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Українська письменниця Оксана Шпирко гучно заявила про себе на 

початку нашого століття. Дуже влучну оцінку її творчості зробив відомий 

український письменник, фундатор і керівник Кіровоградського обласного 

літературного об’єднання «Степ» Віктор Погрібний: «У невимірному огромі 

жіночої поезії з яскравими пронизуючими людське серце живими променями 

зірками, навколо яких пурхають різнокольорові метелики поетичних міріадів, 

не загубиться її, і лише її, болісний і дерзновенний, тихий і стодзвонний 

рядок. Змальований у кількох її книгах образ сучасної жінки, красивої і 

сильної, відчайдушної і гріховної, але не приниженої і не зрабленої тяжкою 

добою, вірю, увійде в нашу літературу достойно і зримо» [5, с. 2]. 

Високо оцінила творчість Оксани Шпирко і її колега по перу 

українська письменниця Ірина Кримська: «Коли у поета народжується вірш, 

коли вже позаду  години творчих блукань і стихає гук нестримної погоні за 

влучним словом, коли викинуто геть усі пожмакані чернетки, а на дитинно-

білому шелесткому аркуші нарешті вгомонилися і нерівні рядки, –   ось він – 



 2 

момент істини! Тоненька вервечка  від серця – до слова. Оце і є справжня 

поезія. Саме така, справжня, поезія Оксани Шпирко» [4, с. 2]. 

А ось точка зору про Оксану Шпирко літературного критика, есеїста, 

голови Івано-Франківської обласної організації Національної спілки 

письменників України, науковця Євгена Барана: «Писати сьогодні вірші – це 

прирікати себе на вічне дивацтво. Писати сьогодні вірші жінці – це 

прирікати себе на вічний опір. Писати сьогодні вірші жінці в маленькому 

районному центрі (у 2012 році, коли написані ці рядки, Олександрівка ще 

була районним центром. – В.Б.), а ще бути підприємцем, при цьому 

залишатися дружиною і матір'ю трьох дітей, – це виглядати вічною 

дивачкою, яку не розуміють і затаєно не люблять. А ще видавати в цьому 

районному центрі літературну газету "Крила Олександрівщини", єдину 

літературну газету, яка видається у маленькому і майже втраченому для 

культури центрі України, – все це може викликати або захоплення, або 

подивування, або заздрість, або ж скептичне резюмування, втілене в 

українській приказці: "Чим би дитя не тішилося, лиш би не плакало"... 

Напевне, для Оксани Шпирко все виглядає і простішим, і скромнішим: 

вона робить те, що повинна робити. Додам важливе: повинен робити кожен 

на своєму місці. 

Її поетичні овиди лірично-ніжні, сентиментально-ширі, глибинно-

жіночі. Все так і повинно бути. Лірична героїня Оксани Шпирко 

всерозуміюча, а від цього якась глибинно мудра і глибинно українська...» [2, 

с.2]. 

Якщо творчість Оксани Шпирко більш-менш відома широкому загалу, 

то біографічні відомості про неї, що оприлюднені, досить невеликі. Тому у 

цій публікації робиться спроба подати штрихи до біографії письменниці. При 

її написанні використані документи з фондів Олександрівського 

краєзнавчого музею, публікації про Оксану Шпирко, вміщені на сторінках 

літературно-публіцистичного часопису «Крила Олександрівщини» та інші 

джерела. 
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Оксана Леонідівна Шпирко (справжнє прізвище – Шпирка) народилась 

21 липня 1970 року в селі Новоградівка колишнього Бобринецького району 

Кіровоградської області. Ось що пише про це сама письменниця: «Спекотні 

жнива 1970 року були у розпалі. Курними польовими дорогами тоді ще 

колгоспні машини села Новоградівки Бобринецького району одна за одною 

сновигали  з намолоченою пшеницею, звозячи урожай у Витязівку. Одну з 

таких машин, (не дивлячись на заборону брати пасажирів), з криком “Тут 

породілля!” зупинила жінка, вказуючи на молодшу біля себе. Невдоволений 

водій доставив двох жінок до пологового відділення Витязівської  лікарні 

(колишньої райлікарні). “А в нас ремонт! Ми не приймаємо!” – почули 

відповідь. “Будь ласка, жінка от-от народить! Далі ми її не довеземо!”» 

Ось так у порожньому відділенні рівно опівдні, 21 липня, народилась я. 

