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КОРОТКИЙ СПАЛАХ  ВЕЛИКОГО ТАЛАНТУ 
(ЗА ТВОРЧІСТЮ ЛЕОНІДА КИСЕЛЬОВА)

У 60-ті роки XX століття в українську літературу ввійшов молодий, але 
талановитий, із великим творчим потенціалом поет – Леонід Кисельов. Його 
називали юним Лєрмонтовим, Пушкіним, Шевченком. Але матеріали його життєпису 
дуже стислі, бо прожив він тільки 24 роки [ 1, с. 12 ].

Метою моєї роботи є знайомство  з особистістю Леоніда Кисельова, як із 
поетом двох мов, бо перші його вірші написані російською, але вони несуть потужний 
заряд національно-державницької ідеї;  як із митцем справжнім, небуденним, який 
ішов творчим шляхом, осяяним сонцем Шевченка; як із поетом-лицарем, українським 
Майстрем слова з піснею в душі.

Йому в цьому році виповнилося б 60 років. Він пішов із життя 38 років тому. 
За цей час багато води утекло та стільки сталося змін, що вистачило б на 100 років 
нормального історичного періоду, якщо допустити, що такі періоди коли-небудь 
бували. Шістдесятиріччя Кисельова проходить непомітно. І це особливо прикро, 
оскільки він належить до тих нечисленних поетів другої половини ХХ століття, які 
багато в чому випередили свою епоху [ 3 ].

Біографії у нього не було. Навчався в школі, вступив на філологічний 
факультет університету, не встигнувши його закінчити, помер у 22 роки від, в той час 
невиліковного, лейкозу.

Творча ж його біографія багата звершеннями та подіями духовного виміру.
Вперше його вірші були опубліковані за ініціативою О. Твардовського (він був тоді 
головним редактором у «Новому світі») в березневому номері 1963 року. Їх було 
всього два. Друге називалося «Царі». 

Це були вірші 16-річного хлопчика. І вік його тут, звичайно, відчувається: 
«дико» дивувався – шкільний жаргон тих років. Та й в пропозиції підірвати «Мідного»  
вершника бачиться дитячий максималізм     [ 2 ].

Вірші Л. Кисельова російською мовою графічно ясні та точні, стиль їх 
прозорий, часто вони афористичні, ще частіше в них присутня легка іронія, 
самоіронія, м'яка насмішкуватість. Вони насичені ремінісценціями, поетичними 
асоціаціями, так званими вічними образами. Ці образи (Дон Жуан, Дон Кіхот, Гамлет, 
Офелія) не стільки міфологізовані, скільки втілені у своєрідні притчі.

Кисельов – майстер лаконічною деталі. Навіть на початку свого шляху він 
уникав описів, ніби легко обходився без них. За рівнем інтелектуальної напруги, 
за рівнем поетичного пошуку його вірші навіть ранні російськомовні мають мало 
аналогів в поезії того часу[ 3 ].

Заслуговує окремого великого дослідження тема – «Т. Шевченко у творчості 
Л. Кисельова». Ця тема органічно вписується в загальний аналіз текстів поета ХХ 
століття, але вона досить велика та складна. У неї входять не тільки ремінісценції – 
відзвуки шевченківських мотивів, приховані та відкриті, але й образи, сміливо взяті 
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у Шевченка і перенесені в новий величезний історичний простір. Вона природна, 
міфологізована, бо все відбувається і вчора, і сьогодні, і завтра – і завжди. Згадаймо, 
хоча б один вірш, назва якого прямо взята у Шевченка – «Катерина», де образ молодої 
матері з дитиною на руках перенесен в особливий засніжений містичний простір [ 1, 
с. 72 ]. 

Вважаючи Кобзаря серцем і мудрістю нації, він сприйняв від свого великого 
вчителя життя і поезії основний заповіт – підтверджувати власним життям виболені 
строфи. Тому так вражають нас поезії, сповнені чистотою мислення,відвертістю про 
головне та тихою юначою мудрістю:

«Пам’ятайте серцем: наша мова – пісня, і в словах – любов».
Збірка поезій Л. Кисельова, яка побачила світ уже після його смерті, має 

назву «Остання пісня». На нашу думку, більш влучної назви не підібрати. Так, ці 
поезії стали першою і останньою піснею, але піснею творчою, потужною, яскравою, 
гуманістичною. Піснею, яка відкрила світу цілий талант.

Безсумнівно, існує органічна цілісність творчості Кисельова, як тоді 
говорили, майбутнього Лермонтова,  можливо й Шевченка– все, що встиг створити, 
що об' єднує в єдиний художній феномен його російські та українські вірші. Це 
– особистість поета, його духовне життя, наділене єдиним творчим поривом, 
прагненням до добра і світла [ 4 ].

Леонід Кисельов писав російською, проте, за два роки до смерті, перейшов 
на українську. Чому? Мабуть, відповідь можна знайти на сторінках батькової книжки 
«Веселий роман». На запит «А чому українською мовою?» Леонід відповів: «А ось 
цього я не вмію пояснити. Я так відчуваю. Та якщо вважати поезію одним із засобів 
самовизначення, то доведеться примиритися з тим, що я саме так самовизначаюсь». 
«Леонід Кисельов, — писав І. М. Дзюба, — був одним із перших хто зрозумів: для 
того, щоб стати  на твердий громадянський и політичний ґрунт, треба зрозуміти 
потреби і права українського народу, треба визначити своє ставлення до українського 
відродження, оновлення... І власне ставлення визначив однозначно: від співчуття 
перейшов до глибокої внутрішньої перейнятості» [ 1, с. 56 ].
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