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Сумно й велично…
Пам’яті Професора олександра Пономарева

14 жовтня 2020 року на 85-му році життя помер доктор філологічних 
наук, український мовознавець, перекладач, публіцист, громадський 
діяч, член першої редакційної колегії та автор журналу «Образ», про-
фесор ПОнОмарів Олександр Данилович (17.10.1935–14.10.2020). 

Чомусь одразу пригадало-
ся таке. Кільканадцять 

років тому в одному з юві-
лейних збірників написав 
про неймовірне почуття гу-
мору Олександра Данилови-
ча та його дивовижне вмін-
ня розповідати анекдоти. 
Мав я потім клопіт із тими 
анекдотами, оскільки не раз 
професор мене десь перепи-
няв і вдавано обурено казав: 
«Славку, ну хіба про мене 
більше не було чого сказа-
ти?» Прикметно, що 17 жов-
тня, під час панахиди, чи 
не кожен із присутніх серед 
усіх чеснот Олександра По-
номарева особливо відзначав його особливе вміння жартувати й кидати дотепи.

Для мене ж, тоді ще геть молодого співробітника кафедри, чи не вдвічі молод-
шого за своїх колег, такі посиденьки-побрехеньки, де Олександр Данилович по-
парубоцьки хвацько головував, були своєрідним обрядом ініціації (я вже мовчу про 
те, що жінок до того «кола обраних» узагалі допущено не було). А втім, і мене часто 
піддавали остракізму: «Тобі ще рано таке слухати».

Усім, хто добре знав Олександра Даниловича, не складно буде повірити, що най-
кумедніше він розповідав про свої поневіряння київськими лікарнями, де професі-
оналізм лікарів дивним чином поєднувався із занедбаністю всієї медичної системи, 
що, безумовно, прикро вражало такого патріота Української держави, яким був про-
фесор Пономарів. Достатньо просто згадати, з яким ентузіазмом і запалом він чекав 
на кожні президентські чи парламентські вибори, сподіваючись, що цього разу на-
род обере собі гідних керманичів. І щоразу, не криючись, із не меншим завзяттям 
картав усіх тих численних слуг народу, які не виправдали сподівань і поставили свої 
інтереси вище за державні. 

Професор Пономарів дуже пишався, що в далекій Канаді доньки сина Миколи 
знають про Україну й дотримуються її традицій. Міг годинами розповідати про їхні 
кулінарні шедеври чи успіхи в хореографії – словом, геть про все, що пов’язувало 
онучок із прабатьківщиною. Знов навчившись ходити, Олександр Данилович повів 
мене в «дитячу», де стояв ноутбук, щоб особисто показати фото трирічного онука 
Лео. Знімків було чимало, кожен із них професор супроводив цікавою подробицею. 
З усього було видно, що йому найбільше болить, чи зможе малий вирости патріотом 
України. 

У травні 2019 року Олександр Данилович прочитав свою останню лекцію студен-
там Інституту журналістики. Про те, що професор іде з університету, колеги вже 
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знали, однак цієї інформації особливо не афішували, тому третьокурсники й не здо-
гадувалися, що їм випала така почесна й водночас сумна місія – стати останніми 
вдячними глядачами того дійства, на яке зазвичай перетворював свої публічні ви-
ступи професор Пономарів.

Я як міг закликав свою групу відвідати лекцію в повному складі, обіцяючи за це 
всілякі блага у вигляді преференцій на іспиті. Студентів таки зібралося чимало, не-
зважаючи на те що навколо буяла весна, десь чекали солідні підробітки і, загалом, 
ситуація аж ніяк не сприяла нормальному перебігу начального процесу. 

Варто зазначити, що всім нам тоді неабияк пощастило з темою лекції. Це була 
одна з найулюбленіших стилістичних фігур професора – період.  Олександр Данило-
вич узагалі любив, якщо випадала нагода процитувати класиків світової літератури 
в блискучому українському перекладі, а тут ще й тема лекції надавала додаткові 
можливості для демонстрування всієї краси виражальних засобів рідної мови.

Травень 2019 року був доволі неспокійним місяцем. Кабінет Міністрів саме ухва-
лив нову редакцію Українського правопису – і телефон професора Пономарева раз по 
раз розривав академічний спокій лекційної авдиторії черговим проханням дати ко-
ментар чи виступити на телебаченні. Олександр Данилович, у душі якого «з журбою 
радість обнялась» (адже 30 років свого життя він поклав не на ці обскубані зміни), 
ледь стримуючи роздратування від надокучливості й нетямкості абоненток («дєву-
шек», як він їх називав), залишився, щоб прочитати ще дві поезії – «Коли хвилюєть-
ся золотокоса нива» М. Лермонтова та «Знову випливли роки з безодні…» С. Єсеніна.

Традицію читати поезію Лермонтова започаткувала ще Алла Петрівна Коваль, 
перша завідувачка кафедри мови та стилістики. Тож Олександр Данилович читав 
цього вірша вже не вперше, проте, як завжди, піднесено й урочисто. Обвівши по-
глядом усіх присутніх, професор на хвильку застиг. Мабуть, для того, щоб уже на-
ступної миті отримати шквал цілком заслужених оплесків. 

Я спостеріг, як Олександр Данилович вдоволено всміхнувся при  цьому. Він знав, 
що природний магнетизм дозволяє йому легко й невимушено контролювати авдито-
рію. Але й сам з повагою ставився до своїх глядачів, слухачів, читачів. Уже в солід-
ному віці, коли йому було давно за 80, професор Пономарів здебільшого читав лекції 
стоячи, ледь помітно спираючись на кафедру. І лише після рятівного дзвоника, зне-
силений, поволі повертався в кабінет. Ми бачили, як він обережно кладе хвору ногу 
на стільця, не забувши застелити його газетою, і думали кожен про своє.

Довіку пам’ятатиму, як після кількох місяців реабілітації Олександр Данилович 
удома вперше підійшов до свого письмового стола. Рвучко підвівшись (звісно, сам, 
бо не любив, коли йому надмірно допомагали), кілька кроків від ліжка він подолав 
на диво швидко й упевнено, далі обережно опустився на стільця й почав священную 
одправу. Ледь помітними, невловимими рухами з любов’ю поправив фотографії ді-
тей та онуків під склом, після чого поглянув на хмарочоси книжок (а на столі пану-
вав воістину творчий хаос) і взявся їх сортувати, переставляти, наводити лад. Я собі 
стояв поряд і кпинив: «Краще ж не стало». Професор так само весело подивився на 
мене – і мені здалося, ніби я побачив, як народжуються нові творчі задуми, задуми, 
яким уже не судилося реалізуватися.

А ще ми багато знаємо про любов Олександра Даниловича до музики. Переважно 
з розповідей дочки Олени, а також із численних статей, у яких він обстоював право 
українців слухати оперу не лише мовою оригіналу, а й рідною мовою. 

… 17 жовтня 2020 року на Південному цвинтарі на честь професора Олександра 
Пономарева сумно й велично грала сурма.
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