«Олег – із під
козацьких степів,
славного
козацького роду…»
(до 55-річчя поета О.М. Гончаренка)

МОЛИТВА ЗА ВСІХ
Мій господи! Сьогодні я молюсь
за друзів, що пішли й не повернулись,
яких в журі столиць і захолусть,
адреси зрадивши, мій віщий оминув лист вернув назад мені і прощення порив,
і вибачення маревну надію.
Цей час мене чеканням підкорив...
Я грішний тим! Але просить не смію
за себе - про відпущення гріхів.
Прошу тебе, Мій Отче, за достойних!
Звільни їх од негод і од страхів,
і... од фатального набою у обоймі.
Од сумніву та болю одведи.
Спаси од хворості, і втрат, і несвободи.
Не дай ненависті. Не присуди біди.
Дай вірний шлях і у глибинах - броди.
Даруй любові й невідчутності вини.
Пошли можливість повернутися їм, Боже.
Вчини так, щоби, повернувшись з далини,
вони на мене не дивилися вороже.
Даруй їм здійснення їх заповітних мрій.
Спини вітри і задуми, зловісні.
Добром наснаж всіх! Істину відкрий!
І дай натомленим їх дім і хліб, і пісню!
Твоєї милості не бачу берегів:
для нас у тебе милосердя досить.
Тому всього цього прошу й для ворогів,
якщо... ніхто за них, крім мене, не попросить.

Гончаренко

Олег

Миколайович

народився 5 серпня 1959 р. в м. Теміртау
Карагандинської області (Казахстан). В 1962
році родина переїхала до Мелітополя, де
майбутній письменник закінчив вісім класів, а в
1976 році Мелітопольське технічне училище
№5.
Працював
складальником
корпусів
металевих суден у Чернігівському порту.
Деякий час працював слюсарем, ливарником,
майстром, оператором заводської котельні.
Навчався в Мелітопольському автомоторному
технікумі та Мелітопольському державному
педагогічному інституті.

Почав писати вірші ще в шкільні роки. З 1984
року його поезії постійно друкувалися в
обласній періодиці.

Друкувався також в армійських газетах, журналах «Прапор»,
«Березіль», «Дніпро», альманахах «Вітрила», «Хортиця», «Великий
Луг» тощо. Окремі вірші звучали на республіканському й обласному
радіо та телебаченні.
Чисельні публікації привернули до нього увагу видавців. Одна за
одною вийшли в світ книги «Крони дитинства» (1988), "Петрогліфи"
(1991), "Тяжіння сонця" (1992), «Мрія і любов» (1996).
Олег Миколайович - автор багатьох збірок поезій. Він активно
займається перекладацькою діяльністю, тим самим надаючи
можливість українському читачу ознайомитися з творчістю
іншомовних літераторів.
Член Національної спілки письменників України з 1993 року.
Олег Гончаренко – самобутній, талановитий митець, твори якого
високо оцінюють Д. Павличко, Г. Лютий, А. Рекубрацький та інші
відомі літератори.
Уклав у співавторстві із Н.В. Зайдлер хрестоматію літератури
рідного краю «Літературний світовид Мелітопольщини».

Лауреат премій:
імені М. Андросова (1989 р.),

заохочувальної премії Спілки письменників України та фонду
«Літературна скарбниця» (1992 р.),
Міжнародної премії імені Богдана Нестора Лепкого (2006 р.),

премії фундації україністики імені Воляників-Швабінських
Українського вільного університету в Нью-Йорку (2007 р.),
Полтавської єпархіальної премії імені преподобного Паїсія
Величковського УПЦ КП (2012 р.),
Всеукраїнської премії імені братів Богдана та Левка Лепких (2013).

На найбільшому кущі троянд у пору його
найактивнішого цвітіння неможливо знайти дві
однакові квітки. Так і у світі людей... Природа
влаштована дуже мудро, вона не припиняє
вражати
своїми
барвами,
мудрощами,
талантами. Особливо це стосується митців.
Один із них - письменник, член НСПУ Олег
Миколайович Гончаренко, ім’я якого відомо не
тільки в нашій країні.
У фондах Центральної міської бібліотеки
ім. М. Лермонтова м. Мелітополя
зберігається література про митця та його
творчий доробок, з яким можуть ознайомитися усі
шанувальники творчості Олега Гончаренка.

