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ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО 
ДОРОБКУ ВІКТОРА БОРОТИ

Реферат. Робота присвячена дослідженню особливостей 
літературного спадку урумського поета Віктора Бороти 
як оригінального вияву його образного мислення. Автором 
висвітлено жанрово-тематичне розмаїття поетичної 
спадщини В.Бороти, охарактеризовано джерела творчості 
митця, визначено місце поетичної творчості В.Бороти в 
літературному процесі. 
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Актуальність дослідження зумовлена недостатнім ви-
світленням у вітчизняному літературознавстві літературного 
доробку греків Приазов’я загалом і творчого доробку урумсь-
кого поета – В. Бороти. Спроба розглянути світоглядні засади 
творчості грецьких митців Приазов’я є особливо актуальною 
сьогодні – за умов підвищеного інтересу до літературно-ми-
стецького руху греків Приазов’я, оскільки література у всі 
часи залишалася суттєвим засобом етнокультурного самови-
явлення. Вивчення творчості грецьких літераторів дозволяє 
скласти цілісне уявлення про еволюцію етнокультурної самоі-
дентифікації цієї гілки грецької діаспори в Україні з давнього 
часу, а особливо з часу переселення греків з Криму на Донець-
ке Приазов’я. 

Мета  статті – висвітлити жанрове та тематичне розмаїт-
тя поетичної спадщини В. Бороти, простежити основні концепти 
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ідейно-тематичної спрямованості творів митця, вказати на 
значення спадщини Віктора Бороти у відродженні культури 
Донбасу. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання та-
ких завдань:

-з’ясувати особливості поетичної творчості В. Бороти; 
-висвітлити тематичну спрямованість поетичного до-

робку В.Бороти;
-вивчити жанрове розмаїття творів урумського поета;
-дослідити питання про характер зв’язку грецької літе-

ратури з національним корінням і національною свідомістю, її 
художній рівень, ступінь відображення об’єктивної дійсності, 
роль і місце у духовному житті етносу;

-визначити місце поетичної творчості В.Бороти в літе-
ратурному процесі.

Предметом статті виступають видання творів В. Боро-
ти, архівні матеріали, а також літературно-критичні дослід-
ження, присвячені грецькій літературі. Це дозволяє поглибити 
розуміння світоглядної концепції митця, провідних настанов 
і внутрішньої логіки його поетичного світу, дає матеріал для 
ширшого пізнання особливостей творчої особистості поета. 

Об’єктом статті є питання становлення та розвитку по-
етичної творчості Віктора Степановича Бороти в літературі 
Приазов’я.

Оскільки спадщина грецьких літераторів була впро-
довж десятків років проскрибована, а часом, заборонена, вве-
дення в науковий обіг дослідження спадщини грецьких поетів 
Приазов’я, зокрема поетичного доробку В. Бороти, збагатить 
українське літературознавство новими моментами в осми-
сленні розмаїтої гілки грецької літературної творчості, єдиної 
думки про яку та оцінку якої немає досі. 

Слід зазначити, що сьогодні існують окремі праці, які 
висвітлюють проблеми мови, культури, літератури, історії 
греків Приазов’я. Заслуговують на увагу дослідження літера-
тури К. Костан [4], Е. Хаджинова [7], К. Балабанова, С. Па-
хоменко [1], Л. Яруцького [9].  Але на сьогодні цілісного уяв-
лення про літературну спадщину греків Приазов’я, зокрема 
поетичного доробку В. Бороти, поки не представлено. Біль-
шість праць орієнтована на висвітлення культурологічних, 
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історичних явищ. Також є праці публіцистичного характеру, 
але практично недослідженими є питання поетичної спадщи-
ни приазовських греків.

