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Сьогодні сучасні письменники 
продовжують історію написання та 
створення автобіографічних жанрів. 
Здебільшого це прозові та поетичні 
твори, в яких відтворюються реалії 
сьогодення чи біографічні дані митців 
слова. Серед когорти сучасних 
письменників, які пишуть художні 
твори на автобіографічну тему варто 
назвати В.  Родіонова, який є автором 
54 книжок на різноманітну тематику.

Володимир Родіонов – лауреат літе-
ратурної премії України ім. Миколи 
Ушакова (1997), обласної премії 
ім.  Олександра Масельського (1999), 
премії України ім. Володимира Коро-
ленка (2006), муніципальної премії ім. 
Бориса Слуцького (2006), всеукраїн-
ської премії ім. Володимира Сосюри 
(2007), муніципальної премії ім. Костя 

Гордієнка (2007), міжнародної премії 
ім.  Дмитра Нитченка (2009, Австра-
лія), всеукраїнської премії ім. Петра 
Василенка (2013). Нагороджений ме-
даллю Федерації Космонавтики СРСР 
ім. Миколи Рязанського (1993), медал-
лю Космонавтики Росії ім. Івана Коже-
дуба (1995), Правлінням МОО «Льот-
не братство» – медаллю «100 років во-
єнної авіації». Став переможцем місь-
кого конкурсу «Людина року-2000» у 
номінації «Працівник культури». Має 
посвідчення «Дети воєнного Сталин-
града», медаль «Ветеран праці».

Творчість В. Родіонова неодноразо-
во досліджувалася критиками, зокре-
ма відомі праці, які стосувалися пока-
зу особистих проблем письменника. 
Про творчість В. Родіонова писали такі 
відомі майстри слова, як Б. Чичибабін, 
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А.  Філатов, Р.  Третьяков, Ю.  Стадни-
ченко, І.  Перепеляк, Ю.  Герасименко, 
К.  Гордієнко, І.  Михайлин, В.  Кузне-
цов, О. Черевченко, І. Лагоза, В. Рома-
новський, В.  Науменко, А.  Шпиталь, 
В.  Грабовський, В.  Горбатюк, С.  Сапе-
ляк, М.  Коцюбинська ті ін., однак по-
вністю творча спадщина митця слова 
ще досліджена не була. Сказане засвід-
чує актуальність пропонованого до-
слідження.

Інтимна лірика В. Родіонова є чи не 
найбільш “енергонасиченою”. Пережи-
вання та почуття, які вилились у лі-
ричну поезію, постають не просто 
життєво виразними і переконливими, 
а такими, що дають поштовх до гли-
бинних мисленнєвих та емоційних ін-
терпретацій, філософських узагаль-
нень. Деякі аспекти інтимної творчості 
В. Родіонова висвітлені в монографіч-
ному дослідженні Шарової Т. та Зем-
лянської А. Автори монографії «Життя 
як політ: художні домінанти творчості 
Володимира Родіонова» розкривають 
особливості художньої спадщини та 
наголошують на індивідуальній манері 
письма митця слова [6].

Інтимна лірика письменника – це не 
повторення абеткових істин і не дешеве 
хизування літературною вправністю, це 
не сліпучий спалах почуття і природ-
ний вилив його в такій образній формі, 
яка примушує забути і про саму цю 
форму, і про словесну філігранність. 
Вона лишає нам тільки спалах, прониз-
ливість і загальнолюдськість настрою, 
його безмежну вражальність.

В інтимній ліриці В.  Родіонова від-
чувається спрага на довірливе і при-

страсне слово про сокровенність чисто-
ти людських стосунків. Ліричний герой 
поета навдивовиж різний і водночас 
цілісний у сфері інтимних почувань. 
Можна говорити про те, що саме в лю-
бовній ліриці душа поета прагла голосу 
притишеного, інтимно-зосередженого, 
у певних ознаках камерного.

Інтимна лірика В. Родіонова торка-
ється найширшої гами почуттів. У 
його поезіях живуть і свята юнацька 
безпосередність, вразливість найпер-
ших, найяскравіших почуттів, і цнот-
лива несміливість вчинку і слова, і не-
стримність мрії та духовної снаги, 
означеність барв. Слова не служать 
для нього орнаментом картини блідої і 
тривіальної; вони розкривають тільки 
виношене, своє  – і тому, здебільшого, 
незаперечні їх точність, доцільність.

Першою ознакою справжнього лі-
тературного хисту В. Родіонова є тре-
петне й глибоке відчуття первісної 
краси, первісної свіжості найпрості-
шого, “найзвичайнісінького” слова і 
вміння цю красу відкрити – для себе й 
для інших. У своїх поетичних творах 
письменник із впевненістю голосно 
промовляє, наскільки важливо для 
нього жити на своїй Вкраїні.

