня? 

– Л. С.: Данте колись сказав, що асоціації – не що інше, як наслідок 

ерудиції. Мабуть, він мав рацію. Є такі культурницькі періоди, зокрема, 

еллінський, римський, європейське Середньовіччя, Відродження, які існують 

у свідомості освіченої людини майже підсвідомо. Час від часу у зв’язку з 

подорожами, новими зустрічами, свіжими враженнями щось озивається, 

спонукає до роздумів, порівнянь, а часом примушує кардинально змінити 

колишні уявлення. Це вічний процес, це життя нашого розуму, нашої душі. 

Для мене це найдорогоцінніші хвилини, коли енергія знання викрешує 

художній образ, глибоку емоцію. 

– А.-Г. Г.: Ви, напевно, продовжуєте свою поетичну творчість. Недалеко 

від Бонну, кільканадцять кілометрів на південь, є славна скеля Льореляй, що 

її оспівували німецькі романтики. І, взагалі, Райн пов'язаний з німецькою 

романтикою. А чи, може, вас тягне радше до модерної німецької літератури? 
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– Л. С.: Шкода, але ще не бачила славетну скелю, оспівану Гайне у 

вірші, що, на певний час, став гімном німецьких романтиків. Щодо 

літературних смаків, то мені набагато ближчий Гете. Скажу без 

перебільшення, що «Фавст» – один з найулюбленіших моїх творів у світовій 

поезії. Я повертаюся до нього періодично впродовж уже тридцяти років і 

незмінно відкриваю у ньому щось нове. Це твір, яким просто неможливо 

насититись. Твір поза течіями, жанрами, стилями. Є в нім якась магія 

вічности. 

У сучасній літературі Німеччини мене найбільше цікавить проза і, 

зокрема, Гессе та Белля. Нещодавно пережила чудові хвилини, коли читала 

оповідання Белля «Він розвозив пиво». Головний герой їхав маршрутом, мені 

вже добре відомим: від Мюнхену до Кобленцю, Бонну і далі на Аахен. Це 

нове відчуття впізнаваності досі незнаної землі дивовижно наблизило мене 

до мого літературного кумира, викликало радісне задоволення якоїсь майже 

родинної причетности до чогось дуже великого. 

– А.-Г. Г.: Як дружина посла України ви, напевно, маєте безліч 

репрезентативних клопотів. Чи вдалося вам зав’язати контакти з 

інтелектуально цікавими людьми нового довкілля? Нас, як народ, довго не 

знали, і ми стоїмо тут перед неораним полем. Які ваші плани, які бачите 

можливості? 

– Л. С.: В думках повертаюсь до Відня, який і для мене, і для мого 

чоловіка став доброю школою в опануванні всіх премудростей 

дипломатичного і протокольного життя. Воно примушує, хочеш ти того чи 

ні, триматися завжди у формі – і фізичній, і духовній. Контакти з іноземними 

послами, а їх у Відні вдвічі більше, ніж у будь-якій іншій столиці Европи, 

багато до чого зобов’язують і, в першу чергу, ні на хвилину не забувати про 

престиж рідної держави. Я гадаю, що за роки роботи у Відні нам з чоловіком 

вдалося дещо зробити. Тому я впевнена, що і в Німеччині,  цій одній з 

найпріорітетніших для України країн світу, ми «не загубимось». 
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– А.-Г. Г.: Мабуть, ви відчули певну зміну в побуті і довкіллі, адже у 

Відні відчутніші слов’янське тепло і людська безпосередність. Західні німці – 

люди дещо замкнені. Але я надіюся, що і тут ви зможете знайти відповідне 

середовище, яке щиро ставиться до слов’янського і, зокрема, до українського 

світу. 

– Л. С.: Справді, ви маєте рацію, пані Галю. Австрія і Німеччина – це два 

різні світи. Вони різняться між собою приблизно так само, як істинний 

гуманітарій і затятий технократ. Німеччина, на мій погляд, попри усе – 

могутня індустріальна держава, яка живе грандіозними замірами і плідно 

втілює їх у життя. Для нас все це дуже цікаво, як кажуть «new experience». 

Для мого чоловіка як дипломата Німеччина пов’язана з великими планами 

масштабної розбудови економічних і політичних контактів, реалізацією 

культурної програми тощо. Він з ентузіазмом взявся до такої роботи. Для 

мене ж немає більшого щастя, аніж радіти його успіхам. Власне, сьогодні 

саме це визначає смисл нашого життя в Бонні. А все інше з Божою 

допомогою з’явиться згодом. Тим більше, що в Німеччині існує велика і 

сильна українська діаспора, у прихильності і в підтримці якої я ні на мить не 

сумніваюся. 

А ще я хочу від усього серця подякувати вам, пані Галю, за цю чудову 

ініціативу нашого діалогу, адже інтелектуальний і патріотичний рівень 

«Нашого Життя» я ціную дуже високо. Бажаю шановній редколегії і читачам 

часопису щастя, наснаги, успіхів в усіх починаннях. 

– А.-Г. Г.: «Наше Життя» дякує сердечно за цю розмову. Ми дуже раді, 

що могли представити вас, ваші думки і дещо з вашої творчості нашим 

читачам, а вони не тільки в Америці та Канаді, але й в Європі, а останніми 

роками нас читають також в Україні»18. 

Але не поезією єдиною живе в цей час поетеса. На жаль, у ФРН щодо 

України спостерігається ситуація не краща за австрійську. Про нашу країну 

все ще знають дуже і дуже мало. І на те існують свої об’єктивні причини – 

відсутність інформаційної присутності в медіа Європи. Якщо зараз під час 
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війни ми зіткнулися майже з цією проблемою, то у 1995 році вона була 

просто кричущою. У величезному інтерв’ю одній з найпопулярніших газет 

того часу «Всеукраинские ведомости» поетеса викладає надзвичайно цікавий 

концепт створення вільних економічних зон на теренах України. Цією ідеєю 

зацікавились в уряді, але, як у нас ведеться, пошук фінансів затягнувся 

назавжди. Хто знає, чи не вдалося б нам уникнути напруження на сході в разі 

успішної реалізації тієї і досі актуальної ідеї, так само як і актуальними 

залишаються роздуми поетеси двадцятилітньої давнини: «Мене не залишає 

відчуття, що невдовзі підніметься якась величезна сила, підніметься 

поступово, неквапом, але неминуче, мов доля. Я переконана, що ще трохи і 

накип корупції і безкультур’я щезнуть назавжди, а нова цивілізована Україна 

повстане твердо і впевнено. Нове покоління гряде і несе Україні щастя і 

процвітання»19. Це інтерв’ю викликало широкий позитивний відгук у 

тогочасних медіа. У складні 90-і суспільство явно потребувало оптимізму і 

позитивного креативу. Адже ми вже переживали щось подібне у 20-х, коли 

Володимир Сосюра з болем писав: 

 

  Я не знаю, хто кого морочить. 

  Але я б нагана знову взяв. 

  І стріляв би в кожні жирні очі, 

  В кожну шляпу і манто стріляв. 

 

Так професор Петро Кононенко в статті, присвяченій творчості 

Людмили Скирди, писав: «І хай сьогодні панують лицарі гаманця, для яких 

Бог – «мерседес», «капітал», «влада», «секс»… Завтра запанують ті, чиїми 

богами стануть совість і честь, благородство і милосердя»20. Та олігархічна 

система, побудована Кучмою, виявилася тривкішою, ніж ми думали. Навіть 

після Майдану гідності мало що змінилося в нашій країні. Невже сумним 

пророком виявився Юрій Щербак і лише ядерна катастрофа здатна буде 

знищити те, що вже тисячу років є незнищенним – людське злотолюбіє. Та як 
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би там не було, все, що робиться, то на краще. Адже з усіх страшних 

випробувань ми виходимо іншими, патріотичнішими, благороднішими. Ми 

стаємо справді красивим європейським народом. І тисячу разів має рацію 

поетеса, яка сказала:  

 

 І все-таки народ з хреста, 

 Той мученик одвіку, 

 Отой, що з мертвих поставав, – 

 Воістину ВЕЛИКИЙ! 

 

Ім’я поетеси стає все популярнішим на європейських теренах. Так, 

відомий український поет Роман Ткачук у Бухаресті перекладає велику 

добірку віршів поетеси, а у своїй книзі «Біль калинової гілки» присвячує 

Людмилі чудовий вірш «Коли вмирають бажання». З великим успіхом 

проходить зустріч з українськими письменниками у Марбургу. Ось як про неї 

згадує пані Горбач на сторінках часопису «Наше життя»: «Нове літературне 

товариство з міста Марбургу, що над Ляном, влаштувало літературні 

читання. Це був український літературний вечір над мальовничим Райном у 

старовинній фортеці, що лежить у містечку Санкт Гоар навпроти 

славнозвісної скелі Льореляй. Господарями вечора були власники фортеці 

купецька гільдія Hansenorden, що бере свій «родовід» ще з Середньовіччя. 

Гільдія надзвичайно заангажована у культурному секторі і постійно 

влаштовує різні імпрези. Програма літературного вечора перед добірною 

публікою складалася з трьох виступів: читання поезії Людмили Скирди та 

Олександра Ірванця і прози Юрія Андруховича. Українські автори, кожний з 

дуже оригінальними нотами та нюансами, звучали по-німецьки настільки 

переконливо, що у своєму виступі «майстер» гільдії, сам автор і редактор, 

висловив велике признання і подяку, мовляв, слухачі могли переконатися, що 

українська література, правда, ще мало знана в Європі, але, як виявилося, для 

присутніх має високий європейський рівень. На здивування українських 
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гостей, «майстер» виявився обізнаним з долею українського народу, його 

історічними змаганнями до волі і власної державності. 

Була вже пізня ніч, коли ми прощалися і покидали романтичну фортецю 

«Rheinfelds». Людмила Скирда вирушала на північ у напрямку Бонну, а ми 

втрійку з хлопцями – в південний напрям. Освітлені старі замки, руїни веж і 

фортець уздовж Райну супроводжували нашу нічну дорогу.  

Цими днями я отримала від пані Людмили поетичний цикл «Райнські 

елегії», з яких більша частина була перекладена. В одній з елегій є відгомін 

на цей вечір над Райном. В елегії «Нічні візії по дорозі до замку Санкт Гоар» 

поетеса пише: 

 

  І у старому замку Санкт Гоар 

  Коли з’явивсь між хмар Волосожар 

  Ми втомлені й щасливі споглядали 

  Ніч понад Райном, 

  Мов летіли в ніч. 

  А башти й вежі лицарських сторіч 

  Довкруг мов древні ідоли стояли…»21 

 

А далі великий вечір поезії у філії УКУ у Лондоні, який відкрив словом 

про поетесу відомий вчений, професор Петро Цимбалістий. Скирда була 

першою українською письменницею, що відвідала Велику Британію після 

здобуття Незалежності, а тому ця зустріч мала надзвичайно широкий 

медійний розголос. За два місяці у Мюнхені відбулась презентація нової 

книги німецькою мовою «Райнські елегії». Зал Українського вільного 

університету у Мюнхені не міг вмістити всіх бажаючих. Захід було 

присвячено п’ятій річниці незалежності України. Зі словом про поетесу і 

розлогою доповіддю виступив професор славістики Іллінойського 

університету (США) Дмитро Штогрин. В імпрезі взяли участь лектор УВУ 

Мирослав Лабунька, відома художниця і поетеса Емма Андієвська і видатний 
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літературознавець Іван Кошелівець. Після повернення з Мюнхену на поетесу 

чекала радісна звістка про присудження їй міжнародної літературної премії 

імені В. Винниченка. 

Не можна не згадати і презентацію у великому німецькому місті 

Ганновері, яка просто перетворилася на свято дружби, оскільки німецькі 

шанувальники поезії ніколи не мали нагоди не лише чути, але й бачити 

українського поета. Важко переоцінити роль цих заходів у розбудові і 

створенні позитивного іміджу України, культурних відносин з 

найпотужнішою європейською державою. Ось як згадували про цю 

презентацію у газеті «Християнський голос»: «Поетеса Людмила Скирда 

читала свої твори з книги «Райнські елегії» українською мовою, а німецький 

переклад читали впереміж Марліс Гринько, Доріс Кюстерс та Валентина 

Терешкун. Ці поезії створені вже на чужині, і в них відображається все те, що 

поетеса спостерігає, переживає і відчуває далеко від рідної Батьківщини. 

Спостерігаючи слухачів, навіть тих, хто не розумів української мови, можна 

було бачити, що вони намагалися ловити кожне слово, що виходило з уст 

автора і так само як автор чуттєво переживали. Треба бути знавцем поезії чи 

літературним критиком, щоб мати право давати оцінку поетичним творам, 

тому буде краще, коли тут вдамося до рецензії на згадану збірку поезії 

«Райнські елегії», яку було заміщено у київській газеті «Урядовий кур’єр», де 

писали: «Хронологічно творчість Людмили Скирди належить до 

постшістдесятницької хвилі нашої поезії, хоч вона завжди стояла трохи 

осібно від характерних для її колег-ровесників шкіл і тенденцій, зберігаючи 

прихильність до традиційного класичного стилю. В сьогоднішній ліриці 

Людмили Скирди, що ввібрала її і людський, і суто жіночий досвід, 

поєдналася молодість душі поетеси з філософічністю, притаманною 

серйозному віку». Я переконаний, що наші шанувальники поезії з великою 

цікавістю прочитають цю книжку, а для німецьких читачів – це знайомство 

стане унікальною можливістю пізнання української культури»22.  



 59 

У цей же час знаменитий український часопис у Великій Британії 

«Визвольний шлях» та часопис німецького інституту досліджень Сходу та 

Заходу у Німеччині подають розгорнуті матеріали про творчість Людмили 

Скирди і друкують її вірші.  

