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Музей-заповідник було засновано у вересні 1934 
року.

Основа музею — меморіальна квартира Михай-
ла Коцюбинського. У цьому будинку письменник 
оселився з родиною влітку 1898 року та прожив тут 
15 своїх останніх, найбільш творчих років.

Найкращі твори класика — «Intermezzo», «Цвіт 
яблуні», «Дорогою ціною», «Хвала життю», «Fata 
morgana», «Тіні забутих предків», що принесли 
авторові світову славу, були написані саме тут, у 
древньому сіверському місті Чернігові.

Невеликий одноповерховий дерев’яний будинок 
М. Коцюбинського стоїть у центрі подвір’я. В кімна-
тах відтворена обстановка, в якій жив письменник 
зі своєю родиною. Неповторна духовна аура ніби й 
зараз живе у цих стінах, приваблює людей. Прості 

скромні речі, що оточували митця, дають змогу уя-
вити його побут, уподобання, смаки.

Після відвідин меморіального будинку можна 
заглянути до прекрасного саду родини Коцюбин-
ських, де великий Сонцепоклонник часто працю-
вав на лоні природи. Сад стараннями працівників 
музею збережено у тому вигляді, яким він був за 
життя письменника, тут культивуються рослини і 
квіти, які він любив.

Літературна експозиція розповідає про головні 
етапи біографії М. Коцюбинського і його творчої 
праці. У вітринах -– документи, фото, власні речі, 
першодруки творів автора і книги, які він читав.

Літературно-меморіальний музей-заповідник М. 
Коцюбинського не лише зберігає і презентує від-
відувачам творчу спадщину письменника. Він та-
кож є справжнім осередком культурно-мистецького 
життя міста. Тут відбуваються літературні вечори, 
презентації, концерти, конференції, семінари, ви-
ставки майстрів.

Адреса: Чернігів, вул. Коцюбинського, 3
Телефони: (0462) 677 409; (0462) 677 481.
Е-мейл: kotsybinskmus@ukr.net
Сайт: www.kotsubinsky.org
Фейсбук: www.facebook.com/Museum.Kotsyubinsky
Режим роботи: з 9.00 до 17.30; субота, неділя: з 

10.00 до 17. 00. Без перерви та вихідних.

Розташований на території древнього княжого 
міста у пам'ятці архітектури 19 століття. Вас на-
дихнуть шедеври західноєвропейського та укра-
їнського мистецтва, унікальна колекція козаць-
ко-старшинського роду Ґалаґанів з музейного зі-
брання, що налічує понад 9 тисяч творів обра-
зотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва 
від 16 століття і до сьогодення, включаючи іконо-
писну спадщину часів українського бароко, на-
родні картини «Козак-Мамай», полотна голланд-
ських, фламандських, французьких, італійських 
митців.

 Чільне місце в музейній колекції посідають тво-
ри іконопису, здебільшого українського. Цікавою 
є колекція західноєвропейського живопису, зокре-
ма творів італійських художників 17-18 століть. 
Голландський та фламандський живопис знайо-
мить з творами батального та побутового жанру, 
різноманітними натюрмортами, полотнами на мі-
фологічні та євангельські сюжети. Окрасою збір-

ки, безумовно, є живописне полотно «Концерт» 
відомого голландського художника Х. Тербрюгге-
на, датоване 1626 роком. Мистецтво Франції 18-
19 століть представлене іменами таких знаних 
майстрів як Г. Робер, Ж. Мейссоньє, Ж. Трезер, Е. 
Фальконе, Ф. Помпон.

Найбільшу частку музейної колекції склада-
ють твори українських корифеїв ХХ століття – М. 
Жука, М. Самокиша, С. Шишка, М. Глущенка, М. 
Дерегуса, Т. Яблонської, А. Коцки та багатьох ін-
ших.

Значну частину фондового зібрання складають 
твори декоративно-ужиткового мистецтва Украї-
ни, створені протягом майже двох століть. Аплі-
кація, вишивка та розпис, вироби зі скла та по-
рцеляни, кераміки та дерева представлені відо-
мими іменами родини Саєнків, М. Тимченко, М. 
Примаченко, І. Апполонова, Г. Денисенка, А. Ште-
пи та багатьох інших знаних майстрів.

Самобутньою є і колекція народної іграшки, що 
налічує понад 350 експонатів з дерева, глини, со-
ломи та тіста, і є яскравим проявом національної 
культури.

Адреса: Чернігів, вул. Музейна, 6.
Телефони: 0462) 676 715; +38 (0462) 610 803.
Е-мейл: artmuseum.ch@gmail.com
Сайт: http://www.halahan-art.com/
Фейсбук: www.facebook.com/galaganmuseum.

art/
Режим роботи: з 10.00 до 18.00. Вихідний: се-

реда.