Для поетичної діяльності В.  Родіо-
нова характерні такі ознаки, як непо-
вторне бачення світу, своєрідне пое-
тичне мислення, правда життя. Поезія 
письменника примушує кожного за-
мислитися над тим, як він живе. Автор 
прагнув наблизити людей до ідеалів 
добра, справедливості, розбудити на-
ціональну свідомість, патріотичні по-
чуття. В.  Родіонов нерідко дає такий 
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сплав художньої думки, вживає таку 
яскраву образну символіку, що в цих 
рядках мужнє кредо поета-громадяни-
на виявляється цілком рельєфно. Пей-
заж у письменника не заспокоює, не 
заколисує дрімотною монотонністю; 
він пробуджує активне почуття, сти-
мулює пошук, неспокій, допитливість:

На злітну смугу знову
подивлюсь –
покинуту, забуту і порожню.
Немає літаків,
та я молюсь
і небосяйний промінець обожнюю 

[3, с. 117].
У творчості В. Родіонова не раз зу-

стрічаємо образи згоряння, заперечен-
ня – для нового відродження: зерна – в 
новій стеблині, людини – в любові за-
ради нового життя, заради вічного 
оновлення життя. Це риси високого 
оптимізму не лише в загально-філо-
софському, а й передусім у соціально-
му плані. Та й сама система образів 
поета, ліричні сюжети базуються, як 
правило, на соціально-конкретному 
матеріалі [1, с. 34].

Мальовничою, сповненою ніжної й 
чуйної душі постає у віршах В. Родіо-
нова українська природа – така рідна, 
близька й водночас наче побачена з 
іншої висоти. У поезії письменника 
прекрасно згармонізовані ліричне й 
епічне начала: одкровення авторського 
“я” поєднуються зі словесним живо-
писом, об’єктивною розповіддю, сю-
жетністю, умінням малювати характе-
ри, відтворювати колорит далеких та 
близьких часів. Щирість, задушевність, 
яскрава, емоційно наснажена образ-

ність, звернення до найсокровенніших 
людських почуттів – основні риси по-
етичної спадщини В.  Родіонова. Бо-
ротьба й кохання, ці, здавалось би, не-
поєднувані поняття, стали лейтмоти-
вом творчості поета. Він намагався 
осягнути складність та неоднознач-
ність епохи, сучасником якої був, за-
вжди залишаючись людиною [2, с. 44].

Активна мистецька спрямованість 
на сучасність та її проблеми, органіч-
ний історизм образного мислення, 
принципи творення глибоко народних, 
національно своєрідних характерів, по-
єднання високого романтичного злету 
думки з проникливим аналізом реаль-
ної дійсності, переосмислення поетики 
народної творчості, вільне застосуван-
ня гіперболізму, символіки – ці й багато 
інших рис Родіонової творчості істотно 
збагатили пошуки української літера-
тури. Проблематику та тематичні обрії 
В.  Родіонова представлено у науковій 
публікації А. Тверитінової та Т. Шаро-
вої. Дослідниці детально подають різ-
номанітні аспекти творчості письмен-
ника, акцентуючи увагу на тематиці, 
проблемах, які піднімав В.  Родіонов у 
своїх творах [4, с. 269].

Отже, упродовж усієї творчості 
В.  Родіонов послідовно тримається 
певного світу тем, ідей, образів. Його 
поезія – пошук. Шукаючи відповіді на 
пекучі питання буття і людини в ньо-
му, поет відкриває для себе прості за-
кони духовності  – ті “відомі істини”, 
які тільки на перший погляд видають-
ся знайденими, а насправді, їх пошук 
триває кожною окремою людиною, і 
суспільством в цілому. Творчість В. Ро-
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дінова можна вивчати самостійно, 
оскільки вона містить цікаві сторінки 
історії, зокрема воєнних подій. На 
основі різноманітних даних можна 
створити електронний засіб навчаль-
ного призначення за творчістю пись-
менника. На цьому етапі можна ско-
ристатися навчально-методичним по-
сібником С.Шарова та Т.Шарової [5].

Вірші В. Родіонова ідуть від біогра-
фії автора, і від того, що він пережив, 
вистраждав, виносив у своїй душі і сер-
ці. І в цьому відношенні поетична доля 
письменника не є винятком. Першими 
поетичними рядками, які написав 
В.  Родіонов були продиктовані його 
любов’ю до роботи. З юнацьких літ Во-
лодимир захоплювався небом, любив 
космос. Саме ця тема слугувала авто-
рові на початковому етапі літературної 
діяльності. Захоплення небом, любов 
до космічних висот  – визначили смак 
письменника до поетичного слова.

Варто зазначити, що проблематика 
художніх творів В.  Родіонова майже 
повністю базується на життєвих колі-
зіях, що формуються у його творчості 
як базис для осмислення. Письменник 
спостерігає за життям, його рухом, 
щоб надалі використовувати цей мате-
ріал. Кожна проблема змальована під 
кутом зору таким чином, що реципі-
єнт може сприйняти бінарні риси: по-
зитивне й негативне, усвідомити світо-
гляд митця й сформувати особисту 
думку, оскільки відсутній кінцевий ви-
сновок. Концепція його творчості  – 
реалістично змалювати проблему й до-

нести її суспільству.
В.  Родіонов став одним із тих пись-

менників, хто невтомно працює над ви-
вченням життя, не створюючи ілюзій та 
вигаданих історій. На злеті своєї літера-
турної діяльності митець вже заглибився 
у світ актуальних його часу проблем і 
продовжує рухатись у цьому напрямі за-
раз. Кут зору митця спрямований на ди-
ференційні проблеми: війни та миру, ду-
ховного та матеріального, загальнолюд-
ського та індивідуального, ролі поета.
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