Німецький період у творчості поетеси закінчується на високій ноті 

визнання, успіху, натхнення. Поетеса працює багато і цікаво, продовжуючи 

розпочату ще у 60-х подвижницьку роботу по включенню української поезії 

у європейський контекст і, треба сказати, їй на цьому нелегкому шляху 

щастить і на перекладачів, і на критиків, і на прихильників, а, головне, на сам 

час, коли неможливе колись стає можливим.  
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Після повернення до Києва Людмила Скирда дає багато інтерв’ю 

українській пресі. Перший великий матеріал було надруковано на шпальтах 

«Літературної України». Це була моя бесіда з поетесою і саме вона, як я 

пригадую зараз, викликала в той час досить неоднозначну реакцію в 

літературних колах. Декому не подобалося захоплення поетеси 

державоустроєм Німеччини і т. п. Пригадуючи божевільні і кримінальні 90-і, 

чесно кажучи, я просто не розумів тоді моїх колег, адже, саме на наших очах 

формувалася бандитсько-олігархічна система, у пазурах якої ми перебуваємо 

досі і яка цинічно розхитала український соціум сьогодні, призвівши до 

війни. Звичайно тоді, мабуть, просто неможливо було уявити собі цю 

трагедію, але сталась вона саме тому, що до сьогодні «совок» живий у 

свідомості народу. І викорінити нам його не вдалося з багатьох причин. Не 

раз думаю, яким актуальним став девіз М. Хвильового «Геть від Москви!» і 

скількох бід ми б уникнули, якби з перших днів незалежності втілили його у 

життя.  

Перечитую нашу бесіду з Людмилою. Складається враження, що вона 

відбувалася вчора. Все ті ж проблеми – реформи, корупція, демократія… 

Виявляється, нічого не змінилося за двадцять років, адже і сьогодні ми 

продовжуємо вирішувати ті самі проблеми, наступати на ті самі граблі, 

винаходити ті самі «ровери». Не можу утриматися від спокуси і пропоную 

деякі фрагменти нашої розмови «Нам потрібна віра в Україну»: «…Ми не 

повинні нехтувати досвідом країн Заходу, насамперед досвідом нашого 

єдиного реального партнера в Європі – ФРН. Геніально віднайдений баланс 

соціальних і державних інтересів, безвідмовний податковий механізм, – все 

це забезпечило громадянам Німеччини надзвичайно високий рівень життя і 

соціальної захищеності… Німці розбудовують свій світ цеглина за цеглиною, 

до всього в нім причетні і за все відповідальні. З цього народжуються 

почуття стабільності, відчуття порядку. Оцей перебіг процесу від малого до 

більшого сформував національний характер, головною засадою якого є 

здатність розраховувати тільки на власні сили, вірити тільки справам, а не 
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словам. Відтак для німця закон – це основа основ… Хоч би як там було, але 

істинним залишається те, що продуктивною політика є лише тоді, коли вона 

є носієм високої моралі. Відтак західні демократії процвітають завдяки добре 

налагодженому механізму дотримування законності… Я думаю, що людина 

починає поважати закон у тому разі, коли цей закон здатен її захистити… 

Законодавча влада – це серце держави, виконавча – її мозок. Це сказала не я, 

а Жан Жак Руссо. Обидва ці органи повинні працювати в злагоді і гармонії. 

Тільки за таких умов організм держави почне функціонувати нормально… 

Україна буде такою, якими будемо ми. Їй потрібна наша праця і наша любов. 

А нам потрібна віра в неї»23. 

Шкода, але всі ці роки наші політики працювали виключно язиками на 

численних ток-шоу, іншими словами зомбували електорат, жили у віртуалі, 

ні на йоту не наблизившись ні до Європи, ні до правової держави.  

Але незважаючи на важку ситуацію в країні в той час, Людмила Скирда 

залишалась великим оптимістом і з головою пірнула в роботу. Вона видає 

чудовий том вибраного «Ad astra!», пише статті та есе, виступає перед 

студентами та учнями, відвідує Полтавщину, Чернігівщину, Житомирщину, 

Черкащину тощо. Поїздки Україною, зустрічі з колегами, друзями, читачами 

залишають враження, м’яко кажучи, не дуже веселі. Український книжковий 

ринок фактично відсутній, музеї в занепаді, театри ледве животіють. 

Пригадую, як вона мені з болем розповідала про те, що дружина славетного 

Богдана Ступки, аби врятувати родину від зубожіння, виїхала до США і 

відкрила там балетну школу. Так виживали найкращі. Ідея порятунку 

української культури стає стрижневою для усіх тодішніх виступів поетеси у 

пресі. Це були не просто статті, а величезні інтерв’ю у газетах «Факти», 

«Дзеркало тижня», «Літературна Україна», «Київський телеграф», журналах 

«Політика і культура», «Дніпро» тощо. В них поетеса чітко і вичерпно 

формулює концепцію культурного будівництва в нашій країні і дуже шкода, 

що жоден уряд не взяв її на озброєння.  
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Минуло майже чверть століття, але до культури руки так і не дійшли: ні 

у тих, хто славив «великий і могутній», ні у тих, хто славив «єдину і 

неділиму». Оце і є сухий залишок олігархату – повний дерибан держави і 

жодних натяків на національне відродження. Але, як це не дивно, ми всі 

продовжували вірити і сподіватись. Перечитую ті давні інтерв’ю сьогодні і 

не можу стримати подив – всі вони не лише не втратили своєї актуальності, а, 

навпаки, стали ще злободеннішими, ще пророчішими. Хто знає, якби вчасно 

почався активний процес українізації в країні, чи мали б ми сьогодні 

проблему Донбасу? Адже, по суті, протягом чверті століття в Україні так і не 

було жодної влади, яка б спробувала створити україноцентричну доктрину 

духовного розвитку нації. Немає її і зараз. Та повернемось до світла. 

За цей нетривкий період перебування в Україні, Людмила Скирда видає 

не лише вибране, а надзвичайно цікаву проєвропейську книгу «Рожевий 

янгол або композиції за кермом». Скажу одразу, що це одна з моїх 

улюблених книг Людмили Скирди, яку відкриває знаменитий портрет Ігоря 

Костіна, про який ми уже згадували. Ця книга – своєрідний мікст 

європейських вражень: Франція, Німеччина, Греція, Іспанія, Австрія. Це 

своєрідна поетична парадигма розвитку західної цивілізації від елліністичних 

джерел Греції до технократичної сучасної Німеччини в історико-

культурологічному контексті. Цікаво. Унікально. Талановито… Motto до цієї 

книги можуть бути рядки з вірша «Pavillon Josephine»:  

 

  Час пробігає в моїх синьожилах, 

  Код відчуваю, напругу і силу. 

  Будьмо уважні, причетні будьмо, 

  Ніщо не минає, усе незабутньо… 

 

Не знаю, чи є сьогодні в Європі поет, який би з таким трепетом, захватом 

та, що казати, ніжністю творив пеан західній цивілізації, прекрасно 

усвідомлюючи сучасні виклики, що перед нею постали. Саме тому одна така 
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книга для мотивації наших євроінтеграційних устремлінь робить більше, 

аніж тисячі виступів політиків та експертів, адже імітувати талант просто 

неможливо. Дивовижно, але вся поетична творчість Людмили Скирди ніби 

пройнята певним пророчим флером. Від «Уроків польської» з першої книги 

«Чекання» до останніх віршів, які ще чекають публікацію. Це не лише 

відчуття родинності до європейської сім’ї народів, а й певні часто конкретні 

тематичні співпадіння, що їх годі намагатися пояснити. Ну от, скажімо, вірш 

«Роздуми про суть революції», написаний десь наприкінці 90-х: «…А буде 

так… У цім саду 12 липня 1789 року Каміль де Мулен звернеться з палкою 

промовою до натовпу, закликаючи його до боротьби. Потім він зірве зелений 

листок з одного з дерев і вставить його у капелюх у вигляді кокарди. Люди у 

натовпі наслідуватимуть його приклад. А через два дні при штурмі Бастилії у 

багатьох з них на капелюхах буде саме ця, тепер вже емблема, Свободи. 

Невдовзі вожді революції з блискавичною швидкістю поділять між собою 

палаци королів. Народові ж лишаться лише зів’ялі кокарди. Яка іронія долі… 

Але так було, так є і так буде». А хіба не в точнісінько такий самий спосіб 

відбувся черговий ПЕРЕДІЛ після Майдану гідності? Хіба не лишився і наш 

народ цинічно ошуканим? Важко сказати, що подвигло поетесу до написання 

цього пророчого вірша тоді. Але важливо інше – сьогодні ми його читаємо як 

стенограму наших подій. Так само як і рядки нашого геніального Тараса: 

 

  Дніпро, брат мій, висихає, 

  Мене покидає, 

  І могили мої милі 

  Москаль розриває… 

  Нехай риє, розкопує, 

  Не своє шукає, 

  А тим часом перевертні 

  Нехай підростають. 

  Та поможуть москалеві 
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  Господарювати, 

  Та з матері полатану 

  Сорочку знімати… 

 

Це сумне пророцтво вже 200 років повсякчас реалізується в Україні, 

дякуючи саме перевертням різного роду і різних часів. Біда, але здається, що 

цей вірш написано вчора. Дивна річ поезія… Вона-таки збувається. Може 

саме тому в японській чи китайській класичних традиціях про трагічне 

просто не рекомендувалось навіть згадувати. Але наш європейський 

«кассандризм» зовсім з іншого світу, світу палкого, прометеївського, 

сповненого пристрасті і боротьби, а відтак і віри, що в цьому світі колись 

пануватиме справедливість:  

 

  І на оновленій землі  

Врага не буде супостата… 

 

І ще один поетичний урок – Бісмарк. В одному з інтерв’ю Людмилу 

Скирду спитали: «Скажіть, а Ви почуваєтесь щасливою на порозі нового 

сторіччя?» На що вона відповіла: «…Процитую мій улюблений вислів, що 

належить Симоніду Кеосському: «…Для повного щастя людини їй необхідно 

знати, що вона має славну вітчизну». Чому поетесу зацікавила персона 

німецького канцлера Бісмарка? Перш за все тому, що саме він об’єднав 

Німеччину в єдину країну, по суті, створивши з дрібних територіальних 

локалів у неймовірно складних умовах війни могутню  європейську державу. 

Тому «…Куди не глянь, куди не забреди, На цій землі скрізь Бісмарка 

сліди…»:  

 

 Ну що ж, це врешті можна зрозуміть, 

 Адже у вирі грізних лихоліть 

 Повстала сильна, з’єднана держава 
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 Залізний дух і воля до мети. 

 Це він сказав: «Німеччино – гряди!» 

 Це він – її коханий син і слава. 

 

У діалозі з послом США Вільямом Тейлером на питання: «Якою Ви 

бачите Україну за 10 років?» Людмила відповіла: «Могутньою і красивою». 

Оця мрія про сильну Україну в творчості Скирди присутня у спосіб 

зосередження на, так би мовити, взірцевих об’єктах, які широко 

репрезентують європейський контекст, по суті, контекст державотворення і у 

тісному зв’язку з патріотизмом, як державоутворюючим фактором. Згадайте 

ще у першій книзі вірш про Міцкевича:  

 

  Хай полюбив сумну Марилю, 

  Хай розлюбив сумну Марилю. 

  Він Польщу вік не розлюбив. 

 

Або…   

Живеш і раптом непорозуміння… 

Не спиш, а прокидаєшся від сну. 

І наступа рятуюче прозріння – 

Так вулиця вступає у весну, 

Так змерзлий бачить вогник, 

Так митець торка палітру спраглими руками, 

Так зводять в небо кришталеві брами 

І трощать дерев’яні нанівець. 

Від кого я тікала і куди? 

Тікала без доріг, немов незряча. 

О, земле, вір, ніколи я не зраджу 

Твої левади і твої сади. 

О, люде! Вір, навіки повернусь 
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Ув океан, в якому я краплина. 

Без мене буде дихать Україна, 

  А я без України задихнусь! 

 

З цією поезією пов’язана ціла історія. Не так давно вийшли друком 

«Щоденники» відомого публіциста, засновника видавництва «Смолоскип» у 

Канаді, яке сприяло поширенню самвидаву в Україні і підтримці 

дисидентського руху. 20 червня 1967 року автор робить запис: «Гортаючи 

газети і журнали з України, я зовсім принагідно натрапив на вірш Людмили 

Скирди «Живеш і раптом непорозуміння…». Я захопився цим віршем. 

Починається словами «Живеш і раптом непорозуміння…» і закінчується «Без 

мене буде дихать Україна, а я без України задихнусь». І так пише 20-річна 

студентка. Ставлю собі запитання: звідки вона така взялася? І знаходжу: З 

Кіровограда. Попрацював – на першу сторінку «Смолоскипа» за травень–

червень даю цей її вірш, а далі мою обширну статтю про неї та добірку її 

віршів»24. 

Надзвичайно цікавий для нас сьогодні вірш «Ville Allemane» про 

анексію німцями Ельзасу. Хіба думали ми у 2000-му році про те, що слово 

анексія увійде в наш лексикон легко, без спротиву, а у Криму Росія розпочне 

будівництво однієї з найбільших у світі військових баз. Або «Роздуми про 

свободу вибору» – вірш про гонитву на відьом, зініційовану Святим 

Франциском. Хіба могли ми у дурному сні уявити собі, що українців будуть 

катувати, вбивати, рубати на шматки тільки за те, що вони українці.  