… Мені не досить «досита» і «досі»:
Я жадібний до знань (я - жлоб життя!)…

Письменники Запорізького краю / [упоряд. І.Т. Купріянов]. –
Запоріжжя : Хортиця, 2002. – 580 с.
До книги ввійшли літературно-критичні статті та нариси про
письменників (членів Національної спілки письменників України),
життєвий і творчий шлях яких тісно пов'язаний із Запорізьким
краєм. Один з таких письменників – Олег Гончаренко. Про нього
пишуть так: «Такі поети, люди з таким духовним космосом, не
можуть жити без Батьківщини із усіма її складовими – до
найбуденніших…»
Це перше подібне видання за всю історію Придніпров’я.
Підготували його письменники, літературознавці, журналісти.
Гармонія бунту : бібліогр., літературозн. та рец. статті за
творчістю Олега Гончаренка : наук. вид. - Запоріжжя : ВУТ
«Просвіта» ім. Т. Шевченка, 2009. – 124 с.
Збірка
«Гармонія
бунту»
містить
літературознавчі та рецензійні статті
письменника, члена НСПУ Олега Гончаренка.

бібліографічні,
за творчістю

Літературний світовид Мелітопольщини :
хрестоматія / упоряд. : Зайдлер Н.В., Гончаренко
О.М. – 2-ге вид., випр. і допов. – Мелітополь : Вид.
будинок ММД, 2010. - 488 с.
Цей посібник – панорамний ретроспективний
огляд літературного доробку письменників, чию
долю та чий талант було освячено квітучою гілкою
черешні й полиновим подихом степу, гірким
пороховим димом і поривом азовської хвилі –
наснажено землею Мелітопольщини. Книга стане в
пригоді вчителям, учням середніх шкіл, студентам,
музейним працівникам – усім допитливим і
небайдужим умам, усім мрійливим і крилатим
душам…
У посібнику шанувальники творчості Олега
Гончаренка мають змогу знайти його вірші та
коротку біографічну довідку.

Мій Господи! Й вродився не на зле я,
й не раб «тому, хто по душі шкребе»:
вмиваючись тут кров'ю і землею,
все ж вистраждав цю віру і тебе.
Твій хрест скривавлений
десь люто вирвав з тверді,
перехрестивсь навідліг і несу,
в надії на Епоху Милосердя,
Любові Еру, Істину Ясу…

Гончаренко О. Мрія і любов : поезії / О. Гончаренко. –
Запоріжжя : Хортиця, 1996. – 138 с.
«Мрія і любов» - одна з найперших виданих книг члена
Національної спілки письменників України Олега Гончаренка. У
ній поет звертається до вічної теми красного письменства всіх
часів і народів – теми любові до Жінки. Доброта, Щирість, Віра
у вічність і незайманість цього найпрекраснішого людського
почуття червоною ниткою пронизує його трепетні, ліричні
вірші.

Гончаренко О. Світ очей моїх : поезії / О. Гончаренко. Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2003. – 128 с.
В книзі “Світ очей моїх” вірші Олега Гончаренка пружні, почоловічому стислі, філософські, драматичні. В них мало, або й
зовсім немає, словесного “малясу” – є рух, є болісне
пульсування серцевого м’язу, є відчуття Сонця і Космосу.
Вчитуючись, можемо співвідчути світосприйняття поетом
самого-себе, життя, друзів, любові, власної творчості.

Гончаренко О. Фантастичне купуасу / О. Гончаренко. –
Мелітополь : Мелітоп. друкарня, [2003]. – 32 с.
Після книжок філософської лірики О. Гончаренко несподівано
видав збірку ”Фантастичне купуасу”, в основу якої лягла народна
творчість. Автор лише “олітературив” її, надавши форми
віршованої гуморески.

Гончаренко О. Шесть часов вечера после весны : стихи,
шансон, венок сонетов / О. Гончаренко. – Мелитополь, 2004. –
112 с.
Олег Гончаренко – один из талантливейших поэтов города
Мелитополя, пишущий одинаково превосходно, как на русском,
так и на украинском языках. «Шесть часов вечера после весны» книга стихов, проникнутая чувством глубокого лиризма,
самобытного отношения к затронутым темам, своим подходом,
своей индивидуальностью.

