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ЛП
“КОРОНАЦІЯ СЛОВА” 2011

“Коронація Слова” створює для вас нову хвилю 
української літератури – яскраву, різножанрову, 
захоплюючу, яка є дзеркалом сьогодення і скарбом 
для майбутніх поколінь”.

Юрій Логуш,
Голова Правління ЗАТ “Крафт Фудз Україна”, 

ініціатор проекту

У квітні 2011 року відбувся одинадцятий Всеукраїнський конкурс романів, кіносценаріїв, п’єс та 
пісенної лірики “Коронація Слова”, заснований за підтримки бренду найпопулярнішого українського 
шоколаду “Корона” в 1999 р. Побачило світ уже понад 100 романів, а торік Люко Дашвар отримала 
почесну відзнаку Конкурсу за найбільший тираж – понад 100 000 прим.

Переможці цьогорічного конкурсу
У жанрі роману: перша премія – “Мантра-омана” Вікторії Гранецької (Вінниця), друга – “Три 

таємниці Великого озера” Наталії Тисовської (Київ), третя – “Стовп самодержав’я, або 15 справ Івана 
Підопригори (спогади службовця царської охранки)” Юрія Камаєва та Владислава Івченка (Суми); для 
дітей до 6 років, 7–12 років та 13–18 років: “Терезка з Медової печери” Наталі Пасічник (Теребовля, 
Тернопіл. обл.), “Зелен день, або чарівні русалчині коралі” Оксани Радушинської (м. Старокостянтинівка, 
Хмельниц. обл.), “Перемагаючи долю” Олександра Зубченка (Вишгород, Київ. обл.).
У жанрі кіносценарію: спеціальна відзнака – “Садок Вишневий...” Ірен Роздобудько та Олеся Саніна (Київ); 

перша премія: “Борода” Дмитра Сухолиткого-Собчука (Київ), друга – “Перше вересня” Алли Тютюнник 
(Херсон), третя – “Вулкан” Романа Бондарчука, Дар’ї Аверченко, Алли Тютюнник (Київ та Херсон); для 
дітей: перша премія – “Острів здичавілих свиней” Євгена Чвірова (м. Енергодар, Запоріз. обл.).
У жанрі п’єси: велика сцена – перша премія “Віктор, або Чорнобильська дитина” Сергія Васильєва 

(Київ); експериментальна та камерна сцена: перша премія – “Людина у підвішеному стані” Павла 
Ар’є (Кельн, Німеччина); для дітей: перша премія – “Цирк Івана Сили” Олександра Гавроша 
(Ужгород).
У жанрі “Пісенна лірика”: спеціальна відзнака – “Вітри” Марії Влад (Київ), перша премія – “Скляний 

звіринець” Ірини Цілик (Київ), друга – “Навіщо я?” Юлії Мусаковської (Львів), третя – “Подаруй мені 
сон” Катерини Танчак (Івано-Франківськ); для дітей до 6 років: перша премія – “Я у мами помічниця” 
Миколи Грабовського (Київ); для дітей 7–12 років: перша премія – “Равлик” Каріни Лінової (Київ).

В.Л.

           

X ГОГОЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ В ПОЛТАВІ

18-20 квітня 2011 року на базі Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка відбулася міжнародна наукова конференція “Х Гоголівські читання”, співорганізаторами 
якої виступили Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Полтавська обласна державна 
адміністрація та міська рада, Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи 
Ярошенка, Національний музей-заповідник М. В Гоголя (Гоголево), “Дім М. В. Гоголя” – меморіальний 
музей і наукова бібліотека (Москва). Гоголезнавці України, Росії, Польщі приїхали до Полтавщини – 
джерела натхнення і творчості митця, центру його міфопоетичного космосу. Ювілей наукових читань 
на честь М. В. Гоголя в Полтаві відбувся після 200-річчя письменника, під час святкування якого 
були підбиті підсумки розвитку гоголезнавства й визначено нові напрямки досліджень. Гоголівські 
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читання в Полтаві започатковані 1984 року, у них традиційно брали участь такі провідні вчені, 
як Ю. Манн, І. Золотуський, Ю. Барабаш, Н. Крутікова, Т. Маєвська, М. Жулинський, М. Сулима, 
П. Михед, Т. Свербілова та ін. 
Кафедра зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка постійно розширює контакти з гоголезнавцями України й світу, веде велику наукову 
роботу з вивчення доробку М. В. Гоголя. Очолює кафедру відомий літературознавець проф. 
О. Ніколенко, котра має досвід поєднання текстологічних досліджень (останнє з яких – монографія 
”Столичний текст Гоголя і Булгакова“) із широкою просвітницькою діяльністю (вона автор і ведуча 
трисерійного документального фільму ”Дороги Гоголя“, що отримав Державну премію імені Івана 
Франка 2009 р., Полтавську обласну премію імені Панаса Мирного 2009 р.). 
Десять гоголівських конференцій визначили коло наукових тем для обговорення та подальших 

