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Уроки життя Володимира Олійника: біобібліографічний 

покажчик / Укладач Москаленко В. М. – Ярмолинці, 2012. – 18 

с. 

 

 

 

Покажчик присвячений відомому поету, журналісту, 

видавцю Володимиру Григоровичу Олійнику, якому 

виповнюється 50 років з дня народження. Видання 

знайомить читачів з життям і творчістю відомого поета.  

Розрахований на вчителів, бібліотекарів, краєзнавців, 

учнівську та студентську молодь, усіх хто цікавиться 

духовним життям нашого краю.  
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Так запахне мені деревієм у рідному краї.  

Між пучками я біле суцвіття його розімну...  

Вже і літо лелеки на крила своїх забирають, вже і  

«бабине літо» срібну ладнає струну... 

Так запахне мені деревієм, дитинством запахне.  

Тихим щастям зеленим, і сонячним, і голубим...  

Голубцям билось серце, а мрії злітали, як птахи.  

Озираюсь, а там – чи туман, чи то осені дим... 

Так запахне мені деревієм у рідному краї.  

Його білі суцвіття до серця собі притулю...  

Вже і літо лелеки на крилах своїх забирають. 

Повертайтесь, лелеки, я вас рідним краєм люблю... 
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БІОГРАФІЯ 
 

Народився 10. 03. 1962 року в 

мальовничому селі Луговому, що на 

Ярмолинеччині. Він ріс серед добрих і 

чуйних, працелюбних і пісенних людей. 

Батько Григорій Григорович довгий 

час працював інженером в колгоспі, 

мати, Поліна ФЕдорівна – викладала в 

школі математику. Велике значення в 

житті малого Володі мала його бабуся 

Ганна. З дитинства під її благотворним впливом перейнявся 

любов’ю до усної народної творчості, ще тоді вперше почав 

записувати пісні та балади, які вона співала.  

Писати вірші почав у 8-му класі під впливом Лесі Українки, 

Тараса Шевченка, А. Малишка.  

У рідному селі була восьмирічна школа, тому середню 

закінчував у м. Хмельницькому в школі №3. Після закінчення 

школи працював на меблевій фабриці і готувався до вступу в 

інститут. Через рік став студентом Кам’янець-Подільського 

педінституту філологічного факультету. Почав відвідувати 

літературну студію при газеті «Прапор Жовтня», в якій і 

з’явився перший друкований вірш поета. Це було 16 січня 

1981 року і вірш називався «Сільські музики». Інститут 

закінчив з відзнакою. Постійно друкувався в районній, 

обласній та республіканській періодиці: газетах - «Молодь 

України», «Студентський гарт», «Друг читача», журналах - 

«Жовтень», «Прапор», «Сільські обрії». Після служби в армії 

працював науковим співробітником державного архіву 
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області. Згодом, працював секретарем в справах 

неповнолітніх Хмельницького райвиконкому, коректором 

Хмельницького редакційно-видавничого відділу. 

Засновник, головний редактор і видавець бібліотечних 

серій «Література рідного краю», «Літературні портрети», 

«Пам’ять», «Мистецька еліта Поділля», «Еліта Поділля», 

«Таланти ХХІ століття», «Поет і ХХІ вік». Автор, упорядник і 

видавець поетичних антологій «При світлі Вічного вогню», 

«Чорний тюльпан», збірників «Наш Микола Магера», 

«Драматург Петро Войчишен-Лугівський та його п’єси».  

Автор понад 15 поетичних збірок, координатор 

Хмельницького творчого об’єднання «Пролісок». 



 

7 

ПРО ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА ОЛІЙНИКА 
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Володимир Олійник - поет мислячий, невситимий у своїх 

творчих шуканнях. Вдаються йому вірші насамперед про 

пережите, відчуте – родинний світ, краса природи, проблеми 

виживання людства. Серед віршів, що можна віднести до 

набутку автора - "В поминальну неділю...", "Отак і йду...", 

"Балада про віжки", "І дорога додому...", "Кленових листків 

налетіло в криницю" та інші. 