Чернігівський обласний художній 
музей імені Григорія Галагана

Чим далі од війни…
Після смерті останнього Героя Ра-

дянського Союзу, що здобув це звання 
під час Другої світової, на теренах одно-
го з українських регіонів з’явилися псев-
догерої.

    (З матеріалів преси)

Чим далі од війни – тим більш «героїв»…
Вони ідуть в ошатних одностроях,
Що їх не зашрапнелила війна.
Подумати – це дивна дивина.
Чим далі… Ой, чим далі, далі, далі,
Тим урочистіше пала салют.
І тим гучніш видзвонюють медалі,
Нагадують міфічний той редут,
Який живі не подолали штурмом,
Який зостався в пам’яті калік.
Ні, я не проти: хай лунають сурми,
Та тільки сором усього обпік,
Як пригадав союзні ще паради,
Що час і їх потроху віддаля,
Коли не про Берліни й Волгогради
Велася річ. Коли Мала Земля
Вславлялася, підносилась, ячала,
Ставала пупом, піком всіх вершин,
Коли не полководці-генерали,
А політпідполковничок один
Ламав хребет нацизму на планеті…
О марнославство! Господи, прости…
Простіть, полеглі, вмовкніте, поети,
До істини не спалюйте мости.
Вона ж єдина і вночі, і вранці.
Від неї відступи хоча б на крок –
І станеш просто самовихвалянцем,
Хто й скільки б не вчепив тобі зірок.
18.05.2013, Чернігів

* * *
Як стомлюся в щоденній роботі,
Десь присяду у затінку віт.
А птахи спочивають в польоті,
Птахам – щастя і радість політ.

Він постійно примножує сили,
Як молитва, як пісня, як стяг.
Пташа доля – наструнені крила,
А інакше немає життя.

Хай із чистого золота кліті
Повнозерні – лиш клюй собі й млій,
Наймиліша крилатим на світі
Висота у свободі своїй.

Ні вітри, що навпроти незмінно,
Ні дощі, ані хмар каламуть
Не поставлять птахів на коліна –
На колінах птахи не живуть.

Гомінливу і здружену зграю
Не ляка потойбічністю світ,
Бо ніколи птахи не вмирають –
Вони просто кінчають політ.

* * *
Квітневий туманець ласкаво
Упав на килим юних трав.
Гук теплохода з переправи
Двох од любові одірвав.

Зірвалися й на гук побігли
По травороссю слід у слід.
І… пребанально так не встигли
На той останній теплохід.

Стежки до мосту – через балку,
А в ній – по вінця ще води.
Їх виручив тоді рибалка,
Душею, певно, молодий.

На твердь асфальтну переправив
Од юних і звабливих трав
І, усміхнувшись прелукаво,
За труд карбованця не взяв.

Той вечір, трави, люстро балки
Близькі й далекі до плачу.
Верни до них мене, рибалко,
Верни – я щедро заплачу.

Передноворічна самотність
Добридень, моя самотносте, –
На тебе зла не держу.
Та їсти й самотнім хочеться,
Отож цибулю кришу.

Картопля уже покришена,
І сало уже шкварчить.
Самотність укупі з тишею
Чекають вечері мить.

Грудневий вечір із ніччю,
Вважай, нерозлийвода.
У когось ялинка свічкою
На щедрий стіл погляда.

У мене ж картопля з жару –
Заморських не треба див.
Воно б новорічну чарку –
Так хто б же самотньо пив?

Виходить, і тут із плюсом –
Печінка спочине хай.
І поки ми перекусим,
Забулька в чайнику чай.

Розправлю, як юний, плечі,
Про танець мріє нога.
Зі мною святковий вечір –
Так де ж та самотність, га?

31. 12. 2011, Варва

Олександр Григорович Олійник 
наро дився 1 січня 1940 року в місті Бар-
вінкове Харківської області. Від 1946 
року живе на Чернігівщині. Більше як 
півстоліття працював у засобах масо-
вої інформації, зокрема від 1980 до 
2004 рр. –  власним кореспондентом 
Укрінформу, потім упродовж кількох 
років – кореспондентом всеукраїнської 
газети «Сіверщина», редактором об  лас-
ної газети «Біла хата», у все українському 
тижневику «Українська доля». Закінчив 
факультет журналістики Київського 
дер жавного університету імені Тараса 
Шевченка. Автор збірок віршів «Олені 
на станції», «Зарічка», «Чорний птах», 
«Усе переходить у спомини», численних 

публікацій у колективних збірниках, журналах і газетах. Від 1979-го – 
постійний ведучий щомісячного літературного радіожурналу «Сонячні 
кларнети», що звучав в ефірі обласного радіо майже 40 років. Лауреат 
кількох літературних премій.



