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Михайлина Хомівна Коцюбинська – відомий літературознавець, одна 
із  когорти  шістдесятників,  чий  духовний  світ  вибудовувався  й  криста-
лізувався у нелегких умовах тоталітарного суспільства.

Переживши випробування, допити й обшуки, замовчування її імені, 
табу на літературознавчі дослідження (двадцять років творчого мовчання), 
уже в часи свого наукового визнання, вона скаже: “Попри все я вдячна 
долі!”. 

У  бібліографічному  посібнику  зафіксовано  345  позицій  її  праць. 
Переважна більшість із них написана в останні 15 років. 

Біобібліографічний  нарис  містить  літературознавчу  статтю,  в  якій 
подано  аналіз  життєвого  і  творчого  шляху  М.Коцюбинської,  а  також 
бібліографічний покажчик її праць і літератури про життя і діяльність.

Видання  розраховано  на  широке  коло  користувачів  –  літерату-
рознавців, мовознавців, спеціалістів, аспірантів та студентів гуманітарних 
ВУЗів,  працівників  бібліотечних  та  інформаційних  служб,  усіх,  хто 
цікавиться питаннями культури і духовності.
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Нелегко було вирватися з тотального ідеологічного полону, але Ми-
хайлина Коцюбинська в світі половинчатих душ і узаконених напівправд 
однозначно засвітилася на дорозі гнаних за правду, і вірних цій правді до 
кінця.

   
                                       Євген Сверстюк 
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ВІД УКЛАДАЧА

Науково-допоміжний посібник “Михайлина Коцюбинська: „Бути со-
бою” – черговий випуск серії  „Шістдесятництво: профілі на тлі покоління”. 

Михайлина Коцюбинська – одна із когорти шістдесятників. Як зазна-
чає відомий есеїст, літературознавець, учасник національного руху опору 
60-х років  Євген  Сверстюк „…своєю культурною справжністю, правди-
вістю  і  професійним  рівнем,  щирістю  і  повнотою  віддачі  Михайлина 
Коцюбинська  засвітилася  в  колі  шістдесятників  і  надала  йому  своїм 
прізвищем навіть певної легітивності”1.

Перша частина пропонованого посібника відкривається ґрунтовною 
статтею доктора філософії  Людмили Тарнашинської  „Михайлина Коцю-
бинська:  честь імені",  яка розкриває життєвий і  творчий шлях М.Коцю-
бинської.

 Друга бібліографічна частина складається з двох розділів – „Літера-
тура про Михайлину Коцюбинську”, та  „Праці Михайлини Коцюбинської”.

У першому розділі подано матеріали про життя та творчу діяльність 
М.Х.Коцюбинської.  Вони  розташовані  за  хронологією  публікацій,  а  в 
межах року – за алфавітом авторів або назв творів, описаних під назвою.

Другий розділ складають праці вченої, розміщені у хронологічному 
порядку з 1956 – по 2004 рік, а в межах року – за алфавітом назв творів за 
схемою: окремо видані праці, потім – статті із періодичних видань, збір-
ників тощо. Завершують хронологічний ряд роботи, в яких автор виступає 
як рецензент, упорядник, редактор, перекладач з відповідними позначками 
на початку бібліографічного опису.

Праці, які не вдалося опрацювати de visu, позначено астериском.
Користування  посібником полегшить  іменний  покажчик.  До  нього 

включено всі прізвища, які зустрічаються в бібліографічному описі. Пози-
ції з першого розділу подаються в круглих дужках.

Бібліографічний опис здійснено згідно з чинними державними стан-
дартами.

Основними джерелами добору літератури  для посібника були  дер-
жавні літописи книг, газетних і журнальних статей, рецензій,  каталоги і 
картотеки  Національної  парламентської  бібліотеки  України,  картотека 
М.Коцюбинської.

Видання  розраховане  на  широке  коло  користувачів  –  літературо-
знавців,  мовознавців,  спеціалістів,  аспірантів  та  студентів  гуманітарних 
ВУЗів, працівників бібліотечних та інформаційних служб, усіх, хто ціка-
виться питаннями культури і духовності.

         Відгуки та побажання надсилайте на адресу:  01001,  Київ-1, 
вул. Грушевського, 1. Національна парламентська бібліотека України,
Науково-бібліографічний відділ.

1
 Сверстюк  Є. Незгасаючий обрій // Літ. Україна. – 2004. – 4 листоп. – С.6.
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Людмила Тарнашинська

МИХАЙЛИНА КОЦЮБИНСЬКА: ЧЕСТЬ ІМЕНІ

Михайлинина культура і 
справжність були
незримо присутні біля 
нас, як камертон.

Євген Сверстюк

Михайлина  Хомівна  Коцюбинська  –  спадкоємиця  великого  роду 
Коцюбинських – дочка молодшого брата Михайла Коцюбинського Хоми 
Михайловича, відомий літературознавець, одна з когорти шістдесятників, 
чий  духовний  світ  вибудовувався  й  кристалізувався  у  нелегких  умовах 
тоталітарного  суспільства,  наповнюючись  –  через  роки  й  жорсткі 
випробування – тим приматом духу, що й вивів її на нинішні творчі обрії.

 „Я виростала з відчуттям всеприсутності Коцюбинського”, – скаже 
вона згодом в одному з інтерв’ю.

 „Сама вже належність Коцюбинської до шістдесятників засвідчувала 
спадкоємність традиції і значила багато. А коли з цим іменем приходила 
реальна впливова сила, здатна ферментувати і творити навколо себе куль-
турне середовище, то їй ціни не було.     

Патріотизм у Михайлини був органічний, інтернаціоналізм – розум-
ний, не вдаваний, знання не приблизні. Але в основі всього лежав есте-
тизм, як надійний імунітет проти фальшу і зовнішньої імітації” [1].

Народжена в інтелігентній родині, вона все життя гідно несла свою 
інтелігентність,  або,  кажучи  словами  Є.  Сверстюка,  „коцюбинськість”, 
зберігаючи при цьому не  тільки  високість  духу,  а  й  людську простоту, 
толерантність та відкритість у спілкуванні, готовність почути й зрозуміти 
іншого і – що важливо – повагу до чужої  індивідуальності.

 „Попри все я вдячна долі!” – скаже вона потім, уже в часи свого нау-
кового  визнання,   переживши  випробування,  допити  й  обшуки,  замов-
чування  її  імені,  табу  на  літературознавчі  дослідження  (двадцять  років 
творчого  мовчання  –  і  це  при  тому,  що  після  аспірантури  в  Інституті 
літератури імені Т. Шевченка НАН України заповідалося на добру наукову 
дорогу!).

Названа на честь уславленого дядька – письменника Михайла Коцю-
бинського,  Михайлина змалку зростала  в атмосфері шаноби до Слова й 
Таланту, вчилася цінувати творчість – і не тільки духовно, а, як і належить 
спадкоємцям, фактично, оскільки й батько, і мати її всі свої сили віддали 
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збереженню творчої спадщини письменника та організації музеїв – спершу 
у Вінниці, а потім у Чернігові.

Хома Михайлович не отримав ґрунтовної  освіти – мав за плечима 
народний університет Шанявського у Москві, що не було доброю вищою 
школою,  мати,  вірменка  за  походженням,  родом  з  Феодосії,  закінчила 
Петербурзькі  вищі  жіночі  Бестужівські  курси,  працювала  спершу  на 
Донбасі гувернанткою, потім у Києві вихователькою у дитячому будинку, 
де директорував якийсь час Х. Коцюбинський і де вони й познайомилися. 
Це  була  гармонійна  пара:  організаторські  здібності  та  природній  розум 
Хоми  Михайловича  органічно  доповнювалися  доброю  філологічною 
освітою та глибоким художнім смаком Катерини Яківни, якій випало чути 
лекції  таких  відомих  професорів,  як  Бодуен  де  Куртене,  Овсянико-
Куликовський та інших.

Михайлина Хомівна народилася 1931 року у Вінниці, де батько почав 
створювати  й  очолив  Вінницький  музей  Михайла  Коцюбинського  – 
перший такого типу в Україні. Окрім того, що він зберігав  раритетні речі 
й сам дух письменника, мав цей музей ще одну особливість: довкола бу-
динку буяв сад і квітники, виплекані руками самого директора-садівника.

Катерина  Яківна  Бедризова  (таке  дівоче  прізвище  матері)  перей-
нялася своєю місією дружини брата відомого письменника й добре оволо-
діла українською мовою – серед її учнів у Вінниці, де вона її певний час 
викладала, був, зокрема, і письменник Михайло Стельмах. 

Однак  1935  року,  залишивши  музей  на  утримання  інших,  Хома 
Михайлович  разом  з  родиною  переїздить  до  Чернігова  з  таким  самим 
наміром  –  створити  новий  музей,  де  йому  повною  мірою  знадобився 
вінницький  досвід. Батько сам майстрував стенди, плекав садок, оберігав 
безцінні  експонати,  заповзявшись  створити  не  просто  музейний заклад, 
який відвідують люди, а культурний центр, довкола якого гуртуватимуться 
шанувальники Слова й однодумці. Михайлина Хомівна згадує, що музей 
Михайла Коцюбинського  відвідувало багато  літераторів, з-поміж яких не 
тільки  чернігівчани  та  відомі  кияни,   але  й  петербуржці,    зокрема  й 
скульптор  Ілля  Гінзбург,  письменник  Володимир  Боцяновський, 
бібліограф Юрій Меженко та інші... 

З-поміж них  особливо  вирізнявся  Павло  Тичина.  Мати,  шануваль-
ниця  таланту поета, радо вітала його з’яви у їхній домівці,  й навіть колис-
кові наспівувала малій Михасі на слова тичининських „Пастелей”. Тим-то 
найяскравіше  враження  Михайлини  Хомівни  з  дитинства  –  портрет  
П. Тичини над ліжком. Та ще буяння незвичних рослин довкола...[2].

Якщо роки  нелегких випробувань,  багаторічних замовчувань та піз-
нє творче цвітіння Михайлини Коцюбинської ріднить її з відомим істори-
ком,  покійною  вже  Оленою  Михайлівною  Апанович,  яка  хоч  і  була 
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старшою за віком, але також по праву вважала себе шістдесятницею, то 
спомини  Михайлини  Хомівни  про  період   Другої  світової  війни  дещо 
нагадують  дитячі  враження  ще  однієї  подвижниці  духу  –   директора 
Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника, теж зі славного роду 
української інтелігенції  Крушельницьких – Лариси Крушельницької.

