
У мене вечеряв Ісус. Княгиня 
Ольга – велика грішниця, яка 
стала святою : [роман] / 
Володимир Яворівський. – 
Київ : Брайт Букс, 2019.  – 344 
с. : портр.  

Володимир 

Яворівський   

11.10.1942-16.04.2021 

80 років  

від дня народження  

 «І все-таки мудрість не в тому, 

щоби не впасти, а в тому, щоби таки 

впасти й підвестися тоді, коли всі 

думають, що ти впала назавжди…». 
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дні гетьмана Мазепи / Володимир 
Яворівський. – Київ : Брайт 
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           «Більше за очі знає лише серце, але 

його – не намалюєш...». 
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Вони були, вони є : про 
великих українців зблизька, з 
відстані відчайдушних 
юнацьких пригод і чоловічої 
дружби завдовжки в усе 
життя / Володимир 
Яворівський. – Київ : Брайт 
Букс, 2019. – 152 с. : портр., 
фотоіл.  

 

 «Лише перед в'язнем тюремник 

почуває себе вільним». 

Цитати 

 «Ми вже не раз відроджувалися. Щоб 

катам було видніше, кого відстрілювати 

насамперед». 

Автопортрет з уяви : роман. – 
Київ : Радянський письменник, 
1981.  – 256 с. 



Біографічні дані 

Кокора, А.-Л. Володимир Яворівський : 
«Найголовніший ворог України – це 
байдужість нашого люду. Але вона 
справедлива» / Анна-Лілія Кокора // 
Країна. – 2021. – 22 квітня (№ 16). – С.    
23 – 24 : фото. 

 

Наприкінці квітня 1986-го світ потрясла 
катастрофа на Чорнобильській АЕС. Спонуканий 
докором сумління за свідоме чи несвідоме 
«оспівування «мирного» атома», В. Яворівський їде 
в прославлене ним, а тепер сумно відоме всьому 
світові місто і з гідною подиву оперативністю пише 
роман «Марія з полином у кінці століття», 
опублікований у 6 числі журналу «Вітчизна» (1987). 

Катастрофа розкривається переважно через 
долю великої родини Мировичів, яка з волі автора 
з’їхалась у рідне село Городища, розташоване за 
20 км від атомної станції, на похорон батька. Автор 
дає всім стислі, але місткі характеристики, які 
згодом, у міру розвитку подій, доповнюються в 
деталях, у внутрішніх і зовнішніх конфліктах. 
Провести батька в останню путь приїхав із Москви й 
найстарший син – Олександр Мирович, чиє ім’я та 
обличчя «багатьом відоме з газет і телевізійного 
екрана». Адже це він, який «опрацював проєкт 
дешевого, простого, за його власним висловом, 
безпечного, як самогонний апарат, реактора-
мільйонника». У центрі твору – мати Марія 
Гнатівна. Саме через її сприйняття найповніше 
розкривається трагедія. На її долю випало найбільше 
горя і втрат, фізичних і моральних. Авторові 
довелося вислухати чимало докорів за еклектичність 
композиції, «кінематографічність» описів, 
недостатню концептуальну продуманість образу 
Мировича-старшого тощо. На думку критиків, ці 
вади є наслідком поспішності в художньому 
осмисленні подій. 

Портрет В. Яворівського був би неповним, 
якби не було сказано і про те, що не з меншою 
енергійністю, ніж у художній творчості, він 
працював і в публіцистиці, про що свідчать чотири 
збірники творів цього жанру: «Крила, вигострені 
небом» (1975), «Тут, на землі» (1977), «І в морі 
пам’яті джерело» (1980), «Право власного 
імені» (1985). Здебільшого орієнтована  на 
ідеологічні стереотипи часу, це – художньо-
документальна проза, написана переважно в 
невимушеній формі асоціативних роздумів про 
зустрічі з конкретними цікавими людьми. 

Володимир Яворівський народився 11 
жовтня 1942 року в поліському селі Теклівці на 
Вінниччині в сім’ї колгоспника. 

Закінчивши 1964 року філологічний 
факультет Одеського університету, працював у 
редакціях газет, на радіо, кіносценаристом, 
завідувачем відділу прози й заступником редактора 
журналу «Вітчизна». З весни 1989 полишив 
літературу і, за власним зізнанням, «весь пішов у 
політику», ставши депутатом Верховної Ради 
України. 

Здавалося б, уже в перших двох книжках, а 
особливо в повісті «З висоти вересня» автор знайшов 
себе, свій стиль та несподівано зрадив собі й… 
поплатився за це. На початку 70-х у колишньому 
глухому, але мальовничому закутку Полісся – 
Чорнобилі розгорнулося будівництво «мирної» 
атомної електростанції. Спокусившися 
«надсучасною» проблемою, молодий письменник їде 
на будову, занурюється в «біографію» атома та його 
творців і пише роман-хроніку «Ланцюгова 
реакція» (1978). 

З гіркотою він зізнається згодом, що, 
мовляв, «якби було хоча б якесь маленьке знаття про 
те, як примітивно будувалися ті станції, що 
відбувалося «за кулісами»… 

Своєрідним продовженням твору «Оглянься 
з осені» став роман на попередньому буденному і 
прозаїчному сільському тлі «А тепер – 
іди…» (1983) – «химерний роман», як зазначено в 
журнальному варіанті і, за словами автора, – твір, з 
«моментом дива, зміщеннями площини, умовністю». 

Продовжуючи й розвиваючи тему роману 
«Оглянься з осені», зокрема, образи тих веселих 
дядьків, які «наперекір війнам, політичним 
катаклізмам», «неперспективним» селам і негодам 
зберегли в собі моральне здоров’я нашого народу, 
автор прагнув художньо дослідити «хворобу 
совісті», що роз’їдала душі багатьох, відповісти на 
болючі питання: «Чому самотні й сумні ці дядьки в 
старості? Що й кого вони залишають після себе? Де 
й коли допустилися помилки, що не мають на кого 
залишити те, задля чого жили?» 

На початку 80-х виник задум документально 
відтворити в слові трагедію і велич Кортелісів – села 
знищеного фашистами. 

«Вічні Кортеліси» удостоєні Державної 
премії України ім. Т. Шевченка (1984).  

Про письменника 

Чердынцева А. Владимир Яворивский: 
«Свой главный роман еще напишу!» // 
Вечерние вести. – 2005. – 15 дек. – С. 6 – 7. 
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