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«Поет і правда – речі нероздільні, 
як нероздільні правда і краса!»

 (Іван Коваленко).

Іван Коваленко – видатна постать в українській 
історії та культурі: учитель, поет-дисидент, шістдесят-
ник, політв’язень радянських часів. Коваленкові були 
притаманні надзвичайна внутрішня незалежність, за-
гострене відчуття справедливості, безкомпромісність, 
порядність, нехтування матеріальним на користь ду-
ховного, постійне тяжіння до правди. Дуже відвертий, 
прямолінійний, він завжди, не криючись, висловлю-
вав свої почуття та переконання. Ці риси характеру та 
дієвий патріотизм сформували незламного борця, гото-
вого жертвувати собою заради Батьківщини.

У 1972 році І.Коваленка було заарештовано під час 
репресій, яким було піддано українську творчу інтелі-
генцію. Реабілітовано – у 1991 р. Усе своє життя Іван Ко-
валенко присвятив педагогічній діяльності, яку вважав 
своєю вищою місією. Учителем Іван Юхимович зали-
шався завжди – і у житті, і у своїх творах. 

Поезії Коваленка звернені до читача, до його душі. 
Вони надзвичайно проникливі, справляють особливе 
чарівне враження, припадають до душі, запам’ятову-
ються. Поет називає таке духовне єднання автора й чи-
тача «нерозривним зв’язком». Існує думка, що магія вір-
шів Івана Коваленка пояснюється ще й тим, що у ньому 
говорили водночас три митці: поет, художник і музи-
кант. Іван Юхимович не тільки писав вірші, але й пре-
красно малював, грав на різних музичних інструментах. 
Сприйняття оком художника краси навколишнього 
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світу відтворювалось у яскравих поетичних образах, а 
тонкий  музикальний слух надавав віршам надзвичай-
ної мелодійності, співучості, ритмічності. Тож не дивно, 
що так багато віршів Івана Коваленка покладено на му-
зику.  

Поезії Івана Коваленка дуже різні – за формою, 
змістом, настроєм… Кожен читач знаходить у творчості 
поета щось своє: одних вражають авторські словотвори 
й оригінальні рими поета, іншим більш до вподоби білі 
вірші, а ще хтось захоплюється вишуканими, доскона-
лими сонетами… Когось хвилюють громадянські й 
патріотичні поезії; хтось замислюється над філософсь-
кими роздумами поета, а ще декому припадає до душі 
пейзажна чи інтимна лірика… 

Тематичне розмаїття творчої скарбниці Івана Ко-
валенка допомагає освітянам широко використовува-
ти вірші поета в навчальному процесі. Перелік тем, які 
розкриває Іван Коваленко у своїй творчості, свідчить 
про надзвичайну широту його кругозору, інтенсивне 
духовне життя, сповідування високих ідеалів. 

У творах Івана Коваленка звучать любов до Украї-
ни; біль за її закатованих синів; духовний зв’язок з Та-
расом Шевченком. Водночас поет виступає проти ша-
роварщини, закликає до дружби народів. 

Поет розмірковує над сенсом життя, занепадом ду-
ховності в умовах технічного прогресу, над роллю поета 
й поезії у житті народу. Коваленко закликає до мораль-
ної чистоти, чесності, непідкупності, поваги до людської 
особистості, вірності у коханні. Поета бентежать таєм-
ниці Всесвіту та магія зірок, питання життя та смерті. У 
віршах Коваленка відбивається любов до природи в усіх 
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її проявах та стихіях, до рідного села Лецьки, древнього 
Чернігова, мальовничої Боярки. А любовна лірика Іва-
на Коваленка сягає найкращих зразків світової поезії… 

Усе життя Іван Коваленко пристрасно й вірно ко-
хав одну-єдину жінку – свою дружину. Іван та Ірина 
побралися ще студентами, разом пережили випробу-
вання війною, переслідування з боку компартійців та 
КДБ, напівжебрацьке існування, поневіряння по чужих 
кутках із двома маленькими дітьми, багаторічне будів-
ництво своїми руками маленького будиночка, розлуку 
на час ув’язнення поета, хвороби... І водночас – яскраві 
почуття, прості скромні радощі, спільні інтереси та 
ідеали, численні книжки, довгі розмови, пошуки істи-
ни… 62 роки прожили вони разом і мали одну долю на 
двох, до останнього не втрачаючи романтично-ніжного 
ставлення один до одного. Все життя Іван присвячував 
Ірині вірші. На деяких поезіях стоїть присвята дружині, 
на інших – ні, але практично вся любовна лірика пое-
та сповнена ніжних зворушливих почуттів до коханої. 
І лише деякі сентиментальні поезії, написані у стилі 
українського романсу, не спираються на особисті пе-
реживання, а є звичайними поетичними фантазіями, 
іноді – відлунням болісного сприйняття подій, що тра-
плялися з іншими (розділ «Наші мрії і муки зірками 
впадуть…» та ін.). Але про що б не писав Іван Ковален-
ко, у кожному вірші звучать високі поривання, віра в 
Бога та ідеал... 

За радянських часів вірші Івана Коваленка друкува-
лися у Чехословаччині та Канаді. Збірки за часів Неза-
лежності: «Недокошений луг» (1995 р.), «Джерело» (1999 
р.), «Перлини» (2006 р.), «Учитель» (2009 р.), «Порив до 



- 6 -

Іван Коваленко

небес» (2012 р.). Усі твори І.Коваленка, біографічні на-
риси, статті, пісні на його вірші шукайте на сайті http://
ivankovalenko.info/ 

Починаючи з 2012 р., в місті Боярка, що під Києвом, 
щоосені відбувається Всеукраїнський молодіжний ми-
стецький фестиваль імені Івана Коваленка. У рамках 
Фестивалю проходять такі конкурси: конкурс пісен-
ної лірики «Віршована мелодія», конкурс читців «Сила 
слова», вокальний конкурс «Осіння пісня» та конкурс 
гітаристів «Боярський Хрещатик». Умови участі можна 
знайти на офіційному сайті Фестивалю http://kovalenko-
fest.cspr.info/.

Марія Кириленко, 
донька поета



«Життя твого духу – 
до Бога політ,

життя – це порив до небес…»
 (Про життя)
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Іван Коваленко

* * *

А перший сонет – це сонет про життя,
Що Богом нам кожному дане,
Ця іскра мала у морях небуття –
Чи щастя воно, чи кайдани?

Чи  ж можна прожити його без пуття,
Лишати гріхи і догани?
Ніколи не зможе твоє каяття
У серці загоїти рани.

І будеш носити важенний тягар,
Якщо ти змарнуєш божественний дар,

Це диво з найбільших чудес.

Життя – не перелік змарнованих літ,
Життя твого духу – до Бога політ,

Життя – це порив до небес.
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«Життя твого духу – до Бога політ, життя – це порив  до небес…»  

* * *

Я тим щасливий, що живу,
Що можу бачить і любить
Людей, і сонце, і траву,
І неба ясную блакить.

Що, як і всіх, мене в житті
Чекає славна боротьба,
Хоч сум і стрінеться в путі,
Та не здола мене журба.

І тим щасливий, що мені
Дано, як всім, життя пізнати,
Радіти квітам і весні
І очі любі цілувати.

До сонця рватись і творити,
І пісню вилити живу,
І щиро просто говорити:
“Я тим щасливий, що живу!”