А йдеться про пережиття малої дівчинки, яка  до сьогодні зберігає у 
пам’яті ті страшні дві-три ночі, коли посеред колії стояв один їхній  вагон 
(вокзал  уже  лежав  у  руїнах)  із  повантаженими  зусиллями  Хоми 
Михайловича експонатами з музею (навіть погруддя  М. Коцюбинського 
роботи Іллі Гінзбурга було з-поміж них), та ще додатково десять ящиків 
експонатів  з  полтавського  музею  В.  Короленка,  по  ньому  вночі 
проскакували  осколки,  а  батьки своїми тілами вкривали  ковану залізом 
скриньку  з  рукописами  Михайла  Коцюбинського  та  згорнутою  на  ній 
клубочком малою Михасею – тим найдорожчим, що в них було...

Провидіння розпорядилося так, що, попри всю безнадію виїхати, цей 
вагон таки підібрав один з останніх санітарних ешелонів – і потягнулися 
сорок днів шляху до Башкирії, де перебувала в евакуації українська Ака-
демія наук. Академік Богомолець дав розпорядження включити музей до 
складу Академії: Хома Михайлович – директор, Катерина Яківна – нау-
ковий  працівник,  а  дружина  П.  Тичини  Лідія  Петрівна  відала  бухгал-
терією. Там, в евакуації, велася й певна наукова робота: саме в Уфі було 
видано ІІІ Науковий збірник музею „Коцюбинський і Західна Україна”.

Повернення  назад,  до  зруйнованого  Чернігова,  також  позначене 
драматичними  переживаннями:  батьки  з  Михайлиною їхали  окремо  від 
вагона з експонатами й цілий місяць нічого про нього не було чути. Однак 
музеєві  судилося відродитися й розвиватися:  поповнювалася  експозиція, 
зав’я-зувалися нові контакти з київськими та петербурзькими фахівцями, 
знову приїздили сюди П. Тичина, М. Рильський, вчені, аспіранти. Забуяв і 
виплеканий батьком сад.

Михайлина Хомівна, ще школяркою-старшокласницею і студенткою, 
часто проводила екскурсії по музею. Там, серед червоних гвоздик, відомих 
як  „гвоздики  Коцюбинського”,  бо  їх  письменник  привіз  із  Капрі,  серед 
агав,  мальв  та  винограду,  культивованих  на  подвір’ї,  оскільки  це  були 
улюблені  рослини Михайла Михайловича,  вона не  просто  переповідала 
віхи його життєпису й читала уривки з творів, а й формувалася як осо-
бистість, проходила свої перші уроки самоусвідомлення й поваги до талан-
ту й людської особистості. Власне, у тій літературній атмосфері  все наче 
відбувалося  само  собою:  прикладом  були  батьки  й  відданість  пам’яті 
Михайла Коцюбинського, його творчому імені й хисту.  

Михайлині  не  треба  було  доводити,  що  все  в  житті  добувається 
наполегливою  працею:  це  було  самоочевидним,  бо  зростала  дівчина  в 
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праці й оточенні працьовитих і відданих улюбленій справі людей. Тим-то 
й середню школу вона закінчила із золотою медаллю й легко вступила на 
українське відділення філологічного факультету Київського  університету. 
Це  був  1949-й  рік:  навчатися  прийшли  серйозні   студенти  повоєнного 
призову – на курсі були такі обдаровані юнаки, як Віталій Русанівський, 
Віктор  Коптілов,  Петро  Кононенко,  Кость  Волинський...  Життя  в 
університеті було насиченим і цікавим – згадується тепер, як один подих... 

По закінченні університету Михайлина Коцюбинська навчалася  в ас-
пірантурі – і це теж дарунок долі! – в академіка О. І. Білецького, вбираючи 
в себе його настанови й досвід роботи з молоддю. Захист її кандидатської 
дисертації  „Поетика  Шевченка  і  український  романтизм”  пройшов 
блискуче.

Праця в академічному Інституті літератури ім. Т. Шевченка поряд з 
відомими науковцями відкривала перед Михайлиною Коцюбинською нові 
незвідані  дороги,  вона  не  боялася  праці,  бо  знала,  що будь-які  зусилля 
окупляться здобутками.

Тож слова  Олександра Івановича Білецького,  який покладав  на неї 
сподівання,  „...історик літератури повинен всіх терпляче вислухати і не 
зважати на те, що замість простої одноповерхової будівлі йому доведеться 
вибудувати, творячи історико-літературну схему епохи, будівлю в кілька 
поверхів, іноді з добудовами” [3] не відлякували, а надихали її –  готува-
лася до друку перша монографія... (До цього побачила світ упорядкована 
М. Коцюбинською разом з В. Іванисенком збірка хрестоматійного плану 
„Українські письменники про літературу та мову”, 1961).

Ще тоді Михайлина Хомівна виробила своє бачення перспектив тієї 
справи,  якою  збиралася  займатися  упродовж  життя:  „У  наш  час  перед 
точними методами дослідження в застосуванні до гуманітарних наук від-
криваються все нові перспективи. Подібні дослідження роблять ще тільки 
перші кроки, і судити по них про майбутні наслідки ще рано. Можливості, 
закладені в них, не слід ні недооцінювати, ні перебільшувати. Мова, слово 
– це матеріальне буття художньої думки – безсумнівно, піддається певній 
кількості  схематизації,  що  дозволяє  виявити  стилістичні  якісні  законо-
мірності  художньої  творчості.  Але  подібна формалізація  нездатна пере-
дати  все  художнє  багатство  поезії,  її  своєрідність,  її  аромат.  „Моделі”, 
„правила”,  „схеми”  можуть  дати,  так  би  мовити,  стилістичний  „кістяк” 
твору,  поетичної  індивідуальності.  Але  жива  художня  плоть  –  це  щось 
таке,  що  неможливе  без  порушення  правил,  без  ламання  схем,  без 
невпинної реконструкції  моделей. Інтуїція письменника, складності його 
світогляду,  ідейно-художній  контекст  епохи  тощо  –  всі  ці  об’єктивні 
фактори,  що  є  ядром  художнього  процесу,  його  „душею”  чинять  опір 
математичній схематизації” [4].
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Уже в цій її праці  „Література як мистецтво слова” (1965) виокрес-
лювалися власні  підходи до аналізу художнього тексту,  власне,  слова в 
художньому контексті: влада контексту й активність слова, роль деталі у 
текстовій  тканині  твору,  звучання  й  смислові  навантаження  слова, 
художнє  призначення  синтаксичних  форм,  єдність  процесів  творчого 
мислення,  система  образотворення,  слово   крізь  призму  жанрової 
специфіки та інтеграції жанрів, контекст художньої індивідуальності: від 
слова й образу – до стилю, який авторка завжди розглядає як неповторний, 
самобутній, пильно  вловлюючи настроєві переливи і в слові Т. Шевченка, 
і М. Коцю-бинського, і В. Стефаника,  і М. Бажана, й О. Довженка...

Це праця, можна сказати, знаменувала помітну розкутість мислення 
теоретика, котрий уже мав змогу казати й таке: „Звичайно, при всій есте-
тичній широті методу соціалістичного реалізму не кожна стилістична кон-
цепція може відбивати його сутність і служити йому” [5].

Нечувана досі річ! Але вже можлива.
Саме ця  книжка знайшла відгук у В. Стуса:  „Майстерність аналізу 

конкретних  творів,  ясність  і  логічна  стрункість  концепції  М.  Коцю-
бинської, вміння побачити крізь призму структуру твору, творчості, літе-
ратури,  вільне оперування   критичною літературою,  здатність  доносити 
красу  художнього  слова  –  все  це  ставить  монографію у  ряд  далеко  не 
пересічних праць українського літературознавства” [6].

  „Моделі”, „правила”, „схеми” – це не для неї,  яка завжди дошуку-
валась істини, якою б важкою ця істина не була, несла свою „непохитну 
об’єктивність” крізь „життєву плоть” як честь імені: ”Без гармонізуючої 
об’єктивності  не  можна  було  виходити  на  велику  полеміку  з  добою”  
(Є.  Сверстюк).  У  великій  полеміці  з  добою  їй  допомагала  та  ж  таки 
інтуїція –  це вже коли почалися доноси, обшуки, арешти...

Порушення правил, ламання схем, невпинна „реконструкція” світо-
гляду – то все припадає на початок 60-х... І на її долю теж. Тільки „кістяк” 
залишався незмінним – кістяк індивідуальності: та ж таки об’єктивність, 
чесність,  естетизм,  чуття міри, непоступливість,  самоповага  й повага до 
Іншого.

Праця разом з Іваном Світличним, Юрієм Бадзьом, дружба з Іваном 
Дзюбою, Євгеном Сверстюком, Аллою Горською, іншими руйнівниками 
табу хрущовської  доби – розумними,  мислячими, зухвалими,   які  несли 
нові  віяння,  розкутість  думки  і  слова,   пошуки  того  справжнього,  чого 
прагнуть молоді серця – все це  й визначило її  подальший шлях і всі ті 
випробування, що випали їй.

Вже пізніше, пройшовши складні житейські й творчі випробування, 
вона  розмірковуватиме  про  суть  і  природу  феномену  шістдесятництва: 
„Шістдесятники – спонтанний вияв духовного дозрівання, нового мислен-
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ня, нової системи цінностей, нового осмислення  національного досвіду в 
надрах тоталітарної системи. Вони виховувалися саме в ній, у цій системі, 
несучи на собі родимі плями середовища,  яке їх породило, перейшовши 
різні  стадії  його  усвідомлення.  Багато  хто  з  них  спочатку  були  щиро 
перейняті  тими  ідеологічними  міфами,  які  потім  самі  ж  відкинули,  як 
облуду  й  гальмо.  Причому,  підкреслюю,  щиро   перейняті  –  фальш, 
пристосов-ництво,  цинізм  були  їм  чужі  завжди.  Коли  ж  на  хвилі 
післякультівського  оновлення  відкрився  колосальний  масив  нових 
відомостей,  відкрилася  прихована  Правда,  мали  мужність  з  піднятим 
заборолом  піти  їй  назустріч  –  і  будувати  своє  життя  вже  за  новими 
критеріями,  згідно  з  велінням  цієї  Правди.  Навіть  якщо  задля  цього 
довелося  відкинути  зручний  стереотип  „як  усі”  і  в  своїх  життєвих 
палімпсестах  стерти  голубу  й  асфальтовану  дорогу  дозволеного,  яка 
стелилася перед ними, та „написати” для себе нову,  ту,  яку Стус назвав 
„дорога долі, дорога болю” [7].

