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ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ВІДОМОГО УКРАЇНСЬКОГО 

ПИСЬМЕННИКА ДАНИЛА КОНОНЕНКА НА ТЕРЕНАХ ЙОГО 

МАЛОЇ БАТЬКІВЩИНИ 

 

 Доповідь висвітлює творчі зв’язки українського сучасного поета, 

перекладача, публіциста, багатолітнього керівника Кримської 

республіканської організації Національної Спілки письменників України 

Данила Кононенка (1942-2015) з його малою батьківщиною − Черкаським 

краєм, розповідає про увічнення земляками пам’яті письменника: заснування 

Всеукраїнської премії його імені, проведення мистецьких заходів 

Кам’янським державним історико-культурним заповідником. 

 Ключові слова: Данило Андрійович Кононенко, Черкаський край, 

Кримська республіканська організація Національної Спілки письменників 

України, літературна студія ім. Данила Кононенка, Кам’янський державний 

історико-культурний заповідник. 

 

             Ім’я Данила Андрійовича Кононенка, українського сучасного поета, 

перекладача, публіциста, невтомного співця рідного кам’янського краю та 

Черкащини добре відоме в Україні та за її межами. Він – заслужений 

журналіст України, заслужений діяч мистецтв Автономної Республіки Крим, 

багатолітній керівник Кримської республіканської організації Національної 
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Спілки письменників України, засновник єдиної української газети 

«Кримська світлиця» на теренах автономії , незмінний редактор відділу 

літератури й мистецтва та шеф-редактор додатку дитячої газети 

«Джерельце». Д.А. Кононенко – автор поетичних збірок «Джерело» (1972), 

«На весняному березі» (1979), «Квітучих соняхів оркестр» (1982), «З любові 

й добра» (1989), «Ми виростали в повоєнні роки» (1995), упорядник 

поетичної антології «Люблю тебе, мій Криме!» (1988), справжній патріот, 

громадський діяч, невтомний поборник державності України. 

   Художню творчість і громадську діяльність Д. Кононенка пошановано 

преміями ім. Степана Руданського, Кримського фонду культури, 

літературною та патріотично-виховною премією  ім. Олекси Гірника та 

іншими. 

      Народився Данило Кононенко в 1942 році: «Уперше я глянув на цей 

кольоровий світ першого січня на другий рік війни в селі Ребедайлівка 

Кам’янського району на Черкащині. Певна річ, у сім’ї колгоспника. Тут, у 

Кам’янці, одному з найчудовіших куточків України, серед легенд 

минувшини, серед квітучої зелені на кам’янистих берегах сивого Тясмину 

закінчив десятирічку і працював у райгазеті, в тій самій, де ще 

семикласником опублікував свій перший вірш: 

Яблука на яблуні, мов рожеві зорі, 

вечори над Тясмином, мов меди прозорі. 

Пахне чорнобривцями, травами чубатими, 

місяць білим лебедем проплива над хатами. 

Музику до нього написав Валерій Волков, пісня давно стала візитівкою 

міста» [1, с.1]. 

 Спочатку майбутній поет навчався у Ребедайлівській школі, а з 8-го 

класу – в Кам’янській середній школі № 1. Водночас він брав участь у роботі 

літературного гуртка при редакції районної газети «Колективна праця». 

Згадуючи про це, поет пізніше писав: «Ходило нас багатенько і хоч не всі 
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стали професійними письменниками, але любов до рідного художнього слова 

на все життя, напевно, залишилась у кожного» [1, с.3]. 

Після закінчення Кам’янської десятирічки № 1 у 1958 році                                      

Д. Кононенко працював обліковцем у рільничій бригаді колгоспу імені 

Кірова (село Ребедайлівка), завідуючим сільським клубом (село Грушківка), 

кореспондентом газети «Колективна праця» (м. Кам’янка Черкаської 

області), кореспондентом у районній газеті.  

Перші проби пера молодого поета підтримав Василь Симоненко. 

Данило Андрійович говорив, що не вважає себе другом класика літератури, 

як багато хто тепер. То був просто випадковий збіг обставин, хоча, ясна річ, у 

житті не буває нічого випадкового. Василь Симоненко працював у газеті 

«Молодь Черкащини», а юний Кононенко посилав йому свої вірші, а інколи й 

сам привозив їх до Черкас. «Василь проціджував їх крізь сито, кращі 

відбирав до друку» [1, с.5]. 

         Крим – земля, яку М. Рильський називав «садом над морем». З цим 

мальовничим краєм пов’язав із 1961 року подальше своє життя і Д.А. 

Кононенко. Саме тут служив він в армії, навчався у Сімферопольському 

педагогічному інституті, знайшов свою долю, одружився, тут згодом 

народилися його діти, а пізніше – і внуки, тут сформувався як поет.  