“Оксана!” –  без вагань дала мені ім’я мама, бо дуже любила співачку 

Оксану Петрусенко. (“А моя буде Оксана Зборошенко!”)» [1, арк. 1]. 

Так у сім’ї Зборошенків – комбайнера Леоніда Федоровича (1947-2003 

рр.) та вчительки Катерини Андріївни (1947-2015 рр.) – народилася майбутня 

письменниця.  

Через рік після народження разом з батьками Оксана переїхала в село 

Седнівку колишнього Устинівського району Кіровоградської області, де були 

трохи кращі умови для життя. Тут минуло її дитинство, шкільні роки. 

«Оксаночка...Оксанка... Так називали її в Седнівській середній школі, 

що на Устинівщині, де пройшло дитинство, юність, залишилися в пам’яті 

“теплі степові вітри, пагорби, вкриті дикими жовтими тюльпанами і 

величезні верби над Інгулом”. 

Розумний пильний погляд великих карих очей. Надзвичайно 

відповідальна, допитлива, вимоглива і в той же час мрійлива. Лідер у класі, у 

школі, ініціатор цікавих вечорів, незвичайних заходів. Відмінниця. Гарно 

малювала, співала. Твори, написані нею, вирізнялися глибиною думки, 

своєрідним викладом. Талановита. 
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Та не думала, що моя учениця “українським поетом зросте” (В. 

Сосюра)», – згадувала про свою ученицю її вчителька, заслужена вчителька 

України Антоніна Вербова [3, с. 3]. 

А ось що пише про шкільний період життя Оксана Шпирко: «Моя 

кар’єра “співачки” відбулася у Седнівській школі Устинівського району – 

була солісткою шкільного хору. У школі мені “повезло”: мама – фізик-

математик за фахом – на додачу була ще й класним керівником. А вдома 

свою нездійснену мрію стати філологом “спокутувала” на мені: читала 

напам’ять свої улюблені “Письмо Татьяны к Онегину”, “Стихи о советском 

паспорте”, “Жди меня”, “Некрасивая девочка”, переказувала “Молодую 

гвардию”, “Овода”, “Спартака”, “Два капитана”, “Тополек мой в красной 

косынке”, “В неділю рано зілля копала”, “Наталку-Полтавку”… Можна 

сказати, що виховання моє проходило на кращих зразках вітчизняної і 

зарубіжної літератури, за що я, безперечно, дуже вдячна мамі Катерині 

Андріївні. Так книга стала моїм найкращим другом на все життя… 

 А вчителька рідної мови і літератури (заслужена вчителька України) 

Вербова Антоніна Миколаївна, хоч і жила в городі і була кумою у нас, та 

спуску мені не давала: весь час слідкувала за мною, чи поробила я уроки, чи 

написала заданий твір, чи вивчила вірш, чи читаю влітку додаткову 

літературу… Звісно, я гордилася, коли мій твір вчителька читала на уроці 

як зразковий. 

 Вперше на уроках літератури почула прізвища кіровоградських 

авторів Василя Бондаря, Антоніни Корінь, Віктора Погрібного, які для 

семикласниці тоді були недосяжними космічними зірками. Якимось дивом 

потрапили до рук кілька номерів обласних видань “Порогу” і “Степу”, що 

дало змогу мати уявлення про твори місцевих літераторів. В періодиці 

читала вражаючі оповідання О. Жовни. А найбільшою радістю стала 

маленька збірка К. Горчар “Листи до любові”, привезена мамою з курсів – 

доторкнулася до святого! 
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Жаль, що обидві в душі філологи, ми з мамою так і не отримали 

філологічної освіти (на те були причини). 

Мій поетичний світогляд формувався краєвидами Інгулу з його 

скелястими берегами та весняними повноводдями, жайворовими інтермецо 

у чистому піднебессі над безкраїми золотими ланами, інкрустованими 

бірюзою волошок. Стати поетесою, мабуть, веліла сама доля: моя 

прабабуся по лінії батька була родом з тих самих славетних Моринців, а 

прадід по лінії мами був самим сільським писарем – другою особою громади» 

[1, арк. 1-2]. 

У 1991 році Оксана Шпирко закінчила педагогічний факультет 

Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна. 