Нова книжка нашого земляка нагадує зорину з весняного 

неба – світить прямо в серце... 

М. Мачківський 

 

 

 

Знаю Володимира з початку 80-х, коли він став 

студентом філологічного факультету Кам'янець-

Подільського педінституту. Місто із великою таїною: в нім 

народжуються поети. Це стосується і Володимира 

Олійника, який запам'ятався вже першим надрукованим 

віршем "Сільські музики". Він і започаткував низку цікавих 

добірок у часописах України. Вірші знайшли свого читача, їх 

прихильно зустріли й літературознавці. Не забарилися і 

поетичні збірки. Книжки імпонують свіжістю думки і 

бентежною силою уяви. Україна, народ, земля, шалений час – 

ось виміри поетичної мови Володимира Олійника. Та ще 

відповідальність, щоб Слово було потужним і самобутнім. І 

це йому вдається... 

І. Іов 
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Певна річ, я радію Вашим поетичним пошукам і 

знахідкам. Чи не пора Вам постукати до нашої Спілки? Я не 

проти, щоб дати Вам сердечну характеристику і 

рекомендацію. Я упевнений, що Ви будете окрасою нашого 

поетичного товариства, а самоїдом - нікада... Б'ю чолом! 

М. Сом 

 

 

Ніхто нас не підтримає у важкий час, крім нашої 

духовної, кревної солідарності. Нема на кого надіятися – на 

свої сили треба опиратися і боротися. Важко, мов той 

Франків Каменяр, розбиваючи скелю зневіри й безпорадності, 

знесилення і лінощів. 

Справді, треба бодай озиратися на наших дідусів і 

бабусь, яких Ви любите: шануєте і вчитеся в них 

терпеливості, віри й обов'язку праці. Якби кожен із українців 

вписав у цей розбудовчий процес бодай одну справу, одне 

слово, то справдилася б Ваша надія. 

М. Жулинський 

 

 

В.Олійник має свій власний поетичний голос. У ньому 

відбиті спостережливість й образне сприйняття дійсності, 

душевний біль і сподівання, мелодії серця і твердість духу... 

Поетична наснага його слова – це любов до рідної землі, 

мелодії подільського краю, душа його народу. Відтак з віршів 

народжується не просто погляд на навколишній світ, а 

громадянська життєва позиція автора і його героїв-творців, 

або перетворювачів життя, чиї устремління відповідають 

кращим помислам народу. 

М. Подолян 
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З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ 
 

Моє Поділля 

- Ти народився, сину, на Поділлі,  

Це рідний край - земля твоїх дідів...  

Їх душі - то волошки між хлібів,  

Їх душі - зорі, мов черешні спілі. 
 

Вони від ворога оборонили край –  

Про це, синочку, ти не забувай.  

За рідну землю полягли колись:  

Як обеліск побачиш - поклонись... 
 

Багато обелісків на Поділлі:  

У кожнім місті, в кожному селі...  

За мир на рідній, сонячній землі,  

Як пам'ять – покладім ромашки білі... 
 

Згорьована земля, синочку, в нас.  

Багато лих здавен її топтало...  

Нарешті - воля! Розвиднятись стало,  

Але таким тяжким зробився час... 
 

Але ж у нас, на рідному Поділлі,  

Такі трудящі люди, щедрі, милі.  

Для України цукор, хліб дають  

І в криниці ніколи не плюють! 
 

Шанують літ похилих сивину,  

Дарують юним сонце і весну...  

Бо тільки в невсипущій праці чесній  

Наш край і вся Вкраїнонька воскресне! 
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* * * 

Моя батьківщина 

Небесна божественна твердь 

Вітаю вас птиці 

Мої побратими крилаті 

У щасті польоту 

У рідній блакиті розп'яті 

Ви вищі за мене 

Бо ви зневажаєте смерть. 

