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Лариса Мірошниченко

“ЧИСТІ ХВИЛИНИ ВПІЗНАВАНЬ І РОЗУМІННЯ…”

У ці дні прощання з Михайлиною 
Коцюбинською  якось  особливо 
виразно чую її голос із неповторним 
дзвінким тембром… А з ним просто 
“на дотик” відчуваю близькість її 
душі, чар тих живих довірливих 
інтонацій, що не перервалися… То 
були, за її висловом, “чисті хвилини 
впізнавань і розуміння”…
Читаю -перечитую  ї ї  книжки , 

в д и в л я ю с ь  у  п о д а р о в а н и й 
фотозн імок .  Немовби  вперше 
розглядаю  її рукописи і бачу за 
ними її пальці якоїсь неймовірно 
оригінальної форми… Останнього 
року  через  хворобу  хвилинами 
“відкриттів” – найширшого діапазону 
– вона змушена була ділитися не в розмові, а на папері, в автографах. Тамуючи 
біль, добиралася в інститут. Чотири години висідити за столом над архівними 
документами – то була остання межа, і то була рідкісна можливість, відведена 
їй для “розкоші спілкування людини з людиною”…
По-дитинному, якоюсь проникливою теплотою засвічувалися її очі, і, ніби 

приховуючи якусь несподівано теплу приємність, вона тихенько кликала до 
себе, виймаючи з привезених паперів дорогоцінний аркуш із рукописним 
текстом. Це були не її власні тексти, але з якою пронизливою радістю 
вона їх переписувала… І тепер нестримно хотіла ще раз пірнути в духовну 
глибінь цих одкровень, як казала, прочитати “у дві пари очей” і подарувати 
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Михайлина Коцюбинська і Євген Сверстюк
“...Двоє стареньких шістдесятників ...”
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переписане для “вічного свята серед буднів”. “…Повести за собою думку й 
душу людини, спонукати її відірватися від “корита”, замислитися над вічним і 
нескороминущим, не боятися високих слів, якщо за ними стоять високі істини“, 
– немовби писала про себе, характеризуючи свого побратима-шістдесятника 
Євгена Сверстюка.
Один із таких текстів, переписаних рукою Михайлини Коцюбинської, 

сприймаю як молитовний знак її Душі, як прорив до чистих сфер її Духу, до 
вистражданого всім життям кредо. Справді, то було подароване їй прекрасне 
відлуння власних думок та ідеалів письменником, про якого писала: “Люблю 
я його дуже. Це один з моїх “святих”.
Ось цей рукопис.