       Мешкаючи в Сімферополі, Данило Андрійович знаходився у вирі 

літературного життя, брав участь у роботі літературного об’єднання, 

друкував свої твори на сторінках газет і журналів 

        «У травні 1963 року вдалося, ще солдатом, взяти участь у роботі 

Всеукраїнського семінару молодих літераторів в Одеському будинку 

творчості, де я познайомився і здружився з багатьма відомими 

письменниками: Василем Стусом, Миколою Вінграновським, Григорієм 

Донцем, Богданом Горинем, Володимиром Яворівським та іншими. 

Запам’ятався рвійний із блиском в очах, стрункий Василь Стус, його дружня 

підтримка моїх солдатських (звичайно ж, ще дуже слабеньких) віршів на 

одному із засідань семінару… А Стусове “Данильцю, бий в барабан і не бійся 
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біди”, написане мені замість автографа, я зрозумів значно пізніше – який 

барабан і яку біду мав на оці поет, пишучи своє напучення “зеленому” поету-

солдату» [1, с. 7]. 

        З 1 вересня до червня 1972 року Данило Кононенко працював в обласній 

газеті «Кримська правда» (м. Сімферополь). З 1972 року до серпня                     

1978 року був редактором художньої літератури у видавництві «Таврія» (м. 

Сімферополь), з серпня 1978 року – директором Сімферопольського клубу 

письменників, Уповноваженим Українського літературного фонду в Криму, з 

березня 1983 року – відповідальним секретарем Кримської обласної 

організації Спілки письменників України, з 1992 року до травня 2003 року – 

головою правління Кримської республіканської організації Національної 

Спілки письменників України. Одночасно з грудня 1991року по січень 2010 

року очолював відділ літератури та мистецтва Всеукраїнської громадсько-

політичної та літературної газети «Кримська світлиця», з 1999 по 2010 р. – 

шеф-редактор дитячої газети «Джерельце». З 15 січня 2010 року займався 

творчою роботою. 

 Задушевним ліриком назвав Данила Кононенка Олександр Губар, 

письменник, професор Сімферопольського держуніверситету [2, с.5]. 

 «Задушевний лірик» оспівував свій рідний край, святу землю славного 

сина українського народу Т.Г. Шевченка. Не один раз повертався поет 

зворушливими творами до теми батьківщини: 

За лісом лан колоситься, 

І пісня з серця проситься 

У дзвоні вечорів. 

Лягла земними трасами 

Гучна земля Тарасова – 

Земля моїх батьків  [2, c.83]. 

 Більшість віршів поета пронизані мотивами воєнного лихоліття, яке 

довелося поетові пережити ще в ранньому дитинстві.  
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 Щемний біль утрат, сирітство, беззахисність потерпілих від війни 

передані у творах «Я із хлопцями грався...», «Тополі виростають 

обелісками», «А дні летять...», «Олена» та найбільш вражаючий  вірш 

«Останній день війни»:  

Ой, не грала гармонь, 

А плакала. 

Ой, ридала гармонь ридма ... 

Тихо зойкнула 

 Хвіртка злякано: 

 –  Мамо! Ма... 

А в селі «перемога!» чулося, 

Бігли з поля худі жінки... 

Мати в чорну печаль запнулася 

На віки  [2, c.49]. 

Не раз озивалися щемом і болем спогади про воєнне лихоліття – голод, 

холод, сирітство, кров і сльози та лунали  поетові прокляття війні:   

Безбатченки не з власної вини, 

Ми виростали з повоєнних років. 

Не всіх батьки вернулися з окопів                                                         

Останньої проклятої війни. 

Ми виростали із трави й води, 

З калачиків, пасльону й лободи, 

Із сліз гірких пекучих удовиних [2, c.43].  

 Автор умів проникливо, інтимно-зворушливо окреслити людську гірку 

долю, послану його персонажам нелюдськими обставинами. Лаконічно і 

об’ємно в кількох рядках Д. Кононенко розкрив тяжку долю героїні  у вірші 

«Олена». Шаленими вітрами відлетіли роки. Прийшла старість, а як іще 

хочеться жить... 
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Все було. І любов була. 

Та навіки війна забрала. 

Вісім душ у життя вела, 

Корівчиною лан орала [2, c.44]. 

 На все життя незрадливою любов’ю Данила Кононенка залишилося 

село. Своїй малій батьківщині поет присвятив цілу низку творів – «Село 

моє», «І все-таки скучаю за селом», «Отчий край», «У Кам’янці», 

«Батьківщина», «Балада про колосок» та інші.   

Село моє! 

Садів зелена хвища, 

Як сина, зустрічай мене,  село! 

Я поклонюся вербам, де ставище 

Сліди мого дитинства зберегло. 

