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Сер. «Письменники Житомирщини - дітям». Вип. 4 
  
 

Збережена в серці весна 
 
(до 85-річчя з дня народження Михайла Клименка) 
  
Біобібліографічний покажчик літератури для 
користувачів-дітей старшого шкільного віку 
  
«Той щасливий, 
Хто і сніг оберне 
В зелен-цвіт 
І в серці збереже!» 
                                     М. Клименко 
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Михайло Данилович Клименко народився 6 листопада 1926 року в селі Левкові 
Житомирського району в селянській сім’ї. З ранніх років на його долю випали нелегкі життєві 
випробування. До школи почав ходити Михайлик в 1933 році. Війна розлучила його надовго 
з навчанням і назавжди – з батьком, який загинув на фронті в 1944 році. Михайло був 
найстаршим у сім’ї, і це покладало на нього відповідальність і турботу за менших братів та 
сестер.  
«В одному з віршів Клименко розповідає, як утаював од хворої матері похоронну батька, 
принесену поштарем десь уже наприкінці війни. Голос вдовиної хати почув поет ще 
хлопчиком і побачив, що ця хата «вся в сльозах, як небо у зірках» - писав Дмитро Павличко. 
Мати померла в 1947 році, залишивши семеро дітей. Тепер Михайлу вже не під силу 
доглянути менших дітей. Ними заопікувалася влада, яка й самому Михайлові допомагає 
вийти з холодної і темряви сирітства.  
У 1949 році Клименко закінчує Житомирський сільськогосподарський технікум і працює 
садоводом у рідному селі. Далі було навчання у Москві з 1957 по 1959 роки на вищих 
літературних курсах, після закінчення яких повертається до Житомира, де працює аж до 
виходу на пенсію в редакції газети «Радянська Житомирщина» на посаді літературного 
редактора. Цілком присвячує себе літературній творчості – пише глибоко хвилюючі нариси 
про людей праці, поетичні репортажі, кореспонденції. Михайло Клименко систематично 
виступає в пресі з віршами. Праця літературного редактора привчила його бути постійно у 
центрі подій, миттєво відгукуватися на них. У 1956 році з благословення Максима Рильського 
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виходить з друку перша збірка поезій «Сині очі весни», яку одразу ж помітили і читачі, і 
критики, схвалено оцінили високе творче обдарування молодого поета, самобутність його 
поезій.        
Його приймають до Спілки письменників СРСР (1957). Потім виходять книжки: «Далі 
голубині» (1959), «Людям радію», (1962), «Зажнив’я» (1966), «Розвидень» (1971), «Глибока 
струна» (1981), «Призначаю побачення рястові» (1991) та ін. 
Переважна більшість творів Михайла Клименка нагадують досконалі полотна з яскравою 
гамою кольорів і відтінків. Поету ніколи не зраджував витончений літературний смак, такт і 
почуття міри: 
В пізню криницю ночі 
Впала зоря блискуча, 
Мовби осяяти хоче 
Все, що скороминуче. 
Сонні кучматі верби 
З річки вийшли на кручу. 
Ноги у них затерпли,  
Острах весь вечір мучив. 
...Навіть зоря гаряча 
Не пропалила поли… 
Не6о – зірками плаче 
І не відплаче ніколи. 
«В пізню криницю ночі…» 
  
Михайло Данилович був неперевершеним співцем природи. В багатьох його пейзажах з 
таким хистом, розмаїтістю і ніжною омузиченістю вловлені і відтворені характерні моменти з 
життя природи, що просто диву даєшся. Чого вартий хоча б образ «журавлиної зграї плугів». 
А ось агроном прийшов оглядати озимину: 
 
Йду по розмерзлій землі, 
викопую кущик жита: 
В нього листочки на вітрі 
тремтять, мов зайчата, 
А корінці – борідкою 
Позвисали донизу 
І грудочки ґрунту міцно 
тримають в обіймах. 
    «Журавлиної зграї плугів» 
  
Проте і в цих віршах головне – висока людяність. Людина – творець у храмі природи, і праця 
для неї стала найчудовішою, ні з чим не зрівняною музикою. Тож і не дивно, що своїм 
улюбленим персонажам – садові і річці Тетереву Клименко теж надає рис невтомних 
трударів, котрим солодко почувати себе «багатим од утоми»: 
 