А тоді, з початком 60-х, усе заповідалося  як давно очікуване онов-
лення, розвій, переміни: дискусії, вечори, виступи, мандрівки – такою була 
діяльність Клубу творчої молоді, членом бюро якого стала й Михайлина 
Коцюбинська. Особливий резонанс мали вечори, присвячені річницям від 
дня  народження  Тараса  Шевченка,  Лесі  Українки  (до  речі,  не  тільки  в 
залах, а й на схилах Дніпра), поетичні виступи Ліни Костенко, І. Драча,  
М. Вінграновського, Ірини Жиленко, де неодмінно виголошував вступне 
слово  Іван Дзюба... 

Українське  шістдесятництво  втягнуло  в  свою  орбіту  широке  коло 
творчих особистостей: до поетів та літературознавців долучилися худож-
ники Алла Горська, Віктор Зарецький, Людмила Семикіна, Опанас Зали-
ваха, молоді композитори. Обговорення творчості  кожного з них прохо-
дило бурхливо: читали вірші, обмінювалися думками, жартували, кпини-
ли...  Учасниками  подібних  заходів  стали  В’ячеслав  Чорновіл,  Григорій 
Кочур, інші перекладачі, технічна інтелігенція... 

Однак робота Клубу не зводилася до проведення суто літературно-
мистецьких імпрез: М. Коцюбинська пригадує, що її участь в ній розпо-
чалася з підтримки організованих художниками протестів проти нищення 
архітектурних пам’яток у Чернігові.  Далі  нав’язалися контакти з  анало-
гічним новоствореним клубом у Львові, очолюваним Михайлом Косівим, 
нові  знайомства,  розширення  уявлення  про  те,  чим  займаються  їхні 
ровесники на Західній Україні.

Однією  з  суттєвих  граней  діяльності  шістдесятників  у  той  період 
було  перекладацтво,  що пояснювалось  можливістю обійти  в  цій  царині 
літератури цензурні утиски та офіційні догми, сказавши читачеві в такий 
спосіб про якісь посутні громадянські речі. В колі активних перекладачів 
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Г. Кочура, М. Лукаша,  А. Перепаді, В. Доценка та інших М. Коцюбинська 
увиразнила й свої перекладацькі студії  і на літературних вечорах читала 
власні  переклади  з  польської,  англійської  і  французької  мов,  відкрила 
слухачам  ім’я  канадської  письменниці  індіанського  походження  Полін 
Джонсон (Текагіонвейк).

Саме тоді, на початку 60-х, коли столиця бурунилася молодими та-
лантами, як молодим вином,  коли ламалися схеми й приписи й повсякчас 
відчувалося  дружнє плече, до Михайлини Коцюбинської прийшло важли-
ве усвідомлення, „що ми – гурт, що ми – сила”.

Однак не минуло й кількох років, як над Києвом, а далі і над Львовом 
прошелестіли  перші  непогідні  вітри:  барометр  суспільної  погоди  почав 
поступово  обертати  свої  стрілки  в  інший  бік:  влада  злякалася  молодої 
зухвалої  сили,  що  ламала  стереотипи,  утверджувала  нові  тенденції  й 
волелюбні настрої.

„Сиділа на бурхливому Симоненківському вечорі  в  Спілці,  такому 
показовому,  такому  хвильному  –  і  слухала  в  чотири  вуха,  дивилася  в 
чотири ока. За тебе, – писала вона Зіні Геник-Березовській. – Жаль тільки, 
що ти все одно не чула, а в листі не напишеш... Боюся за Дзюбу...” (тут і 
далі  
в  дужках  –  цитати  з  листів  до  Зіни  Геник-Березовської   –  наразі  від 
20.01.65. – С. 199) [8].

 „Я ж не жила якимись  політичними лозунгами”,  – скаже пізніше 
Михайлина  Хомівна  в  інтерв’ю.  Просто  читала  самвидав  –  переважно 
творчість своїх товаришів, до якого й сама була причетною повною мірою: 
Євген  Сверстюк  згадує,  що  його  твори  Михайлина  Хомівна  передру-
ковувала  безвідмовно,  часом  просто  з  голосу,  й  ще  навіть  коригувала 
текст. Далі вже, коли почалися гоніння, скажімо, й вірші В. Стуса чи В. Го-
лобородька, І. Калинця, М. Воробйова „ходили” у самвидаві – і читання їх 
теж ставилося на карб, бо навіть просто модерні  вірші київської школи 
поетів вважалися крамолою...

А ще ж на цей час припадає  читання творів Розстріляного відрод-
ження,  книги  І.  Кошелівця  „Українська  література  в  СРСР”,  віршів  та 
щоденника В.  Симоненка,  публіцистики Є. Сверстюка,  спогадів реабілі-
тованих,  самвидав  російською  мовою,  зокрема  твори  О.  Солженіцина, 
публікації „Нового мира”... Доводилося надолужувати те, що не давав ані 
університет,  ані  аспірантура,  ані  робота  в  Інституті  літератури  –  надто 
багато „білих” плям і заборонених імен було тоді в українській літературі.

Але не читанням єдиним... Ще в ті роки всі гуртом залюбки манд-
рували по Україні – екскурсії організовував Григорій Логвин. Та Михай-
лина часто мандрувала й сама.  Особливо пам’ятними й корисними були 
відвідини Львова. З рекомендаційним листом Івана  Світличного поїхала 
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вона туди  до молодого мистецтвознавця Богдана Гориня,  де зазнайоми-
лася  з  Леопольдом Левицьким,  Теодозією Бриж,  Євгеном  Безніском та 
іншими, і відкрила для себе львівський культурний феномен. 

Однак чи не найбільшою крамолою,  спрямованою на „підрив” основ 
радянської влади, став у її біографії той показовий факт,  що вона була  в 
кінотеатрі „Україна” на пам’ятному шістдесятникам перегляді кінострічки 
Сергія Параджанова „Тіні забутих предків” (сиділа поряд із В. Стусом) й 
після виступу І. Дзюби про арешти інтелігенції на заклик В’ячеслава Чор-
новола „Хто проти арештів, встаньте!” підвелася разом з іншими (а було їх 
чоловік сто).

 КДБ відстежувало кожного, хто був під підозрою. „Проробляли” й 
Михайлину Хомівну, вимагали покаятися,  сказати, начебто вона підвелася 
тоді якось випадково. Вона ж незмінно твердила, що робила все осмис-
лено. Таке тоді не прощалося...

„Пильне  око”  стежило  й  за  тим,  з  ким зустрічається  спадкоємиця 
Коцюбинського, бо в часи відлиги до України почали приїжджати українці 
з  діаспори,  з-поміж  яких  Віра  Вовк,  Анна-Галя  Горбач,  болгарська 
літературознавець і  перекладач  Ліляна Мінкова,  чеський україніст  Зіна 
Геник-Бе-резовська... (Це товаришування з п. Зіною тривало й потім, коли 
почалися  суспільні приморозки.) Часто збиралися на квартирі Світличних, 
а то, як було під час приїзду Зіни Геник-Березовської з Праги 1968 року 
разом з  її  колегою Андрієм Куримським,  влаштували  цікаве  зібрання в 
помешканні  Михайлини  Хомівни:  подружжя  Світличних,  Іван  Дзюба, 
Євген  Сверстюк,  Василь  Стус...  Розмовам  не  було  кінця.  Адже  як  в 
Україні,  так  і  в  Чехо-Словаччині,  відбувалися  подібні  процеси 
шістдесятницького  ренесансу.  І  саме  Зіна  Геник-Березовська,  добрий 
побратим  Михайлини  Хомівни  та  її  товаришів,  пропагувала  в  братній 
країні творчість молодих, надто тоді, коли в Україні перед ними вже було 
закрито  всі  друковані  органи  –  тоді  з  її  допомогою  почали  з’являтися 
публікації  в  „Дуклі” (вона сама  й перевозила через кордон заборонені 
матеріали). Ця зустріч на квартирі Коцюбинської, коли гостя розповідала 
про опір режиму її співвітчизниками, відбулася приблизно за місяць після 
того, як радянські танки задушили „празьку весну”...

Саме Зіні Геник-Березовській Михайлина Хомівна звіряла свої болі й 
жалі, щоразу мужньо стримуючи себе від нарікань на несправедливу долю. 
Лише наприкінці  1967-го в  листі  до  неї  якось вирвалося:  „Моторошно 
мені якось, Зіночко! Дуже!” 

У листах до  празької товаришки,  як ніде деінде, не лише езоповою 
мовою повідомляється про загрози й арешти шістдесятників, а й розкри-
вається  внутрішній світ Михайлини Хомівни, освітлений мужнім спокоєм, 
силою духу,  товариськістю та ще теплою материнською любов’ю. 
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Спокійна,  навіть  до  певної  міри  незворушна  зовні,  вона  носила  у 
своїй  душі  цілий  бентежний  світ  –  ліричний  і  чутливий,  здатний 
відгукуватися і на рядок вірша, і на захід сонця, і на першу весняну зелень, 
і  на  чужі  біду  та  радість.  І  водночас  гостро відчувати  всю абсурдність 
життя:  „Живеш в  якомусь  антисвіті,  коли  всі  природні  оцінки,  реакції, 
імпульси,  вчинки,  думки  вивернуті  навиворіт,  коли  не  знаєш,  чого 
сподіватися,  як  захиститися  від  фанатично  диких  тлумачень,  як 
виборсатися  з  поставлених  на  найширшу  ногу  пліток”  (з  листа  від 
12.03.72. – С. 224).

І  все  ж,  попри всі  життєві  випробування,  внутрішнє невдоволення 
таким рутинним, позбавленим творчості життям („Ненормально, щоб твій 
щоденний побут,  робота,  звичні обов’язки – все було таким не „твоїм”, 
таким гнітючим, таким, що руйнує саму серцевину твого „я”) (з листа від 
13.07.73. – С. 227), М. Коцюбинська розуміла: „Та все таки найгірше – це 
бачити, як страх нищить людину, знелюднює її і як заради якоїсь подоби 
спокійного існування вона ладна паплюжити себе і  всіх довкола. Важко 
втрачати людей, а ще важче зневірюватися в них.” (з  листа від 12.03.72. – 
С. 225).

Коли  почалися  репресії  проти  шістдесятників,  перетворивши  біль-
шість із них на дисидентів, – Михайлину Коцюбинську почасти захищало 
відоме ім’я (розгубленому професорові Є. Кирилюку – тоді завідуючому 
відділом радянського шевченкознавства вона могла прямо й незворушно 
сказати: Знаєте, мене дивує найбільше, що ви все життя займаєтеся Шев-
ченком, а настільки антишевченківський у душі. От якби був Шевченко, то 
він сидів сьогодні би з Вами на вченій раді чи зі Світличним у тюрмі? От я 
б і носила у тюрму передачі, а ви – ні!) – але значною мірою й шкодило: 
увага  до неї була особливо пильною, адже „карту” відомого ім’я можна 
було, як здавалося спецорганам, розіграти на користь режиму.