Уже є певним трюїзмом твердження про те, що справжня поезія 

містить у собі флер позачасовості. Коли б ти не відкрив вірші Петрарки чи 

Шекспіра – вони для тебе, вони твої сьогодні і зараз. У світі, де грішне і 

святе, світле і темне ідуть поруч. Вони завжди на боці світла, на боці 

праведності. І як тут не згадати Шопенгауера, який писав, що життя, на жаль, 

ніколи не буває прекрасним. Прекрасним лише є його картини в очищеному 

дзеркалі мистецтва. Людмила Скирда належить якраз до тієї когорти поетів, 
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які бачать свою місію саме в одухотворенні життя і людини, залученні її до 

світу прекрасного, відкриття для неї нових шляхів самовдосконалення, 

пізнання в ній кращого, радіснішого, мудрішого. Вона попри все вірить саме 

в людину, і ця віра надає її поезії справді гуманістичного звучання. 
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Навесні 2001 року Людмила Скирда з чоловіком вирушають у нову 

дорогу, дорогу на Схід. Юрія Костенка призначають послом України в 

Японії. Родина прибуває до Токіо у пору цвітіння сакури, що вважається 

щасливим знаком у країні Ямато. І, справді, ця каденція чоловіка для 

Людмили була напрочуд успішною. Вона видала у Японії три книги поезій: 

«Сад любові і сонця», «Чарівна мушля», «Дзуйхіцу від сакури». І переклад 

українською книги прози Її Величності Імператриці Японії Мітіко «Будувати 

мости».  

У 2001 році японці про Україну знали так само мало, як і європейці у 

1988. І тут культуртрегерську діяльність Людмили Скирди важко 

переоцінити. Контакт з японцями виник блискавично швидко тільки завдяки 

глибоким знанням поетеси японської історії, літератури, культури. Треба 

сказати, що своїм успіхом Людмила Скирда мусить завдячувати давній 

дружбі з художником Григорієм Гавриленком, справжнім знавцем Японії і 

Китаю, захоплення якого Сходом не просто передалось поетесі, а, як кажуть, 

впало на благодатний грунт і отримало певний розвиток. Таким чином, 

поетеса приїхала до країни, про яку вже багато знала, а це виявилося надто 

важливим у її подальшому перебуванні тут. Басьо, Мурасакі Сікібу, Сей 

Сьонагон, Ясунарі Кавабата, Харукі Муракамі – ці п’ять письменницьких 

імен, що об’єднують собою майже чотирьохсотлітню історію, в той час мали 

найбільший читацький рейтинг в країні. Вони ж були і залишаються 

улюбленими письменниками української поетеси. Зрозуміло, що відбулась 

«певна хімія» органічого і легкого занурення у японський соціум, що не 

могло не дати свої позитивні результати і плідно рефлектувало упродовж 

усього шестилітнього перебування письменниці в цій далекій і загадковій 

країні. У неї налагоджуються дуже теплі контакти з визначними діячами 

японської культури: поетом і філософом Дайсаку Ікеда, прозаїком, поетом і 

кіносценаристом Реєм Наканіші, поетом, художником, кінорежисером Кітано 

Такесі, художницею Норіко Янагісава, актором театру Но Манзібуру 

Умевака ІІІ, кутюр’є Ханає Морі та багатьма іншими. Скирда читає лекції в 
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університетах, співпрацює з державною телекомпанією NHK, дає інтерв’ю 

масмедіа з багатомільйонними накладами, бере участь у презентаціях своїх 

книг.  

Не випадково вихід першої книги японською мовою «Сад любові і 

сонця» (2002) у Токійському видавництві «Тайся» викликав величезний 

інтерес в Японії. Інтерв’ю у поетеси взяли три найпопулярніші газети 

«Майніті» (5 млн.), «Йоміурі» (10 млн.), «Сейко Сімбум» (5 млн.); 

повідомлення про вихід книги з’явилися на багатьох офіційних сайтах 

найбільших інформаційних агентств тощо. Треба сказати, що аналогічна 

ситуація відбувалася і в Україні та, власне, і не могло бути інакше. Адже це 

була перша книга української письменниці, видана в Японії за останні майже 

півстоліття. Немалу роль у цьому процесі зіграло і те, що це була саме 

поетична книга. Як відомо, поезія в Японії посідає особливе місце і відіграє 

колосальну роль у формуванні національного характеру протягом тисячоліть. 

Адже перша письмова пам’ятка японської поезії, антологія «Маньйосю», що 

увібрала в себе пісні багатьох поколінь, датованих IV-VIII століттями, і досі є 

одним з безсмертних артефактів світової літератури, залишаючись не лише 

національною гордістю, а й улюбленим чтивом сучасних японців. П’ятсот 

авторів, п’ять тисяч пісень – це справжній тезаурус витончених знань про 

Японію, якими вповні оволоділа українська поетеса задовго до приїзду до 

Країни Вранішнього Сонця.  

Ця, по суті, перша письмова пам’ятка японської поезії, належить до 

категорії культових книг у Японії і є взірцем не лише унікальності японської 

літератури, але і яскравим свідченням величезної культури японського 

народу, формування якої сягає далеких тисячоліть. Безперечно, Маньйосю 

відіграла колосальну роль у формуванні самого стилю або ж трибу життя 

японців, для яких віршування було чи не обов’язковою наукою. І досі 

імператорський двір зберігає ті чудесні стародавні традиції епохи Хейян, 

коли сезонні поетичні турніри були улюбленою забавою вельмож. Та 

важливо інше. Саме з виходом першої книги Скирди у Японії почався 
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надзвичайно позитивний і активний процес інтенсифікації українсько-

японського співробітництва у найрізноманітніших галузях, серед яких 

культура займала чільне місце. Пішли постійні гранти для театрів, музичних 

шкіл, консерваторій України. Хто знає Японію, той з впевненістю скаже, що 

випадковостей в цій країні немає і бути не може. Просто діяльність нового 

посла і його дружини була адекватно оцінена японцями.  

У своєму великому інтерв’ю тижневику «Влада і політика» поетеса 

говорить: «…Країна, де працелюбство – найбільша доброчесність, зрада – 

найважчий злочин, честь – найвищий закон, природа – найбільший скарб, 

мистецтво – найнеобхідніша насолода, просто не могла не досягнути того 

рівня процвітання, яким вона пишається сьогодні»25. Важко щось додати до 

цього афористично-лапідарного визначення японської нації, зрозумівши яку 

в цій країні, справді, можна було творити дива.  

«Японці збагатили свою культуру знаннями, що прийшли до них з 

древніх цивілізацій Індії, Китаю, Кореї. При цьому вони не втратили ні 

краплини свого. Нове – це не те, що заперечує старе, вважають японці, а те, 

що дає старому нове життя, омолоджує, динамізує його. Чи не генетичне 

відчуття рівноваги і гармонії протягом віків дає японцям можливість 

об’єднувати здавалось би несумісне, і, таким чином, безперервно збагачувати 

свою культуру, свій духовний досвід. Щось подібне відбувалося і в Древній 

Греції, яка також увібрала в себе колосальний імпульс культу Індії та Єгипту, 

але Еллада повністю віддала себе західному світу, вичерпавши свою духовну 

енергію, що ми бачимо неозброєним оком сьогодні. Ямато навпаки 

«зарядилась» і, зміцнівши, зберегла свою культуру з японською душею, без 

якої для японців ніщо немає онтологічної мотивації»26.  

Безперечно, знайомство з Японією у період одного з найбільших її 

економічних підйомів не могло не справити на поетесу вибухово-емоційне 

враження. В той самий час вона змогла розставити правильні філософсько-

світоглядні акценти у процесі пізнання цієї стародавньої і водночас новітньої, 

у буквальному розумінні цього слова, культури. Справа в тому, що 
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одночасно з японською книгою «Сад любові і сонця» у Скирди виходить 

європейська книга «Рожевий янгол або композиції за кермом». Цей факт 

послужив інфoрмативним приводом для великого і цікавого інтерв’ю газеті 

«Київський телеграф», в якому поетеса наводить приклади цілого ряду 

дивовижних перехресть східної і західної культур як давніх, так і новітніх 

часів: «Нещодавно відбулась якась неймовірна чи не містична історія. Ми з 

чоловіком довідались, що у місті Сакаї поблизу Осаки знаходиться музей 

відомого чеського художника, одного з найяскравіших представників 

модерну Альфонса Мухи та видатної японської поетеси того ж періоду 

Йосано Акіко. Вперше я побачила цикл «Слов’янський епос» Мухи ув 

австрійському місті Мельк. Мене просто вразив цей великий майстер, і я 

присвятила йому вірш, який було перекладено німецькою мовою і 

надруковано у Німеччині. В іншому вірші «В обіймах югендстилю», 

присвяченому явищу модерна у світовій культурі, я згадую браслет, 

створений за ескізом Мухи, ювеліром Фуке для славетної актриси Сари 

Бернар. Оригінал цього браслета я ніколи не бачила і була з ним знайома 

лише по ескізу. Можете собі уявити мій подив, коли тут, у далекому Сакаї, я 

побачила цю чудесну прикрасу в експозиції музею. Завдяки цій подорожі в 

моєму житті з’явилася геніальна  Йосано Акіко (її вірші я переклала 

українською), і яка не знала Муху, але за духом своєї творчості, за відданістю 

новим ідеям сторіччя загадковим чином була поставлена з ним поруч у 

чарівному куточку Японії. Ця історія симптоматична. Просто живопис, 

поезія, музика, по суті, не знають ні часу, ні простору, ні меж. Вони 

безсмертні і належать усьому людству»27.  

Подібні ремінісценції супроводжують і книгу «Рожевий янгол або 

композиції за кермом». Як відомо, славетний французький письменник Поль 

Клодель назвав Страсбурзький собор «рожевим янголом». Цю ідею 

запозичує українська поетеса, доля якої має цілий ряд перетинів зі Сходом, 

так само як і доля французького поета і дипломата Поля Клоделя, який 

успішно працював у Китаї та Японії, присвятивши культурі цих країн не 
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лише вірші, а й наукові розвідки та філософські есе. Людмила ж Скирда 

присвятила Клоделю диптих «Людина двох епох», який можна було б 

назвати «Людина двох світів», маючи на увазі Схід і Захід. З одного боку, як 

відомо, Клоделя називають французьким Шекспіром, з іншого – він один з 

найзавзятіших прихильників і пропагандистів філософії Лао Цзи та 

китайської і японської поезій. Може тому, як вважає Скирда, що на Сході 

поезія перестала бути літературою, а стала життєвою необхідністю.  

У статті, присвяченій виходу цих книг, А. Музика пише: «Сад любові і 

сонця» та «Рожевий янгол або композиції за кермом» в широкому розумінні 

можна трактувати як спробу активізації поетичного діалогу між Сходом і 

Заходом, цими основоположними началами світової цивілізації. Справді, 

«Сад любові і сонця», книга, яка дає можливість зрозуміти найхарактернішу 

рису Сходу – зосередженість на пошуках Бога в собі, а це, власне, визначає 

унікальні досягнення у пізнанні космічної сутності людської субстанції. 

«Рожевий янгол…» – книга про Захід, який все ще шукає Бога десь зовні, а з 

цими пошуками робить колосальні успіхи в пізнанні зовнішнього 

матеріального світу.  

Пошуки діалектичної єдності Сходу і Заходу (а цей мотив в контексті 

двох книг прочитується моментально), по суті, це пошуки вселенської 

гармонії, до якої може призвести їх діалог, перш за все, на рівні культур. 

Справді, діалог – це найкращий спосіб пізнання простору внутрішнього 

світу. І Будда, і Христос це знали й у своїх проповідях часто до нього 

звертались. Ось чому діалогічність цих двох книг є безцінною знахідкою, яка 

могла трапитись на творчому шляху саме Людмили Скирди.  

У передмові до книги «Сад любові і сонця» авторка пише: «Я 

сприймаю Японію як чудесний сад, народжений на сонячній землі і 

виплеканий безмірною любов’ю його народу». Що ж поетесу можна 

зрозуміти. Не вона перша зачарована прекрасним і далеким краєм. А от, з 

боку Японії, треба сказати, ми отримали прекрасний дарунок, цей зусібіч 

позитивний піар України дорогого вартий. Адже після виходу «Кобзаря» 
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Шевченка жоден український поет у Країні Вранішнього Сонця за останній 

час не перекладався. Вихід української книги в Японії – це досягання цілої 

нашої літератури. 

Повертаючись до класичної проблеми, яку протягом століть 

намагалися збагнути філософи і політики, пророки і поети – Схід і Захід, 

зазначимо, що ця проблема була у фокусі ще грецької культури, яка у 

строгих елліністичних формах все-таки намагалась охопити не охоплюваний 

спадок Сходу, а конфлікт між східним і західним, як відомо, розділив і 

Римську імперію, і християнську церкву.  

Сьогодні, вочевидь, надходить час великого примирення, взаємного 

збагачення, духовного порозуміння. На складних шляхах становлення 

людського духу онтологічно протилежні типи мислення завжди нестримно 

притягувались одне до одного. Це і породжуватиме великий синтез 

іманентності та феноменалізму, іня і яня, Сходу і Заходу»28.  

Щось подібне спостерігаємо і в творчості нашої поетеси, коли Захід і 

Схід творять якусь гармонійну єдність, консолідовану енергією талановитої 

людської особистості. 

Навесні 2003 року виходить унікальне видання – переклад українською 

мовою книги Її Величності Імператриці Японії Мітіко «Будувати мости». Це 

була надзвичайно важлива і культурна, і політична, і церемоніальна подія в 

історії українсько-японського співробітництва. Громадська презентація 

книги Її Величності перетворилася на справжнє свято мистецтва і літератури. 