Мій сад відпочиває. 
Потрудився 
Він славно літом. 
«Мій сад» 
 
Поет пише щиро і просто. А лейтмотивом творчого доробку можуть стати його ж слова: 
«Радію соснам, сонцю і землі». Залюблення в сонце, як джерело життя, бентега душі від 
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єднання з природою – це настрій Клименкових поезій. З ним зустрінетеся в численних віршах 
про яблуневий сад, про ліси, про поліські весни та осені. 
Кличу тебе я, соколе світла, 
Зичу тобі я всю землю залити 
Сяєвом золотим! 
«Перший промінь» 
 
 Творення, праця стали головним змістом його багатьох поезій про різні професії: 
агронома («Диригенти весни»), хмелярок («Коли розвесніє»), садівника («Проситься 
пилочка», «У глеку –гілочки порічкові»), водія («Ніч на дорогах»), тесляра, каменотеса та 
інших. З великою повагою, любов’ю і знанням він оспівує діяння людини. 
Поет постійно поєднував у своїй творчості традиції та новаторство. Він часто звертався до 
білого і вільного вірша, любив сонет, цікавився таким запозиченим із східної поезії жанром 
як рубаї: 
 
Чи є у тебе діти, чи нема – 
Усе одно прийде в житті зима, 
Якщо її зустрінеш в самотині, 
То, значить, вік прожив ти свій дарма. 
«Рубаї» 
 
Захопленість східною поезією призвела до того, що Михайло Данилович чи не першим в 
українській літературі став використовувати жанр хокку. Хокку або хайку – традиційний жанр 
японської пейзажної лірики, що виник у 17 столітті і не втратив популярність до наших днів. 
Це трирядковий вірш без рим, який одним образом має викликати в уяві закінчену картину. 
 
Засклила ніч калюжу 
Прозорчастим льодом. 
Зоря пішла невмита… 
Відлетіло літо на південь, 
У спорожнілі гнізда 
Сороками всівся сніг. 
«Хокку» 
 
Але найкраще почувається і розкривається його талант у білому вірші і верлібрі, досконало 
володіти якими він учився на творах таких майстрів світового письменства, як Леся Українка й 
Іван Франко, Пабло Неруда і Назим Хікмет Уолт Уїтмен і Гарсія Лорка. Його творчість зростала 
на підгрунті класичної літератури та усної народної поетичної творчості. Саме це стало 
основою самобутнього таланту письменника. 
У 1970 році за активну роботу по художньо-естетичному вихованню молоді та за високий 
професіоналізм він був удостоєний обласної премії імені Миколи Шпака.  
 
Михайло Клименко – володар Диплому №1 лауреата Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка 
1995 року за збірки віршів «Сині очі весни» та «Призначаю побачення рястові», який одержав 
у Брусилові на батьківщині Івана Огієнка. 
«Співець Полісся» - так любовно й шанобливо називали й продовжують називати Михайла 
Клименка всі, хто знайомий із його блакитними пролісками й срібними росами, вишневим 
цвітом і наливними яблуками, жагучими чорнобривцями й вогненними азаліями – 
соковитими художніми образами численних віршів.  
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«Михайло Клименко був на диво постійним у виборі, що освятилося серцем, засвоїлося як 
неперехідна істина розумом…» - писав Михайло Пасічник, поет, головний редактор 
видавництва  «Бердичіврегіонвидав». 
5 лютого 1998 року після тривалої і тяжкої хвороби Михайла Клименка не стало. Його було 
поховано в рідному селі Левкові. Та залишилися для нас його чудові літературні твори. А 
прекрасні традиції, що були започатковані майстром поетичного слова у своїй творчості, 
продовжують сьогодні його численні учні, серед яких донька поета Наталка Клименко. 
Успадкований нею батьківський літературний талант покликав до життя прекрасні поетичні 
твори. Невипадково краща поетична збірка Наталїї «Дзвони вічного саду» відкривається 
лаконічними, але досить символічним написом: «Батькові і учителю – поету Михайлові 
Клименку – присвячую».  
  