Я в очі-вікна хати задивлюся, 

Що колихала на зорі мене. 

В леваді кущ червоної калини 

Бентегу в серці тихо сколихне. 

Тут все моє! 

До болю рідне й миле. 

І синій праліс ген удалині. 

І мова поля тиха й зрозуміла 

З дитинно-юних світанкових днів [2, c.126]. 

 Україна назавжи залишилася його Батьківщиною. Анексії Криму він не 

пережив: 

Є найсвятіше слово на землі. 

Одне. Високе. Світле: Україна. 

Синонім – мати. Рідна і єдина... 

Є найсвятіше слово на землі! [2, c.18]. 

 Вірші про Україну – це твори виняткової турботи про неї, це найвища 

тривога поета Д. Кононенка, навіяна думами про майбутнє рідної Вітчизни. 
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Такими є «Вік Україну люби», «Україні», «Слово до кримських українців», 

«Рідна мова»... Слова поета повняться закликами до піднесення національної 

гідності, патріотичного діяння:                                                                                     

                                              Українці мої! 

                                              Пробудіться, не будьте байдужі: 

                                              Ваша доля таки ж бо 

                                              У ваших у дужих руках! 

                                              Хай же повняться гордістю 

                                              Ваші застояні душі, 

                                             Доки жар українства 

                                             Іще не затух, не зачах! [2, c.60]. 

       Любити свою землю, Україну поет заповідає рідному синові: 

Сонце голубить калину, 

Вітер колише дуби. 

Сину мій, рідна дитино, 

Вік Україну люби! 

Далеч шумку тополину, 

Степу дзвінкі голоси, 

Сину мій, рідну Вкраїну 

Вік біля серця носи! [2, c.72]. 

 Невіддільною гранню всіх творів про Україну є роздуми поета про 

українську мову. Народ, який загубить свою мову, перестає бути народом. З 

настанням оніміння настає смерть нації. У мові поселилася віковічна історія 

народу, неповторність і краса душі народної, радощі і горе, сміх і сльози 

прапрадідів, вершинні досягнення національної літератури, культури: 

Рідна мово! Щира, соковита, 

Прадіда в тобі сльоза гірка! 

Повнозерна, як полтавське жито, 

Мово Лесі, Рильського, Франка, 

Мово Кобзарева бунтівлива, 
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Величава, грізна і сумна. 

Мово срібнодзвонна, жартівлива, 

Неповторна, ніжна, голосна [2, c.67]. 

         Гірко звучать слова поета, коли він говорить про деяких 

співвітчизників, що відрікаються від «неньчиних пісень», від рідного слова. З 

почуттям зневаги й презирства пише він про тих, хто глузливо називає нашу 

мову «мужицькою» і морщиться, коли чує розмову людей українською. 

Звертаючись до кримських українців, Д. Кононенко схвильовано закликає: 

О, братове мої! 

Не соромтесь, благаю вас, 

Мови своєї, 

Не соромтесь пісень, 

Що полонять увесь білий світ! 

Не цурайтеся неньки-Вкраїни, 

Горнітеся серцем до неї, 

Бо без неї зав’янем, 

Загинем, як гине 

У непогідь цвіт! [2, c.60]. 

 Поет передає у спадок дітям рідну мову – «краю рідного окрасу», 

«невмирущу, незрівнянну», «рідну мову материнську», «увібрану до серця із 

бабусиної казки».  

 Один з кращих віршів поета «Вік Україну люби»  вражає душевною 

теплотою, щирістю почуттів, художньою майстерністю. Він присвячений  

синові, сприймається як батьківський заповіт: 

Мову свою солов’їну – 

Мамину пісню-розмай, 

Сину мій, рідна дитино, 

Не забувай! [2, c.72]. 
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 Важливим аспектом творчості Д. Кононенка була його перекладацька 

діяльність. Дослідники вважають, що коли б зібрали все, перекладене ним, то 

це була б досить солідна збірка.                                                                      

 Письменник переклав українською мовою і познайомив своїх 

співвітчизників з окремими творами казахського поета М. Шаханова, 

алтайського поета Б. Укачина, адигейського поета К. Жане та іншими. 

 Активно працював Д.А. Кононенко над перекладами українською 

мовою кримськотатарських поетів і прозаїків, які повернулися в Крим після 

тривалого вигнання. 

 В останні роки свого життя Данило Андрійович написав багато 

публіцистичних статей, у яких порушив ряд важливих проблем. На першому 

місці – проблема  піднесення  духовності та національної свідомості 

співвітчизників, розвитку української мови в Криму. Багато енергії і часу 

віддавав громадській роботі. Виступив одним із організаторів Кримського 

товариства української мови імені Тараса Шевченка, був його першим 

головою. Один із фундаторів першої української газети в Криму «Кримська 

світлиця». Часто виступав по радіо, на літературних вечорах. Ефективно 

працював з творчою молоддю. 