Талановитий молодий композитор Танака Такасі написав спеціальний 

музичний супровід цієї церемонії. Відома актриса Ямада Нобу блискуче 

виконала фрагменти тексту японською мовою. Під оплески присутніх ведуча 

церемонії зачитала лист міністра закордонних справ Японії пані Йоріко 

Кавагучі, молоді солісти опери виконали арії японських і зарубіжних 

композиторів, а юна скрипалька Ріка Нагайї просто зачарувала присутніх 

віртуозним виконанням творів Брамса.  
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В інтерв’ю газеті «День» на питання: «Чому Ви вирішили, що роздуми 

японської імператриці будуть цікаві українському читачеві?» поетеса 

відповіла: «Якщо в двох словах визначити суть тексту Її Величності, то це – 

ода книзі. Україна, на мою думку, одна з найбільш читаючих країн світу, де 

книга завжди була і, я певна, буде однією з найбільших духовних потреб. 

Окрім того, це книга про мир, до якого треба прагнуть людству в його 

постійному сходженні на вершини прогресу і пізнання. Це книга про ніжну 

дитячу душу, вразливу і тремтливу, про те, як слід цю душу оберігати та 

наповнювати добром і світлом знань. Це книга про культуру, визначальну 

субстанцію духовного світу людини, про те, як важливо пізнавати й знати 

витоки свого національного і завжди бути відкритим до 

загальнолюдського»29. Після виходу цієї книги одна з найбільших у світі 

телерадіокорпорацій NHK провела день України з величезною програмою і 

виступом Людмили Скирди на каналі, що налічує більше 40 млн 

користувачів. Саме від цієї події, можна сказати, почався відлік нового рівня 

українсько-японських відносин, що триває посьогодні включно. 

У 2003 році виходить нова книга Людмили Скирди «Чарівна мушля», 

обкладинку якої зробила знаменита японська художниця Норіко Янагісава 

(до речі, в той час дружина тодішнього міністра фінансів Японії). В 

передмові до книги поетеса пише: «В новій книзі «Чарівна мушля» я 

спробувала розповісти про мій захват і мою любов до Японії, до її культури і 

літератури, до її природи і історії, до неповторного світу, який вже стільки 

віків не припиняє дивувати і зачаровувати людство. 

Явище японської культури складалось як прекрасна і гармонійна 

мозаїка з величезної кількості впливів і запозичень. Це був складний процес 

формування і нації, і національної свідомості, і національного духу.  

Цей процес я б порівняла зі загадковим процесом народження з міріадів 

пилинок унікальної перлини, з чародійством природи, з таємницею 

Господнього промислу.  
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Я назвала жанр моїх віршів – поетичні дзуйхіцу, що теж невипадково. 

Це моя вдячність Сей Сьонагон за насолоду, яку подарувала мені її геніальна 

проза»30. 

На цьому моменті я б хотів зупинитися детальніше. Справа в тому, що 

творчість Сей Сьонагон (966-1017?) просто-таки невіддільно пов’язана з 

творчістю Людмили Скирди японського періоду. Йдеться не про прямі 

запозичення чи впливи, а про набагато істотніше – філософію бачення світу. 

Я не вживаю слово світобачення не випадково, оскільки воно для нас 

асоціюється зі світоглядом, який безперечно не є баченням світу в 

японському розумінні. Читаючи «Чарівну мушлю», ми переконуємось, що 

Людмила Скирда дивилась на Японію ХХІ століття очима середньовічної 

письменниці, і погляд цей виявився суперсучасним в розумінні наближеності 

до читача, адже ці зупинені миті життя були прекрасними, тому що і тоді, і 

зараз вони надзвичайно подібні – світло місяця, голос зозулі, квітка сакури, 

сяйво снігу тощо…  

 

 Про те, що радує серце 

 

 І 

 Ці іриси Імператорського саду 

 Я впізнала відразу. 

 Як давно це було… 

 Славетний бородатий художник 

 Малює мій портрет. 

 Ось він пильно вдивляється 

 У моє обличчя і каже: 

 «Тобі пасуватимуть іриси…» 

 А за годину вони з’являються 

 Біля моїх ніг, 

 Ніби прозора фіолетова хмаринка. 
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 ІІ 

 Я не знаю і досі – 

 Чи люблю орхідеї, чи ні. 

 Учора вони видались мені 

 Холодними, ніби з мармуру. 

 А сьогодні дивляться на мене 

 Спокійно і допитливо, 

 Мов учениці гімназії на уроці. 

 

 ІІІ 

 Про що я буду згадувать 

 Довгими осінніми вечорами 

 Років так, через тридцять – 

   запитуєш ти. 

 Неодмінно згадаю оці кобальтові 

   китиці гліцинії 

 Понад нашим вікном…  

 

 IV 

 Коли на схилах Хаконе 

   зацвіли бузкові гортензії, 

 Я сказала: «Такої краси ще світ не бачив!» 

 І мала рацію, адже чудові квіти – 

   це щоразу диво! 

 

V 

Це було схоже на казку – 

Раптом сірий морський туман, 

Мов театральна завіса, розпахнувся 
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І священна земля Міядзіми 

Спалахнула золотом і пурпуром 

На тлі смарагдової зелені 

  і лазурових небес, 

Мов прекрасна квітка у дитячому калейдоскопі. 

 

 Виявляється написати книгу про Японію і не бути в неї закоханим, 

вочевидь неможливо. Саме на цьому наголошував Марк Керуак у передмові 

до книги англійською мовою «Solo of the sunny soul»: «Рівно за рік, у Токіо 

мій товариш запросив мене на засідання японського Пенклубу, яке 

традиційно проходило в одному з хмарочосів в районі імператорського 

палацу. Коли ми зайшли у переповнену залу, на сцені я побачив і 

моментально впізнав Людмилу Скирду. Це була лекція про Україну, 

українську культуру і українську поезію. В той самий час це була потрясаюча 

піаракція, оскільки японські письменники були просто зачаровані 

українською гостею. До речі, про це написав чудесну статтю знаменитий Рей 

Наканісі в газеті японської інтелігенції з трьохмільйонним накладом «Юкан 

Фуджі». Цього разу ми познайомилися.  

Це дуже нагадувало подарунок долі. Між нами виявилося колосальної 

сили тяжіння – це була любов до Японії, про яку ми говорили і можемо 

говорити безкінечно. Японія завжди у кожного своя, а тому наші бесіди 

отримували подвійний магнетизм. Кожен відкривав іншому щось невідоме, 

ділився своєю любов’ю. 

Мене просто вразила ерудиція української поетеси, її неординарні 

підходи до всіх аспектів японського буття, її працелюбство і молодечий 

азарт, адже пізнання Японії – процес титанічно складний. Тисячі сторінок 

текстів, десятки музеїв, тисячі кілометрів доріг…»31. 

Зрозуміло, що японці високо оцінили ці зусилля, які точно окреслив 

Керуак. Інтерв’ю у багатомільйонних виданнях, презентації в найбільших 
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містах країни – Йокогамі, Осаці, Кіото, лекції в університетах, радіо і 

телебаченні – це був тріумф української поезії у найпоетичнішій країні світу.  

У своїх інтерв’ю поетеса не раз наголошувала на колосальній різниці в 

ставленні до культури на Заході і Сході. Якщо в Європі культура 

залишається певним елітарним маркером, то в Японії, скажімо, це складова 

національного буття. Так було за сивої давнини, коли вірші імператорів і 

вельмож двору друкувались поряд з віршами рибалок і селян. А чого вартий 

той факт, що рибалки і селяни писали вірші… Так залишається і посьогодні. 

Де, в якій країні могла відбутись презентація книги іноземної поетеси з таким 

розмахом як презентація «Чарівної мушлі» у «Роял Йокогама Хотел». 

Найкращий отель міста (до речі, і найвищий хмарочос) запросив поетесу на 

міжнародний туристичний форум, де відбулось вишукане дійство рецитації 

віршів поетеси українською, англійською та японською мовами з залученням 

справжньої телезірки Джунко Катано, музикантів і т. п. Мер Йокогами 

особисто вітав поетесу і запросив тисячу гостей на ланч (українські страви 

було приготовлено за рецептурою поетеси) і т. п. Зрозуміло, що ніколи 

нічого подібного не було і я певен, не буде на батьківщині поетеси ні для неї, 

ні для будь-якого іншого поета. І на те є величезна кількість причин не лише 

історичного та економічного, а й суто психологічного характеру. Скажімо, 

японцям притаманне потрясаюче почуття гордості за все японське. Вони 

свято переконані, що на світі немає кращого народу і красивішої країни. 

Власне оцей, чи не генетичний патріотизм, був головною рушійною силою 

післявоєнного «японського дива», коли протягом десяти років девіз 

«Переможемо Америку» було втілено у життя у цілому ряді промислових 

напрямків. А що стосується культури, то шанування її так само, як і 

милування природою, вже сотні років є стрижнями формування 

національного характеру.  

Не можу не наголосити, що японські книги Людмили Скирди мали 

широкий літературознавчий відгук і в Україні. Професор Наталя Костенко у 

великій статті «Дорогами Басьо» наголошувала: «Скороченню дистанції між 
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культурами Заходу і Сходу великою мірою сприяє і художня творчість 

відомої української поетеси Людмили Скирди, літературна діяльність якої 

воістину унікальна. Будучи уже зрілим поетом, лауреатом престижних 

премій, вона опиняється в Японії, де вперше відкриває для себе невідомий і 

прекрасний світ японської природи і культури. Разом зі своїм чоловіком вони 

проїхали цілою країною, дорогами, якими можливо ходив колись великий 

Басьо зі своїми учнями.  Так само два століття тому інший великий поет – 

Тарас Шевченко пройшов Україною. Це були дороги внутрішнього 

прозріння, яке, як правило, відвідує нас після занурення у духовний світ 

великих народів»32.  

Оксана Саганюк наполягала на тому, що з виходом книг Людмили 

Скирди про Японію в українській поезії відкрився новий транзиторний, 

етнокультурологічний напрямок: «Схід зі своїми ритмами, темами, своїми 

птахами і квітами, озерами і морями, храмами і замками, садами і горами, зі 

своєю унікальною культурою, традиціями, ритуалами, одним словом Схід, як 

він є, стає для нас, українських читачів, не просто близьким, а й справді 

якимсь родинним. І все це завдяки дивовижному збігу обставин, в результаті 

яких українська поетеса отримала можливість заглибитись у сутність 

абсолютно закритого, ієрархічного світу і, ніби наблизила його до нас, 

екстраполювала на нас і свій захват, і свої знання, і свої гострі аналітичні 

спостереження, і свій радісний досвід осягнення Країни Вранішнього 

Сонця»33. 

Дослідниця рецепціальних процесів японської та української поезій 

Наталія Науменко у надзвичайно цікавій статті «Українські поетичні 

дзуйхіцу», поза сумнівом, покликаної до життя книгами Скирди, пише: 

«Дзуйхіцу розраховані на вдумливого читача, а для невтаємниченого – це 

шанс підготувати свій розум до зустрічі з прекрасним… Першою в 

українській літературі до дзуйхіцу звернулася Людмила Скирда. Тонкий 

знавець японської літератури та культури, вона змогла надати цьому 

прадавньому жанрові нового забарвлення, втілюючи свої роздуми, 
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спостереження та переживання не у прозовій (як, наприклад, Сей Сьонагон 

або Кенко Хосі), а в поетичній формі. І зворушення, і враження, і словесна 

гра – усе це елементи творчості як різновиду душевної діяльності людини. 

Синтезуючи образи природи і культури, поети залучають реципієнта до 

співтворчості, активізують його уяву, і дають йому ключ до розуміння 

символів, до усвідомлення свого місця у макрокосмі природи. Адже пейзаж, 

інтер’єр, натюрморт, портрет, явлені в канві поетичного дзуйхіцу, не лише 

правлять за багате джерело метафор-символів, почуттів і переживань 

людини, а й навпаки – налаштовують на особливий поетичний лад, даючи 

читачеві змогу відчути гармонію зі своїм природним та предметним 

довкіллям і з культурою свого народу та цілого світу»34. 

Додам, що жанр поетичних дзуйхіцу виявився привабливим і для 

відомого японського філософа і поета Дайсаку Ікеди, який після знайомства з 

книгою Скирди, як кажуть, взяв на озброєння цю цікаву ідею і теж почав 

називати жанр своїх віршів – поетичні дзуйхіцу.  

Можна було б присвятити ціле дослідження співробітництву з цією 

видатною людиною, видатним педагогом, президентом всесвітньої релігійно-

громадської організації Сокка Гаккай, що налічує більше 12 млн членів, 

інтерес якого до України, завдяки дружбі з Людмилою Скирдою та її 

чоловіком, втілився у цілий ряд публіцистичних виступів, інтерв’ю, діалогах 

з самою поетесою, які так само, як і його діалоги з А. Тойнбі, М. Горбачовим, 

Т. Айтматовим та ін. вже стали золотими сторінками в контексті 

філософської публіцистики нашого часу. Так, у діалозі з Людмилою 

Скирдою на сторінках газети «День» Дайсаку Ікеду писав: «…Особисто для 

мене Україна була й залишається унікальною землею. Так відчув я ще в 

молодості, познайомившись з вашими письменниками – Шевченком, 

Гоголем. Я читав їхні книги в період післявоєнної розрухи, буквально на 

попелищі згорілого Токіо. Ми голодували і фізично, і духовно. Мені було 

тоді під 20. Особливо сильне враження на мене справила повість Гоголя 

«Тарас Бульба», до речі, я ознайомився з цим твором на заняттях невеликого 



 83 

гуртка з вивчення світової літератури разом зі своїми друзями та вчителем 

життя – японським педагогом і просвітником Джосей Тода. Власне, це він 

рекомендував нам, юнакам, обов’язково прочитати цю історію, що описує 

волелюбність і честь.  Так народилася моя любов до вашої країни. 