2 СТРУНАСТРУНА
№ 8           11 серпня 2021 року

Чернігівщина

Капела бандуристів ім.Остапа Вересая
Уже понад 20 років цей обласний конкурс про-

водить Чернігівська міська бібліотека ім. М. Ко-
цюбинського. Визначаються кращі видання попе-
реднього року і кращі видавництва, де вийшли ці 
книги. Недавно журі конкурсу визначило його пе-
реможців за 2020 рік. Ось місця в конкурсі, за но-
мінаціями. 

«Проза: романи і повісті»:
1 – Валентина Мастєрова, «Тобі скажу».  
2 –  Валентина Михайленко,  «Любов і демо-

ни»; Сергій Горбенко, «Пазли долі».
3 – Олексій Брик, «Парадокси кохання»; Сергій 

Дзюба, «Справи детектива Самарцева. Ідеаль-
ний злочин. Пані кілер». 

«Проза: фантастика»:
1 – Геннадій Обушний,  «Екст». 
2 –  Дельфіна Вербенс,  «Люта». 
«Науково - популярні видання»:  
1 – Сергій Леп’явко, «Чернігів: історія міста»; 

Олександр Забарний,  «Ніжин – кам’яна квітка 
українського бароко».

«Наукові видання»: 
1 – Ганна Арсенич-Баран, «Словник україн-

сько-російських міжмовних омонімів»; Григорій 
Самойленко,  «Микола Гоголь і Україна». 

«Українознавчі дослідження»: 
1  – Микола Будлянський,  «Обереги рідного 

краю» і «Хатні обереги». 

2  –  Анатолій Семенцов,  «Писанки Чернігів-
щини».

«Поетичні збірки»:
1 – Лариса Ткач, «Мить життя». 
2 – Ліна Ланська, «Цілую твій поділ…»; Василь 

Буденний «МИР ВАМ». 
3 – Тетяна і Сергій Дзюби,  «Веселка на віях»
«Збірки поезії та прози»: 
1  – Сергій Дзюба,  «Моя Шахерезада». 
2  – Михайло Сушко, «Чи допливем…».
«Драматургія (сценарії, п’єси)»:
1  – Анатолій Покришень,  «Беатріче Коцюбин-

ського».
«Видання для дитячого читання»: 
У категорії «Література для середнього та 

старшого шкільного віку»: 1  – Олена Терещенко, 
«Симаргл на підвіконні: химерні історії».

У категорії «Література для молодшого шкіль-
ного віку»:  

1 – Олександр Штань, «Прокидайтесь, діти, со-
нечку радіти».

2 – Людмила Шутько, «Людинка з глечика: каз-
ки і оповідання. Казки з усього світу, ч. 2».

Видавець року – Видавництво «Десна Полі-
граф», Чернігів.

Церемонія підбиття підсумків конкурсу і наго-
родження лауреатів відбудеться у серпні 2021 
року і буде приурочена до 30-річчя незалежнос-
ті України.

Обласний конкурс «Книга року-2020»
Музика у храмі
«Богородице, Діво, радуйся!
Благословенна ти в женах, 
І благословен плод лона твого,
Яко породила Спас душ наших.»

З цієї молитви артисти Капели банду-
ристів ім. О .Вересая обласного філармо-
нійного центру, під керівництвом заслу-
женої артистки України Раїси Борщ роз-
почали оновлену програму під назвою 
«Бандура – сестра арфи та клавесину» у 
Борисоглібському соборі Чернігова.

Програма складена з шедеврів захід-
ноєвропейської класичної музики, укра-
їнської класики, творів сучасних компо-
зиторів, підкреслює: бандура – інстру-
мент не тільки народний, академічна 
музика у виконанні бандури як класич-
ного інструменту з родини арф звучить 
природно. 

До програми увійшли твори Бетхове-
на, Моцарта, Шуберта, Баха, Гуно, Вер-
ді, українських композиторів Скорика, 

Бортнянського, Леонтовича, Лисенка, 
Стеценка, Петриненка.

За «Лісовою піснею» 
Лесі Українки
Після відновлення роботи філармо-

нійного центру відродився і «Бандурний 
абонемент». Першим його учасником 
стала Капела бандуристів імені Остапа 
Вересая, під керівництвом заслуженої 
артистки України Раїси Борщ, головно-
го хормейстера, заслуженого працівни-
ка культури України Миколи Борща.

«Лісова пісня» Лесі Українки – драма-
феєрія, шедевр світової літератури. «І 
марилося їм...» – так називається нова 
постановка Капели, де  діють персона-
жі «Лісової пісні». Вона була представле-
на глядачам 6 червня. Тут звучить бага-
то української народної музики, творів ві-
тчизняних авторів. Головні ролі виконали 
Лілія Козлова (Мавка), Сергій Сидоренко 
(Лукаш), Борис Калиниченко (дядько Лев). 