         «15 січня 2015 року Кононенка Данила Андрійовича не стало. 

Останніми його словами були: “Бідна моя Україна...”. Поет не зміг пережити 

анексію Криму і події на Сході України. Як довідалися його колеги, 

соратники, учні саме того вечора в новинах передавали трагічне 

повідомлення про розстріл пасажирського автобуса під Волновахою, де 

загинуло 12 людей, 18 були поранені. Але жертв того кривавого злочину 

було більше. І серед них – наш Данило Кононенко...»  [3]. 

        Незадовго до смерті в одному з листів поет писав: «…Так, певно, 

судилося мені: “в неволі виріс між чужими, в неволі, мабуть, і помру…”, як 

писав наш Великий земляк. Та що вдієш: як би там не було, який би паспорт 

мені не нав’язали, а я був і залишуся українцем… Без України, без своєї 

Батьківщини великої і малої, мені життя нема… Душа болить, але нічого не 



 
 

10 
 

можу вдіяти – не кину ж я дітей, внуків урешті, свою домівку – і не кинуся 

світ за очі у свої 73 роки… Скільки ж того життя мені лишилося… То ж 

лишаюся зі своєю родиною і помру тут, на чужині, українцем…» [3, с. 12]. 

 Незабутній Данило Андрійович залишився «українцем на чужині», але 

він гідно заповнив свою життєву «золоту анкету» і як поет, і як громадянин.  

 Пам’ять про письменника вшановують в Україні і на малій 

батьківщині, яку він безмежно любив і завжди підтримував дружні стосунки 

зі своїми земляками. Ніколи не забував  поет про рідний край, друкувався в 

районній  газеті «Колективна праця» та її правонаступниці «Трудова слава», 

відгукувався на будь-яку подію свого рідного села Ребедайлівка, міста, 

району, друкував статті наукових співробітників Кам’янського заповідника в 

газеті «Кримська Свiтлиця», твори дітей у додатку до «Кримської Свiтлиці» 

– «Джерельце» і, звичайно ж, знайомив зі своєю творчістю.                                                                                                                                                                           

 Данило Андрійович віддано любив літературно-меморіальний музей 

О.С. Пушкіна і П.І. Чайковського. У лютому 1997 року Кам’янський 

державний історико-культурний заповідник святкував своє 60-річчя. Наш 

відомий земляк надиктував мені по телефону текст вітання і свій вірш.     

 Ось що поет пише у листі з Криму від 6 лютого 1997 року: «Дорога 

Галино Михайлівно! Оце начитав Вам по телефону своє слово-присвяту 

нашому рідному музею, якому 10 лютого виповнилося 60 років з часу його 

заснування та й спішу дослати листом оригінал вірша і прозові слова-

присвяти. 

        Переживаю, а раптом я погано диктував і Ви щось, якесь слово не зовсім 

добре розібрали… Так, знаєте, надійніше… Та нехай буде у Вас оригінал, 

гадаю він не буде зайвим. 

        Коли одержите  «Кримську світлицю» – напишіть кілька слів про свої 

враження» [5, с.1-2; 6, с. 1; 7, с.1]. 

 Зворушливі слова Данила Андрійовича про музей назавжди лишилися  

у фондах заповідника:  «Куди б не вели мене життєві шляхи-дороги, де б не 

http://svitlytsia.crimea.ua/
http://svitlytsia.crimea.ua/
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довелося жити – навічно в серці збережу я пам’ять про своє рідне місто 

Кам’янку на Черкащині.  

 Кам’янський музей –  то мої найперші класи і найвищі університети. 

Тут я вивищувався душею, набирався мудрості і краси, ставав серйознішим і 

дорослішим. У скрутні години свого життя я тут черпав духовні сили, аби 

знову іти нелегкі дороги. В будь-яку пору року, за будь-якого стану душі – 

тихі музейні кімнати переповнювали моє серце сонячною поезією, чарівними 

звуками музики, збуджували увагу, надихали на високе, неповторне, 

прекрасне. Все, чого я досяг у своїй творчій праці, у становленні себе, як 

письменника, як людини, причетної до художнього слова, до культури свого 

народу, я завдячую музею» [6, с.1].  

Не замулись Любові джерело, 

Водою всіх нас освяти своєю, 

Все збережи, що є і що було, 

Меморіальний Кам’янський музею! 

За все тобі завдячуємо ми – 

За Музику й Поезію глибинну, 

За те, що почуваємось людьми 

І палко любим рідну Батьківщину. 