Честь – це якість, яка визначає благородство не лише людини, але й 

держави загалом. Ваша країна зберегла свою честь попри всі перипетії 

історичних перетворень. З одного боку, Україна – «молода держава», але з 

другого – ваша країна має багатовікову історію і багаті морально-етичні 

традиції, адже саме на території України стікалися різноманітні течії 

стародавніх людських цивілізацій. Шовкові шляхи забезпечували могутнє 

вливання сюди найрізноманітнішої інформації та ідей від Сходу та Заходу, 

тоді як торговий шлях Дніпра стимулював південно-північне пересування 

народів, що проживають на величезній території, яка тягнеться від північної 

частини Європи аж до Середземномор’я. Українська земля слугувала для 

світу перехрестям цивілізацій, і виконання свого призначення винагородило 

її кращою спадщиною з різних культур. Через служіння миротворчим 

ідеалам, приймаючи і проводжаючи посланників земель, – в тому числі й 

часто далеко недоброзичливих, – Україна виховала свою співчутливу душу й 

чуйне серце, яке тепер захоплює світ. Україна подає сучасності безцінний 

приклад доброти, щоб наш час зміг зробити правильний вибір в ім’я 

гуманістичного майбутнього.  

Відстрадавши війни й чинячи опір насильству, якими сумно 

прославилося ХХ сторіччя, в новому сторіччі ми повинні набути мудрість. І 

вона конкретно виражається в дотриманні високих принципів, що щасливе 

життя на цьому світі створює не протистояння, а діалог, не руйнування, а 

творення; не гегемонія, а взаємне визнання народів на священне право 

існування. Сьогодні це загальне завдання для всіх землян. І якщо ви спитаєте 

мене, хто ж з нас є провідною ланкою в конструктивному вирішенні такого 

нелегкого завдання, то я щиро відповім вам, що за моїм неупередженим 

спостереженням – саме Україна. Адже ваша країна не на словах, а на ділі 



 84 

довела стійку прихильність позиції миролюбної держави, відмовившись від 

ядерних арсеналів»35. 

Шкода, але миролюбний оптимізм Дейсаку Ікеди наша сьогоднішня 

сувора дійсність дещо спростовує. Та ми навели фрагмент діалогу Дейсаку 

Ікеди з Людмилою Скирдою з іншою метою. Він вчить нас любити свою 

країну, пишатись нею, вірити в неї. А це сьогодні для нас важливо як ніколи.  

Проте місія українського посла в Японії добігала фінішу. Його було 

призначено заступником міністра закордонних справ України. Родина 

поверталася до Києва. На жаль, ця неймовірно успішна дипломатична 

каденція закінчувалася, але не закінчувався тріумф української поезії в 

Японії, оскільки це факт безсмертної субстанції – культури.  
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Навесні 2006 року Людмила Скирда повертається до Києва. 

Післяреволюційні помаранчеві розчарування компенсуються напрочуд 

активною і плідною творчою роботою поетеси. Її книги виходять 

англійською, італійською, корейською, арабською, російською, грецькою 

мовами. Її творчі вечори відбуваються у Парижі, Нью-Йорку, Люцерні, 

японському та австрійському посольствах у Києві. Вона отримує ізраїльську 

літературну премію імені Івана Кошелівця та італійську нагороду – золоту 

медаль Данте Аліг’єрі, продовжує літературознавчі дослідження, пише 

велику статтю про поеми Бориса Олійника до його 6-томника, дає цілий ряд 

інтерв’ю і українським, і зарубіжним масмедіа.  

Читаючи і перечитуючи японські книги поетеси, я не раз замислювався 

над дивовижними життєвими спіралями цієї поетичної долі. Як було б цікаво 

почитати спогади поетеси, скільки, справді, нового, незнаного вони б 

відкрили нам, українцям, про нас українців. Та доки хочу зупинитися на 

презентаціях її книг в Греції та Кореї. Книга «Грецькі елегії», видана в Греції, 

була презентована громадськості в одному з найпрестижніших місць – Залі 

Барона Кімона Ралі. На презентації були присутні високі державні посадовці, 

духівництво, творча інтелігенція, дипломатичний корпус, а головне, багато 

українців – греко-українська палата видала афішу й програму з текстами 

виступів учасників грецькою та українською мовами. Були запрошені 

майстри мистецтв – славетна співачка Людмила Бондаренко, піаністка Фофі 

Маньядакі та ін. З доповіддю про творчість поетеси виступив професор 

Феодор Катсікарос. Це була перша імпреза української сучасної поезії в 

Афінах і пройшла вона з величезним успіхом. Більше десятка афінських газет 

та журналів тепло відгукнулись на цю небуденну подію у культурному житті 

країни. Професор Феодор Катсікарос, зокрема, писав: «…Ця поезія нас 

гіпнотично вабить і кличе, притаманними їй глибиною і вірністю класичному 

духу, проте без небезпек захоплення класицистичним наслідуванням, що 

нерідко чатує на поетів, які пишуть про Грецію. Вона трансформує 

особистий досвід в поетичне усвідомлення світу, багате яскравими 
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картинами життя і глибокими філософськими узагальненнями… Людмила 

Скирда поетизує не Грецію, яка існувала колись і якої сьогодні вже не існує. 

Своїм поетичним оком вона охоплює всі позачасові аспекти, що з’єднують 

минуле і сьогодення, віддзеркалюють живу гуманістичну традицію, котра 

крізь Давнину і крізь Відродження збереглась до наших днів»36.  

Про це говорила у своїй яскравій промові і Людмила Скирда: «Греки 

спробували ще раз довести, що елліністична культура подарувала світу таку 

неймовірну кількість краси, такі незліченні масиви знань, таку могутню 

літературу, таку безсмертну культуру, що й сьогодні ця божественна 

енергетика є невід’ємною складовою становлення кожної освіченої людини. 

Адже відомо, що не в політиці і не в економіці здійснюють високі духовні 

цілі суспільства – вони реалізуються тільки в культурі. Цивілізація і культура 

– далеко не ідентичні поняття. Цивілізація забезпечує утилітарні комфорт і 

доцільність. Культура ж концентрує дух нації, створює певну символічну 

субстанцію, що, безперечно, має релігійні основи. Ось чому, на яких би 

ракетах ми не літали, які б інтернет-мережі не ловили нас у свої «сіті», великі 

культури будуть завжди просякати цивілізаційні шари і світити нам як 

сонце!»37 

Книгу переклав наш співвітчизник Олег Цибенко. Він вже більше 20 

років живе й працює в Афінах і є не лише блискучим перекладачем, а й 

популярним грецьким прозаїком. Олег знає Грецію так глибоко, так 

проникливо відчуває красу цієї землі, так невтомно продовжує вивчати її 

історію і культуру, що на сьогодні є одним з найдосвідченіших елліністів 

світу. Зрозуміло, що дует поетеси з цим перекладачем був просто приречений 

на успіх. 

Ще одна цікава презентація відбулась у Сеулі, на якій було 

представлено книгу Людмили Скирди корейською мовою «Сливовий дощ», 

яку переклав професор Київського університету імені Т. Шевченка Кім Сун 

Вон за ініціативою посла Південної Кореї в Україні пана Хо Сун Чола. Це 

також була перша книга сучасного українського поета, надрукована в Кореї. 
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Якраз під час презентації книги в Сеулі поетеса здійснювала європейський 

тур і перебувала на міжнародному фестивалі мистецтв на цюріхському озері, 

де презентувала свою книгу «Квіти і метелики», що вийшла італійською 

мовою у Римі. Та досить потужна преса дає нам певне уявлення про 

корейський захід. Як повідомляла газета «The Korea Times», на презентації 

книги були присутні депутати Національної Асамблеї РК, ректори 

університетів «Хан’янг», «Ханкун», «Вонкванг», кореспонденти 

найвпливовіших газет «Кйонгхянг сінмун», «Чуанганг ільбо», «The Korea 

Herald», «The Kore Times» та однієї з найбільших телекомпаній CBS, 

агентства новин NEWS літератори, студенти-українці, що вивчають 

корейську мову. Цікаво, що ця презентація справила неабиякий резонанс і в 

подальшій долі поетеси. Член Національної Дельфійської Ради Республіки 

Корея і водночас арт-директор Дельфійських ігор 2009 дізналися про 

існування української поетеси саме з корейської преси і стали ініціаторами 

запрошення Людмили на IV Дельфійські ігри, які проходили на південно-

корейському острові Чеджу, що його називають за незвичайну красу 

корейськими Гаваями.  

Історія дельфійських (Піфійських) ігор розпочалася 582 року до н. е. 

Вони проходили регулярно за рік до Олімпійських ігор і складалися лише з 

музичних змагань (виконання гімнів на честь Аполлона, Бога сонячного 

світла, краси, мистецтв, поезії, під акомпанемент кіфари). Тоді в якості 

нагороди переможцю вручалося яблуко або лавровий вінок. У 394 році 

Дельфійські ігри були заборонені одночасно з Олімпійськими візантійським  

імператором Феодосієм як прояв поганства. Лише в наш час їх було 

поновлено, і у 2009 році 600 учасників з 50 країн світу демонстрували свої 

таланти у художніх конкурсах ігор в таких категоріях: музикальні, 

театральні, візуальні, лінгвістичні, комунікативні, соціальні, екологічні 

мистецтва. Людмила Скирда виступала у двох програмах – читала власні 

вірші і виголошувала доповідь «Поезія у сучасному світі». Ось як про це вона 

розповідала кореспонденту «Київського телеграфа»: «Графік був 
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надзвичайно напружений: репетиції вдень, виступи вночі, кілька годин сну… 

і все спочатку. Але наша праця увінчалась великим успіхом і на конкурсі 

поетів, який проходив у Великому театрі Чеджу, не було жодного місця. Усі 

автори читали вірші рідною мовою, а на величезних екранах йшов 

паралельний переклад англійською та корейською. Всі декламації проходили 

у супроводі надзвичайно цікавих музичних аранжувань. Скажімо, мій виступ 

супроводжували звуки японської біви, що надзвичайно нагадує українську 

бандуру. Девіз Ігор «Tuning into Nature» («Налаштовуючись на природу») 

мені не просто близький, а дорогий. Оскільки, я вважаю, що у людства 

сьогодні немає важливішої проблеми, аніж збереження світу біосу і 

хлорофілу. Саме ця ідея має стати консолідуючим девізом сучасності. І саме 

ця ідея органічно поєднується з мистецтвом, яке, як і природа, вічне і 

прекрасне»38.  

І тут я хочу зупинитися на цікавому моменті. У 2009 році газета «День» 

друкує величезний діалог Людмили Скирди і Петра Перебийноса, 

присвячений абсолютно унікальній темі в наших медіа – темі взаємодії 

Заходу і Сходу. Розмова точилася довкола творчості Скирди та водночас 

торкалась глобальних натурософських і космогонічних проблем розвитку 

сучасного світу. Наведу лише невеликий фрагмент цієї розмови, як 

продовження попередньої думки: 

– Людмила Скирда: Сьогодні нам конче потрібні переосмислення і 

трансформація природничої парадигми. Ми повинні визнати смертельну 

небезпеку інформаційного хаосу і його катастрофічний вплив на біосферу, 

цей живий організм, що контактує з людиною і має надзвичайно складні 

форми саморегуляції. 

– Петро Перебийніс: Тобто, ми повинні очистити від бруду насамперед 

нашу психіку. 

 – Л. С.:  На жаль, не лише психіку. Ноосферу псують і колосальна 

прірва між багатством і бідністю, і кризи глобальних фінансових пірамід, і 

воєнні конфлікти та експансії, і тероризм.  
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Перечитавши ці рядки, я ще раз переконався, що поети-таки пророки. 

Передчуття біди не можна не вловити між цих рядків, а те, що вони називали 

інформаційним брудом, легко перетворилося на жах інформаційної війни. У 

нас іде війна… І щодня ми дивимося кілометри хроніки страшної розрухи. І 

водночас розуміємо, що ця наша звичайна людська цікавість і вболівання за 

долю країни для олігархів, власників каналів, перетворюється на безкінечні, 

як ця війна, гроші. Тоді ця розмова мала абсолютно запобіжний характер 

стосовно саме України. Сьогодні вона стала суворою констатацією. Можна 

тільки здогадуватись, у яку страшну ноосферну прірву летить Україна. На 

щастя, поки що ми маємо можливість цей лет зупинити. Але ще трохи, і буде 

запізно. Тому цитую заключні слова діалогу і будемо вірити, що у нас буде 

саме так: «Хочеться жити в ритмі природи, любити її, обожнювати, черпати в 

ній і сили, і натхнення, бо створене Богом – прекрасне! І найпрекрасніше в 

цьому Божому світі – Україна!»39  
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А невдовзі, у вересні 2009 року, Юрія Костенка призначають послом 

України до КНР. Великий Китай отримав чудовий сюрприз одного з 

найдосвідченіших українських дипломатів з дружиною-поетесою. І знову (як 

це вже було у ФРН та Японії), родина прибуває до країни, що перебуває у 

фазі колосального розквіту, а економіка якої виходить на друге місце у світі. 

Пекін вражає своїми масштабами, дорогами, квітами, чистотою, 

хмарочосами, кольорами… Одним словом – ще одне економічне диво… Ця 

неймовірна енергетика розвою, як свідчить поетеса, вносить свої корективи у 

життя подружжя. Нічний сон скорочується до шести, а робочий день 

збільшується до дванадцяти годин. Хочеться охопити те, що охопити 

неможливо – культуру й історію, літературу і мистецтво, політику і 

географію, філософію й астрологію, минуле і сучасне.  