Понад 100 років тому в будинку Михайла Ко-
цюбинського відбувалися літературні суботи – до 
його садиби приходили письменники, художники 
та презентували свої твори Михайлові Коцюбин-
ському, а він давав молодому поколінню дружню 
оцінку та пораду. 

31 липня Чернігівський  літературно-меморі-
альний  музей-заповідник М. Коцюбинського  і  
обласна організація Національної спілки пись-

менників України відновили цю славну традицію. 
Ініціаторкою і ведучою проекту стала чернігів-
ська журналістка і поетеса Валентина Громова. 

Зустріч пройшла у  затишній атмосфері – на 
веранді меморіального будинку Коцюбинського. 
Гості насолоджувалися красою саду письменни-
ка, читали свої твори.

Проект представили заступниця директо-
ра Музею Наталія Коцюбинська,  голова облас-

ної організації НСПУ Олена Конечна.  
Свої твори читали  чернігівці  Вален-
тина Громова, Ліна Ланська, Лариса 
Ткач, Віра Козлова,  Олена Мамчич, 
Олексій Маслов. Також гості з Прилук: 
Ніна Ткаченко (представила книгу  з 
віршами її, покійного чоловіка Мико-
ли і доньки Лесі),   Лілія Бондаревич-
Черненко, автори ще з ряду районів.  
Художниця Лілія Ібрагімова показала 
свої картини. Співали сестри Тетяна 
та Інна Чабан.  Свої бардівські пісні 
виконав під гітару редактор нашої га-
зети Петро Антоненко. 

 «Літературні суботи у  Коцюбин-
ського» проходитимуть щомісяця. 

«Літературні суботи у Коцюбинського» відроджено

25 червня нинішнього року в програмі Чернігів-
ських педагогічних читань, які проводить кафе-
дра філологічних дисциплін та методики їх ви-
кладання обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К. Ушинського, відбула-
ся презентація унікального видання – хрестома-
тії «Література рідного краю. Чернігівщина». Ни-
нішні педагогічні читання були присвячені світлій 
пам’яті чудового педагога, письменника і науков-
ця, кандидата філологічних наук Ганни Василів-
ни Арсенич-Баран. Вона пішла засвіти нинішньо-
го року, полишивши по собі вагомий письмен-
ницький та науковий доробок.

Хрестоматія «Література рідного краю. Черні-
гівщина» – це остання літературна і наукова пра-
ця Ганни Василівни. Кілька років тому саме вона 
запропонувала ідею створення цієї книги, очоли-
ла редакційну раду, до якої увійшли колеги-дру-
зі: доценти Олександр Забарний (Ніжин), Тетяна 
Матюшкіна, старший викладач Світлана Молочко 
(Чернігів). Ганна Василівна  уклала цю книгу, здій-
снила загальну редакцію, написала передмову, а 
от отримати із видавництва і потримати у руках  
книгу вже не встигла, спалахнула яскравою зір-
кою на небі… Справу довів до кінця її чоловік – 
настоятель П’ятницької церкви у Чернігові отець 
Мирон Баран. Доземний уклін цим людям.

Це справді унікальне виданя, не лише тому 
що вийшло тиражем в 100 примірників. Воно 
унікальне своїм видавничим форматом: обсяг – 
1320 сторінок, великий формат, вага книги – 3,5 
кілограма. Книга побачила світ у Новоград-Во-
линську, у видавництві «НОВОград».

У цьому фоліанті закарбований літературний 
процес, який відбувався на Чернігівщині з ХІ по 
ХХІ століття. Зібрані представники різних літе-
ратурних шкіл і напрямів, різних періодів. У книзі 
вміщені короткі біографії і твори 227 письменни-
ків, які народилися або проживали на Чернігів-
щині. І це не лише наші корифеї: Михайло Коцю-
бинський, Степан Васильченко, Борис Грінченко, 
Олександр Довженко, Грицько Чупринка, Павло 
Тичина, але давно забуті Марко Вороний, Ляда 
Могилянська, Аркадій Казка і молодші Сашко 
Саміленко, Петро Пиниця, Володимир Яринич 
та інші.

Методичний апарат книги такий: світлина, ко-
ротка біографія, текст, запитання і завдання до 
тексту. Книга адресована вчителям навчальних 
закладів, студентам, любителям красного пись-
менства.