Гончаренко О. Дорога крізь хату : поезії / О. Гончаренко. –
Запоріжжя : Дніпровський металург, 2004. – 216 с.
«Дорога крізь хату» – збірка поета, в якій поєднані лірика й
епос. У розділах: «Та мрія – Таврія...», «Загальний зошит» автор
постає як люблячий син своєї землі, що вболіває за її долю,
розмірковує про сенс життя. Його високий зеніт, полудень
власного віку вимережено у мініатюрі «В передчутті
майбутнього».
Поет влучно передає внутрішній світ і дорослого і малого,
створюючи тим самим своєрідну казку, казку самого життя.
Гончаренко О. Серцебуття : поезії / О. Гончаренко. –
Запоріжжя : Дніпров. металург, 2005. – 272 с.
До книги Олега Гончаренка «Серцебуття» ввійшли кращі
поезії багатьох років. Інтимна, громадянська лірика мініатюри і
сюжетні вірші. Вражає розмаїття тем і настроїв.
Віримо, перед читачем постає поет всеукраїнського
звучання.

Гончаренко О.М. Крилогія Вічної Гордії (Книга Рути) /
О. Гончаренко. – Мелітополь : Люкс, 2009. – 656 с.

У Книзі Рути українського поета, члена НСПУ Олега Гончаренка
«Крилогія Вічної Гордії» подано три раніше видані її складові:
«Храм голосів», «Собор одкровень», «Зірка Вітанія».
В «Крилогію Вічної Гордії» увійшли також тексти, які з різних
причин були виключені при виданні окремішніх її книг.
Повертається також досі не друкована об’єднуюча лінія цього
філософсько-романтичного трактату. Нею стає негаснучий з
покоління в покоління біль Полтавської битви. По суті – це
воздвигнення досі не існуючого на тому полі бою пам’ятника
«Українцям від українців».
І дочитавши, ми таки перемагаємо Вселенське Зло, від
найшовши Себе, Господа свого, свою Основу.

Гончаренко О. Храм голосів: Діалоги безсонного заповіччя /
О. Гончаренко. – Мелітополь : Мелітополь, 2006. – 156 с.
«Храм голосів» (діалоги безсонного заповіччя) – це книга, в
якій ми проходимо разом з автором тернистий шлях віднайдення
власного «Я», повернення чуття приналежності до Роду, здобуття
права на вишнє звання Українця. Вона по суті путівник повернення
душі від “скіфа” до Українця. Озиваються до нас голоси Матері,
Правди, Батьківщини, Совісті, Любові, Пісні…
Вірші просякнуті тривогою за долю Народу, Мови, Особистості,
України.
Гончаренко О. Собор одкровень (Окличні Знаки... Окличні
Злаки...) / О. Гончаренко. – Мелітополь : Мелітополь, 2006. - 212 с.
«Собор одкровень» (Окличні Знаки… Окличні злаки…) – це
проща заради воскресіння віри, заради відродження та
утвердження себе, уже як Українця, в гуманітарному Космосі
людства.
У збірці поезій “Собор одкровень” знову повертається до нас
Саметойя – прозрілий Українець, що крізь сумніви, болі, помилки,
гріхи навіть, резонуючи на тривожний сполох Знаків Окличних і
Злаків Окличних, уперто прямую, проторюючи дорогу людству
усьому, до Істини, до Сенсу, до Спасіння.

Гончаренко О. Зірка Вітанія (Теодицея Родинного
Фотоальбому) / О. Гончаренко. – Мелітополь :
Мелітополь, 2007. – 240 с.
«Зірка Вітанія» (Теодицея сімейного фотоальбому)
– це змаг, це труд, це вірш, покладені на подвиг
сотворення власного Материка, це пророцтво визначення
України, як землі обраного Богом народу.
Книга «Зірка Вітанія» - це третя частина «крилогії».
Втім вона легко читається і як самостійний твір. Це
своєрідний роман, написаний в жанрі теодицеї. Це трактат
на виправдання світу, спроба примирення свого
окремішнього «Я» з безмежним топосом нашого
існування, спроба віднайдення єдино-свого місця в
Божому космосі вічності.