Китайська цивілізація, самоствердження якої часто пов’язують з 

виникненням ієрогліфічної писемності, вражала і продовжує вражати своєю 

креативністю, багатством, могутністю і незнищенністю. Для того, аби 

здобути знання, треба пірнути в ці глибини. Ми маємо усі підстави 

стверджувати, що українській поетесі це вдалося. Але не менш цікавим був 

для неї і Китай інноваційний, сучасний. Тисячі кілометрів бездоганних доріг 

з’єднують цю велетенську державу з півночі на південь і зі сходу на захід. 

Власне ця кровоносна система і забезпечила її розквіт. Стародавнє вчення 

Фен Шуй, як відомо, вважало хороші дороги індикатором процвітання. Отже, 

можна з певністю сказати, що відтоді, як розпочався процес «великої 

дорогізації», розпочався новий етап історичного розвитку країни, етап 

небувалого розквіту і розвою.  

Не випадково перша книга поетеси у Китаї «Подих Китаю» ввібрала в 

себе і минуле, і сучасне, діалектична єдність яких є яскравою прикметою 

китайського буття. Тут і улюблені поети Ду Фу, Лі Бо, Бо Цзюй І, і 

безсмертний Конфуцій, і славетні українці – Дмитро Хорват та Григорій 

Кулішенко, і творець всесвітньої мережі «Алібаба», Ма Юань, і відома 

піаністка Клаудіа Янг, і чудесні прогулянки сучасним Пекіном, справді, 
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містом майбутнього, і цікаві подорожі Китаєм. Книгу переклав китайською 

мовою один з найвідоміших перекладачів 85-літній літератор і художник Гао 

Ман – автор перекладів творів Шевченка і Франка, прози Гончара тощо. До 

речі, ще й автор одного з найкращих портретів Т. Г. Шевченка, що 

експонується у Державному музеї літератури в Пекіні. У своїй статті, 

присвяченій знайомству з поетесою і надрукованій у головній газеті країни 

«Женьмінь Жибао» (20 млн. наклад), Гао Ман пише: «Читаючи твори 

Людмили Скирди, я стикнувся з певним їх нерозумінням, оскільки вони 

абсолютно модерні, а манера виразу, іноземна лексика, передача змісту, ритм 

– усе не схоже на поезію традиційну. Я спробував перекласти кілька віршів, 

не одразу усвідомлюючи їхню нову методику та концептуальний підхід. Але 

згодом сучасна мова творів глибоко захопила мене, поступово викликала 

нездоланний інтерес, зачарувала. Я з радістю зрозумів, що поетеса має 

величезні знання і про давній, і про сучасний Китай, а всі свої почуття і нові 

враження виносить на рівень цікавої філософії…  

Те, що вона оспівує – це творення, це щастя, це вічність, це краса… Я 

глибоко переконаний, що у давньому і, одночасно, новітньому Китаї 

працелюбний і мудрий китайський народ надасть цій талановитій українській 

поетесі можливість пізнати новий світ, надихне її на написання нових і нових 

віршів, що сприятимуть зміцненню дружби та взаєморозуміння між 

українським та китайським народами»40. Ця стаття, надрукована напередодні 

виходу книги, була передрукована величезною кількістю регіональних ЗМІ і 

стала неперевершеним піаром «Подиху Китаю». Другого дня після виходу 

газети Людмила Скирда прокинулась відомою у Китаї людиною. Все, що 

відбувалось потім, нагадувало обвал радісних і цікавих подій, число яких 

збільшувалось і збільшувалось. Славетний журнал «Китай», що видається 

десятками мов світу, надрукував велике інтерв’ю з поетесою і протягом року 

у кожному номері друкував вірші Скирди. Брифінги, присвячені виходу 

книги, збирали величезну кількість представників китайських ЗМІ, що 

спричинило справжній інформаційний бум. Тисячі поздоровлень, листів і 
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навіть поему від вченого з Сіаня «Скирда, я Вас люблю», отримала поетеса. 

Рік був напрочуд цікавим і плодотворним ще й завдяки колосальному 

культурному підйому, що його переживала країна в ювілейний рік 60-річчя 

утворення КНР.  

У своєму інтерв’ю журналу «Китай» поетеса писала: «Мене і як 

культуролога, і як просто чужинця, вражає багатство китайської культури. Я 

прекрасно розумію, що це результат кількатисячолітнього творення, але 

всеодно ця нескінченність, цей обвал краси дуже важко усвідомлюється 

розумом. Щоразу хочеться вигукнути: «Але ж це просто неможливо!» 

Пекінська опера і го хуа, монастирі і храми, палаци і сади, мости і пагоди, 

порцеляна і кераміка, папір і шовк, каліграфія і каміння… Китай – це 

багатошарова культурницька субстанція. Пам’ятаєте ажурні кульки зі 

слонової кістки. Хоч скільки дивись, приглядайся, а однаково не зрозумієш, 

як це зроблено. Це диво»41. Схоже, що оцей захоплений подив не залишав 

поетесу до останнього дня її перебування у країні. І, чесно кажучи, було чому 

дивуватися. У той ювілейний рік китайський уряд інвестував 500 млрд 

доларів у розвиток китайської культури та освіти. Ця приголомшлива сума 

моментально рефлектувала у щоденному житті країни так переконливо, що 

навіть для іноземця факт великого позитиву був очевидний.   

У своєму іншому інтерв’ю журналу «Зовнішні справи» Скирда 

наголошує: «Я переконана, що в контексті наших відносин з Китаєм культура 

важить не менше, аніж економіка. Притім я маю на увазі не так звані 

культурні обміни – вони були, є та будуть. Я мрію про вивчення китайського 

менеджменту опікування культурою  (не керівництва, а саме опікування), 

механізмів її фінансування, підготовки кадрів і т. ін. У Китаї, скажімо, не 

існує жодної глобальної корпорації, яка б не вкладала колосальні кошти у 

розвиток культури. От і моя книга видана за підтримки всесвітньовідомої 

корпорації «Хуавей». Важко собі уявити, які величезні можливості 

культурного співробітництва в наших обох країнах і яка радість відкриття 

незнаного очікує і на китайців, і на українців»42. І поетеса не помилилася. Її 
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поезія була сприйнята у Китаї з величезним ентузіазмом і, я б сказав, 

довірою. Хтось порівнює її вірші з картинами славетного експресіоніста Фен 

Цзекає, хтось з творчістю класика китайської літератури поетесою модерну 

Сє Бінсінь, хтось зауважує на щоденникових елементах у стилі 

середньовічної прози, а дехто цикл, присвячений Конфуцію, вважає кращими 

віршами сучасності про Славетного Вчителя.  

Презентації «Подиху Китаю» також вражають своїми масштабами і чи 

не державним рівнем. Перша з них відбулась у Китайському народному 

товаристві дружби з закордоном на чолі з відомим поетом і державним 

діячем у ранзі міністра Чень Хаосу. Ця, надзвичайно впливова людина в 

Китаї, син соратника Мао, маршала Чен І, член Всекитайського комітету 

Народної політичної консультативної Ради Китаю, Президент Спілки 

Китайсько-європейської дружби, Голова Китайської асоціації поріднених 

міст стала промотором Людмили Скирди в країні і протягом усього свого 

перебування у Піднебесній, вона відчувала його дружню підтримку. Це була 

велика честь для української поетеси представляти свою книгу в одній з 

найпотужніших громадських організацій країни, що налічувала сотні 

мільйонів членів. 

На цій першій презентації, що відбулась у Залі Миру Товариства, яке 

знаходиться в самому серці Пекіна, у старовинних віллах в обіймах 

чудесного старого саду, були присутні не лише відомі поети, журналісти, а й 

державні діячі, посли зарубіжних країн, керівники ряду китайських 

міжнародних корпорацій. Чень Хао Су відкрив свято промовою, в якій дав 

високу оцінку творчості української поетеси: «Я щиро дякую Людмилі 

Скирді за красиву і важливу роботу заради ствердження довіри та розуміння 

українським народом Китаю… Її робота – це плідне новаторство у сфері 

східноєвропейських країн та Китаю, і вона має величезне значення для 

поглиблення розвитку дружніх зв’язків з усією Східною Європою. А закінчив 

її чудовим віршем «Сила України»: 
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 Навіть не побувавши в Україні, 

 Можна уявити собі цю родючу землю щастя. 

 А відвідавши ці, вкриті небесною блакиттю золоті лани, 

 Напевно, одразу п’янієш від сердечного тепла дружнього народу. 

 Тихо плинуть води Дніпра, 

 Повільно оповідаючи історію героїв минулого. 

 Безсмертна Золота Брама та сучасні помники 

 Славетні свідки перемог 

 Миролюбного народу у війнах. 

 Величні мудрі собори… 

 Слов’янська цивілізація саме звідси почала свій поступ. 

 Традиція боротьби за свободу, 

 Втілена у кипінні пристрастей козаків, 

 Розквітла на теренах східноєвропейських рівнин. 

 З честю відчуваю животворчу силу України. 

 З теплом дарую вірш славетній столиці – Києву. 

 Весь світ та на Сході Китай 

 Вітають Вас! 

 

Цей текст було опубліковано на безлічі сайтів і у всіх центральних 

газетах, включаючи «Женьмінь Жибао онлайн». Так починалась тріумфальна 

хода української поезії в Китаї, цей плідний процес українсько-китайського 

літературного співробітництва, рівного якому не було ніколи за всю історію 

наших культурних і політичних взаємин. Та що казати, і в самому Китаї, 

історія якого сягає кількох тисячоліть, ніколи не було нічого подібного. 

Вперше зарубіжна поетеса присвятила країні цілу книгу поезій. І це стало 

сенсацією! 

Презентація у Товаристві дружби, як і слід було очікувати, спричинила 

величезний інформаційний розголос. У майже двохмільярдній країні слово 

«УКРАЇНА» почало звучати набагато частіше, аніж дотепер. Почалися 
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зустрічі з читачами, презентації, інтерв’ю. Ось як розповідає сама поетеса 

про презентацію книги в одному з найбільших університетів Китаю, де 

навчається біля 50 тис студентів, у місті Чжецзянь в інтерв’ю «Літературній 

Україні»: «Це була така красива акція, що інакше як святом дружби і поезії 

назвати її не можна. Урочиста частина, доповідь ректора університету У 

Фенміня, виступ посла Чжан Сяо, моє слово, концерт за участю великого 

хору, що виконував українські пісні, а ще балет, народні інструменти, оперні 

арії, читання моїх віршів. Сцена була декорована 8-ма ілюстраціями до книги 

відомого художника Лі І. А ще автографи, світлини, інтерв’ю, знайомства, і, 

головне – відчуття щирої поваги до України»43. 

Книгу «Подих Китаю» (в китайському дусі) відкриває бесіда друзів, 

діалог автора з перекладачем Гао Маном, в якому, на мій погляд, поетеса 

торкнулася надзвичайно важливої проблеми субстанціонального характеру – 

Захід і Схід: потенціал майбутнього. Нам, орієнтованим на Захід, саме 

існування цієї проблеми видається певною даниною чисто теоретичного 

філософування. Поміж тим світова прогностична наука одностайно 

стверджує, що шпенглеровський «захід Європи» таки відбувається вже зараз, 

як кажуть, на наших очах, так само, як Схід – перетворюється на 

безсумнівного світового лідера. На думку поетеси, Китай повертається вже 

на вищому спіральному оберті до своєї тисячолітньої величі. Скажімо, 

антологія китайської поезії, найстаріша пам’ятка китайської художньо-

поетичної творчості «Ши Цзін», до якої увійшло біля п’ятдесяти тисяч 

віршів, написаних двома тисячами поетів, і досі лишається вершиною 

світової поезії, так само як колесо, шовк, папір, порох і т. п. стали рушіями 

технічного прогресу: «Захід дав людству дуже багато. Скажу, що рівень 

сучасного прогресу, це, безперечно продукт інтелектуального потенціалу 

Заходу. Найхарактернішою рисою цього прогресу був прагматизм, який 

істотно обмежував духовні пориви. Ціннісні ідеали Заходу  з його культом 

накопичення та фетишизацією грошей багато в чому розійшлися з 

християнською мораллю. Вочевидь, невдовзі світ буде готовий для 
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сприйняття нових ідей свіжих енергій. Ці ідеї сьогодні продукує, або, 

точніше сказати, репродукує Схід. Те, що сьогодні відбувається в Південній 

Кореї, Індії, Сингапурі та ін. країнах, поза усяким сумнівом, дарує віру і 

пропонує орієнтири розвитку. Більше того, більшість Вчителів людства 

родом зі Сходу. І вони неодмінно повернуться. Так, як повернувся в Китай 

Конфуцій. Мудрець сказав: «Гроші сприяють розвитку прогресу, для 

розвитку моралі потрібні Вчителі». Сьогодні ми просто повинні повернути 

втрачені цінності, такі як родина, повага до старших, дотримання золотої 

середини замість дикого накопичення і т. п. Конфуцій вважав, що мистецтво, 

а інакше кажучи, прекрасне, безумовно повинно бути головним 

супровідником життя людини. Адже, ні багатство, ні слава, ні влада – а саме 

ПРЕКРАСНЕ облагороджує людську душу, привносить духовний сенс в 

існування людини…»44. 

Оця оптимістична орієнтація і погляд на країну крізь призму щирого 

подиву і захоплення, зробили свою справу: знайшли відгук в серцях 

китайських читачів. Це предметно показує і презентація в університеті міста 

Цзямусі у далекій північно-східній провінції Хейлунцзян, на якій були 

присутні більше 5 тисяч студентів, а концерт молодих талантів тривав більше 

двох годин.  