У книзі вміщені твори 45 письменників, доля 
яких тісно пов’язана із Ніжинською вищою шко-
лою. Допитливий читач знайде тут твори не 
лише Євгена Гуцала чи Леоніда Горлача, але 
й сучасних письменників, професорів вишу Те-
тяни Дзюби і Юрія Бондаренка, доцента Олек-
сандра Забарного, старшого викладача Тетяни 
Сидоренко, аспіранта Івана Барана, магістра 
Михайла Ломоносова, студента Дениса Кось-
кіна…

Олександр ЗАБАРНИЙ, 
доцент кафедри української літератури 

та журналістики Ніжинського державного 
педуніверситету ім. М. Гоголя

Унікальне видання: хрестоматія 
«Література рідного краю Чернігівщина»

Чернігівська міська бібліотека 
ім. М. Коцюбинського

«АртБліндаж»: проєкт і його 
виставка – про війну 
і творчість воїнів 
Учасників бойових дій на Сході Укра-

їни, волонтерів, журналістів  бібліотека 
запросила  надсилати світлини, зробле-
ні в зоні бойових дій, для фотовиставки 
«Російсько-українська війна очима за-
хисників». 

Соціально-мистецький проєкт «Арт-
Бліндаж» реалізується громадською ор-
ганізацією ветеранів «13 БТРО» та Чер-
нігівською міською Центральною бібліо-
течною системою. Він має на меті при-
вернути увагу до потреб ветеранів АТО 
та членів їхніх сімей, залучає ветеранів 
до активної громадської діяльності. 

У рамках проєкту 26 червня в читаль-
ному залі бібліотеки відбулося урочисте 
відкриття  цієї фотовиставки і виставки 
мистецьких робіт. 

Ось хто представлений на виставці. 
Малюнки Віталія Мироновича, різьблен-
ня по дереву Сергія Великохат-
нього, роботи з сірників Ярослава 
Гаркуші, різьблення по дереву Ві-
талія Костюченка, статуї, вирізь-
блені з дерева,  Романа Пархомця 
(всі вони – учасники бойових дій), 
ляльки ручної роботи Сергія Коно-
валенка (волонтер), вишиті кар-
тини бісером Богдани Короваєвої 
(санінструктор), аплікації із солом-
ки Людмили Потайчук (волонтер-
ка), вишита картина Оксани Рубан 
(голова «Жіночої сотні»).

Виставка в бібліотеці триває до 
кінця серпня. 

Проєкт триває. Фото  із позначкою в 
темі листа «АртБліндаж» надсилайте на 
електронну скриньку Чернігівської місь-
кої ЦБС  lib-cls@ukr.net 

Конкурс «Під знаком Симаргла»
Урочисте нагородження лауреатів 

Пер  шого літературного конкурсу тво-
рів про Чернігів «Під знаком Симаргла» 
пройшло у бібліотеці. 

На адресу оргкомітету надійшло 
близько чотирьох десятків творів від 
учасників віком від 8 до 25 років із Чер-
нігова, Києва, Харкова, Херсона, Остра, 
Вінницької та Дніпропетровської облас-
тей, з Мілану (Італія). 

Журі визначило 16 переможців у 
трьох вікових групах та в двох номіна-

ціях «Поезія» та «Проза». Переможці, 
призери отримали дипломи та подарун-
ки, зокрема, книги профессора Сергія 
Леп'явка «Чернігів. Історія міста».

Дитяча літературна школа 
«Кошлатий Борушко»
З 14 по 22 червня при бібліотеці  

працювала ця школа. Проєкт  здійсню-
вала  бібліотека, за підтримки Україн-
ського культурного фонду та спільно-
коштової платформи «Big Idea», на 
якій організаторам школи вдалося зі-
брати 50 тисяч гривень від добродій-
ників. А школу підтримали мецена-
ти, спонсори, батьки майбутніх учнів, 
всі, кому не байдужий творчий роз-
виток наших дітей. Вагому фінансо-
ву підтримку проєкту надає і УКФ. Ко-
шти пішли на роботу школи, потім під-
уть  на видання за її підсумками книж-
ки творів її учасників. Це будуть твори 
про рідне місто Чернігів. 

Слухачами школи за підсумками  від-
бору стали понад 20 юних чернігівців, а 
ще  близько десятка іногородніх учас-
ників змогли  долучитися до перегляду 
лекцій онлайн.

У програмі школи були лекції, май-
стер-класи з літературної майстернос-
ті, образотворчого, театрального мис-
тецтва, творчі зустрічі з відомими пись-
менниками. Були  екскурсія по Чер  нігову, 
поїздка в селище Седнів, знайом-
ство з пам`ятками історії, в тому числі 
пов`язаними з літературою і мистецтвом.

А 22 червня в бібліотеці відбулося 
урочисте вручення сертифікатів випус-
кникам школи. Їх отримали 25 дітей. 

До 15 серпня триває збір творів учас-
ників, підготовка майбутньої книжки. Її 
вихід планують до Дня Чернігова.
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Забороняй, щоб панувати: як забороняли 
книжки в Україні і що з того вийшло

Царська цензура vs царська 
заборона: який ворог 

небезпечніший?
Забороні передувала цензура. 