 
Основні видання творів Михайла Клименка 
  
1991 
Призначаю побачення рястові : поезії / М. Клименко. – К. : Рад. письменник, 1991. – 126 с. 
1982 
Поезія / М. Клименко. – К. : Дніпро, 1982. – 166 с. 
1981 
Глибока струна : поезія / М. Клименко. – К. : Молодь, 1981. – 88с. 
1977 
Чорнозем: поезії / М. Клименко. – К. : Рад. письменник, 1977. – 91 с. 
1973 
Алмазна грань : поезії / М. Клименко. – К. : Молодь, 1973. – 74 с. 
1971 
Розвидень : поезії / М. Клименко. – К. : Рад. письменник, 1971. – 103 с. 
1966 
Зажнив’я : поезії / М. Клименко. - К. : Рад. письменник, 1966. – 119 с. 
1962 
Людям радію : поезія / М. Клименко. – К. : Рад. Письменник, 1962. – 103 с. 
  
 
Література про життя і творчість Михайла Клименка 
  
Книги 
 
Грабовський, Валентин. Знав, де взимку цвітуть проліски... : (спогади про Михайла Клименка) 
/ В. Грабовський // Грабовський, Валентин. Творення легенди : краєзнавчі нотатки / В. 
Грабовський. - Вид. 2-е, випр. і допов. - Житомир : Полісся, 2008. - С. 100-103. 
Грабовський, Валентин.  "Пливи, вілечко, за водою..." /В.  Грабовський // Грабовський, 
Валентин. Творення легенди : краєзнавчі нотатки / В. Грабовський. - Вид. 2-е, випр. і допов. - 
Житомир : Полісся, 2008. - С. 97-100. 
   Спогади про Михайла Клименка, про свято Івана Купала в с. Левків. 
Грабовський, Валентин. Співець Полісся : [спогади про Михайла Клименка] / В. Грабовський 
// Грабовський, Валентин. Творення легенди : краєзнавчі нотатки / В. Грабовський. - Вид. 2-е, 
випр. і допов. - Житомир : Полісся, 2008. - С. 95-97. 
Грабовський, Валентин. Той, хто розбудив шестидесятників : [спогади про Михайла 
Клименка] / В. Грабовський // Грабовський, Валентин. Творення легенди : краєзнавчі нотатки 
/ В. Грабовський. - Вид. 2-е, випр. і допов. - Житомир : Полісся, 2008. - С. 103-105. 
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Лицар синіх очей весни : до 80-річчя Михайла Клименка. : спогади, фотосвітлини, поезії / 
авт.-упоряд. М. Пасічник. - Житомир : ПП Пасічник,  2006. - 307 с. - Бібліогр.: с. 301-305. 
Михайло Данилович Клименко (1926-1998) : [про життя та творчість : вірші] // Письменники 
Житомирщини. Кн. 1 / [авт.-упоряд. М. Пасічник, П. Білоус, Л. Монастирецький]. - Житомир : 
Пасічник М. П., 2010. - С. 334-340. 
Павличко, Дмитро. Яблуневе натхнення / Дм. Павличко // Павличко, Дмитро. 
Літературознавство. Критика. Т.1: Українська література / Дм. Павличко. – К. : Вид-во Соломії 
Павличко «Основи», 2007. – С. 394-397. 
Шинкарук, В. Ф. Прожив з весною... : (творчий портрет М. Д. Клименка) / В. Ф. Шинкарук, Н. І. 
Колесник // Поліський дивосвіт : література рідного краю: Житомирщина : посіб.-хрестоматія 
в 2-х ч. Ч. І : критичний огляд / за ред. С. О. Пультера. - Житомир : Полісся, 2000. – Розд. Х. - С. 
425-428. - Бібліогр.: с. 428. 
  