Одна з тих, що їх гартують випробування, вона підходила до всього 
без  зайвого пієтету й гучних гасел,    без декларованої   політики,  часто 
пояснюючи свій вибір просто й не лукаво: „Мені це не підходить, я так не 
можу” – і в цьому була її органічність, незворушність і вірність самій собі.

У своїх спогадах [9] Михайлина Коцюбинська як курйоз згадує той 
факт, що у відділі теорії літератури Інституту, який очолював сумнозвіс-
ний М. Шамота, зібралися такі молоді творчі індивідуальності, як В. Іва-
нисенко, І. Світличний,  М. Коцюбинська, Г. Сивокінь, аспіранти В. Стус і 
Ю. Бадзьо, котрі вже не могли мислити по-старому, скуштувавши свободи 
інакодумання.

Більшість із них пішла з відділу з початком офіційних утисків, коли 
„поетичне  відродження”  (М.  Коцюбинська)  початку  60-х  далі  політи-
зувалося й на очах влади перетворювалося на правозахисний рух Опору, 
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що стало  очевидним з  самвидавним розповсюдженням  праці  І.  Дзюби 
„Інтернаціоналізм чи русифікація”. Її Михайлина Хомівна не лише читала, 
а  й  залюбки  передруковувала,  досі  не  збагнувши,  як  це  КДБ  не 
зафіксувало,  що  перший  передрук  цієї  праці  було  зроблено  на  її 
друкарській машинці (саме такий примірник було вилучено на кордоні в 
Миколи  Мушинки),  на  щастя,  цього  звинувачення  проти  неї  не 
прозвучало.

Проте і її не оминула чаша сія. Обговорення планової роботи Михай-
лини Коцюбинської „Нариси з поетики Шевченка” в Інституті літератури 
відбувалося  вже  в  згущеній  атмосфері  утисків  й  недовіри,  арештів  і 
доносів і викликало в її авторки відчуття болю й гіркоти: „Так ніби й немає 
принципових якихось вад у роботі, але... але... написана вона якимись не 
такими словами. Не такими – і край! Але я все-таки хочу надіятися, що її 
рекомендують до друку, – звіряла вона свої переживання Зіні Геник-Бере-
зовській. – Вона мені дорога, я вклала в неї чимало труду й душі, і якщо 
забракують (бо ж іншими словами я писати не вмію), буде мені вельми 
прикро” (лист від 19.01.68. – С. 209).

„...Дирекцією  Інституту  було  інспіровано  розгромне  обговорення 
вченою радою рукопису нової праці М. Коцюбинської про поетику Шев-
ченка,  написаної  з  притаманними  дослідниці  проникливістю  й  оригі-
нальністю, – читаємо нині у щойно виданій  Історії Інституту літератури 
ім. Т. Шевченка НАН України. – На підставі „обговорення” атестаційна 
комісія не атестувала М. Коцюбинську, і її звільнено з Інституту. Рукопис 
надовго залишився в шухляді, проте публікації, зроблені значною мірою 
на його основі (Благородна природа людини: Людина в естетиці і  твор-
чості Т.Г.Шевченка // Укр. мова і літ. в шк. – 1968. – №3; Шевченко – поет 
сучасний // Дніпро. – 1968. – №6) дають уявлення про цілком оригінальний 
літературознавчий принцип аналізу як  окремих творів  поета,  так  і  його 
естетики в цілому. Авторка прагне збагнути цілісне „я” Шевченка, проник-
нути в специфіку його поетичного мислення, екзистенційні мотиви його 
творчості, функціональність слова” [10].

Тож,  звичайно,  лихі  передчуття  винуватиці  „цілком  оригінального 
літературознавчого принципу” справдилися: суто формально їй визначили 
півроку на доопрацювання тексту, однак було самоочевидно, що рекомен-
довано працю до друку так і не буде. І  хоча М. Коцюбинська, як тоді було 
прийнято, зверталася навіть до ідеологічного відділу ЦК Компартії Украї-
ни („Невже робота приречена до повільного старіння в далекій шухляді мого 
столу?!”) – написана тоді з таким натхненням книжка тільки через два деся-
тиліття, 1989 року, побачила світ у видавництві „Радянський письменник”.

 Так само не було видано сподівану збірку перекладів М. Коцюбин-
ської  з  Превера  (на  тій  непереконливій  „підставі”,  начебто  твори цього 
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автора не вивчаються в школі): їй судилося вийти під назвою „Видовище” 
аж 1993 року у видавництві „Основи”.

Тож роботу в Інституті літератури Михайлина Хомівна втратила піс-
ля чергової переатестації на відповідність   посаді („Тільки один голос був 
на мою підтримку, – згадує Михайлина Хомівна, – академіка Л. Новичен-
ка”) – через два роки по тому, як в 1966-му поклала партквиток, – і зали-
шилась без шматка хліба з п’ятирічною дитиною. Влаштуватися будь-де 
заради заробітку було неможливо: відразу „видавало” прізвище. 

До  речі,  її  епопея  виключення  з  партії   за  підтримку  української 
інтелігенції в кінотеатрі „Київ” тривала вісім місяців – з жовтня 1965-го по 
липень 1966-го, забираючи нерви, час, зусилля, однак Михайлина Хомівна 
попри все зреагувала на ті гоніння гідно: „Якщо треба вибирати між квит-
ком і ідеалами, я віддам вам квиток, а собі залишу ідеали” – бо  до партії 
вступила „молодою-зеленою” заради ідеалів, які виявилися  тамтим зовсім 
іншими.  Після довгої  епопеї  „проробки” й  спроб настановити молодого 
науковця на „шлях істинний” на  засіданні бюро Київського обкому КПРС 
вона з полегшенням поклала на стіл свій партквиток.   

Саме в той період Михайлина Хомівна мусила зізнатися собі, а вже 
затим і  своїй празькій подрузі:  „...мені  останнім часом з  різних причин 
дуже важко на душі,  а я звикла уже  навіть автоматично і  досить вдало 
приховувати  це  від  оточення  (знову  згадується  мені  в  цьому  контексті 
Олена Михайлівна Апанович, яка була в такій же ситуації й так само вміло 
приховувала  своє  внутрішнє  пригнічення  –Л.Т.).  Але  іноді  настрій 
сховатися в якусь незахищену шпаринку виливається, а цією шпаринкою є 
листи до тебе”(з листа  від 20.01.68. – С. 210).

Поневіряння з пошуками роботи тривали рік, аж доки колишня това-
ришка з молодих літ комуністка з діаспори, діячка прорадянського Това-
риства об’єднаних українців Канади, редактор його органу – англомовної 
газети „The Ukrainian Canadian” і перекладачка Марія Скрипник з огляду 
на  свою  порядність  й  співчуття  зуміла  з  допомогою  компартії  Канади 
переконати  ЦК,  що  негоже  спадкоємиці  класика  української  літератури 
залишатися  без  роботи.  Аж  тоді  клімат  довкола  Коцюбинської  трохи 
пом’якшав,  і  Михайлину Хомівну,  до якої  якимись  довколишніми шля-
хами  дійшла  інформація  нібито  з  ідеологічного  відділу  ЦК,  куди  ж  їй 
треба  нарешті  звернутися,   взяли  на  посаду  редактора  до  видавництва 
„Вища школа”.  18 років  правила чужі,  нерідко малоцікаві,  а  то й геть 
далекі від її уподобань тексти –  такий її „послужний список”, що поламав 
ті „правила” й „схеми”, які простилало перед талановитою й працелюбною 
випускни-цею аспірантури життя: адже за ці роки вона могла написати й 
видати десятки монографій – а її просто ніде не друкували.
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Окремо варто сказати про досить доброзичливу атмосферу довкола 
Михайлини Хомівни серед колег по видавництву, де всі знали, чому вона 
опинилася  після  академічної  установи  на  другорядній  роботі  й  не  опу-
скалися до ганебної обструкції.

 Зміни на гірше настали, починаючи від зловісного 1972 року, коли 
було заарештовано Є. Сверстюка, І. Світличного, В. Стуса, В. Чорновола, 
пізніше І.  Дзюбу та Надійку Світличну. Особливо після того, як Михай-
лина  Коцюбинська  написала  відвертого  листа  за  власним підписом до  
В. Щербицького, де висловила обурення  фактом  арешту матері хворого 
малолітнього сина Надії Світличної та тим, що дворічного хлопчика забра-
но від рідних і віддано до дитячого будинку:

„Очевидно, це зроблено для того, щоб мати змогу шантажувати тих 
Світличних, які уже за ґратами, і „добити” тих, які поки що на волі. Для 
того,  щоб ще більше тероризувати  уже  вкрай  стероризований загал.  Та 
хіба  можна  як  знаряддя  для  таких  не  вельми  достойних  справ 
використовувати дитину?!

До якого б юридичного викруту не вдалися ті, що відповідають за 
цей злочин, я певна: це  протизаконно  і перед лицем права, і з огляду на 
елементарні  засади  людської  моралі,  на  яких  стоїть  цивілізоване  сус-
пільство. Подібні акції мають в історії свою належну кваліфікацію і свою 
назву.

Як  могло  статися  таке  в  країні,  на  прапорах  якої  накреслено 
найсвітліші ідеали людства?

Як можна однією і тією ж рукою підписувати відозву про звільнення 
Анжели Девіс і наказ про дику безглузду розправу над дитиною?!

Мабуть, мій лист – це глас вопіющого в пустелі. Маю сумнів, чи вза-
галі він дійде до Вас. І все-таки звертаюся до Вас не лише як до керівника 
держави, а й як до людини, до батька, звертаюся до Вашої людяності.

Прислухайтеся: плаче дитина: це означає, що в домі не все гаразд.
Зупиніть, поки не пізно, руку КГБ, яка знов розгулялася так нестрим-

но і так злочинно!” [11].
Свідома ризику й усіх наслідків, що з цього випливали, Михайлина 

Коцюбинська просто не могла вчинити інакше. Всі в редакції знали, що її 
викликають на допити у відповідні органи (куди вона завбачливо прихоп-
лювала якийсь польський детектив чи редакційний рукопис на той випа-
док,  коли  її  з  метою  психологічного  тиску  надовго  залишали  під  час 
допитів саму у кабінеті), та зберігали порядність і толерантність, особливо 
завідувачка  відділу  Неоніла  Яківна  Кучерявенко.  Постійне  намагання 
„згори” ізолювати, шантажувати (нібито вона не гідна виховувати дитину), 
чинити тиск, а після знайдення вдома примірника  відозви Гельсінкської 
групи – прямі вказівки переслідувань на роботі, аж до спроби звільнити 
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„силою  колективу”  за  „антирадянську  діяльність”  наштовхувалось  на 
мовчазний спротив співробітників,  які потаємно співчували й практично 
не вдавалися до непорядних вчинків – ця спроба, по суті,  не увінчалася 
успіхом.