Тобто, перш ніж книжку надрукувати, 
треба було отримати дозвіл цензора. 
Для того він рукопис не лише читав, 
але ще й правив. Наприклад, з руко-
пису, на перший погляд, простенької 
повісті «Кайдашева сім'я» Івана Не-
чуя-Левицького рука цензора дбай-
ливо повикреслювала речення, які 
могли підірвати … авторитет влади. 
Ну, наприклад, речення про те, що 
«Ні один цар не махав з такою вті-
хою скіпетром, як Мотря своїм мото-
вилом»  цензору не сподобалося. На-
стільки, що він його вирізав. Але не 
настільки, щоб не дозволити друку-
вати твір взагалі.

А ось Панасу Мирному з цензо-
ром не пощастило. Його спільний з 
Іваном Біликом роман «Хіба ревуть 
воли, як ясла повні?» царській цен-
зурі не сподобався, тож друкувати 
його довелося аж у Женеві, а тоді 
контрабандою ввозити в підпоряд-
ковану російському царату Україну. 
Пікантності справі додавав факт, що 
письменник Панас Мирний у звичай-
ному житті звався Панасом Рудчен-
ком і був сумлінним царським підда-
ним – чиновником з Полтави.

Іван Рудченко (Білик) та Панас 
Рудченко (Мирний) – зліва праворуч

Утім, тут треба згадати про ще 
один прикрий факт, точніше указ, 
який називався Емським і відповід-
но до якого щось друкувати в Украї-
ні українською, в принципі, було не-
можливо. Після набрання чинності 
указу той же Нечуй-Левицький був 
змушений друкуватися в Галичині. А 
Михайла Драгоманова, рідного дя-
дья Лесі Українки, взагалі 1875 року 
звільнили з посади приват-доцен-
та Київського університету Святого 
Володимира через «політичну діяль-
ність»  (йшлося насправді про його 
незгоду з політикою нав'язування 
українцям російської мови), він емі-
грував за кордон, де й видавався. 
Усі його роботи автоматично вважа-
лися забороненими. 

Російський царат книжку вва-
жав своїм найбільшим ворогом, бо 
вона несла світло в темні маси. По-
слідовно й продумано нищили  авто-
рів, максимально обмежуючи доступ 
друкованого слова до широких мас. 
Бо, вважалося, що темним і неосві-
ченим людом керувати простіше.

Саме з цієї причини в імперії, зо-
крема на її українських землях, за-
боронялися не лише книжки україн-
ською написані українцями або про 
Україну, але також і переклади укра-
їнською.

Узимку 1899 року Леся Укра-
їнка, перебуваючи на лікуванні у 
Берліні, писала братові Михайлу, 
про «зайців», яких читає. «Зайця-
ми»  брат і сестра Косачі назива-
ли заборонені царською цензурою 
книжки. Обережно, наскільки про 
таке можна було писати в листах, 
Леся хвалилася братові, що в Бер-
ліні «зайців багато і на різних мо-
вах, – в Києві таких нема і на лікар-
ство!»  Йшлося переважно про фі-
лософські, світоглядні, економічні 
твори, але нерідко до переліку цар-
ських заборон потрапляла й худож-
ня література.

Те, що царат не міг «порізати»  цен-
зурою, він забороняв повністю. У ре-
зультаті більшість підданих російської 
імперії, потрапляючи за її межі, щиро 
дивувалися як розмаїттю тамтешньої 
літератури, так і тому, що газети мо-
жуть виходити без цензури. Намага-
ючись обмежити знання й просвіту, 
імперія сама себе «підвела під монас-
тир»: до влади дорвалися революці-
онери, які не мали університетських 
дипломів й академічних знань, але 
це їх не трохи не бентежило, бо вони 
з «простим народом» говорили однієї 
мовою.

 
Сандармох і література, яка в нас 
могла би бути, але ми її втратили

Радянська імперія постала на руї-
нах імперії царської не тільки швид-
ко й агресивно. Вона також увібрала 
у себе найкращі царські традиції бо-
ротьби з книжками. А ще посилила 
методи боротьби з письменниками.

Українську літературу нерідко на-
зивають «бідною». Мовляв, де наш 
експресіонізм, символізм, футуризм, 
неоромантизм. Модерна українська 
драма де? Психологічний роман?

Усе це покоїться в Карелії, в уро-
чищі Сандармох. Лесь Курбас, Ми-
кола Куліш, Микола Зеров, Марко 
Вороний, Валер’ян Підмогильний. 
Перелік довжелезний. З трьох со-
тень українських письменників, які 
активно творили у 30-ті роки, ледве 
вижили три десятки. Крім того, що 
радянська імперія перемолола тих, 
хто міг би написати десятки чудо-
вих романів, повістей, поезій, драм, 
вона ще й заборонила уже ними на-
писане.