Ввійшовши в серце – в нім довічно будь 

Любов’ю і наснагою моєю, 

Без тебе я не зміг би осягнуть 

Земних доріг мій Кам’янський музею! 

Люблю тебе, як батька любить син, 

Люблю тебе сердечно, українно. 

В урочий час, в це торжество хвилин 

Прийми із Криму мій привіт уклінний! 

Допоки світу –  є у мене ти! 

І доки буду я ходить землею, – 

Вклонятимуся рідному Музею, – 
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Вершині Красоти і Доброти! [7, с. 1]. 

 У  районній газеті  «Трудова слава» 2011 року була надрукована стаття    

«Учитель, якого я пам’ятаю». Стаття вийшла з нагоди ювілею Людного 

Федора Петровича, учасника бойових дій, інваліда І групи, полковника у 

відставці, ветерана педагогічної праці та Другої світової війни, кавалера 

орденів Великої Вітчизняної війни І ступеня, Червоної зірки,  відомого на 

теренах рідного краю і в Україні краєзнавця, письменника, журналіста.                                                                 

 «З-поміж учителів, які мене навчали в Кам’янській середній школі № 1 

в 1955-1958 навчальних роках, – пише Данило Андрійович, – я найбільше 

пам’ятаю нашого вчителя історії Федора Петровича Людного, котрий у ці дні 

святкував 85-річний день свого народження.  

… З ним, Федором Петровичем, ми почувалися, як нині люблять 

казати, вельми комфортно. Він був для нас не просто учитель, а старший 

товариш. Нам було приємно спілкуватися з ним і на уроці, і на перерві, бо 

хотілося більше дізнатися не тільки про подробиці війни, що недавно 

відгриміла, як над полем гроза, а й про міжнародні події, про відбудову 

нашої країни, про перші кроки в освоєнні космосу, адже в 1956 році було 

запущено в Космос перший штучний супутник Землі. А Федір Петрович не 

відмахується, не поспішає залишити нас, а намагається дати вичерпні 

відповіді на всі поставлені запитання. Своєю уважністю, чуйністю, щирістю, 

високою освіченістю й запам’ятався він, наш учитель історії, мені, та гадаю, 

не лише мені. 

Так склалося, що я згодом став професійним журналістом і мені 

приємно було читати на сторінках нашої районної газети “Трудова слава” й 

на сторінках інших періодичних видань журналістські матеріали Федора 

Петровича. Особливо мене захоплювали його краєзнавчі нариси, а згодом і 

нариси про кам’янчан – ветеранів війни. 

Я радів, одержуючи від Федора Петровича, його книги з автографами – 

“Черкащани в роки війни”, “Шляхами відродження”, “Дарунок бабусі”. Та 

найбільшою творчою удачею Федора Петровича стала, на моє глибоке 
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переконання, його солідна за обсягом (500 сторінок) книга “Фронтовими 

дорогами війни”, що побачила світ 2006 року в Черкасах» [8, с. 2]. 

 Цікаві статті Д.А. Кононенка були надруковані в газеті «Трудова 

слава». Зокрема, «Я навчався в нього газетярській справі», яку він присвятив 

колишньому багатолітньому редакторові цієї газети Новосаду Юрію 

Володимировичу [9, с. 2].  

         Підтримав журналіст своєю гарною статтею «Який без Вас я одинокий, 

мамо» земляка Бичка Олександра Макаровича, щиру, добру людину, який 

написав вірш-присвяту і надіслав на рецензію Данилові Андрійовичу  [10, с. 

2]. 

 Відгукнувся Данило Андрійович і передмовою «Голос чистий, ніжний, 

поетичний» до збірки поезій «Білим по білому» Таміли Петрівни Чупак, 

поетеси, композитора, члена  НСПУ.   

 «…Таміла Чупак, – пише Данило Андрійович, – поетеса, яку муза і веде 

за руку, і в чоло цілує. Її творчість сповнена краси душі людської, ніжності і 

кохання. 

 …Її поезію потрібно читати, вбирати серцем і душею… Тоді вона буде 

хвилювати. 

 … Ще єдине до чого б мені хотілося привернути увагу – до барвистості 

мови поезій авторки, до її вміння творити  нові слова, які органічно 

вплітаються  у канву вірша, в колорит нашої рідної мови:  «мороз 

снігозорив», «візерунководив», «осумнено хилили верби віти», 

«квітомузика», «щедросійна веснянка», «немислимо ясна краса» та багато 

інших цікавих словотворів. 

 … Нехай же джерельно і срібнодзвонно виграє її поезія, розливається 

життєдайною водицею. І нехай тече вона, Поезія, тим чистим ручаєм до 

читацьких сердець» [11, с. 6,7]. 