Періодично М. Коцюбинську викликали свідком на судові процеси, 
зокрема, над М. Матусевичем, М. Мариновичем, В. Стусом...  На допитах 
їй зачитували якісь, переважно сфабриковані свідчення проти неї, підсо-
вували екстремістські статті тощо. І все це треба було спростувати, внут-
рішньо пережити..

 Тиск, шантаж, залякування, нагадування „провин”, табу на публіка-
ції – все це атмосфера тих глухих років.

Не раз на Михайлину Хомівну „тиснули”, аби відмежувалася від од-
нодумців, засудила їхню нібито „антирадянську діяльність”, вимагали, аби 
вона разом із Зеновією Франко  (ось де було зроблено „ставку” на відоме 
ім’я!)  „проголосила” те з телеекрана на велику аудиторію (для тиску було 
влаштовано спеціальне відрядження до Харкова з викликом до місцевого 
КГБ, очну ставку з З.Франко і т. п.). Однак не скорилася.  Ще й написала 
тоді голові КГБ М.Федорчукові, запевнивши (червоним олівцем підкрес-
лила!): „Ви хочете почути від мене не те, що я кажу, а те, що ви хочете 
почути.  Та  незважаючи  на  будь-які  наслідки  для  мене,  я  цього  не 
зроблю”).

Хоч як це дивно, та після цього трохи попустили, аж поки при черго-
вому обшуку в неї знайшли згадану вище декларацію Гельсінкської групи, 
та ще при обшуку в І. Дзюби в руки гебістів потрапив написаний нею Іва-
нові Михайловичу лист з приводу його покаянної статті, що стало приво-
дом до нових гонінь. Мусила з почуття суто людської приязні до завіду-
вачки редакцією пообіцяти бути трохи обачнішою.

Довелося пережити й наклепницьку кампанію й поливання брудом її 
імені та імені Б. Антоненка-Давидовича за так звані „зв’язки із-за кордо-
ном” (див. статтю в „Літературній Україні” В. Горнового „За „так” грошей 
не дають” від 29 квітня 1977 р.), кампанію, яка мала згодом продовження і в 
іншому, особистому ракурсі, завдавши невимовного болю й зайвої гіркоти.

Та все ж навіть у ті роки іноді вдавалося вирватися із звичного ото-
чення  (маршрути  заздалегідь  розробляла  за  книжкою  Г.  Логвина  „По 
Україні”) – то до Шевченківських місць чи в Карпати, а кожного свята – до 
Львова,  а  то  навіть  до  Самарканда  чи  Бухари,  до  Прибалтики,  то  ще 
деінде,  спізнавши „магію незнаних ландшафтів”, й тоді відчувала „себе 
центром всесвіту”, а на душі розливалася тиха благодать: „Ось тільки на 
пару тижнів вирвешся  в гості до самої себе, знову набудеш звички радіти, 
сміятися,  думка  вирветься  з  кола  нав’язливих  проблем  на  якісь  ширші 
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простори...  А  потім  знову  повертаєшся  до  щоденності,  яка,  відчуваєш, 
вбиває Тебе потрошку.” (з листа від 13.07.73. – С. 227).

Думається,  ці  мандри й вирятовували  Михайлину Хомівну від  ру-
тинної роботи, тривожних відчуттів і депресивних станів, адже дарували ні 
з чим не зрівнянні враження її ліричній душі, переконували, що в цьому 
світі є заради чого жити й любити життя. До того ж, вона ще й мальовничо 
описувала свої враження ув’язненим друзям,  скрашуючи своїми поетич-
ними  листами й листівками їхні одноманітні таборові будні, що особливо 
важливо  для  людини ізольованої,  позбавленої  емоційних вражень  через 
брак пересування й спілкування.

Попри все М. Коцюбинська залишалася сама собою: працювала там, 
де веліла їй доля, товаришувала з тими, до кого „лежала” душа й хто також 
зберігав  власну гідність.  Вірність  побратимам  виявлялася  насамперед  у 
листуванні  –  регулярно  й  безстрашно писала  до  табору й на  заслання  
В. Стусові, І. Світличному, Є. Сверстюку...

„Загалом листування у той час для всіх нас мало надзвичайно велике 
враження, було екзистенційно важливим, – пише М. Коцюбинська у своїх 
споминах. – Це була така собі віртуальна територія духовна, мовби й тісно 
пов’язана з буднями, та водночас – над ними (як писав у листі до дружини 
Василь Стус,  „людський дух  – аби  був  неуярмлений в часі,  аби – як і 
належить духові – витав, ширяв над”), де ми могли вільно – хай і відносно 
– спілкуватися, не відмовляючись від розкоші бути собою” [12].

Своєю  „єдиною  реальністю  у  світі”  Михайлина  Хомівна  вважала 
дочку Таню, клопоти по вихованню якої хоч якоюсь мірою відволікали від 
гнітючих думок  про закритий для неї  творчий шлях („Все інше – якесь 
нетривке, примарне, а іноді химерне до гротесковості. А з нею все – і ра-
дощі, і болі, і втома, і тривоги – все якесь дуже реальне, моє і людське” (з 
листа від 18.02.68. – С.112).

Однак сама Михайлина Хомівна  відчувала й те, що всі ті випробу-
вання,  які  випали  їй,  „працюють”  на  її  духовне  доростання,  внутрішнє 
духовне вглиблення: „...мій світ якось дуже звузився за останній час […] і, 
водночас,  якось  набагато  гостріше  почала  відчувати  «вглиб»:  якісь 
хвилини життя й природи, чиєсь людське обличчя, сторінка оповідання – 
все, що має присмак справжнього, все, що не відгонить „псевдо” (з листа 
від 17.10. 73. – С. 229).

„... І для мене, як ти пишеш про це в своєму останньому листі, є в 
житті якісь самозрозумілі постійні цінності, без яких не мислю собі його. І 
оте кляте, таке органічне,  не награне „бути собою” (підкр. моє. – Л.Т.) – 
воно  для  мене,  як  повітря.  А  кругом  стільки  моральних  метаморфоз, 
стільки  зрушень  у  стосунках,  стільки  переоцінок  цінностей  (не  стільки 
внутрішньої суті їх, скільки форм вияву) […] бо ніколи не вернуть ті чисті 
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хвилини людських контактів, впізнавань і розуміння, ті розмови на моїй 
канапі, ті веселі поїздки в електричці – в житті неповторно втрачено щось 
– дуже  цінне і  дуже  справжнє,  яке не компенсується,  і  в  ім’я  чого?  – 
Шевченко колись називав це „змертвінням людської природи”; до речі, я 
ту метаморфозу вгадала дуже давно – Твої слова лише підтверджують її – 
ту перемогу „матеріального” над „духовним” – вкотре вже?!” (з листа   від 
7.04. 74. –С. 231).

Цінувала Івана Світличного: „Його „високий поріг” ніколи не відля-
кував  людей,  навпаки,  вабив їх.  Шістдесятницький Ренесанс на Україні 
якщо й не починався від цього порогу, то в багатьох суттєвих проявах зо-
середжувався  навколо  нього.  <...>  Світличний  був  живим  містком  між 
Східною й  Західною Україною,  між  Києвом  і  Львовом.  Багатьох  своїх 
колег і друзів, зокрема й мене, саме він увів до літературно-мистецьких кіл 
Львова.  Так  здійснювалося  справжнє  національно-культурне  єднання”,  – 
наголошує М. Коцюбинська в статті, присвяченій Іванові Світличному [13].

Безперечно,  у  день  народження  Михайлині  Хомівні  пригадуються 
рядки з листа Івана Світличного, який він у рахунок „ліміту” для листів 
рідним  (бо  ж  існувала  офіційна  норма  –  дозвіл:  два  листи  на  місяць) 
написав їй довгого листа, аби також чимось розрадити в час її непростих 
випробувань і „переоцінки життєвих цінностей” – був 1976-й, репресивний 
рік, коли в одних ламалися хребти, а в інших – гартувалися характери:

 „А Тобі зважився написати цього разу без посередників (тобто не че-
рез рідних – Л.Т.), навіть і таких надійних, бо дуже вже хочеться побувати 
в Тебе на день народження, в теплій,  родинній  кумпанії, серед своїх, ска-
зати  іменинниці  добре,  гідне  її  сутності  слово,  хоча  це  й  непросто,  бо 
скільки  пам’ятаю  такі  свята,  близькі  й  рідні  утримувалися  від  дуже 
високих (  і  така  вона,  Михайлина Хомівна – безпатетична!  –  Л.Т.),  але 
єдино  доречних  слів,  чи  то  боялися  бути  високохмарними, 
сентиментальними та банальними, і всі такі слова говорилися заочно або й 
більше – високі почуття виявлялися в німому захваті й зачаруванні тим, як 
в крутих ситуаціях і складних перипетіях, коли так просто було, навіть і 
без особливих компромісів, збитися на легкий хліб і легку славу, дорога до 
них була широка і вторована: і багато хто вкоськував усі свої протуберанці 
серця, аби вони не були в дорозі зайвим тягарем, а моя іменинниця так 
гордо й високо, а водночас і природно та не демонстративно несла свою 
світлу голову, що, дивлячись на неї, й дух від захвату захоплювало, і коли 
потім,  і  в  значно  складніших  ситуаціях  наші  близькі  й  рідні  виявляли 
такий самий стиль поведінки, я легко пізнавав у тому риси родинної етики, 
і  образ  іменинниці  поставав  перед  моїм  внутрішнім  зором  зовсім  не 
випадково: не знаю, чи відчувала Ти в скрутні часи підтримку від своїх 
рідних, але я Твою відчував завжди (підкр. моє. – Л.Т.), і була вона далеко 
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не другорядним чинником у моїй долі – отож найперше, що я хотів би 
сказати  у  Твій  день  –  це  слово подяки  (боячись  тієї  високохмарності  і 
банальності, я не буду обставляти свою подяку епітетами-суперлятивами, 
але Ти знай: ніякі такі суперлятиви перебільшенням не були б” [14].