Якщо разом з Миколою Кулі-
шем ми на десятиліття втратили мо-
дерну українську драму, то разом 
з Валер’яном Підмогильним –  ур-
баністичний психологічний роман. 
На сценах яких радянських театрів 
йшли «Мина Мазайло», «Патетична 
соната»  чи «Маклена Граса»? Хто в 
радянські часи читав (чи хоча б чув) 
про роман Підмогильного «Місто»?

Микола Куліш і Валер’ян 
Підмогильний

Радянська система не просто ни-
щила письменників, вона послідов-
но знаходила і забороняла усе, що 
вони робили. Навіть, якщо йшлося 
про переклади світової класики.

Так, після того як Михайло Драй-
Хмара, український поет, літерату-
рознавець і перекладач, який знав 
19 мов, опинився на Колимі, під за-
борону потрапили його переклади 
зі Стефана Цвейга, Поля Верлена, 
Шарля Бодлера.

Арешт (і подальший розстріл) Ми-
коли Зерова означав, що читачам 
більше не насолоджуватися його до-
вершеними перекладами з «Антоло-
гії римської поезії». В Радянському 
Союзі навіть римська поезія става-
ла небезпечною, якщо її переклада-
ли вороги народу.

Система працювала на те, щоб 
максимально примітизувати освіт-
ню й естетичну складову суспільно-
го розвитку. Щоб сформувати слух-
няний і безликий радянський народ 
без роду, племені й історії. Для його 
формування потрібні були інші, спе-
ціальні, «радянські» книжки. З ра-
дянськими героями й радянською 
ідеологією.

Але заборонити книжки неможли-
во. Бо чимало з них живе своїм жит-
тям. І навіть письменники на те не 
мають жодної ради.

 
Невловимі месники української 

літератури: ті, кого ловили, 
але невдало

Один з найвідоміших у всьому 
світі пригодницьких українських 
романів тривалий час українсько-
му читачеві був невідомий. Влас-
не, таких романів у радянські часи 
насправді було багато. Але цей ви-
різнявся тим, що написав його уро-
дженець Охтирки Іван Лозов’ягін. 
У романі йшлося про такого собі 
безстрашного українця Григо-
рія Многогрішного, який тікає зі 
спецпотяга НКВС і опиняється се-
ред українців Зеленого Клину. Ро-
ман переклали англійською, ні-
мецькою, іспанською, італійською 
і навіть (щоправда, в скороченій 
версії) російською мовами.   За-
кордонна  критика дружно  відгу-
кувалася про нього як про «при-
годницький, авантюристичний твір 
про свободу». Але роман «Тигроло-
ви»  в радянській Україні був забо-
ронений, і читачі про нього ніколи 
не чули. 

Нічого не чули радянські чита-
чі й про інший роман письменни-
ка – «Сад Гетсиманський». У ньому 
Лозов’ягін, який увійшов в історію 
української літератури як Іван Ба-

гряний, змістовно описав свої по-
невіряння радянськими тюрмами 
й таборами. Цілком логічно, що ко-
муністична партія постановила: чи-
тачам таке читати не треба. Мен-
ше знатимуть – веселіше будува-
тимуть світле комуністичне майбут-
нє. Нехай і на кістках свого народу 
й своєї історії.

Заборони зазнав і «Жовтий 
князь»  Василя Барки. Барка – він 
же Василь Очерет – народився на 
Полтавщині, а помер у Нью-Йорку. 
Між цими двома географічними 
точками – дивовижне, сповнене 
випробувань, життя і чимало тво-
рів. «Жовтий князь» –повість про 
голодомор і недолугу діяльність ко-
муністичної партії. Тож дозволити 
до друку в Україні його просто не 
могли. Повість друкувалася у Мюн-
хені й у Нью-Йорку. Український 
читач отримав до неї вільний до-
ступ лише 1999 року, коли «Жов-
тий князь» вийшов у видавництві 
«Наукова думка»  у Києві.

Приблизна також доля і «Воли-
ні» Уласа Самчука. Самчук наро-
дився на Рівненщині, навчався 
в Українському Вільному універ-
ситеті у Празі, головував у секції 
митців, письменників і журналіс-
тів Культурної референтури про-
воду українських націоналістів, яку 
очолював Олег Ольжич. Після Дру-
гої світової війни жив у Німеччині, 
а 1948 року емігрував до Канади.

Українська діаспора Уласа Сам-
чука знала добре. Роман «Волинь» 
приніс йому, без перебільшення, 
світову славу (подумували навіть 
висунути його на Нобелівську пре-
мію). Не менш відомим став і ро-
ман «Марія». Але український чи-
тач ні про «Волинь», ні про «Марію», 
ні про Самчука до початку 90-х ро-
ків навіть не чув.

Утім, одночасно з тим були й ті, 
про кого чули, знали, читали, але їх 
також намагалися заборонити.

