
Поезія - безсмертний 
дотик до душі

(літературний вернісаж 
Уманських поетів )



 Поезія – океан барв та відчуттів, що сплітаються у шаленому ритмі та 
дарують емоції, формують світогляд та вчать любові.

Ми віримо, що кожен з представлених поетів Умані достукається до Вашої 
душі і наповнить її світлими і радісними спогадами, відчуттями та вірою у 
краще...



Діденко Ольга Петрівна
(05.07.1916 р — 21.05.2010 р.) 

— музейний та громадський діяч, археолог, 
етнограф, учасник підпільної боротьби під час 
Другої світової війни, дисидентка, поетеса.

Діденко, О. П.  Треба слово сказати, заповітне, 
єдине... [Текст] : поезії : [поетична збірка 
уманської поетеси] / О. П. Діденко. – Умань : 
Візаві, 2016. – 102, [1] c. : іл., фото. – На 
обкладинці та тит. аркуші автора не зазначено.

Умань. Умань. Древній подих,
Слід тисячоліть.
Лабіринт підземних ходів,
Скарби у землі.
 Умань. Умань! Повний 
келих!
Музика, пісні!
На її архейських скелях
Квіти чарівні.
 Умань… Умань – праця й 
втома
В буднях і боях.
Хай тобі вітри додому
Промітають шлях.                                                   
                          (Умань, 1999 р.)



Балдинюк, В. Д.  Крамничка вживаних 
речей [Текст] : вірші / В. Д. Балдинюк. 
– К. : Смолоскип, 1999. – 68 с.

ПРОВІНЦІЙНІ ЗАМАЛЬОВКИ

Пахне кавою, паленим листям,
Трохи містом, а трохи — дощем.
Тиця в небо мізинчиком-вістрям
Тітка Церква з округлим плечем.
Йду, нахабно вдивляючись в вікна,
Теліпається вітром пакет.
Чимчикую, аж доки не зникну,
В провінційно-осінній проспект.

Віра Дмитрівна Балдинюк 
(28 грудня 1977, Умань) — 

українська письменниця, 
літературознавець, критик та арт-
критик. 



Денисюк Василь Вікторович
 – кандидат філологічних наук, доцент 
Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини.

Денисюк, В. В.  [ТИ ЧИ-Й-А] 
[Текст] : поезії / Василь Денисюк. – 
Умань : Візаві, 2016. – 66, [1] с. : іл.

Денисюк, В. В.  Селяві [Текст] = 
C'est la Vie : поезії / В. В. Денисюк. – 
Умань : Софія, 2007. – 63, [1] с. : іл.

Впав у долоні березневий вечір.
Теплом війнула березнева ніч.
А я стомилася від холоднечі,
Зігрій мене, скажи щось віч-на-віч.
Може, не те, що я почути хочу.
Ти не зважай, хоч щось прошепочи.
А я пригорнусь, тихо замуркочу.
Забракло слів? Ні, тільки не мовчи.
Кажи, щоб знала, що настане завтра,
Що ти торкнешся моїх спраглих губ,
Що я твоя єдина в світі тантра,
Що тільки я куйовджу русий чуб,
Що зранку я розплющу сонні очі
Від поцілунку, а не від дзвінка,
Настане врешті те, чого я хочу:
Зупинить часу плин твоя рука
Для нас обох. А світ живе хай далі.
Сплетемося ми весняним вінком.
Заграють іскри щастя у бокалі.
Прокинулась... а ти був тільки сном.



Коструба М. М. 
– уманчанин, учасник 
локальних бойових дій за 
рубежем. 

Коструба, М.  Барви далини 
[Текст] : поезії / М. Коструба. – 
Умань : Алмі, 2006. – 62 с.

Ми в мирнім домі п’єм за мир до дна,
а десь тривожно звуть бійців 
горністи,
десь і сьогодні сіє смерть війна
і похоронки шлють, і шлють 
штабісти.
Горять оселі і гармати б’ють,
хтось висіває, а хтось нищить квіти.
Якщо війна - життєвий атрибут,
то ми - її живі і мертві діти.



Кравець, А. Б.  Камертон [Текст] : поезії / Анатолій 
Борисович Кравець. – Умань : [Уманське вид.-поліграф. 
підприємство], [2007]. – 92, [1] с.

Кравець Анатолій Борисович –
уманський лікар і водночас 
талановитий поет. 

Розчарованому українцеві
Ти розчарований: “Чомусь усе не так...”
Тебе вже нудить від обіцянок банальних,
Ти в розпачі і в гніві від газових “атак”
І від параду мов отих регіональних.