 Мала батьківщина також завжди пам’ятала про свого земляка. В день 

річниці смерті поета 15 січня 2016 року в Кам’янськомудержавному 

історико-культурному заповіднику відбувся вечір пам’яті Д.А. Кононенка.  
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 На вечорі пам’яті прозвучала літературна сторінка, підготовлена 

учнями еколого-економічного ліцею, які познайомили присутніх з поезіями 

Д. Кононенка різних років.  

 Черкаська поетеса, член НСПУ Оксана Галаєва, вчителька української 

мови й літератури еколого-економічного ліцею Ганна Соколова, колега, 

котрий працював із поетом у редакції районної газети Василь П’ятун та інші 

поділилися своїми спогадами про прекрасного поета і чудову людину.  

         Депутат облради Сергій Воронов висловив побажання багатьох 

кам’янчан, які знали Данила Андрійовича, що у нашому місті має бути 

вулиця Д.А. Кононенка.  

         Двоюрідна сестра Данила Андрійовича Надія Іванівна Маріненко щиро 

дякувала за пам’ять про поета-патріота, задушевного співця нашого краю. 

Адже нещодавно у Кам’янському районі було встановлено дві меморіальні 

дошки Данилові Кононенку: на Ребедайлівській ЗОШ і на Кам’янській ЗОШ 

№ 1.    

 Надзвичайно щемливо і проникливо прозвучали на вечорі твори 

М.Тарівердієва «Прелюдія» і «Ноктюрн», «Аппассіоната» і «Мелодія» М. 

Скорика у виконанні камерного ансамблю заповідника, а також пісні на 

слова Д. Кононенка у виконанні автора музики Таміли Чупак. Найбільш 

хвилюючим моментом стала трансляція запису голосу Данила Андрійовича, 

Створилося враження присутності поета в залі історичного музею. 

Знову в Кам’янку подумки лину 

До тієї святої землі, 

Де колись посадив я калину, 

Біля хати у ріднім селі. 

Де ходив навпрошки через поле 

В  першу школу, у в 8-В клас… 

Я ті дні не забуду ніколи, 

Не забуду я, друзі, й про вас. 

Дорогі вчителі мої, де ви? 
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Як живеться вам в ріднім краю? 

Білий цвіт осипають дерева 

І на голови ваші й мою. 

Знову осінь і знову калину 

Пригинають вітри на льоту… 

Знов я в Кам’янку подумки лину – 

На вітчизну мою золоту! 

Рідна Кам’янко, тут на роботу 

До редакції я поспішав, 

Тут дівчатам із машбудзаводу 

Свої вірші ліричні писав. 

Тясмин-річка і парк Декабристів, 

І музей весь у зелені віт, 

Свої думи і помисли чисті 

Я про вас бережу стільки літ. 

Вам я шлю і любов, і неспокій, 

Дружній потиск своєї руки, 

Кам’янчани мої кароокі, 

Дорогі ви мої земляки! [12].  

 До речі, цей вірш також надиктував Д.А. Кононенко по телефону в 

кінці серпня 2004 року до 350-річчя першої письмової згадки про Кам’янку, а 

потім листом надіслав текст. Вірш був зачитаний на святкуванні дня міста на 

стадіоні «Авангард» [13]. 

 З метою вшанування пам’яті відомого земляка, необхідністю 

проведення освітньої роботи, об’єднання талановитих дітей для подальшого 

розвитку літературних здібностей, набуття досвіду участі у літературних 

конкурсах та інших літературно-мистецьких заходах, у Кам’янському 

державному історико-культурному заповіднику 2016 року була створена 

літературна студія ім. Данила Кононенка, яка діє  на громадських засадах. 

Керує дитячою літературною студією заступниця директора заповідника з 
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наукової роботи,  поетеса і прозаїк, членкиня НСПУ Таміла Петрівна Чупак 

[14].       

 Тамілі Чупак вдалося об’єднати талановиту молодь шкільного віку, 

познайомити і закохати її у творчість Д.А. Кононенка, створити свою творчу 

майстерню, залучити до неї відомих письменників Черкащини –  Володимира 

Поліщука (голову Черкаської НСПУ), Людмилу Тараненко, Валентину  

Коваленко, Катерину Вербівську, Івана Дубініна, Сергія Ткаченка, Анатолія 

Горбівненка та багатьох інших.  

 Літстудійці проводять численні заходи, на яких знайомлять кам’ячан і 

гостей міста з життям і твочістю Д.А. Кононенка. Знаменною подією стала 

презентація книги спогадів про Данила Кононенка «Цю землю я любив…». 

Упорядкування і редагування спогадів здійснив поет, літературознавець, 

очільник україномовних письменників Криму Михайло Вишняк. 