До речі, й назву книжки листів Івана Світличного „Голос доби. Книга 
перша. Листи з „Парнасу”,  впорядкованої покійною вже Леонідою Світ-
личною, підказала Михайлина Хомівна, яка також захопилася впорядку-
ванням  та виданням епістолярію.

Василь Стус писав  із заслання в листівці, переданій через дружину: 
„Михасю, якщо в день народження ти побачиш, що до тебе схиляється 
небо, то знай, що це зробив я”. Або іншим разом: „Скучив за тобою, як за 
Софією Київською” [15].

 Це неоціненні документи епохи – і  треба віддати належне літера-
турознавцеві Михайлині Коцюбинській, яка свідомо втинала свої наукові 
розмисли  на  користь  такої  копіткої,  але  вельми  потрібної  роботи,  яка 
зрештою  розрослася  таки  до  наукового  дослідження,  в  якому 
обґрунтувала, що ж собою являє і яку цінність має епістолярна творчість. 
Так,  саме творчість,  бо листи – це особливий,  дуже  особистісний жанр 
літературної  творчості,  коли  людина,  її  ставлення  до  багатьох  речей 
розкриваються у найсокровеннішому,  часто без внутрішнього цензора, в 
тих аспектах, які залишаються поза сторінками художніх творів.

Тільки з приходом в Україну незалежності Михайлина Хомівна по-
вернулася до Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України: 
„Таке собі ідилічне  повернення  до своєї гавані, „рамкова композиція”: від 
б. Шевченка, 14 – до Грушевського, 4” – напише вона в споминах. Тоді ж, 
як сама скаже, кинулася до роботи, „як вогонь на суху солому”.  Почала 
надолужувати прогаяне з  ентузіазмом,  вартим усілякого захоплення, по-
клавши собі за мету „відродження майбутнього”. 

Та й Небо стало прихильнішим до неї як творчої особистості: вийшла 
друком  монографія  „Етюди  про  поетику  Шевченка”,  „зарізана”  в  60-ті 
роки, далі  упорядкована  нею перша в Україні книжка поезій В. Стуса 
„Дорога болю”... З’явилися десятки публікацій в часописах „Слово і час”, 
„Сучасність”, „Літературна Україна”,  „Кур’єр Кривбасу”...

Перебуваючи в силовому полі „коцюбинськості”, не можна не відз-
начити  ще одну рису Михайлини Хомівни: її жертовність. Маючи перед 
собою приклад батьків, які з такою любов’ю й відданістю берегли творчий 
спадок Михайла Коцюбинського (далі він уже був в добрих руках Юлія 
Романовича  Коцюбинського),  вона  постановила  собі  повернути  (й  від-
крити!) Україні ім’я Василя Стуса. Так з 1991 року разом із сином поета 
Дмитром  Стусом  почалася  подвижницька  праця  над  архівами  замор-
дованого поета:   зібрано,  впорядковано й видано шеститомне у дев’яти 
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книгах видання (1994-1996 рр.) його спадщини, де, зокрема шостий том у 
двох книгах – це епістолярна творчість (листи В. Стуса до дружини й сина 
та  до  друзів,  супроводжувані  докладними  коментарями  та  ґрунтовною 
післямовою Михайлини Коцюбинської). 

Вважає  це найціннішим з-поміж того,  що встигла зробити.  І  то не 
тільки тому, що повернула Україні ім’я  поета-мученика, а ще й тому, що 
сама багато взяла для себе з того заочного духовного спілкування з Васи-
лем Стусом, бо ж знала його, тоді  вже як старший науковий співробітник, 
коли він був аспірантом,  і при спілкуванні давалася взнаки  різниця у ві-
кові. Не могла забути, як тоді, в кінотеатрі „Україна”, обійнявши його за 
плечі, інтуїтивно провідчула його майбутній страдницький шлях.

Євген  Сверстюк з  цього  приводу писав:  „Велике  щастя  випало на 
долю Михайлини Коцюбинської, що вона знайшла роботу на міру своїх 
творчих сил.  Для української  культури  це дуже  щаслива обставина,  що 
розтерзана й розкидана спадщина такого великого поета, як Василь Стус, 
потрапила до надійних, умілих і дбайливих рук. Бо то ціла трагедія, що 
повторюється часто, коли за тексти талановитого автора беруться люди, 
які не знають їхнього  значення та їхньої справжньої вартости...” [16].

Дружбу зі своїми ровесниками Михайлина Хомівна зуміла пронести 
крізь усе життя. Тому з такою любов’ю  впорядкувала книжку і Зіни Ге-
ник-Березовської  „Грані  культур.  Бароко.  Романтизм.  Модернізм”  [17], 
написавши  до  неї  передмову  й  означивши  внесок  цієї  дослідниці  в 
україно-чеські  культурні  зв’язки,  зокрема  і  її  оцінку  явища 
шістдесятництва.

На початку 90-х, коли Україна пробудилася від сну, Михайлина Хо-
мівна писала, усвідомлюючи, яку важливу місію покладено на тих, хто має 
досвід, художній смак і чуття міри й правди: „Коли наведемо всі мости, 
заповнимо всі прогалини й повернемо кожному його ім’я, то побачимо, що 
нашим сьогоднішнім не загрожує  безбатченківство,  вони мають на кого 
озирнутися” [18].  

Так фактично від спадщини В. Стуса М. Коцюбинська прийшла до 
наукового осмислення  епістолярію як жанру, значно розвинувши цю, май-
же не опрацьовану в Україні, тему, виявивши гідну поваги дослідницьку 
доскіпливість і максимальну охопність теми. Скільки терпіння, такту – ху-
дожнього й просто людського, – смаку й відчуття міри потрібно було, аби 
підготувати до друку ґрунтовну наукову розвідку «„Зафіксоване і нетлін-
не”.  Роздуми  про  епістолярну творчість»  (2001)  з  додатком –  розділом 
листів,   де  „дійовими  особами”  виступають  сотні  представників 
українського  культурного  материка.  Передусім  її  зачарувала  „аура 
автентичності”, „своєрідний синтез ratio й  emotion”, те, „межове явище”, 
яке найсильніше вияскравляє особистість в інтер’єрі доби за „різних рівнів 
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її  самоусвідомлення”,  глибинні  пласти  людської  психіки,  подані  крізь 
призму сучасних реалій.

Наукове дослідження М. Коцюбинської – смію сказати – це трактат, 
ода жанру, який в епоху „всесвітньої павутини” – інтернетизації й глоба-
лізації  відходить у  забуття,  і  з  цього  погляду зібраний,  глибоко осмис-
лений нею матеріал  є  неоціненним для  нащадків,  він  несе  дух,  аромат, 
атмосферу кількох епох, до яких „завітала” мудра наукова думка Михай-
лини  Хомівни.  Широкою  ретроспекцією,  неперевершеною  ерудицією  в 
цьому жанрі, вмінням увести зразки епістолярію в контекст й належно та 
науково коректно їх прокоментувати, вона  заявила про себе як про чіль-
ного дослідника цього жанру.

Треба відзначити, що Михайлина Коцюбинська тонко відчуває мета-
фізичну присутність як автора послань від душі до душі, від серця до сер-
ця, так і адресата, вміє прочитувати не лише тексти, а й підтексти, тонко  й 
коректно їх прокоментувати, перекидаючи містки й місточки між різними 
епохами, постатями, епістолярним волевиявленням тих чи тих авторів.

Ретроспективні сторінки дослідження – а „норма” їх тут досить ва-
гома,  бо  ж дослідниця по  зернині  зібрала,  систематизувала  й  проаналі-
зувала „все про і довкола” цього жанру,  залучаючи десятки імен у їхніх 
історичному,  культурологічному,  особистісному  ракурсах,  вдаючись  до 
широкої цитації, аби належно прокоментувати – часом у зіткненні – мір-
кування  своїх  нечисленних  попередників  з  приводу  специфіки  епісто-
лярної творчості, часом посперечатися з ними, гідно відстоюючи наукову 
правду. Доказово й виважено, без зайвої патетики розбиває вона думку, що 
побутувала донедавна, про нібито бідність української епістолярної спад-
щини,  показує,  що  для  вироблення,  зокрема,  нової  української  епісто-
лярної  мови вирішальне значення мали Т. Шевченко й П.Куліш.

„Можна говорити про недослідженість  цього  відгалуження  нашого 
національного культурного доробку, про брак чи неповноту публікацій з 
огляду на історичні умови, політичну кон’юнктуру, цензурні й ситуативні 
обмеження тощо”, – зауважує  вона, цілком свідома того, що саме її дос-
лідження  покликане  заповнити  цю лакуну  українського  літературознав-
ства. І додає: Якщо б в українському новітньому епістолярії були тільки 
три феномени цього жанру – листи Василя Стефаника, Катерини Білокур 
та Василя Стуса – то й тоді ми мали б повну підставу говорити про ваго-
мий внесок української епістолярної творчості в духовну скарбницю люд-
ства. (Підкр. моє. – Л.Т.). А ці феномени не є поодинокими вершинами, 
вони – в силовому полі інших гідних явищ цього жанру...” [19].

Загалом же спектр імен у цій книжці – від Цицерона та Ісократа, Пла-
тона,  Арістотеля – до Ераста  Роттердамського  та  Митрофана Довгалев-
ського з його трактатом „Про листи”, від Лесі Українки та Ольги Кобилян-
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ської, Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної,  Василя Стефа-
ника, Михайла Драй-Хмари, Надії Суровцової, Наталі Лівицької-Холодної, 
Олени Теліги  – до Бориса Антоненка-Давидовича,  Олександра Довженка, 
Катерини Білокур, цілого грона шістдесятників – Івана Світличного, Ва-
силя Стуса, Івана Дзюби, Івана Драча, Валерія Марченка, Алли Горської, 
самої Михайлини Коцюбинської у її листовній сув’язі з багатьма відомими 
адресатами, з ретроспекціями та ремінісценціями до листів Ф. Шопена і 
Марини Цвєтаєвої чи Р.-М. Рільке... 

„Лист як художній феномен” (назва розділу) – а отже, як документ 
епохи,  як  своєрідна творчість,  як  автопортрет,  як  інтимний дискурс,  як 
примат духу – такий її підхід і таке її осягнення й тлумачення цього уні-
кального й благодатного для дослідників літератури жанру.

Здається,  жодне з  відомих і  цікавих нам імен не  залишилося  поза 
„інтер’єром” цієї ажурно зведеної „споруди”, якою є цей науковий трактат. 
Він наділений якоюсь містичною силою неприсутної присутності багатьох 
людей,  що  видаються  добре  знайомими  самій  Михайлині  Хомівні,  яка 
„провідчула”  їхній  внутрішній  світ  і  зуміла  показати  нам саме  ті  грані 
особистості, що були або хрестоматійно засхематизовані, або заглянцовані 
апологетами „мундирної” форми, або просто ховалися за „цнотою” рев-
нителів пуританської моралі.