Статті 
 
Володіна, Маргарита. З яблуневої рідні : вечір пам’яті Михайла Клименка / М. Володіна // 
Орієнтир 6+1. – 2005. – 10 лют. 
Горай, Ігор. Голос «вічного саду» / І. Горай //Житомирщина. – 2002. – 12 лют. -  С. 5. 
 В обласній універсальній науковій бібліотеці пройшов вечір, присвячений пам’яті 
видатному поету України, лауреату всеукраїнської премії імені Івана Огіенка, нашого земляка 
й сучасника М. Д. Клименка. 
Дерев’янко, Ф. Світанню вірний усе життя : нові книги / Ф. Дерев’янко // Житомирщина. – 
1991. – 11 жовт. 
 В статті розповідається про літературну творчість М. Клименка. 
Мисько, Валентин. Незабутні зустрічі : до 80-річчя Михайла Клименка / В. Мисько // 
Житомирський телеграф. – 2006. – 16 серп. ( № 32). 
 
Садівник : 80 років від народження Михайла Клименка // Житомирщина. – 2006. – С. 6. 
 Коротка довідка та вірші Михайла Клименка. 
Світлояр, Григорій. Лицар поетичного слова : відзначено 80-річчя з дня народження Михайла 
Клименка / Гр. Світлояр // Житомирщина. – 2006. – 2 груд. – С. 8. 
Розповідь про літературно-пам’ятний вечір, що відбувся в Житомирській обласній філармонії 
присвячений Михайлу Клименку. 
  Сидоренко, Марія. Запалю свічу : спогад-нарис / М. Сидоренко // Місто. – 2002. – 5 груд. (№ 
49). – С. 11 ; 12 груд. (№50). – С. 10.  
  Явір, М. Фундатори премій - меценат і родина письменника : / М. Явір // Житомирщина. - 
2009. - 12 листоп. (№ 122-123). - С. 8. 
        Починаючи з 2009 р. ЖОО НСПУ буде присуджувати премію ім. Михайла Клименка та 
премію "Дідусева казка". Щороку в день Михайла, 21 листоп. лауреатам премії будуть 
вручатися значки "Кленовий лист від Клименка" та "Клименків пролісок". 
         Яценко, Володимир. Перша зустріч із журналістами / В. Яценко // Житомирщина. - 2009. 
- 5 берез. (№ 25). - С. 4. 
 Спогади  Володимира Яценка про перше знайомство з Михайлом Клименком та 
журналістами "Житомирщини". 
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Вірші, присвячені Михайлу Клименку 
  
Головецький, В. М. Пам‘яті Михайла Клименка / В. М. Головецький // Письменники 
Житомирщини. Кн. 1 / [авт.-упоряд. М. Пасічник, П. Білоус, Л. Монастирецький]. - Житомир : 
Пасічник М. П., 2010. - С. 23-24. 
Грабовський, Валентин. Вірші на розвітання з Михайлом Клименком / В. Грабовський // 
Кожному мила своя сторона. Ч. 2 : краєзнавчі нариси / упоряд. : Л. І. Бондарчук, Л. С. 
Демченко. – К., 1998. – С. 140-142. 
Остапенко, Б. В. Стежка в хаті : пам’яті Михайла Клименка / Б. В. Остапенко // Письменники 
Житомирщини. Кн. 1 / [авт.-упоряд. М. Пасічник, П. Білоус, Л. Монастирецький]. - Житомир : 
Пасічник М. П., 2010. - С. 115-116.  
Сич (Русич), М. С. Милайлу Клименкові : [вірш] / М. С. Сич (Русич) // Письменники 
Житомирщини. Кн. 1 / [авт.-упоряд. М. Пасічник, П. Білоус, Л. Монастирецький]. - Житомир : 
Пасічник М. П., 2010. - С. 205. 
   
 
Сценарії 
  
Мельник, Н. М. «Буття людське-великий материк…» : Михайло Клименко. Рубаї / Н. М. 
Мельник // Література рідного краю : (розробки уроків). – Житомир, 2005. – С. 21-25. 
  
 
Бібліографичні посібники 
  
Михайло Данилович Клименко : (до 50-річчя з дня народження ) : короткий список 
літератури /Житомирська обласна бібліотека ім. Жовтневої революції ; уклад. Т. Щитікова. – 
Житомир, 1976. – 14 с. 
  
  
 
 

Поетичний вернісаж Михайла Даниловича Клименка 
(рекомендаційно-бібліографічний огляд ) 

  
 

Людям радію : поезія / М. Клименко. – К. : Рад. письменник, 1962. – 103 с. 
  