Греки, які проживають у Приазов’ї, є нащадками пере-
селенців із Криму. У Криму греки проживали по сусідству з та-
тарами, тому  асиміляційні процеси торкнулися не тільки ма-
теріальної культури, але й мови. Приазовські греки у мовному 
відношенні поділяються на урумів та румеїв. Урумська мова 
належить до числа тюркських мов, румейська мова близька до 
діалектів новогрецької мови, на чому наголошувала відома ел-
ліністка Т. Чернишова [8]. Урумська мова у своєму складі має 
велику кількість лексики тюркського походження та незначну 
кількість саме грецизмів. В румейській мові переважає лекси-
ка грецького походження, а тюркська  лексика складає незнач-
ний відсоток. Незважаючи на розходження мови, урумів та ру-
меїв поєднує православна віра, національна пам’ять, традиції, 
звичаї, а також гордість етнічної приналежності. Адже, слова 
„урум” та „румей” у перекладі означають „грек”.

Гідним представником урумів є Віктор Степанович Бо-
рота, який  народився 1 серпня 1936 року в урумському селі 
Староігнатівка Тельманівського району на Донеччині. Після 
демобілізації працював на заводі м.Маріуполя. Закінчив пе-
дагогічний інститут ім.Фрунзе. Десять років присвятив тре-
нерській роботі з вільної боротьби в рідному селі. Захоплення 
боротьбою В. Бороти пов’язане з національними уподобан-
нями. Куреш – спортивна боротьба шанувалась греками ще 
за часів олімпійських ігрищ.  В. Борота виховав цілу плея-
ду видатних спортсменів, серед яких олімпійський чемпіон 
Ілля Мате. В. С. Бороті було привласнене звання „Заслужений 
тренер України”, він нагороджений медаллю „За трудову до-
блесть”. 

Несподівано для всіх Віктор Борота почав писати, хоча він 
зізнався, що писав раніше. У 1981 р. видавництво „Донбас” випу-
стило у світ колективний збірник добутків починаючих літераторів 
„Паралель”, у якому було представлено оповідання В. Бороти „Чол-
пан – ранкова зірка”. Як відзначив А. Кравченко, досить лестно від-
гукнувся про В. Бороту письменник Микола Гревцов, що працював 
у той час у видавництві, особливо підкресливши його самобутність, 
творчу манеру, несхожість на інших [2, 3]. 
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У 1985 р. у видавництві „Донбас” виходить перша по-
етична збірка Віктора Бороти – „Непреклонность”. Наступні 
поетичні збірки: „Созвездие скал”, „Элефтерия”, „От Проме-
теева огня”, „Хысмет” („Доля”), „Цикадаларын йесирнэ (У 
полоні цикад)”, „Комли дерев” та інші збірки, які засвідчили 
оригінальність та самобутність автора.

Збірка віршів та прози про спорт „Цикадаларын йесир-
нэ” („У полоні цикад”) цікава не лише урумам, у неї увійшли 
добутки автора його рідною мовою та у перекладах російсь-
кою та українською, а також сторінки, написані автором 
російською мовою. Уперше твори Віктора Бороти (у тому чи-
слі й повість про нелегкі будні тренера – „Михалыч идет на 
ковер”) були опубліковані на сторінках „Вечернего Донецка”.

У 1990 р. Віктора Бороту приймають до Спілки пись-
менників СРСР як поета. У 1992 р. в Москві вийшла книга 
прози Віктора Бороти „Галаман грядущий”. Та  слідом за нею 
– збірники оповідань, афоризмів й відразу кілька поетичних 
збірників.

Свої добутки автор пише рідною урумською та російсь-
кою мовами. В альманасі „Пірнешу астру” („Ранкова зірка”), 
який вийшов 1989 року у видавництві „Донбас”, публікуєть-
ся поема Бороти урумською мовою „Сказание о панаире”, а 
1991-го р. – поема „Свобода”. 

Роман В. Бороти „Восшествие на Олимп” (2003 р.) 
змальовує як тренувався та перемагав найтитулованіший з 
його вихованців, що здійнявся на вищий щабель п’єдесталів 
пошани всіх найпрестижніших змагань.