Моя батьківщина 

Туман полотна відгорни 

І вгледиш сільце 

і долини круг нього полинні 

Які ще борги 

Ми нічого нікому не винні 

Вмираємо? 

Ні 

Ми 

Навічно Вертаємо В сни 

 

Рідна земля 

Моє село найкраще в цілім світі,  

До нього небо сонце прихиля...  

Живуть у нім дерева, люди, квіти,  

І їм усім дає тепло земля. 

 

Спасибі, земле, за твої щедроти!  

Спасибі за тепло і хліб святий...  

Благословляєш ти людську роботу,  

І сніп благословляєш золотий. 
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Слова 

Плекатимеш мову - цвістимуть слова,  

Мов білі черешні весною...  

Ростимуть слова, як у квітні трава,  

Зігріті любов'ю земною. 

 

Які ж вони чисті, як вічно звучать,  

Як птахами в'ються крилато, -  

Мов зорі незгасні небесних багать:  

Хліб. Совість. Вітчизна і Мати. 

 

Шануй їх у серці. Ніколи не смій  

Святе і високе топтати.  

Як жито-пшеницю слова добрі сій –  

Рясний урожай будеш мати! 

 

* * * 

Коли забракне духу далі йти –  

Візьму в дорогу батьківські світи:  

Міць татову і нездоланність роду  

І мамин вічний Всесвіт доброти... 

 

* * * 

Мама - це сонце ранкове, 

що випливає до нас 

із молочних небесних туманів... 

Мама - це рідна земля 

і рілля, й лугове різнотрав'я, і квіти... 

Мама - це небо безхмарне, 

це райдуга в небі, як пісня, 
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Мама – це пісня, 

це музика світла й щемлива, 

це сяйво, 

сяйво над нашею долею вічне, небесне.  

Мама - це ангел земний, білокрилий,  

це наша свята Берегиня,  

це доброта і любов,  

милосердя, надія і віра –  

уклін Тобі, Мамо! 

 

* * * 

Поет піде, але його слова,  

зігріті щирим серцем,  

з нами будуть.  

У наших душах  

прихисток знайдуть,  

мов солов'ї  

зів'ють у них гніздечка  

і так нам заспівають в дивну мить,  

що раптом 

в небо схочеться злетіти  

і обійняти 

рідний край крильми...  

Така поезія 

зігріта щирим серцем... 
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Ярмолинчаночка 

З вікна автобуса побачив я її,  

В Ярмолинцях буяв вишневий травень.  

В садах співали юні солов'ї,  

Вона ж ішла-пливла, як зірка рання... 

 

Ярмолинчаночко,  

Цвіли тоді сади  

І ти цвіла так юно, загадково...  

Та мить в моєму серці назавжди,  

Як свято недосяжної любові... 

 

Автобус мій на Кам'янець помчав,  

Як мрії, врозтіч, кидались тополі...  

Чому не вибіг і не наздогнав  

Тієї дівчини, а може, просто, долі? 

 

Вже вкотре в снах моїх кружляють пелюстки...  

Та дівчина, як молодість, як мрія...  

Як пелюстки – летять мої роки,  

Ярмолинчаночка ж у пам'яті зоріє... 

 

Соборність духу 

Соборність духу і душі соборність –  

Одвічний кодекс лицарських чеснот...  

Якщо в Митцевім серці є Народ  

І Правда є, то Він – Народу совість. 
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ОКРЕМІ ВИДАННЯ ТВОРІВ В. ОЛІЙНИКА 

 

 

В. Олійник 

Обеліск на шкільному подвір’ї: поема, вірші. 

– Хмельницький, 1991. – 68 с. 

 

Книга присвячена героїчним подвигам 

земляків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Олійник. 

Вертають на Вкраїну журавлі: поезії. – 

Хмельницький, 1994. – 32 с. 