 У передмові до книги він написав: «…нехай ця невеличка книжечка 

стане скромним пошануванням подвижницького служіння на літературній 

ниві нашого побратима Данила Кононенка на кримській землі. І хай кожен, 

хто прочитає ці спогади, а потім захоче пізнати і його поезію, упевниться в 

тому, що жив у Криму справжній Поет, закоханий усім серцем у цей 

прекрасний світ і людей у цьому світі» [15, с. 7]. 

 До збору спогадів долучився також головний редактор газети «КС» 

(«Кримська Світлиця») Віктор Качула, який написав про Данила 

Андрійовича, що він був для нього «як старший брат: і газетно-

письменницький, і житейський – мудрий творчо й духовно єдинокровний, 

рідний. З ним легко разом працювалося. Завдяки йому, його численним 

літературним знайомствам у «КС» була представлена практично вся 

літературна Україна!» [15, с. 20]. 

 У своїх дописах всі, хто знав Поета, пишуть про його людяність, 

щирість, доброту, пишуть про Д. Кононенка – чудового лірика і гарного 

перекладача, невгамовного громадського діяча і професійного журналіста. У 

багатьох спогадах звучать слова вдячності поету-наставнику, який завжди 
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підтримував поетів-початківців, опікувався дитячим літературним конкурсом 

«Ми – діти твої, Україно!», писав передмови до перших збірок молодих 

поетів. 

 Віктор Стус написав у спогаді: «Д. Кононенко виплекав цілу когорту 

літераторів. І на це не жалкував ані часу, ані сил. Бо розумів, наскільки 

важливо мати в багатонаціональному Криму плеяду україномовних 

письменників» [15, с.85]. 

 Надзвичайно важливою подією стала участь вихованців дитячої 

літературної студії «Брость» ім. Данила Кононенка у Всеукраїнських дитячих 

літературних конккурсах «Ми – діти твої, Україно!»,  започаткованих поетом 

у Криму і перенесених (у зв’язку з анексією) до Києва. Конкурс назвали на 

честь його засновника. Журі очолив член Національної спілки письменників 

України, поет Василь Андрійович Марсюк (м. Київ); до його складу                          

увійшли: Віктор Качула – поет-пісняр, голова оргкомітету (м. Сімферополь); 

Галина Литовченко – поетеса (Бахчисарайський р-н, Крим); Віктор Стус – 

письменник, журналіст (м. Сімферополь);  Олександр Гаврош – письменник 

(м. Ужгород); Світлана Тараторіна – письменниця (м. Київ); Олена Сайчук – 

письменниця (м. Київ); Валентин Бут – письменник, публіцист (м. 

Чорноморське, Крим); Ольга Мурашко – театрознавець, сценарист, 

драматург (м. Київ); Олександр Польченко – актор, журналіст, заступник 

голови оргкомітету конкурсу (м. Київ). 

 Починаючи з 2016 року юні літератори з Кам’янки брали участь у 

Всеукраїнських конкурсах «Ми – діти твої, Україно» ім. Д.А. Кононенка. 

Вже першого 2016 року ІІІ місце в номінації «Поезія» посів вихованець студії 

Ростислав Юрик. Наступного 2017 року літстудійці Ростислав Юрик і Влада 

Петраускас вибороли у  номінації «Поезія» ІІІ місце, а Дарина Бондаренко – 

ІІ.       

 У 2018 році Дарина Бондаренко знову посіла ІІ місце в цій же 

номінації, Яна Косюк – ІІ місце в номінації «Проза», а Ростислав Юрик і 

Софія Захаренко  отримали ІІІ місце.  
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        2019 рік також приніс перемогу літстудійцям: Дарина Бондаренко в 

номінаціях «Поезія» і «Публіцистика» зайняла І місце, Софія Захаренко  

отримала І місце в номінації  «Проза», а Рстислав Юрик у «Прозі» здобув ІІ 

місце [16]. 

          2020 рік був тріумфальним для  Кам’янської дитячої літературної студії 

ім. Данила Кононенка. Всі учасники п’ятого (п’ятнадцятого кримського) 

Всеукраїнського літературного конкурсу «Ми – діти твої, Україно!» ім. Д. 

Кононенка стали переможцями. Діана Геріх отримала І місце в номінації  

«Поезія», Яна Косюк  і Ростислав Юрик – у номінації «Проза», а Софія 

Захаренко – І місце у двох номінаціях – «Поезія» і «Проза» [17]. 

 2021 рік приніс перемогу у конкурсі: Поліні Касян – ІІІ місце в 

номінаціях «Поезія» і «Проза»; Діані Геріх – І місце в номінації «Поезія», 

Ростиславу Юрику – ІІ місце в номінації «Проза», Софії  Захаренко – І місце 

в номінаціях «Поезія» і «Проза» та ІІ місце у номінації «Публіцистика» [18, с. 

4-6]. 