Поетичну спадщину урумського поета репрезентують: 
інтимна лірика, філософська лірика, родинна та патріотична. 
В основі поетичної творчості В. Бороти минуле та вузлові мо-
менти історії.

Герої творів Віктора Бороти – це, як правило, сильні, 
сміливі люди, доля яких пов’язана зі спортом. Автор добре 
знає і широко використовує у своїй творчості фольклор при-
азовських греків. Його вірші по-філософському мудрі. І як 
влучно зауважив Донат Патрича, відображаючи сучасність, 
Віктор Борота легко перекидає містки у глибину століть, пере-
конуючи читачів, що світ єдиний, що чесність, благородство, 
прагнення використати свою силу на благо людям – вічні [4].  
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Особливо вражає триптих „Самое святое”, який поет 
присвятив пам’яті матері. Центральний персонаж триптиху – 
мама, яка для поета є святою, найкращою у світі: „Еще тогда, 
когда и чист и светел / Был детства мир, как устье родника, – / 
Что ты неповторимая на свете, / Еще тогда я знал наверняка” 
[3, 91].

Автор з болем згадує нелегку долю улюбленої мами, 
яка виконувала чоловічу роботу аби прогодувати дітей. Слова 
мами: „Сыночек, быть непросто человеком” [3, 92] допомага-
ли ліричному герою переносити всі тяготи повоєнного життя. 
Поет наголошує, що той суворий час позбавив жінок жіночо-
сті, а дітей – дитинства, батьківської опіки. Спогади про маму 
автор проніс крізь роки як найсвятіше.

Ліричний вірш „Охотник” розкриває красу рідного пое-
тові Донбасу. Заспокійливо діють на читача картини природи, 
які автор змальовує, наче художник. Звертання „Мой Донбасс! 
Тебя люблю я слишком...” [5, 72] засвідчує щирість почуттів 
ліричного героя. Тематично схожий на попередній вірш „При-
азовье”, в якому автор з теплом і ніжністю змальовує красу 
рідного краю.

У поезіях „Дорога” та „Из родословии” тема Батьків-
щини бере свої витоки з минулого. У поезії „Дорога” В. Бо-
рота звертається до минулого, а саме, до переселення греків з 
Криму до Приазов’я, де вони знайшли Батьківщину. Наступна 
поезія є продовженням попередньої. Поет пишається своїм 
грецьким походженням та пращурами, які не зрадили „своей 
священной вере”, хоча й зазнали поневірянь.

Мотиву поетового призначення присвячена поезія 
„Слово”. Поет наголошує на тому, що слово митця здатне змі-
нити людей на краще, тому він   закликає не тримати слово, 
„як в’язня”. Митець словом здатний торкатися найтонших 
струн людської душі. У вірші „Поэт” В.Борота змальовує ро-
боту-муку митця, який б’ється над кожним словом. 

Пейзажні  твори поета не мають нічого спільного з 
розчуленим замилуванням красою природи. Персоніфікацією 
природних явищ митець передає їх динаміку: “Гора глядела в 
мир. / Только Калка все волнами, как устами, / Вновь играет 
и звенит…[3, 95]”. Поет наче мимохідь вкраплює у  пейзажні 
вірші згадки про минуле, наприклад, про татар: “А тогда татар 
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от глаз и до уздечки / Залила вода кровавая во тьме [3, 95]”. 
Нагнітанням митець досягає виразності картини, її емоційно-
експресивного впливу.