 

Вірші про мирні будні земляків, про красу 

рідного краю. 
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В. Олійник 

Полум’я пам’яті: книга поезій. – 

Хмельницький, 1995. – 40 с. 

 

До книги увійшли поезії, теми і мотиви 

яких торкаються Великої Вітчизняної 

війни. 

 

 

 

 

В. Олійник 

Калинова сопілка: вірші для дітей. – 

Хмельницький, 1995. – 16 с. 

 

Поетична збірочка про любов до рідної 

землі, до отчого подільського краю. 

 

 

 

 

 

В. Олійник 

Під Кобзаревою зорею: вірші. – 

Хмельницький, 2002. – 32 с. 

 

Вірші про Т. Шевченка, рідну мову, 

Україну. 
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В. Олійник 

Небесний Ключ Білих Лелек: поезії, 

поеми, пісні. – Хмельницький-Київ, 2005. 

– 128 с. 

 

Вірші про щасливу долю своєї України. 

 

 

 

 

 

В. Олійник 

Цвіт гіркий деревію: нова книга поезій. – 

Хмельницький, 2006. – 60 с. 

 

Книга поезій присвячених своїм батькам. 

 

 

 

 

 

 

 

Краплинка неба: Хмельницький, Редакційно-видавничий 

відділ, 1993, 36 с., іл. // Загадки для дітей/. 

 

Слово гетьмана Богдана: Монологи із глибини століть // 

Поема в монологах. - Хмельницький: «Пролісок», 1997. - 

16 с., іл. 
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Острівець, або Журавлині елегії: наївні, іронічні. - 

Хмельницький: НВП «Евріка» TOB // Інтимна лірика/,- 

48 с. 

 

Материнка: Пісні. - Хмельницький: НВП «Евріка» TOB, 

1999. - 16 с., іл. 

 

Берізка на церкві: Духовна лірика, - Хмельницький, НВП 

«Евріка» TOB, 1999. - 20 с. 

 

Ваша величність, Жінко: любовна лірика. – Київ: Золоті 

Ворота, 2004. – 124 с. 

 

 

ПУБЛІКАЦІЇ ТВОРІВ В. ОЛІЙНИКА  

В ЗБІРНИКАХ ТА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ 

 

 «Вітрила-82»: Щорічник, альманах. - Київ: "Молодь", 

1982.  

 «Вітрила-87»: Альманах. - Київ: «Молодь», 1987. 

 «Жовтень», № 10,1986, стор. 12-13. 

 «Прапор», № 8,1988, стор. 121-122. 

 «Сільські обрії», № 11,1989. стор. 48. 

 Балада про барвінки // Вперед. – 1991. – 14 лют. 

 «Хмельниччина літературна»: Збірник обл. орг. СПУ. - 

Хмельницький РВВ. -1992, с. 44. 

 Сто поезій ста поетів: Збірник II Хмельницька антологія, 

Хмельницький, «Поділля», 1992. 

 «Доля», №6,1996, стор. 14. 
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 Моєму Луговому. – Отак іду стежиною..: вірші // 

Ярмолинецькі самоцвіти. – Ярмолинці, 2000. – С. 14. 

 Балада про батьківське поле // Вперед. – 2008. – 20 черв. 

 

 

ЛІТЕРАТУРА ПРО ТВОРЧІСТЬ В. ОЛІЙНИКА 

 

 Фурман Б. Грай скрипко вічності // Вперед. – 1991. – 19 

верес. 

 Володимир Олійник: літературний портрет. – 

Хмельницький: Еврика, 1999. – 92 с. 

 Література рідного краю. Методичні рекомендації для 

вчителів-словесників. – Хмельницький, 1999. 

 Фурман Б. Живе Кобзар у наших серцях // Вперед. – 2000. 

– 10 берез. 

 Двотомник поетичної матерії // Вперед. – 2010. – 27 серп. 

 В альманасі – вірші земляка // Вперед. – 2011. – 19 серп. 
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