В цій збірочці  автор у поетичній формі змальовує ліси, людей, які 
щоденною працею своєю звеличують землю, романтику юнацьких 
закоханих сердець.  
  
Цеглину укладати у стіну. 
Чи кущ бузку весною посадити –  
У всьому бачу суть я лиш одну: 
Людина трудиться, щоб людям  

жити. 
Підводиться будівля із зусиль,  
І розхиляє сад розквітлі грона… 
У всьому невимовні щастя й біль,  
Хміль поривань і наша кров червона! 
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                                            «У всьому щастя» 
  
 

Зажнив’я : поезії / М. Клименко. - К. : Рад. письменник, 1966. – 119 с. 
 
 В щирих віршах Михайло Клименко звеличує мальовничу 
природу рідного йому Полісся. Окремий цикл «Сон-трава» поет 
присвячує великому почуттю людини – коханню. 
  
 Знову  і знову 
 ступаю на стежку. 
 Знову шукаю бентежні сліди – 
 Виплели в травах вони мережку, 

    Їх прикриватиму серцем завжди. 
Знову і знову шукаю стежину,  

   Просіку синю в старім сосняку, 
   Дуб співчутливо киває, невпинно 
       Десь жебонить джереливна в струмку 
   Водо прозора! 
   Невже у свічадах  
   Очі блакитні не зберегла? 
   Я ж поривався так щиро, так радо 
   В білу діброву, де мила пройшла. 
   Біла діброва… 
   Була вона білою 
   Од скоролісок, і снігу, й беріз.. 
   Скільки ж тепер не ходжу я, не бігаю – 
   Скрізь не роса, а намистини сліз… 
     «Біла  діброва»    
  

Чорнозем: поезії / М. Клименко. – К. : Рад. письменник, 1977. –  91 с. 
  У збірці поет залишається вірним своїй темі – глибокому 
проникненню в живу природу, в життя трудової людини. Ліричний 
герой поета одухотворений животрепет ними проблемами нашого 
сьогодення, музикою людської душі.  
  
  Щоб синяви черпнути – йду  у ліс, 
  Над просіками небо там глибоке, 
  Між верховіть просочується скрізь 
  І ніжно тішить і милує око. 
  

Щоб радощі відчути,  - до людей 
       Прямуй завжди, у юрби їх рухливі, 
       І вихлюпне захоплення з грудей, 
       Всміхнешся долі, наче поле – зливі. 
   І неба синь, що вийшла з берегів, 
   І руки люду чесні мозолясті 
   Щасливо переллються у твій спів, 
   Застелять серце радістю, мов рястом! 
    «Весняний настрій» 
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Розвидень : поезії / М. Клименко. – К. : Рад. письменник, 1971. – 
103 с. 
 
 Делікатність, тактовність, що виключає будь-яку позу, в 
приєднанні з  любов’ю і глибоким розумінням природи, взаємин 
між нею та людиною – все це ви відчуєте прочитавши цю збірочку. 
  
   На золотому припічку 
   Присіла зоря 
   І дивиться, як сонце хліб випікає: 
   Вдосвіта встало за лісом, 

     Принесло хмизу, 
     Викресало вогню, 
     Замісило тісто в сосновій діжі. 
     Попросило вітрів: 

- Перемісіть, перемісіть, 
       Перегойдайте поле! – 
       …На золотому припічку 
       Присіла зоря 
       І дивиться, як сонце хліб випікає. 
        «Ранкова зоря»             
    

  
Глибока струна : поезія / М. Клименко. – К. : Молодь, 1981. – 88 с. 
 
 Його поезія  пластична, акварельна, переткана тонким 
ліризмом, позначена пошуками нових форм. В збірочці можна знайти 
і класичний традиційний вірш, і верлібр, а також низку мініатюр – від 
рубаї до хокку й танка.       
   
  …Нема страшніших на землі святинь, 
  Як спалена й розтерзана Хатинь. 
  Там повсякчас гудуть скорботно дзвони 

  
*** 

            І грізно будять пам’ять поколінь. 
      І розум наш – матерія… Збагни 
      Цю істину, нема ж бо їй ціни: 
      Сягає до галактик щонайдальших, 
      Шукає там одвітної луни.    
        «Рубаї» 
  
  
  
  
 