Я гортаю «Подих Китаю» і не можу вгамувати щирий подив, який 

супроводжує мене буквально на кожній сторінці книги. Який величезний кут 

обсервації, які, як сказали б японці, витончені, елегантні знання про країну, 

яка мажорна філософічність і, нарешті, яка неочікувана вість – перша 

українська поетична книга про Китай у Китаї! Книга складається з чотирьох 

розділів: «Пекінська сюїта», «Духовний простір», «Українці в Китаї» та 

«Дорогами  Піднебесної», які вповні обіймають масив перших вражень 

поетеси. Це вже добре відомо психологам, що саме перші враження найбільш 

емоційні і водночас найбільш об’єктивні. Як правило, вони консолідуються 

довкола стрижневих засад життя тієї чи іншої особистості. У випадку 

Людмили Скирди – це культура. Китайські сади, китайська кухня, китайські 
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храми і палаци, китайські свята і фестивалі, китайська мода, китайська 

кераміка і порцеляна. А ще – китайська мудрість, китайська музика, 

китайський театр, китайські поети і філософи, китайські художники і 

скульптори… Коли пишеш про подібну поезію, просякнуту чужинськими 

реаліями, а часто і думками, ідеями, надзвичайно важко обійняти цей весь 

«піонерський» матеріал пропорційно. Чи не автоматично занурюєшся в 

«екзотику», починаєш гортати енциклопедію, пірнати в інтернет, блукати 

загадковими сайтами і чатами. Та інакше і бути не може. Адже нас запросили 

до найнайнайсамобутнішої з країн, до Китаю. Ось він, славетний палац 

Іхеюань… Озера, сади, пагоди, галереї… Творіння Імператриці Цісі, 

підступної красуні, розбещеної мізантропки, яка навіть у дурних снах не 

могла собі уявити, що це вишукане і розкішне її творіння будуть відвідувати 

сотні мільйонів простих людей: 

 

  …Уявляю, як чарівна жінка в розкішних шатах 

  Прогулюється галереєю вздовж озера, 

  Рівним приємним голосом, декламуючи 

  Вірші Ван Вея під звуки кокю… 

  А може зупиняється на хвилину 

 

  І мрійливо віддає наказ будувати 

  Новий павільйон і, звичайно, красивіший за всі попередні. 

  Мільйони китайців, що пройшли алеями Іхеюаню, 

  Зробили десятки мільйонів світлин 

  І з’їли сотні мільйонів тханхулу. 

  Чи згадали вони ту, 

  Волею якої ця краса з’явилась на світ. 

«На свято «Чжунцю» відвідую літній палац Іхеюань» 
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Тиждень я читав про імператрицю Цісі, про існування якої раніше 

навіть і не здогадувався. Її історія не для одного, а для кільканадцяти 

романів, а поштовхом до моїх студій був лише один вірш поетеси…  

«Пекінська сюїта» – це вірші, присвячені Пекіну, але не туристичним 

маршрутам, як водиться серед неофітів, а надзвичайно специфічним місцям, 

дуже-дуже китайським, про які навіть старожили Пекіну не завжди знають. 

Поетеса мені розповідала цікаву історію. Гао Ман, прочитавши вірш про 

Люлічан, зателефонував поетесі і запитав, де це і що це, власне, за дивовижне 

місце. Потім з’їздив, знайшов, отримав величезну сатисфакцію від 

знайомства з цим куточком старої столиці і лише після цього його переклав: 

 

 Якщо хочете зрозуміти 

 Витоки рукотворних мистецтв Китаю, 

 Ходіть на Люлічан 

 І годинами блукайте 

 З дворику у двір, 

 З крамниці до крамниці, 

 З поверху на поверх,  

 Від стелажа до стелажа, 

 Від полиці до полиці. 

 Пробуйте на дотик 

 М’які рулони паперу 

 Для каліграфії, 

 Перебирайте пензлики, 

 Гортайте пожовклі фоліанти, 

 Вдихайте запах старовини, 

 Вдивляйтесь у прекрасні розписи 

 Порцеляни Феньцай, 

 Потримайте у руках смарагдову 

 Вазу Лін Лун, 
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 Оксамитова поверхня якої 

 Нагадує пелюстки півоній, 

 Розгорніть сувій 

 «Гори і води», 

 Занурюйтесь у цей 

 Безкінечний світ натхнення, 

 Наближуйтесь до істини, 

 Шукайте свій Шлях… 

«Вулиця Люлічан – ще один подарунок Пекіна» 

 

І таких місць у 20-мільйонному місті є безліч, але як, яким чином на них 

вийшла українська поетеса, залишається загадкою. Людмила вважає, що її 

вела якась інтуїція, і вона, завдяки дивним різного роду випадковостям, 

неочікуваним знанням і підказкам виходила на реалії, ніби приховані від 

сторонніх очей, але відкриті очам родинним. Саме про це вірш «Вперше 

відвідую пекінські хутуни». Хутуни – це також одна з цікавих прикмет 

старого Пекіна. Одноповерховим, глиняно-цегляним, оточеним кам’яними 

мурами з червоними дверима було це місто сто років тому. Сьогодні хутуни 

залишилися як спогад про минуле, як своєрідна ностальгічна нота у 

суперсучасній партитурі міста, як тепле і затишне послання з минулого: 

 

  Ресторан «Арго», маленький острівок грецького тепла, 

  Загубився в одному з провулків хутунів, 

  Що неподалік храму Конфуція. 

  Без допомоги «Арго» знайти нереально. 

  Зупиняюсь біля сірого муру і прочиняю 

  Маленькі брунатні двері всередину. 

  Три китайські красуні у чудесних ціпао 

  І вовняних перелинах кидаються до мене 

  І наввипередки запрошують до чайного будинку. 
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  «А чому б і ні», – подумала я, 

  Бо зимовий вітер пронизував наскрізь. 

  Старовинний teahouse… 

  Скільки ж йому років… 

  Яка краса сховалась за нічим не прикметними 

  Сірими і безликими мурами будинку. 

  Як тут тепло і затишно, 

  Який смачний чай, які милі люди. 

  Отак і Китай відкривається лише тому, 

  Хто має відвагу прочинити двері у незнане. 

«Вперше відвідую пекінські хутуни» 

 

Взагалі вірші про Пекін – це своєрідний персональний гайд поетеси. Та 

збагнути, яким чином цей колосальний мегаполіс став для поетеси затишним 

і близьким, просто неможливо: 

 

  Отож вчора я літала над Пекіном. 

  З тридцятого поверху готелю Marriott 

  Я злетіла понад парком Чаоянг, 

  Над озером, таким романтичним вночі, 

  Що здається ще хвилина і все це  

  Стане лаштунками славетної казки 

  Про велике і сильне кохання. 

  Ліворуч палала вогнями  

  Sanlitun Village 

  Доносились веселі співи, 

  Ритми репу,  

  Запахи барбекю і Божолє. 

  Там, у маленькому кафе, 

  Нещодавно я знайшла Ду Фу 
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  І дві години потерпала від захвату… 

  Я перелетіла через канал. Ось він, 

  Красень Kunlun, де я купувала 

  Святкові кейки на Чжунцю. 

  Ліворуч – старовинні черепиці… 

  Кажуть, колись тут була резиденція китайського принца. 

  А за рогом третьої кільцевої,  

  Якраз навпроти Zhaolong, 

  Славетний і, справді, смачнющий ресторан Да Донг. 

  Вже час вертатись і он та, 

  Палаюча над Чаоянгом вісімка, 

  Число процвітання, буде моїм орієнтиром. 

  А ось і Marriott, подібний  

  До середньовічного шотландського замку. 

  Дивовижне відчуття, 

  Ніби я повертаюсь додому… 

«Слухаючи, «Believe me, I can fly» 

 

 «Духовний простір – це, справді, духовний простір, у який потрапила 

поетеса і завдяки побаченому і прочитаному, і завдяки знайомствам з 

видатними діячами китайської культури, до яких безперечно належить 

славетний скульптор Юань Сікунь, автор портретів Шевченка, Конфуція, Лао 

Цзи і т. п.: 

 

  З мого вікна видно парк Чаоянг. 

  Я бачу озеро, на ньому безліч човнів, 

  Довкола озера алея, здається безкінечна… 

  Саме на цій алеї, але з тамтого ж боку озера, 

  Стоїть пам’ятник Шевченку – один з найкращих у світі. 

  Поет іде супроти вітру в потужному пориві, 
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  І, здається, не має такої сили, що його б зупинила. 

  Прекрасне творіння Юаня Сікуня! 

«Вірші з нагоди знайомства зі скульптором Юанем Сікунем» 

 

А цикли «Дружба і поезія – великі радості людського життя» (посвята Лі Бо) 

та «Думаю про Конфуція по святкуванні «Чхунь Дзе»» стали в Китаї просто 

цитованими творами. Майже усі автори, які писали про Скирду, особливу 

увагу приділяли саме цим віршам, навіяним і гармонійною поезією 

улюбленого поета, і духом гармонійного філософського вчення.  

 Справа в тому, що конфуціанство – це надзвичайно дійове, не раз 

апробоване в контексті історії Китаю етичне вчення. Характерно, що 

найбільшого впливу воно набуло в періоди наймогутніших китайських 

імперій – Танської та Мінської. Саме в той час на брамі палацу одного з 

імператорів було накреслено слова Конфуція: «Якщо палац правителя сяє 

розкішшю, а поля цвітуть бур’янами, якщо панство одягнене у золоту парчу, 

а хлібосховища – порожні, це зветься свавілля влади. Керуючи людьми і 

служачи небу, дотримуйся повстримності та справедливості. Це 

найкоротший шлях до Блага і Бога». Взагалі, ідеї повстримності були 

надзвичайно притягальними протягом усієї історії Китаю, і це 

симптоматично, що сьогодні згадали про Конфуція на найвищому рівні. 

 У Китаї існував спеціальний кодекс законів про розкіш, де було 

регламентоване все, аж до кількості шовкових китиць на головному уборі 

дворянина того чи іншого рангу. Ці закони вкупі з іншими прекрасно 

працювали і створювали необхідні умови для процвітання в цей час науки, 

культури, освіти, ремесел тощо. Саме в цей час будувався могутній Китай. 

 Таким чином, вірші української поетеси лягли, як кажуть, на 

благодатний грунт, або ж навпаки – з’явились на світ завдяки вже пануючому 

у Китаї загальнонародному конфуціанському ентузіазму.   

  Сьогодні неділя. 

  Перечитую Конфуція… 
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  І знову, і знову переконуюсь 

  В простій істині: 

  «Мудрість безсмертна». 

 

 Не можу не згадати цикл «Українці в Китаї», які демонструє неабиякий 

дослідницький азарт поетеси, адже, як відомо, ця тема досі перебуває радше 

у пасивному, аніж активному режимі. Імена Дмитра Хорвата – генерал-

лейтенанта царської армії, Керуючого Китайсько-східною залізницею, 

Федора Даниленка – видатного вченого-сінолога, Григорія Кулішенка – 

льотчика, народного героя Китаю, Катерини Десницької – української 

красуні, дружини принца Чакрабонома, Олександра Вертинського – 

легендарного П’єро ніби отримали нове прочитання в контексті свого 

національного буття, а відтак остаточно переконали китайського читача, що 

ці постаті, колись «анексовані» Росією, назавжди повернулися в Україну. 

 А «Дорогами Піднебесної» – це гімн красі китайської природи, величі 

китайської історії, душевній теплоті простих китайців: 

 

  Ченде з’явилось неждано… 

  Виникло, ніби прекрасний міраж, 

  Аби огорнути красою і прохолодою 

  І лишитись зі мною назавжди. 

  Ці палаци і сади, альтанки і галереї, 

  Зали і тераси, стежки і серпантини, 

  Озера і струмки, парки і храми. 

  Пагоди і святилища, 

  І квіти, квіти, квіти… 

  «Скільки краси може вмістити людське серце?» – 

  Запитую у небес і чую відповідь: 

  «Стільки, скільки її є на землі». 

  З павільйону «Зелених хмар» 
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  Дивлюсь на Грушеву долину, 

  Залиту місячним світлом, 

  І розумію – в моєму житті 

  Не було прекраснішого пейзажу… 

«Відвідую Грушеву долину, залиту місячним сяйвом» 

 

 У післямові до книги Гао Ман писав: «Одного разу пані Скирда сказала 

мені: «Кожного разу, перебуваючи на презентації збірок моїх творів за 

кордоном, я на власні очі бачу, яке велике значення для розвитку 

культурного співробітництва може мати одна маленька книга віршів!»»45 

Досвід Китаю десятикратно підтвердив цю тезу. А все, що було потім, 

справді, стало тріумфом української поезії у Китаї.  

Йшов час, а Китай продовжував дивувати і захоплювати. Вихід 

наступної книги поетеси «Мелодії чотирьох сезонів» (2011) супроводжувала 

неабияка інформаційна підтримка. Багато центральних газет, журналів 

опублікували інтерв’ю з поетесою або повідомлення про вихід нової книги. 

Хочу зупинитися на величезному інтерв’ю поетеси, яке вона дала 

Міжнародному радіо Китаю з нагоди 20-річчя незалежності України: «15 

вересня, в день мого народження, ми будемо проводити великий брифінг для 

масмедіа і представлятимемо мою нову книгу «Мелодії чотирьох сезонів». Я 

працювала над нею з величезним задоволенням. Вона не схожа на «Подих 

Китаю» – більш лірична, більш медитативна, більш китайська. Адже в Китаї 

узгодженість життя людини з порами року, яких в Китаї вдвічі більше, ніж у 

нас, воістину незбагненна. Ця книга, як і перша, з’явилась лише завдяки 

дружньому співробітництву з Гао Маном, який не лише переклав римовані 

вірші, а зробив витончені і прекрасні ілюстрації до неї. 150 ілюстрацій – це, 

по суті, художній альбом Гао Мана. 

