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21 травня 1925 року в м. Сумах
на
Слобожанщині
народилася
майбутня поетеса Зоя Когут.
Дівоче прізвище її Никоненко. Її
батько – Микола Никоненко – був
відомим адвокатом. 1931-го року,
коли почались масові арешти
української інтелігенції, його теж
заарештували. Протягом двох років
дружина не могла довідатись, де
перебуває її чоловік. Лише у 1933
році випадково вона довідалась, що
він у сибірському засланні.
Щоб полегшити страдницьке
життя чоловіка, мати Зої разом з
нею,
восьмирічною
дівчиною,
вирушає на розшуки чоловіка. Але
репресивна влада часто перекидала
в'язнів з одного міста в інше: з Сибіру до Казахстану, потім до
Бухари і т.д. А Зоя з матір'ю мандрували слідом.
Лише в 1939 році Миколі Никоненкові пощастило вирватися
на волю і разом з родиною повернутися до рідного міста. Але
почалася Друга світова війна, і Україна потрапила під свавілля
нового окупанта.
Щоб якось вижити, Зоя за 4 місяці вивчила німецьку мову і
стала працювати перекладачкою в місцевій німецькій
комендатурі. Скоро воєнні події змусили її залишити рідну землю
і вона опинилась у Німеччині, а батьки та сестри залишились у
Сумах. Знаючи німецьку мову, вона працювала в "Арбайтсамті"
(відділ праці) як перекладачка. Коли закінчилась війна, Зоя пішла
вчитись до університету у Фрайбурзі, вивчала філософію. Там
познайомилась зі студентом Лонгіном Когутом із Богуслава.
Одружившись, вони переїхали у 1949 році до Австралії, де
оселилися в місті Мельбурн.
Два роки Зоя працювала на тяжкій чорній роботі, вивчаючи
одночасно англійську мову. Писати почала ще в школі. То були
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веселі віршики. Під час війни написала спогади, але вони
загубилися у лихоліттях життя. Коли в Мельбурні готувався до
друку другий номер альманаху "Новий обрій", випадково стало
відомо, що на околицях Самшайну у Вікторії, живе невідома ще
поетеса Зоя Когут. Її поема "Культурні арабески" всім
сподобалася. У кожному номері альманаху друкувалися її вірші,
які мали великий успіх.
Зоя Когут брала участь в організованому у 1964 році
Літературно-мистецькому клубі ім. В. Симоненка, була його
секретарем, а незабаром у 1969 році вийшла з друку перша збірка
її поезій з тією ж назвою "Культурні арабески" з передмовою
Едварда Козака.
Її книжка, діставши добрі відгуки, швидко була продана.
Наступний збірник поезій – книжка "Кучерявий дим", а в 1992
році в Полтаві у видавництві "Криниця" вийшло нове доповнене
видання "Культурних арабесок". Це перша книжка поетеси, що
побачила світ на її рідній землі, хоч і в Полтаві, а не в рідних для
поетеси Сумах.
У поезії Зої Когут домінують два основні мотиви: туга за
рідною землею та "акліматизація" її земляків у іншому
географічному й особливо соціальному середовищі. Якщо
перший з цих мотивів передається через меланхолічний настрій,
що в пейзажних віршах межує з елегійним смутком, то другий
виявляється у зображенні еміграційних буднів, сповнених
іронічних, а не раз і гротескних інтонацій. М. Павлишин пише в
передмові до полтавського видання "Культурних арабесок", що
Зоя Когут "створила цілу галерею типів і стереотипів,
змалювавши їх у вірші "Культурні арабески" в широкий, але на
диво деталізований, бройгелівський ландшафт." В'їдливість і
сатиричність віршів посилює й технічний репертуар поетеси.
Поетеса застосовує класичний вірш і традиційну риму,
деколи не повну, або й надуману, оскільки вона створює
можливості епіграматичних афоризмів. При знайомстві з
поезіями Зої Когут найперше привертає увагу саме цей
сатирично-іронічний струмінь її творчості. Однак і самовитоностальгічні ноти – не обов'язково еміграційного характеру, а й з
тієї одвічної причини, що невідворотно минає час і прощально
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горить прощальне листя, – оця прощально-печальна мелодія теж
зворушує своєю щирістю і непідкупністю.
Зоя Когут відвідала багато країн світу, давши більше сотні
літературних виступів, на яких побувало понад 20 тисяч слухачів.
Побувала двічі в Америці, Канаді, Німеччині, Франції, Англії,
Голландії, Іспанії, Італії, де у Ватикані Йосип Сліпий був
захоплений її творчістю і тричі запрошував на виступи, даючи
щирі батьківські поради. Окремі вірші Зоя Когут присвятила
йому.
Видатний літературознавець Григорій Костюк в листі до
письменника Дмитра Нитченка писав: "Нарешті вчора побачив
Зою Когут... Вона без сумніву талановита жінка: більше того,
вона має просто великий артистичний талант до читання творів зі
сцени. Так, як вона читала, ні один артист, навіть Гірняк, не
прочитає. І ще в неї одне чудо: вона читала всі свої твори
протягом години напам'ять. Так умів читати хіба Косинка свої
новели, Сосюра і Багряний. За все 50-ліття нікого більше не було.
Тепер до них трьох додаємо і Зою Когут. Ні, дуже доброго поета
Ви маєте й у своїй філії. Я гордий за неї".
Не гірше сприймали Зоїні виступи і в Україні. У Полтаві
було в залі 300 слухачів, з успіхом вона виступала і в Києві,
Львові тощо. Недарма Зоя потім із зворушенням писала рядки: "–
Скільки дверей мені було відкрито? Скільки сердець?" Відвідала
поетеса і рідне місто Суми, де їй організували багатолюдний
виступ. Але не знайшла вона на своїй малій батьківщині жодного
сліду від існування своїх батьків і двох сестер. Тоталітарна влада
жорстоко помстилася на них, загнавши десь до смертельних
концтаборів лише за те, що Зоя була перекладачем.
Зоя Когут – член Спілки письменників "Слово" (Торонто),
член Національної спілки письменників України.
Поетеса 28 років була секретарем Літературно-мистецького
клубу ім. В.Симоненка, 14 років працювала диктором і складачем
українських радіопрограм у Мельбурні.
Творчість української поетеси з Австралії однаково близька
й читачам в Україні, любов до якої вона пронесла через все
життя.
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"Україно! Невже я по рідній землі
знов ступаю ногами моїми?
В мене зморшки тепер на душі і чолі,
В мене спогад про весни і зими –
Десь розтрачені мною в нерідних краях,
Десь протринькані в світі чужому,
І тепер - тільки тугу в старечих очах
Привезла я до рідного дому.
Україно, в горінні нової доби
Так хотіла би знову вродитись!
Та - запізно... Тож прошу я долі: хоч би
Дала змогу Тобою нагрітись.
І вернутися знов до чужих берегів,
Зберігати цей спогад про тебе
До кінця емігрантських скалічених днів
Під чужим, хоч і лагідним небом."
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