 На всіх заходах дитячої літстудії «Брость», яка носить ім’я поета-

земляка, завжди незримо присутній Данило Кононенко. На літературно-

музичних вечорах, творчих зустрічах, презентаціях, перфомансах і 

літературно-мистецьких святах діти, разом зі своїми творами обов’язково 

читають поезію неперевершеного Майстра. 

 Визначною подією в літературному житті України стала Всеукраїнська 

премія ім. Данила Кононенка. У 2018 році з метою увічнення пам’яті та 

популяризації творчості відомого поета-лірика, журналіста, перекладача, 

публіциста, великого патріота України, видатного земляка, для підтримки 

кращих зразків ліричної поезії в сучасній українській літературі її заснували 

Кам’янська об’єднана територіальна громада (далі Кам’янська ТГ) разом із 

Черкаською обласною організацією Національної спілки письменників 

України.  

 Премія є творчою відзнакою, якою нагороджуються літератори України 

за високохудожні твори українською мовою в жанрі ліричної поезії, що 
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утверджують ідеали гуманізму, духовної краси, любові до рідної землі, 

природи, родини. Вона присуджується на конкурсних засадах у третю 

п’ятницю грудня щороку напередодні дня народження Данила Кононенка за 

кращу збірку ліричних поетичних творів або прирівняну до неї публікацію в 

літературних журналах. 

 На здобуття премії подаються оригінальні твори авторів, опубліковані 

окремими книгами або видрукувані в літературних журналах протягом 

останніх трьох років до оформленої пропозиції на здобуття.  

 Лауреатові премії вручається диплом і грошова винагорода в розмірі 10 

тисяч гривень. 

 Першого 2018 року на розгляд конкурсної комісії свої книги надіслали 

10 письменників з різних куточків України. Спрацював високий авторитет 

імені Данила Кононенка. Серед претендентів була і кропивничанка 

Антоніна Царук. Премію за поетичну збірку «Вполювання вітру» 

отримав Анатолій Кичинський, член Національної спілки письменників, 

Асоціації українських письменників, автор 18-ти поетичних книг,  лауреат 

літературних премій імені Іллі Кулика (1977р.), Павла Усенка (1983), Бориса 

Нечерди (2000), Тараса Мельничука (2012) та Національної премії України 

імені Тараса Шевченка (2006). Також Анатолій Кичинський лауреат 

Міжнародного академічного рейтингу популярності “Золота фортуна” (2002), 

Міжнародного фестивалю поезії “Київські лаври” (2006) та Міжнародного 

поетичного фестивалю “Слов’янські обійми” (Болгарія, 2008). [20].      

         2019 року в ході напруженої боротьби літературну премію імені Данила 

Кононенка здобула черкаська поетеса Катерина Вербівська. У зв’язку із цією 

подією у Кам’янському заповіднику були організовані святкові урочистості.         

 Для гостей була проведена літературно-мистецька композиція «Пам’яті 

Данила Кононека», підготовлена Кам’янською дитячою літературною 

студією імені Данила Кононенка (автор – Таміла Чупак). Традиційно 

мистецьке дійство завершилось прослуховуванням запису поезії Данила 

Кононенка у його особистому прочитанні (вірш «Україні»). 
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         На завершення церемонії нагородження був організований відео 

онлайн-зв’язок із донькою поета – Іриною. Вона говорила із Сімферополя 

біля пам’ятника Шевченку. Ірина Данилівна привітала Катерину Вербівську з 

отриманням нагороди та побажала натхнення всім організаторам свята [20]. 

          У 2020 році лауреатом премії ім. Данила Кононенка стала поетеса з 

Криму Галина Литовченко.  

 2021 року з поетичною збіркою «Крик дощу» перемогу здобула 

черкаська поетеса Наталія Горішна. 

         Світлий образ Д.А. Кононенка живе в його творах, назвах вулиць,  

меморіальних дошках, у пам’яті всіх, хто його знав, у творах юних 

письменників, учасників Всеукраїнського конкурсу «Ми –діти, твої 

Україно!», який носить його ім’я. 
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 The report highlights the creative ties of Ukrainian contemporary poet, 

translator, publicist, longtime leader of the Crimean Republican Organization of 

the National Union of Writers of Ukraine Danylo Kononenko (1942-2015) with his 

small homeland - Cherkasy region, tells about the perpetuation of the writer's 
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memory: founding of the Allukrainian bonus of his name, holding artistic events by 

the Kamyansk State Historical and Cultural Reserve. 

Key words: Danylo Andriyovych Kononenko, Cherkasy region, Crimean 

republican organization of the National Union of Writers of Ukraine, literary 

studio named after Danyla Kononenko, Kamyanka State Historical and Cultural 

Reserve. 

 

 

 