Передмову до цієї книги написав Голова Китайського народного 

товариства дружби зі закордоном відомий поет Чень Хаосу. В цій передмові 

він проводить надзвичайні паралелі і дає високу оцінку роботі Гао Мана і як 
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перекладача, і як художника, і як постійного члена Президії Товариства, за 

що я йому надзвичайно вдячна.  

Мандруючи Китаєм, я не втомлююсь захоплюватись чудовими, 

небаченої краси пейзажами і ландшафтами, ріками і горами, парками і 

озерами, садами і долинами. Вся ця краса була, якщо можна так висловитись, 

моїм співавтором і розповіла мені про Китай більше, аніж будь-який 

філософський трактат. Кожного разу, коли я проходжу по розписаній квітами 

і метеликами галереї, або коли стою у мережаному павільйоні над гладдю 

озера, я думаю про тих людей, що так любили природу і разом з нею творили 

цю красу, вже рукотворну. Адже рукотворний сад чи ландшафт в Китаї може 

розповісти нам про світогляд, стан душі та розуму, естетичні смаки та 

вірування, духовні цінності та сприйняття життя як щасливого блаженства в 

єднанні з природою. Як ці живі пам’ятники краси людської думки та 

художньої фантазії дійшли до нас крізь тисячоліття – не раз думала я. І, 

нарешті, зрозуміла – вони не збереглись, їх ЗБЕРЕГЛИ. Адже з найдавніших 

часів культ краси природи був найважливішою складовою національного 

характеру китайського народу»46.  

У «Мелодіях чотирьох сезонів» Людмила Скирда зробила спробу 

зупинити прекрасні миті спілкування людини з природою, наголосити на 

колосальній можливості їх для духовного зростання. Книга була надзвичайно 

тепло зустрінута і читачами, і літературною елітою. Як кажуть, особливого 

шарму їй дала передмова Чень Хао Су, який сучасну українську поетесу 

одним рухом пера «перемістив» у сиву давнину, екстравагантна паралель з 

якою, підняла нашу авторку чи не до небес і була цитована кожним, хто 

писав про цю книгу в Китаї: «…За формою поезія Людмили Скирди і багата, 

і водночас лаконічна. Вона демонструє своєрідний стиль і глибокий зміст. 

Кожен з розділів («Весна», «Літо», «Осінь», «Зима») складається з більше 

ніж 30 віршів, які усі разом створюють прекрасний, різнокольоровий сувій 

чотирьох сезонів Китаю. Безперечно, кожен з них заслуговує на окрему 

розмову, але, на мою думку, «Весна» та «Осінь» особливо прикметні. Весна – 
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час сіяти, осінь – час збирати врожай. В нашій великій сільськогосподарській 

країні ці сюжети завжди були актуальними. Більше того, у свідомості 

китайців зміна пір року весни та осені сформувала історичну категорію. Я 

маю на увазі, історичну епоху «Чуньцю» дві тисячі річної давності або 

інакше епоху «весни та осені». Цей період був однією з найяскравіших 

сторінок історії Китаю. І всі наступні династії так чи інакше долучались до 

створення пам’яті про неї, або, точніше, творення її історичного образу»47. 

А сама поетеса в одному з інтерв’ю зазначала: «Віддавна китайський 

живопис ототожнювався з поезією. Я зробила спробу творити вірші як 

маленькі живописні полотна. Відданість китайських митців природі і усьому 

живому та прекрасному, що її наповнює, була для мене імпульсом не лише 

для роздумів, але і для власного натхнення. Я спробувала піти цим, 

абсолютно китайським шляхом і зробила для себе безліч потрясаючих 

відкриттів, найголовніше з яких: природа – наш дім. Ця книга про чотири 

сезони в Китаї, згідно яким розгортається і продовжується життя китайського 

народу з його поетичними святами, фестивалями, милуваннями природою 

тощо. Я буду дуже рада, якщо моя нова книга сподобається моїм читачам. Я 

її писала з великою любов’ю до Китаю і до світу взагалі…»48.  

Цей «красивий внесок у розвиток українсько-китайської дружби» (Чень 

Хаосу) був помічений і високо оцінений не лише в столиці, а і в багатьох 

містах величезної країни. Не можна не згадати презентацію книги у древній 

столиці Піднебесної Сіані, відомої загалу своїм теракотовим військом, у 

другому за розміром місті Китаю Шанхаї, у морському порту Даляні. До речі, 

фото Людмили Скирди на вершині найвищої пагоди світу Даяньті, де вона 

відповідала на запитання преси, облетіло весь Китай. Не лише 

китайськомовні, але й англомовні видання «Lookwe», «Globe Us», «Women of 

China», «Cultural Dialogue», «Voice of Friendship» опублікували матеріали, 

присвячені цій неординарній події у житті країни.   
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Книга про Китай з чудовими ілюстраціями китайського художника, 

передмовою видатного поета, могутня медіапідтримка – все це зробило 

«Мелодії» справжньою подією культурного життя країни.   

Наступна книга Людмили Скирди «Голоси Піднебесної» (2012) 

з’явилися напередодні від’їзду поетеси на батьківщину. Треба сказати, що 

саме в цей час вийшла і четверта книга поетеси «Натхненний вірш, чаруюча 

картина» (2012), що, по суті, являла собою унікальний художній альбом. 

Вірші Скирди було проілюстровано роботами 25 найвидатніших художників 

сучасності в техніці і стилі стародавнього го хуа. Автори видання, друкуючи 

вірші поетеси на золотому папері, ніби хотіли передати цим ставлення до 

них, як до справжньої коштовності. Ніколи в історії багатотисячолітньої 

культури Китаю не було подібного видання чужинця, так само як і не було 

публікації про цю подію, де б цей факт не наголошувався.  

Але повернемось до «Голосів Піднебесної». Як відомо, Людмила 

Скирда протягом усієї своєї творчості (починаючи буквально від першої 

книги «Чекання»), крок за кроком послідовно і наполегливо йшла шляхом 

медитативної лірики. І японські, і китайські книги напрочуд органічно 

вписались в цю, вже роками знайому, розважливу і світлу тональність 

творчості поетеси, з деяким дещо педальованим інтелектуальним 

раціоналізмом, оскільки прагнення донести якусь чітку думку часто в неї 

переважає над емоціями. В «Голосах Піднебесної» цей принцип, я б сказав, 

кристалізувався, оскільки вочевидь поетеса впритул підійшла до 

основоположних засад і буддизму, і неоконфуціанства, і даосизму. Сьогодні 

жодна світова цивілізація немає в своєму духовному «обігу» такої кількості 

гармонійних і красивих філософських систем, як Китай. Сотні науково-

дослідних інститутів вивчають не лише усі тонкощі багатющих знань, а й 

психо-фізичні практики (як, скажімо, чжун юань цигун) тощо. Тисячі 

брошур, підручників, монографій популярних видань заполонили полиці 

китайських книгарень, а все, що стосується Конфуція чи Лао Цзи, просто 

стає, як кажуть, обов’язковою літературою для студентів усіх вишів без 
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винятку. Зрозуміло, що і поет-інтелектуал, потрапляючи в таку країну як 

Китай, починає цікавитись подібними виданнями і не може не відчувати на 

собі їх вплив. У Скирди також знаходимо масу різного роду реплік, реалій, 

роздумів, відгомонів диспутів, як питань без відповіді, так і відповіді на 

питання, пов’язані саме з пошуками отого «золотого шляху», який би привів 

людство до гармонії і миру: 

 

  Сократ, Платон і Шак’ямуні, 

  Конфуцій, Лао Цзи, Мензи… 

  Чому з’явилися в ту пору 

  Оці славетні мудреці? 

  Можливо людство вже чекало 

  Можливо зорі стали вряд, 

  І зазвучали як хорали, 

  Скарбниці істин і порад. 

  І на моїм столі сьогодні 

  Лежать Кун Цзи і Лао Цзи – 

  Величні, ніби Гімалаї, 

  Могутні й вічні, мов Янцзи. 

 

Пригадую, напередодні китайського нового 2013 року, якраз під час 

Майдану, «Українська літературна газета» надрукувала на двох розгорнутих 

шпальтах велику добірку китайських віршів Скирди, з-поміж яких кілька 

виявились просто-таки пророчими. Не можу собі відмовити у задоволенні 

процитувати «Дещо про державне управління з позицій даосизму»:  

 

  Учитель сказав: «Мати державу 

  І правити народом, залучаючи 

  До правління тих, кого народ ненавидить, 

  Це помилка – найбільша з можливих. 



 111 

  Якщо ж заохочення занадто великі, то держава 

  Неодмінно біднішає. 

  Якщо ж покарання засуворі, 

  То у державі панує жорстокість. 

  Якщо держава біднішає і в ній 

  Панує жорстокість, це значить – 

  Замість закону в ній править хаос. 

  Якщо оцей хаос досягає певної межі, 

  Мова вже йтиме про зраду. 

  Якщо народ заговорить про зраду – 

  Значить ворог стоїть на порозі країни. 

  Якщо ворог стоїть на порозі – 

  Правитель втрачає свій народ. 

  Ось чому я кажу, правитель 

  Може отримати зиск лише 

  Від гармонії. Це значить – 

  Правити слід за допомогою 

  Гуманності, яка неодмінно 

  Викликає довіру підданих. 

  Це єдиний вірний шлях 

  Відносин між верхами і низами. 

  Хто збагне цей шлях неба і 

  Цей принцип відносин між людьми – 

  Буде працювати вічно, адже 

  Він працює за допомогою справедливості». 

 

В іншому вірші, присвяченому китайському імператору Дай Цзуну, одному з 

найосвіченіших і поступовіших правителів Піднебесної, ніби продовжено 

тему попереднього:  
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  «Перший принцип царювання, – 

  Сказав Дай Цзун, 

  Звертаючись до своїх міністрів, – 

  Це збереження народу, 

  Цар, який експлуатує народ 

  На користь свого блага, 

  Нагадує людину, що відрізає 

  Шматок за шматком зі своїх стегон, 

  Аби прогодуватись. 

  За всіх обставин – 

  Ганебна смерть чекає на нього». 

«Імператор навчав своїх міністрів» 

 

Коли спостерігаєш країну, що досягла вражаючих успіхів, спираючись на 

догми стародавніх знань, неодмінно почнеш їх вивчать, занурюватись у 

тонкощі, адже бажання все змінити на краще у своїй країні воістину в 

кожному з нас просто-таки незнищенне.  

 Як відомо, розквіт стародавньої китайської філософії припадає десь на 

VI-III ст. до н. е., але коли читаєш вірші Скирди, а ще краще самих Конфуція 

чи Лао Цзи, здається, що читаєш про сьогоднішню Україну. Хай це 

стосується чи то державного управління, чи освіти, чи родини, чи просто 

людини з її щоденними печалями і радощами: «Мудрих і здібних людей 

треба висувать на державні посади незалежно від їх соціального становища… 

Ледачих і бездарних – треба негайно відкликати з посад у владі; злодіїв треба 

страчувать, а не чекати на їх перевиховання… Благородна людина завжди 

вимоглива спершу до себе, нікчемна – до інших. Своя вигода за рахунок 

загальної – найбільше зло». Оці пошуки «ідеальних законів» 

державоуправління, «золотої середини» в стосунках між людьми, «джерела 

насолоди» у мистецтвах і сьогодні не втрачають своєї актуальності, а поезія 

Скирди тому красномовне підтвердження: 
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  Коли живеш у Китаї, 

  Мимоволі стаєш 

  Рафінованим positivthinking естетом. 

  Птахи і квіти, 

  Гори і води, метелики і риби, 

  І ще вірші, вірші, вірші… 

  Безкінечне блаженство гармонії, 

  Коли трепет кленового листочка 

  Побіля нічного вікна 

  Видається симфонією світобудови, 

  Квінтесенцією законів природи і космосу, 

  Своєрідною філософією буття 

  В єдності зі світом краси і злагоди. 

  Моя душа вже не потребує іншого… 

«World art museum – новий погляд на живопис бароко» 

 

Треба сказати, що вся попередня поезія самої Людмили Скирди – це 

гімн природі, адже навіть назви книг видають оцю налаштованість на хвилю 

справді гармонійного існування: «Елегії вечірнього саду», «Музика для 

двох», «Оливкова віть», «Гармонія», «Сад любові і сонця», «Квіти і птахи 

чотирьох сезонів», «Дзуйхіцу від сакури» та ін.  

Цей шлях пошуку Гармонії лежить завжди на межі двох світів – Заходу 

і Сходу. По цій межі судилося пройти і Людмилі Скирді, збагативши 

українську поезію мотивами і темами, справді, екзотичними. 

Китайський період у творчості поетеси закінчувався тріумфально. 

Чотири книги віршів, видані китайською, зробили свою справу – Україна 

звучала у Піднебесній красиво і могутньо. Тому «Ойкумена Людмили 

Скирди» – це далеко не символічна назва, адже саме від Заходу до Сходу 

прослався цей дивовижний поетичний світ, творцем якого є українська 
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поетеса. Вона колись сказала: «Поезія – це доля…» і, справді, доля, 

подарована їй Всевишнім, безмежно цікава і абсолютна автентична. «Чи цей 

поетичний простір має аналоги у світі?» – запитує професор Нікола Франко 

Баллоні. Не знаю, але добре розумію унікальність цього феномена. І сьогодні 

ми повинні збагнути не так «трансконтинентальну», як трансцендентну велич 

цього божого проекту, для чогось, для якоїсь вищої місії, покликаного до 

життя.  

Цей духовний міст будувався упродовж багатьох років легко і 

невимушено, аби нарешті з’єднати Захід і Схід, ці два непримиренні космоси 

у ноосфері ефемерної людської душі. Я глибоко переконаний, що існування 

цього світу є початком нових духовних змагань людини за нову 

екзистенційну Гармонію. 
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