Гончаренко О. НАголоси і наголОси (сага про Спрагу) /
О. Гончаренко. – Мелитополь : Люкс, 2007. – 256 с.
Ця книжка - поетично-публіцистичне продовження
Крилогії. У ній уже адаптований до власного «Я» головний
герой Мудрий Сторож (Саме-Той-Я) шукає і знаходить
відповіді на одвічні питання Людства. Це й своєрідне
«вимушено вибране»… Це поле бою… Це місце зустрічі…

Прохін В. Контражур натхнення : худож.-поетич. вернісаж /
В. Прохін, О. Гончаренко. - Мелітополь : Люкс, 2010. – 31 с.
Це – фієста, маленький карнавал для серця і душі, заповітне
свято повного вивільнення почуттів! Отож, просто святкуймо,
тепер уже без даремних замислювань про «корисність» і
«некорисність», «правильність» і «неправильність». Серце і душа
не підведуть, самі узявши на себе та для себе найпотрібніше, що
й допоможе вам «зануритися в стан емоційного екстазу».

Гончаренко О. Український порідник :
поетичний оракул віри, надії, любові /
О. Гончаренко. - Мелітополь : Люкс, 2011. –
382 с.
Книга містить 366 віршів добра, надії, віри
та любові – по віршу на кожен день року.
Можливо у ній і не подано відповідей на всі
вічні питання людства, але окремий золотий
Українець щоранку відтепер має можливість
віднайти для себе єдино йому потрібне
благе Слово на день грядущий. Автор віщує
Україні її обраність та передрікає кожному з
нас щасливу, достойну нас долю. Будьмо! Бо
ми того варті!

Гончаренко О. Катрени оголошених картин (навіяне
живописом Івана Марчука) / О. Гончаренко. – К. : Фенікс,
2011. – 512 с. : іл. ; диск.

Збірка віршів О. Гончаренка про «зарозумілий» і не
кожному зрозумілий світ безберегого художника Івана
Марчука.

Гончаренко О. За Емінеску… до себе… (співи –
переспіви) / О. Гончаренко. – Мелітополь : Люкс, 2012. –
212 с.
Ця книга – натхнений душевний порив, святе намагання
Поета, Українця повернути, хоч по можливості, душевні
борги ближнім своїм, рідним своїм, історії, часові,
материнському Всесвітові – пресвітлій Молдові.

Фото-поетична трилогія про
Мелітопольщину та її жителів.
В основу фото-поетичного колажу лягли вірші
мелітопольського поета Олега Гончаренка. А роботи
мелітопольських фотографів Сергія Крилова, Олександра
Колчинського, Катерини Чернікової, Ірини Левченко, Кирила
Корольова, Вадима Стойчева, Олексія Хлюпіна допомогли
поезії розкритися і зазвучати.

Балицький Є. Мелітопольська паралель: фото-поетич.
колаж / Є. Балицький, О. Гончаренко,
С. Крилов. –
Мелитополь : Люкс, 2011. – 40 с.
Ця книга – освідчення в любові до рідної землі трьох
талановитих, небайдужих людей. Ця книга – заклик землякам
до повернення у рідне, у своє. Ця книга – запрошення гостей у
черешневий, медовий край, у дивосвіт Превічного Степу.

Балицький Є. Столиця Черешнева Столиця : фото-поетич.
колаж / Є. Балицький, О. Гончаренко. – Мелитополь : Люкс, 2011. –
48 с.
Друга книга серії, розпочатої зі збірки «Мелітопольська
паралель». В ній автори словом і світлинами висловлюють щире
почуття любові та поваги до ближніх своїх – земляків-мелітопольців.

Балицький Є. Медовий блюз : фото-поетич. колаж /
Є. Балицький, О. Гончаренко. – Мелитополь : Люкс, 2012. –
46 с.
Цією «щасливою книгою» автори доводять до
весіннього фінішу Мелітопольську Трилогію.

Гончаренко О. Молитва за любов (Вибране з
серця). / О. Гончаренко. – Мелітополь : Люкс,
2013. – 250 с.
“Молитва за любов” – найновіша книга поезій
Олега Гончаренка. До неї увійшли нові і вибрані
твори любовної та інтимної лірики. Здається, в
однім чорно-білому томику так легко і просто
вмістилось життя. Що ж, чоловіки у любові –
дальтоніки… Зате ж, так - чіткіші й різкіші чуття!