„Епістолярна панорама шістдесятих” – розділ у цій книзі – це внесок 
Михайлини  Коцюбинської  у  вивчення  теми  шістдесятництва.  Про  ту 
„шопту” (вислів В. Стуса) нескорених однодумців, до якої належить і сама, 
вона  пише  з  повагою  до  кожного  окремішнього  індивідуального  світу, 
освітлюючи ті грані їхньої вдачі, буття, а то й метабуття, які належить повною 
мірою оцінити прийдешнім поколінням, що мають таки „на кого озирнутися”.

А додаток з 50-ти найцікавіших листів – своєрідна „антологія епісто-
лярних шедеврів”, суттєво доповнена тими численними добірними преці-
кавими й найхарактернішими цитатами з листів, що ними „пересипані” її 
теоретичні розділи. 

  „Мої обрії” – так безпретензійно й досить репрезентативно назвала 
Михайлина Коцюбинська свій двотомник вибраних праць, що побачив світ 
2004 року –  припізніла  компенсація  за  ті  роки,  коли  на  її  прізвище як 
літературознавця у видавництвах та редакціях було накладено табу.  Він 
дає  цілком повне уявлення  про її  творчі  уподобання,  пошуки  та  осяги, 
коли крок за кроком напрацьовувався власний духовний дім – і тут Тамара 
Гундорова,  авторка  передмови  „Шістдесятництво:  метафора,  ім’я,  дім”, 
вдало апелює до духовного мікросвіту Михайлини Хомівни як до її дому, 
що творився упродовж десятиліть: фундамент закладався такими іменами, 
як Михайло Коцюбинський та Павло Тичина, а сама будівля зводилася в ті 
незабутні 60-ті, коли доводилося ламати стереотипи, переоцінювати набуті 
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в  радянському  вузі  знання  та  ідеали,  вчити  себе  мислити  по-іншому, 
знаходити  інші  виміри  буття,  бачити  й  оцінювати  людей  в  інших  – 
межових  ситуаціях,  коли  все,  що  пов’язано  було  з  роботою,  творчим 
самовираженням,  публічністю і  навіть  побутом,  залежало  від  вибору:  з 
ким ти і чи можеш відмовитися від тих, з ким розділив свою дорогу.

В короткому слові від автора М. Коцюбинська зазначає,  що у свої 
давні  праці  вносила  лише  певні  корективи,  „знімала  або  пом’якшувала 
неминучу кон’юнктуру”, тобто посилання, цитати або зроблені на „вимогу 
дня наголоси”, яких виявилось, на щастя, не так багато; що ж стосується 
концепцій  та  напрямів  аналізу,  то  тут  дослідниця  постає  перед  нами 
такою, якою була в ті часи – і тут теж виявився її характер „залишатися 
самою  собою”,  не  прикрашати  фасадів,  не  одягати  масок  й  не  міняти 
тональності.  До  того  ж  подібний  підхід  цінний  ще  й  тим,  що  „цей 
літературознавчий  автопортрет”  має,  на  її  переконання,  історичне 
значення,  простежує  ево-люцію  „поглядів,  пріоритетів  і  орієнтацій 
покоління”.

Цілком закономірно й прикметно, що перший розділ першого тому „З 
раннього доробку. Шевченко. Поетична мова” являє нам той пріоритетний 
напрям досліджень М. Коцюбинської, яким вона збиралася простувати в 
науці. „Ви були перші для мене, – писав їй Юрій Луцький, – що писали 
про Шевченка  так,  що я  міг  Вас  читати  серед  радянської  сірятини...  Я 
пізнав  Вас  як  дуже  цікавого  критика  Шевченка”,  поета,  якого  вона 
підкреслено називала й  називає сучасним.   

Простежуючи генезу Шевченкового метафоричного образу,  авторка 
відстоювала своє власне бачення „поезії в поезії”, естетика її сягала осягів 
Шевченкового світобачення, а кругообіг  образів, вирізнений у творчості 
Кобзаря, давав їй наснагу на власні висновки. Бо ж природа художнього 
образу, та ще й явленого таким генієм, як Шевченко, давала змогу помір-
кувати, що ж таке слово образне й необразне, як народжується й „працює” 
на  уяву читача метафоричність, якими є її „рушійні сили” та потенції.

Неабияке місце в духовному світі М. Коцюбинської посідає ще один 
світоч  вселюдської  правди  –  Василь  Стефаник.  Тим-то  подибуємо  в 
книжці не тільки статтю „Читаючи Стефаника”, а й дуже детальні й при-
скіпливі  роздуми  (або,  кажучи  словами  авторки,  варіації  на  тему)  над 
книжкою  суголосної  їй  дослідниці  з  діаспори  Олександри  Черненко 
„Експресіонізм  у  творчості  Василя  Стефаника”  (Сучасність,  1989)  – 
«„Безлично  го-лі  образки”  і  біле  світло  Абсолюту»,  щедрої  на  цікаві 
ремінісценції,  фактографічні  подробиці,  цитати  з  листів  письменника 
тощо.  М.  Коцюбинська  –  і  це  відчувається   якимось  другим  планом – 
постійно  підсвідомо  порівнює  творчі  манери  В.  Стефаника  й  М. 
Коцюбинського,  шукаючи  в  них  обох  відповіді  на  своє  власне  болюче 
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запитання  щодо  „муки  бути”  і  „потреби  бути”,  означуючи  це 
беккетівським „гіпотетичним імперативом”. Тим-то в назву цих міркувань 
винесено  нею  слово  Абсолют  –  як  розуміння  вищого  людського 
призначення, незбагненного в часи найважчих випробувань, і покликання 
до Неба – як єдино правильного судії й Вищого розуму. 

Дотичний до  цих  її  самопошуків  і  П.  Тичина,  „сонячні  кларнети” 
якого фундаментували її естетизм, а трагічний надлом та корозія таланту 
давали поживу для власного самоаналізу й житейської стійкості („Корозія 
таланту: болючі роздуми про поезію Павла Тичини”).

Цілий цикл статей, присвячених В. Стусові,  включений до другого 
тому,  – то намагання збагнути й сказати нам, наскільки його поезія „за-
корінена в  суспільному бутті  –  і  наскільки автономна як царина духу”. 
Саме такий – екзистенційний підхід бачимо в тлумаченні  творчої  спад-
щини  поета.

Однак,  читаючи   спостереження  й  аналітичні  роздуми  М.  Коцю-
бинської про „самособоюнаповнення” В. Стуса, відчуваєш і її власне са-
мособоюнаповнення, адже вона не боїться зізнатися, що доростала до себе 
нинішньої разом із ним: його листами, поезіями, статтями. І  хоча в них 
начебто й не знаходимо „самокоментаря”, що про нього поет згадує, коли 
говорить про свою статтю, присвячену творчості  В. Кордуна,  та це від-
чувається підспудно: як крок за кроком  авторка осягає непрості складники 
життя,  відштовхуючись  від  зболено-афористичних  рядків  В.  Стуса,  які 
прочитуються нею завжди кількапланово.

Осягала В. Стуса вірш за віршем, лист за листом, усе глибше входячи 
як у його, так і в свій внутрішні світи, аби пізнати  світ через Іншого, а 
відтак – і через себе саму.

Спроба Михайлини Хомівни осягнути – через кількаповторні набли-
ження в слові – екзистенційний світ В. Стуса – це розуміння тієї істини, 
що його „самособоюнаповнення” – як alter ego поезії, коли на перший план 
виступає власне духовне життя, закорінене в національному.

„Іван  Світличний,  шістдесятник”,  „Крізь  велику  призму:  Кредо 
Євгена Сверстюка”, „Зіна Геник-Березовська, знайома і незнана”, „Надія: 
[Про Надію Суровцову”]  –  то все  надзвичайно цікаві  документи епохи, 
зібрані в двотомнику  і важливі для тих, хто досліджує історію літератури.

Варто віддати належне М. Коцюбинській за її уважливе й поважливе 
входження  в  чужий  поетичний  всесвіт:  чи  то  поезія  Є.  Плужника  та  
В. Стуса, чи Віри Вовк, чи Ірини Жиленко, чи Леоніда Кисельова, чи Ате-
ни Пашко, чи Андрія Охрімовича, чи Наума Тихого... І в кожного вона від-
находить світ, повний любові, бо без любові до всього, що тебе оточує, 
немає  поезії,  і  хоч нерідко ця любов зболена,  дисонансована,  ба навіть 
трагічна, тим повностиглішими є відчуття самовіднайдення автора в слові.
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Особливо ґрунтовною є розвідка про поезію Віри Вовк, зачудування 
її  синкретизмом українськості  й вселюдності, її  зосередження на людсь-
кому духові, увиразненому тими реаліями, що їх зберігають зір і пам’ять, 
збагачені всепланетарними враженнями людини, вільної у пересуванні й 
мисленні.

Вичерпно прості  назви,  що їх  дає  М. Коцюбинська  своїм  статтям, 
відразу наближають нас до суті  того, про що вона розмірковує.  „Григір 
Тютюнник: смак правди” – це роздуми людини, яка з роками випрозорює 
свою  правду  про  літературу  і  справжність  в  літературі,   до  якої 
„зараховує” лише справді гідні імена.

Багато  зусиль  доклала  Михайлина Коцюбинська  й  для  пропаганди 
творчості Б.  Антоненка-Давидовича – „одного з когорти одержимих” (за  
її визначенням і назвою однієї із статей, також оприявленій в „Моїх обріях”).

Знаходимо тут також  статтю про Полін Джонсон (Текагіонвейк) – як 
спомин з тих далеких літ, коли Михайлина Хомівна виступала на одній з 
літературних імпрез молодих ще тоді шістдесятників з розповіддю про цю 
літераторку.

 „Спогади. Дещо про саму себе” – це спроба розповісти про рід Ко-
цюбинських, про письменника, автора невмирущих творів, подвижницьку 
працю батька й матері, часом непрості стосунки між спадкоємцями.