Надії не втрачай, ти в Україну вір,
Підуть у небуття негоди й потрясіння,
Засяє ясне сонечко і всім наперекір,
Діждемося з тобою святого Воскресіння.

Воскресне Україна, туман кругом розтане
І на траві зеленій він заіскриться росами,
І правда запанує - українцями ми станем,
Й не будем вже хохлами, й не будем 
малоросами.

Не стань на півдорозі і не зважай на втому,
Дається тобі Воля - безцінний долі дар,
Вставай і йди вперед, щоб і на світі тому
Зрадів за нас Пророк наш, Великий наш Кобзар.



УМАНЬ МИЛА...
Умань мила! Умань дорога!
Де б не був, тебе не забуваю.
У житті мїм твоя снага
В час важкий мені допомагає.

Я без тебе, мов орел без крил,
Чи, як вишня, навесні без цвіту...
Ти для мене не шкодуєш сил,
Я тобою з ранніх літ зігрітий.

Над тобою небо голубе
Для краян і для гостей на втіху...
Доброта звеличує тебе
І завсіди береже від лиха.

Тож тобі судилося повік
Пульсувати в серці України
І за час, що у минуле збіг,
Не ставати ніде на коліна.

А ділити з ближнім власний гарт
І красу Софіївського саду,
Ні на мить не забувати жарт,
В час важкий собі давати раду...

Малиновський, М. В.  
Стежки-дороги [Текст] 
: вірші / Михайло 
Малиновський. – 
Умань : [ВПП], 1998.

Малиновський, М. В.  Барви флори 
[Текст] : поетичні мініатюри про рослини 
дендропарку "Софіївка" і коротка 
інформація про флору / Михайло 
Малиновський. – К. : Фітосоціоцентр, 2002.
– 123, [1] с. – 
[Шановним 
дендрологам, 
садівникам, 
екскурсоводам 
дендрологічного парку 
присвячую]. – Бібліогр. 
с. 122.

Малиновський Михайло 
Васильович 

(14.04.1928 – 26.06.2005) -  
лікар, краєзнавець, місцевий 

поет.



Снігур, І. М. Хризантеми [Текст] : поезії / 
Інна Снігур. – Умань : Жовтий О. О., 2008. – 
91, [1] с. : портр.

Снігур Інна Михайлівна
Народилася 1975 року у смт. Маньківка на 
Черкащині. Навчалась на філологічному 
факультеті Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла 
Тичини, де працювала після закінчення 
викладачем риторики і націології.

Хризантеми
Під холодним дощем, в 
непривітнім саду,
Наче сон, розцвіли 
хризантеми…
Я шукаю тебе і ніяк не знайду,
Моя Муза, стара моя темо!
Моя пізня Любове, то твій 
аромат
Розтривожив, аж боляче й 
темно?!
А чи, може, то так до 
нестями п’янять
У чужому саду хризантеми?..



Кримовська, С.  СвіТ...ЛО...тінь, або ТЛО 
І РИМА [Текст] : [поезії] / Софія 
Кримовська. – К. : Арт-Студія Друку, 2012. 
– 144, [1] с. : портр.

Софія Кримовська
Народилась 1979 року у Німеччині. З 1980 
року живе в Умані. Навчалась в 
Уманському державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини. 

Або…
А може не робитимеш 
аборт,
не вб’єш дитя, зачате 
випадково?
Не буде довгих фраз – 
коротке слово.
Два підписи. Експрес-
аналіз крові.
Наркоз. І все закінчиться. 
Або…



Данилевська, Н.  Золоті орелі [Текст] : [поезії] / Н. Данилевська, М. 
Ткач. – К. : Снива, 1997. – 40, [4] c.

Данилевська, Н.  Мій полуденок [Текст] : поезії / Надія Данилевська 
; [ред. Микола Славинський ; витинанки Надії Данилевської]. – К. : 
Дивосвіт, 2009. – 126, [2] c. : витинанки.

Данилевська Надія Олександрівна
Народилася 12 квітня 1960 р. у м. Умань 
Черкаської області, поетеса, 
фольклористка, педагог, член 
Національної Спілки письменників 
України. 



Михайлова, Н. С.  Вічність рідного слова 
[Текст] : [поезія] / Ніна Михайлова. – 
Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. – 91, [1] : іл.

Михайлова Ніна Степанівна 
Народилась 22 березня 1945 року. 
Працювала в м. Умань у системі охорони 
здоров’я. Нині Ніна Степанівна очолює 
Уманське літературне об’єднання «Літ’
о».

Плине рік за роком, багаж 
набувається:
Падіння і злети людського буття,
А квітка до квітки – букет 
набирається.
І в букеті тому – все твоє життя.
Більше справ хороших – і букет 
багатший
Не кількістю квітів   - веселкою 
барв:
Справи – то пелюстки, доброта – 
яскравість.
То ж спішіть зробити більше 
гарних справ.