досліджень: ”Феномен М. Гоголя“, ”Поетика творів М. Гоголя“, ”Творчість М. Гоголя в контексті світової 
літератури“, ”Особливості мови М. Гоголя“, ”Вивчення творів М. Гоголя“. Науковий досвід у таких 
рубрикаціях увійшов до п’ятитомного видання “Гоголівські читання в Полтаві” (2009). 
Виступи пленарного засідання Х Гоголівських читань були об’єднані етнокультурними аспектами 

біографічних і текстологічних досліджень. Доповідачі презентували наукові школи Санкт-Петербурга, 
Києва, Харкова, Дніпропетровська, Ніжина. М. Наєнко (Київ) відкрив пленарне засідання доповіддю 
“Гоголівські візії в “Записках українського самашедшего” Ліни Костенко”, обравши для аналізу 
найновіший роман української письменниці. Словами героя Ліни Костенко вчений підсумував: 
“Російський він письменник чи український? Навіть почали писати сукупно російський і український. Ні. 
Звичайно ж, Гоголь – це російський письменник, але це – український геній”. Суголосною була й доповідь 
Ю. Барабаша (Москва) “Свого язика не знає…”, або Чому Гоголь писав російською”: “Віддаючи”, 
згнітивши серце, Гоголя російській літературі, ми ні на хвилину не забуваємо, що в тій літературі він 
залишався “геніальним українцем”. Сам учений не зміг виступити на пленарному засіданні, але своє 
блискуче за змістом і формою дослідження лінгволітературного “біному” Миколи Гоголя надіслав до 
оргкомітету конференції як стендову доповідь, яку жваво обговорювали на секціях і в кулуарах. 
У доповіді О. Андрущенко (Харків) ”К интерпретации одного из фактов биграфии Н. В. Гоголя“ 

була запропонована універсальна матриця аналізу гоголівських сюжетів та біографічних легенд – 
жанр “былички” – “несказочной устной прозы, мемораты о сверхъестественных явлениях, якобы 
имевших место в действительности”. О. Калашникова (Дніпропетровськ) висвітлила інтертекстуальні 
зв’язки гоголівських творів із попередніми тенденціями російської та світової літератури, зокрема 
жанром казки. В. Денисов (Санкт-Петербург) виступив на тему ”О биографическом факторе в раннем 
творчестве Гоголя”, де зробив огляд тих історичних фактів і постатей, які супроводжували дитячі та 
юнацькі роки письменника, а згодом дали підґрунтя для зображення літературних героїв. Класичну 
проблему народності ранніх повістей Гоголя порушила у своєму виступі “Народность “Вечеров на 
хуторе близ Диканьки” Н. В. Гоголя как литературоведческая проблема” Н. Жаркевич (Ніжин). З іншими 
біографічними, культурологічними та автобіографічними розвідками учасники ознайомилися зі стендових 
доповідей В. Воропаєва (Москва) – “Паломничество Н.В. Гоголя по святым местам”, П. Михеда (Київ) 
– “Автобіографічна повість М. В. Гоголя “Повар”: задум і художній профіль”, Г. Самойленко (Ніжин) – 
“Гоголівський репертуар у театрі корифеїв (М. Кропивницький, М. Садовський)”, директора московського 
“Дому М. В. Гоголя” В. Вікулової – “Комплектование музейных фондов московського “Дома Н. В. Гоголя”, 
які надали не лише тексти виступів, а й відеоматеріали. Полтавські науковці на пленарному засіданні 
були представлені доповідями ректора педуніверситету М. Степаненка (“Гоголівські шляхи Олеся 
Гончара”) та О. Ніколенко (”Повість М.В. Гоголя “Тарас Бульба” як національна епопея“). 
Чимало виступів було виголошено на секціях “Поетика М. В. Гоголя”, “Творчість М. В. Гоголя в 

контексті світової літератури”, “Проблеми вивчення біографії та творчості М. В. Гоголя”, “Особливості 
мови творів М. В. Гоголя”. Продовженням наукових дискусій стала культурна програма конференції. Її 
учасники побачили ікону Миколи-Чудотворця (Диканського), якій молилася матір М. В. Гоголя і яка зараз 
перебуває в експозиції Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка. 
Полтавський академічний музично-драматичний театр імені М. В. Гоголя презентував власну версію 
гоголівської “Шинелі”, перед учасниками виступили й студенти з фольклорного гурту “Жива вода”. 
Завершальний день конференції був присвячений подорожі гоголівськими місцями Полтавщини – 

Диканька, Гоголево, Яреськи, Великі Сорочинці, Велика Обухівка, Хомутець, Миргород. Відвідування 
тих родових маєтків, які сформували українського генія, важко назвати просто екскурсією, скоріш 
це була наукова експедиція, прокладена Управлінням культури Полтавської обласної державної 
адміністрації (начальник Г. Фасій) та викладачами кафедри зарубіжної літератури. Учасники 
висловили ідею проведення в межах Гоголівських читань конференції “Українські та російські 
культурні гнізда XVIII-XIX ст.”, що дала б змогу розширити контекст і поговорити не тільки про родину 
Гоголів, а й про Капністів, Трощинських, Кочубеїв, Муравйових-Апостолів та багатьох ін. 

 Ольга Орлова
Отримано 19 травня 2011 р. м. Полтава

           