Знаходить М.  Коцюбинська  можливості  й  час  для,  так  би  мовити, 
поточного рецензування – тільки вибір імені й твору її завжди виважений і 
невипадковий.  Так,  серед  її  публікацій  у  пресі  знаходимо  роздуми  про 
поезію Ірини Жиленко (які  вони різні  –  ці  дві  жінки з  покоління шіст-
десятників!), про книжки Леоніда Бойка, присвячені Б. Антоненку-Дави-
довичу „Подвижник духу” (К.: Пульсари, 2003) та „З когорти одержимих” 
(К.: Видавничий Дім „КМ  Academia”), художню документалістику  Наталі 
Дукіної  „На добрий спомин” (Харків,  Вид.  журн.  „Березіль”,  2002),  яку 
вона  ставить  в  один  ряд  з  такими  відомими  родинними  хроніками,  як 
дилогія „Спогади” і „Листи” Надії Суровцової та „Рубали ліс...” Лариси 
Крушельницької тощо.

І це справді роздуми, а не рецензії, бо в них завжди виявляється осо-
бистісне начало при вмінні толерантного й глибокого прочитання чужих 
текстів. І – що головне – простежуються якісь важливі для літературного 
процесу  тенденції,  як  це  бачимо,  зокрема  в  невеликій  статті  з  нагоди 
ювілею Ірини Жиленко „Вікно у  сад”,  де  її  ім’я  вводиться  авторкою в 
контекст поетів як материкових, так і діаспорних: „Вони й до того були в 
українській поезії, але за законами театру абсурду, в якому ми донедавна 
жили, для нас їх мовби не існувало,  і  кін української поезії заполонили 
персонажі другорядні й необов’язкові, а то й випадкові статисти, не здатні 
навіть утворити більш-менш гідне тло для тих небагатьох поетів „од Бога”, 
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котрі, на щастя, в нас не переводилися і набирали зросту й сили всупереч 
обставинам. До того ж сьогодні відбувається ще одна, значно потужніша, 
ніж у 60-ті роки, актуалізація нашої розстріляної і  задушеної спадщини. 
Особливо відчутна довгождана перезва з шістдесятниками – Василь Стус, 
Ігор  Калинець,  Іван  Світличний,  Євген  Сверстюк;  увійшли  нарешті,  як 
повноправні дійові особи в нашу поезію Микола Воробйов, Валерій Ілля, 
Надія Кир’ян, Тарас Мельничук – знову всіх не перелічиш. Це ті, кого слі-
дом за Голобородьком, можна було б назвати „той, у кого ім’я вкрадено” [20]. 

До  речі,  Михайлину  Хомівну  можна  віднести  до  особливих  шану-
вальників таланту Василя Голобородька з його „геніально-наївною” поезією.

Однак М. Коцюбинська не замикається на періоді шістдесятництва як 
єдино „золотій добі” або явищі, єдино гідному її літературознавчого по-
кликання. Стежачи за всіма процесами, що відбуваються в літературі та 
довкола  неї,  М.  Коцюбинська  завжди  може  дати  толерантну,  виважену 
характеристику  тим  тенденціям,  які  найвиразніше  проступають  на 
літературному тлі епохи, оцінити кожне явище, визначити місце й позицію 
в  літературі  того  чи  того  молодого  імені.  Палкий,  але  толерантний 
полеміст, здатний стати на захист честі й гідності  як свого покоління, так і 
„окремо  взятої”  людини,  а  ще  цілої  галузі  літературознавства,  вона 
викликає  незмінну  повагу  й  у  своїх  опонентів.  Досить  згадати  лише 
статтю-відгук  в  газеті  „Літературна  Україна”  „Рефлексії  з  приводу 
рефлексій  Галини  Паламарчук”  (від  5  вер.  2002  р.),  де   досить  твердо 
прозвучало  слово  на  захист  „маленької  шопти”  шістдесятників, 
солідарність  яких  „завжди  була  і  є  однією  з  найвищих  духовних 
цінностей”,  бо,  на  її  переконання,  саме  завдяки  взаємопідтримці  вони 
витримали шалений тиск і зуміли „відбутися”.

„Літературно-критична практика Михайлини Коцюбинської відбила і 
по-своєму легалізувала персоналістську самосвідомість українського шіст-
десятництва. Вона не лише пережила, а й проявила у своїх працях його 
еволюцію від метафоричного підриву – через політичну і моральну рито-
рику – до спонтанного мовомислення, від раціонального персоналізму – до 
маргінальної по своїй суті  суб’єктивності.  Тут,  у силовому полі шістде-
сятництва,  Михайлина  Коцюбинська  знайшла  свій  дім  і  сотворила  своє 
власне ім’я”, – підкреслила в передньому слові „Шістдесятництво: мета-
фора,  ім’я,  дім”  до  двотомника  Михайлини  Коцюбинської  „Мої  обрії” 
Тамара Гундорова [21].

Так і твориться М. Коцюбинською та, кажучи знову словами О. Біле-
цького, історико-літературна модель епохи – а радше таки будівля „в кіль-
ка поверхів, іноді з „добудовами” та й прибудовами, за одній лише Долі 
відомою логікою (час, коли „шукати об’єктивної логіки – марна річ”, має 
свою невловиму логіку), однак та будівля має чіткі обриси й контури, вона 
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наповнена духом оприявленого Слова й метафізичною присутністю тих, 
кого вже  немає  поряд,  тим духом інтелектуалізму,  що його принесло з 
собою покоління шістдесятих.

Михайлина Коцюбинська – лауреат премій імені акад. О. Білецького, 
В. Стуса, Олени Теліги, престижної премії Фундації Антоновичів (США), 
а в рік відзначення 75-річчя Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН Ук-
раїни удостоєна почесного звання „Заслужений діяч науки і техніки України”.

У своєму виступі з нагоди вручення премії Фундації імені Антоно-
вичів Михайлина Коцюбинська, по суті,  розгорнула цілу програму своєї 
літературознавчої  діяльності,  виклавши  ті  принципи  й  постулати,  яким 
вона залишається вірною упродовж життя, окремо наголосивши на тому, 
що явище шістдесятництва – дуже контекстуальне та історично зумовлене, 
а  тому в його оцінці треба керуватися об’єктивізмом та почуттям перс-
пективи: „Тим часом кожна п’ядь відвойованого тоді здорового глузду й 
свободи самовираження давалася нелегко, ставлячи людину на кожному 
кроці перед проблемою вибору. А головне – була плацдармом для майбут-
нього розвитку, для нового мислення, для розкріпачення духу” [22]. 

Свій моральний іспит, випробування на духовну стійкість сприйняла 
як екзистенційний тест, „запропонований долею”, „не відмовляючись від 
розкоші  бути собою”, постійно „випростуючи себе” (В. Стус).

Відповідаючи на запитання анкети часопису „Слово і час”,  членом 
редколегії  якого  вона  є,  М.  Коцюбинська  зазначала:  „У  своїх  роботах 
завжди намагаюся підходити до літератури як до мистецтва слова й ана-
лізувати твір у його конкретній словесній матерії, як єдину цілісну струк-
туру,  підвладну своїм законам” [23], зізнаючись, що через умови, в яких 
довелося працювати, а ще довше – мовчати (за радянської доби), відчуває 
брак сучасних теорій, філософських систем, методів дослідження, які тре-
ба надолужувати „на ходу” або інтуїтивно.

Літературним професіоналізмом вважає  „повноту,  неупередженість, 
об’єктивність знання, без апріорно заданої вибірковости”, так само без „бі-
лих” чи „чорних” плям, оцінка тих чи тих явищ, за Коцюбинською, має 
бути тільки на ґрунті об’єктивного аналізу, порівняльної характеристики.

І тут же показує на прикладах, як шкодить брак відповідних методик, 
які  її  покоління  мусило  „проскочити”,  не  освоївши  належним  чином: 
„...коли мозок  відповідно підготований,  натренований асоціаціями,  коли 
зумієш  вирватися  на  нові  рівні  пізнання,  коли  тобі  відкриються  неспо-
дівані  вигини  думки,  починаєш бачити  у  творі  нові  шари  смислу,  нові 
можливості  інтерпретацій,  донедавна  недоступні  тобі.  Знання  породжує 
знання,  а  незнання  інстинктивно  обстоює  необхідність  шор,  за  якими 
легше сховатися, за яких йому просто не вижити” [24].  І це та сама розкіш 
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„нового  рівня  пізнання”,  як  і  розкіш спілкування,  ціну якій  Михайлина 
Коцюбинська знає сповна і цінує впродовж усього свого життя. 

Цікаво, що при всіх драматичних колізіях у житті Михайлині Хомівні 
не  властивий  трагос  у  світосприйнятті  –  натомість  якийсь  розважливо-
розмисловий  підхід до життя, таємницю якого вона навряд чи й розгадала, 
проте в міру сил та духовного поступу намагалася діткнутись до неї сер-
цем і осягнути душею. Очевидно, це тому, що вона ніколи не вважала себе 
планетою,  довкола  якої  мусять  обертатися  інші  планети  –  доцентровий 
егоїзм їй був чужий рівно, як і патетика, а в спілкуванні з іншими  персо-
налізованими „планетами” й „світами”   вона (сама й з товаришами, в яких 
багато  чого  навчилася)  відцентрово  оберталася  довкола  моральнісного 
імперативу – центрального у тій планетарній системі – як духовної опори 
й гарантії залишатися „самою собою”. У ній, завжди приязній і спокійній 
(„з  моїм  загостреним  почуттям  гумору”,  як  виявляється  з  її  спогадів, 
листів, статей), нуртують потужні підземні води розбурханих в глибинах і 
притлумлених назовні емоцій.

У цій Сонячній системі шістдесятництва кожен мав власне місце, і 
Михайлина  Коцюбинська  свідома  свого,  Її  „планета”  еволюціонувала  в 
міру її духовної роботи, вона „робила себе” тихо й назагал спокійно, без 
надриву, з почуттям власної гідності й належною скромністю, за якою хо-
валася її світло-драматична „коцюбинськість”. 

Солідаризуючись,  за  її  зізнанням,  з  „ірраціональним”  оптимізмом  
В.  Стуса,  відчуваючи  зродження  „нової  енергії”,  Михайлина  Хомівна 
плекає  нові  творчі  задуми  й  працює  –  за  будь-якої  „погоди”,  не 
покладаючи  рук,  вірячи,  що  література  знайде  „золотий  розтин”  –  і 
„настане  нова  гармонія,  нова  якість,  новий  синтез”.  Тільки  раз,  в  уже 
згаданій анкеті часопису „Слово і час” вона „вигукнула”: „... О, якби мені 
повернути хоча б тих двадцять років (більше не прошу!), на які було мене 
брутально вилучено з творчого життя... Ми б іще позмагалися!” [25].

Припізнені плоди таки ж гірчать – сказано кимось із поетів – і в тому 
є велика рація. 

Двотомник  Михайлини  Коцюбинської  „Мої  обрії”  відзначено  най-
вищою державною нагородою – Національною премією України імені Та-
раса Шевченка (2005 р.). 
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