Павленко, М. С.  Чар-папороть [Текст] : 
поезія / Марина Павленко ; [художнє 
оформлення авторське]. – Львів : Каменяр, 
2002. – 141, [3] с. : іл., портр.

Марина Павленко 
Навчалася і працює в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини. 
Кандидат педагогічних наук, доцент. Член 
Національної спілки письменників України. 

Фільм був ну геть 
старомодний 
і сприймався, немов комедія. 
В ньому хлопець так сильно 
закохався у дівчину, 
та освідчитися — не 
насмілився. 
В залі — сміх. 
Лиш коли-не-коли 
дівчатка, що бачили Крим і 
Рим, 
зітхали: 
“А хто б так мене покохав?!” 
Зітхали і хлопці: 
“Отак би й собі закохатись!..”



Я відпустила щастя на війну
Я відпустила щастя на війну 

Заради миру в Україні! І поселила 
в домі пустоту... Його життя 
висить на волосині. Мій воїне! 

Шаленством правоти Будь 
впевненим, всміхайся смерті! 

Немає виправдань моєї самоти, 
Воюй за правду в підлій 

круговерті. Я відпустила щастя 
на війну І дочекаюся Героя 

України! Я буду мужньою та 
прожену біду, Хай навіть Всесвіт 

перетвориться в руїни! Моя 
країно! Вільна і свята Не плач, 
вродлива Богородице! Здолаємо 
підступного крота, Який розрив 

Твої околиці. Я відпустила щастя 
на війну!..

Подбітова-Яніна, А.  Янгол Я : 
[збірка віршів] / Анастасія 
Подбітова-Яніна. – Умань : Жовтий 
О. О., 2015. – 76 с. : портр. – Книга з 
дарчим написом автора.

Анастасія Подбітова-Яніна 
– молода уманська поетеса, яка 
присвятила свою творчість саме 
темі АТО.



Поліщук, П. М.  ... Любов [Текст] = 
...c' est l' amour : тріолети, верлібри / 
Петро Поліщук ; [передм. В. В. Німчук 
; малюнки В. Деркач]. – Умань : 
Жовтий О.О., 2007. – 150, [2] : іл.

Поліщук, П. М.  Любосвіт [Текст] : 
поезії / Петро Поліщук. – [К.] : 
[Народознавство], 2002. – 199, [1] с.

Поліщук, П. М.  На сьомім небі 
[Текст] : сонети / Петро Поліщук. – 
Умань : Софія, 2007. – 399, [1] с. : іл.

Поліщук, П. М.  Недолюбини [Текст] : 
поезії / П. М. Поліщук. – Умань : 
Жовтий О. О., 2013. – 228 c. : портр.

Поліщук, П. М.  Погляд [Текст] : 
поезії / Петро Поліщук. – Умань : 

Жовтий О. О., 2013. – 252 с. : порт.

Поліщук Петро Миколайович 
— український поет, член 
Національної спілки письменників 
України. 
Викладач кафедри української 
літератури УДПУ імені Павла 
Тичини.

Амур — любовне 
божество небес.
Гріхи в очах, 
закоханість, 
лукавство.
Крилята кличуть в 
нерозквітлий без
Софіївки — 
подарувати-вкрасти
У когось — Вас. 
Комусь-мені — себе.
І йти босоніж 
перецвілим рястом,
Десь загубити, 
кинути саму
Любов-зажуру. 
Камінь. Сміх. Амур.



Ольга Володимирівна Чепка
(поетичний псевдонім Ольга Сотник) 
Талановита поетеса м. Умані, 
директор Уманського гуманіторно-
педагогічного коледжу імені Т. Г. 
Шевченка.  

Сотник, О. В.  Незвідана 
безодня [Текст] / Ольга Сотник. 
– Черкаси : Вертикаль, 2010. – 
125, [1] c. : фотоіл.

Не відпускай мене
Ще мить - і я метнусь кудись 

за край, 

У інші почуття, жалі, образи.

Ти обійми мене й не 

відпускай!

Залишуся, як це роблю 

щоразу.

Мене утримай, хоч і силоміць.

Переконай тебе не залишати.

Тобі навіщо чоловіча міць,

Якщо не зможе у нагоді 
стати?

Куди завгодно може завести
Сліпа образа й лиха 

наробити.

Ти прожени її і не пусти
Моє єство усе заполонити.

До крові пий із губ моїх 

нектар,

Топи у поцілунках грози неба,

Не допускай лиш з’ясувань 

кошмар
І ні на мить не відпускай від 

себе.



Дякуємо за увагу!