(нині – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка). «В роки навчання, також захоплювалася 

читанням: тоді із рук в руки переходили “Граф Монте-Крісто” О. Дюма, 

“Віднесені вітром” М. Мітчелл, “Джен Ейр” Ш. Бронте, “Ті, що співають в 

тернах” К. Маккалоу та ін.»,  – згадувала Оксана Шпирко [1, арк. 2]. 

За розподілом вона поїхала працювати  в село Ганно-Леонтовичеве   

колишнього Устинівського   району, де до 1996 року викладала українську 

мову і літературу. 

Про це Оксана Шпирко згадує так: «За розподілом вже разом з 

чоловіком Сергієм працювала в селі Ганно-Леонтовичевому Устинівського р-

ну, де за іронією долі викладала улюблену українську мову і літературу. Тут 

же, разом з народженням сина Спартака, народилися і перші вірші, які 

одразу ж почала друкувати районна газета “Трудівник Устинівщини”, 

“охрестивши” мене “поетесою з першодруку”. 1993-94 рр.  відбувся дебют у 

кіровоградській “Стежині”, після публікації в якій композитор П. Я. 

Бровченко прислав мені дві пісні на мої вірші» [1, арк. 2]. 

У 1996 році родина Шпирків переїхала на батьківщину Сергія Шпирки 

в смт Олександрівка колишнього Олександрівського району. Багато років 

обидва займалися підприємницькою діяльністю. В Олександрівці Оксана 
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Шпирко стала багатодітною мамою. До сина Спартака додались доньки Лада 

і Валерія.  

Саме в Олександрівці розквітнув письменницький талант Оксани 

Шпирко, що гартувався у гроні літературних талантів Олександрівщини: 

Анатолія та Ірини Кримських, Наталії Купчинської, Світлани Тимко, Миколи 

Коломійця, Уляни Горяної, Віктора Шевченка, Валерії Ульянич, Катерини 

Білошапки, Василя Краєвського та інших.  

Поетичні твори Оксани Шпирко почали друкувати газети «Вперед», 

«Олександрівський вісник», «Голос містечка»,  «Крила Олександрівщини» 

(смт Олександрівка), «Честь хлібороба» (м. Бобринець), «Трудівник 

Устинівщини» (смт Устинівка), обласні газети «Кіровоградська правда» та 

«Народне слово», всеукраїнська газета  «Література і життя», журнали  

«Степ» та «Вежа».  

В Олександрівці вона стала авторкою книг «До моєї душі на гостини» 

та «Не плачь над розами любимого» (2007 р.), «Іду на «ти» (2008 р.), «Поезії» 

(2010 р.), «Та, що чекала вітрила…» (2012 р.), «Мezzo forte» (2020 р.). Твори 

Оксани Шпирко вміщені у колективних збірках «Созвездие лиры», «Чотири 

долі» (2008 р.), «До барикад!», «І плаче росами земля…» (2014 р.), 

альманахах «Літературна Кіровоградщина» (2009, 2010, 2011 рр.), 

«Многоцветье имен» (2013 р.), «Вічна любов» (2010 р.) [6-19]. 

У 2012-2013 рр. Оксана Шпирко редагувала літературно-

публіцистичну газету «Крила Олександрівщини».  

Вона член Національної спілки письменників України (з 2014 р.), 

Конгресу літераторів України (з 2008 р.), Кіровоградського обласного 

літературного об’єднання «Степ» (з 2009 р.), очолює Олександрівське 

літературно-мистецьке об’єднання «Крила».  

Оксана Шпирко – лауреат кіровоградських обласних літературних 

премій «Сокіл степів» за 2010 рік і 2017 рік та імені Євгена Маланюка в 

номінації «Художня література» за збірку «Та, що чекала вітрила» (2015 р.).  
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Чимало віршів Оксани Шпирко стали піснями. Її поезія звучить у 

відеороликах, створених олександрівцем Леонідом Завадою. 

Звісно, біографія Оксани Шпирко потребує подальшого дослідження. 

Втім, при її дослідженні варто враховувати й думку поетеси: 

«Не міняйте в мені нічого – 

Ні чеснот, ні усих гріхів. 

Хай спитає себе, для чого 

Кожен жив, як того хотів. 

 

Не міняйте мого намиста, 

Що червоне, мов чиста кров. 

Хто не знав мене особисто – 

Хай боїться моїх підков. 

 

Не міняйте душі моєї – 

Я із нею піду в світи. 

Я торую свою алею – 

Не міняйте моєї мети» [19, с. 68]. 

 

Використані джерела та література 
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