 У поетичному спадку В. Бороти провідне місце посідає 
тема війни. Мотив трагічних наслідків Другої світової війни 
розробляється у поезіях „Война тогда закончилась уже...”, 
„Прометей”, „В степи у каждого был свой окоп...”, „Балла-
да о бумажном кораблике”, „Баллада о сожженных книгах”. 
Неможливо стерти з пам’яті спогади війни, що забрала життя 
рідних і близьких людей, тому автор виливає свій біль у вір-
шах. Спогади ятрять поетову душу, у пам’яті  зринають тра-
гічні події війни, які залишили незгладимий слід. Поет прагне 
не стільки передати конкретику подій, скільки їх емоційне 
сприйняття: „В аду кромешном, грохоте и стоне / Под окрик 
повелительный  „Ложись!”, / Кляня судьбу, молился я за жизнь 
/ Кораблика, зажатого в ладони… / А поутру, когда слегка 
ослабли / Налеты и земля была „ничья”, / Направил я бумаж-
ный свой кораблик / По воле струй бегущего ручья ”[ 2, 58]. 
Це рядки з вірша „Баллада о бумажном кораблике”, отже, ко-
раблик затиснутий у руці дитини асоціюється із дитинством, 
якого були позбавлені всі діти: „Увидел я, как уплывало детст-
во, / Со мной навеки разрывая связь”[ 2, 59].

Віктор Степанович Борота єдиний з літераторів 
Приазов’я, хто сполучав свою основну тренерську роботу із 
плідною літературною діяльністю.У творчому доробку  В. Бо-
роти присутні роздуми про долю свого народу, про святі ро-
динні почуття, про кохання, про природу рідного краю, також 
про справу всього життя – спорт.

Тематика Другої світової війни проходить черво-
ною ниткою крізь творчість грецьких поетів Приазов’я, бо 
вони є представниками цього покоління. Співпереживання 
українському народові відчутно в поетичній творчості греків 
Приазов’я. Поетична спадщина грецьких літераторів темати-
кою, а інколи й жанрами, перегукується з творчістю українсь-
ких поетів. Попри все Приазов’я було й є частиною України та 
її культури, тому греків, так само як і українців торкнулися голодо-
мор, сталінські репресії 30-х років, русифікація, Велика Вітчизняна 
війна. Можна із впевненістю сказати, що грецькі літератори відчува-
ли себе причетними до української культури. 
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За межами розгляду залишилось чимало питань поетич-
ної спадщини приазовських греків, які вимагають подальшого 
вивчення. Щодо подальших перспектив, то тільки комплексне 
дослідження літературних, фольклорних матеріалів допоможе 
розкрити характер і особливості функціонування літератури 
греків Приазов’я на українському ґрунті. Ця стаття є фрагмен-
том монографічного дослідження поетичної спадщини приа-
зовських греків. Тема поетики творчого доробку В.Бороти не-
вичерпана і передбачає подальші дослідження.
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Сардарян К. Г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ ВИКТОРА БОРОТЫ

Работа посвящена исследованию особенностей литературного 
наследия урумского поэта Виктора Бороты как оригинального 
проявления его образного мышления. Автором охарактеризовано 
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жанрово-тематическое разнообразие поэтического наследия 
В. Бороты, охарактеризованы истоки творчества поэта, опред-
елено место поэтического творчества В. Бороты в литературном 
процессе. (Филологические исследования, вып. 13, 2013, с. 84-
91).

Ключевые слова: греческая литература, литература 
Приазовья, поэтическое наследие, интимная лирика, жанр, 
тематическое разнообразие, истоки творчества. 

Sardaryan K. G.
INDIVIDUAL FEATURES OF VICTOR BOROTA’S LITER-
ARY HERITAGE

This work is dedicated to research of features of a literary heritage 
of urumskyi poet Victor Borota as an original display of his figurative 
thinking. The author covered a genre-thematic variety of a poetic her-
itage of V. Borota, characterised poet’s derivation of oeuvre, defined 
the place of poetic activity of V. Borota in literary process. (Philologi-
cal researches, ed. 13, 2013, p. 84-91).

Key words: the Greek literature, the literature of Priazovye, a 
poetic heritage, the intimate lyrics, a genre, a thematic variety, deri-
vation of oeuvre.

Індивідуальні особливості творчого доробку Віктора Бороти