 
Мальви біля собору: 

як радянська влада боролася 
з радянськими письменниками, 

і чим це скінчилося
Хто не чув про яничарів? Певно, 

жодному українцеві не треба по-
яснювати усі глибокі підтексти, за-
ховані в цьому слові. Тож коли Ро-
ман Іваничук шукав назву своєму 
історичному роману, то надумав 
назвати його «Яничари» не  випад-
ково. Роман помітили, про ньо-
го заговорили, але не зовсім так, 
як хотілося б автору. Хоча йшло-
ся у творі про часи Хмельниччи-
ни, було зрозуміло, що насправді 
йдеться про всіх, хто зрікся рідної 
мови й свого роду.

Друге видання довелося пере-
йменувати в нейтральні «Мальви». 
Але це не врятувало письменника. 
Як писав сам Іваничук, «Мальви»  
вийшли у київському видавництві 
«Дніпро» стотисячним накладом, 
тоді додрукували ще тридцять ти-
сяч примірників – і їх розкупили. 
А тоді роман заборонили, Івани-
чука жорстоко розкритикували, 
але процес уже було не зупинити 
– книжка жила своїм життям, її 
передавали з рук в руки, видали 
в українській діаспорі в Америці. 
Так заборонений роман став відо-
мий українцям не лише в Україні, 
але й в усьому світі.

А ось Івану Білику з його «Ме-
чем Арея» пощастило менше. Істо-
ричний роман про київського кня-
зя Богдана Гатила вийшов 1972 
року й одразу став відомим. Утім, 
ідейне підґрунтя твору страшенно 

не сподобалося радянській владі. 
Іван Білик втратив не лише робо-
ту, але й право друкуватися. Ро-
ман заборонили. Наклад, який не 
встигли продати, знищили. А всі 
примірники, які потрапили до бі-
бліотек, вилучили. Утім, за при-
близними підрахунками, на руках 
лишалося десь тисяч із шістде-
сят книжок. Їх передавали «з рук 
у руки», і люди поділялися на тих, 
хто «Меч Арея» читав і «ще не чи-
тав». Крім того, роман вийшов у 
Канаді, Америці й Великій Бри-
танії. Заборонена радянськими 
функціонерами історична сага в 
наслідку  витримала стільки пе-
ревидань, що деяким радянським 
«канонізованим» письменникам і 
не снилося.

Цікаво, що від заборон в ра-
дянські часи не був застрахова-
ний ніхто. Щоправда, не всіх мож-
на було позбавити роботи і права 
друкуватися. У доробку Олеся Гон-
чара, багаторічного голови спілки 
письменників України, є роман, 
про який радянські критики якщо 
й згадували, то як про його творчу 
поразку. Це – «Собор».

Спочатку ніщо не віщувало біди: 
Олесь Терентійович був чи не най-
більш титулованим українським 
письменником. Ордени й медалі, 
Ленінська премія, всесоюзне ви-
знання. Роман вперше вийшов у 
журналі «Вітчизна» 1968 року, по-
тім почав друкуватися у двох най-
більших видавництвах – «Дніпрі» і 
«Радянському письменнику». Під-
готували російський переклад, 
який мав вийти, але так і не вий-
шов на сторінках журналу «Друж-
ба народів». Пішли перші схваль-
ні рецензії, а тоді пішло-поїхало. 
Роман радянській владі став кіст-
кою в горлі. Але кістка була занад-
то велика – сам Олесь Гончар. Від 
нього вимагали переробити ро-
ман або ж від роману відмовити-
ся. Гончар на жодну пропозицію 
не пристав. Заарештувати його не 
наважилися.

У результаті на долю «Собору»  
випали напівміри: наклад не ни-
щили, з бібліотек не вилучали, але 
до 1987 року роман не видавався 
і про нього не згадували. Так, ніби 
його й не було. За іронією долі, 
якщо сьогодні щось і варто почи-
тати з Гончара, то аж ніяк не його 
«Прапороносців», а саме «Собор». 
Бо час усе розставляє на свої міс-
ця. І книжки – також.

 
Аліна АКУЛЕНКО,

філолог, кандидат наук

Сайт «Букви», 20. 10. 2020 

Заборона книжок – аж ніяк не винахід наших часів. Тим 
паче  не нашої держави. Справедливості заради треба ска-
зати, що в Україні як суверенній державі книжки загалом 
ніколи не забороняли. Тобто всі заборони насправді вихо-
дили з так званого «центру» (спочатку царського, а потім – 
радянського), а Україна незалежна в історію книжкових за-
борон вписалася лише днями: разом із судовим процесом 
над книжкою Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса».

І справа ця зовсім не літературна, а політична. Власне, 
усі книжкові заборони і в Україні царській, і в Україні радян-
ській були політичними. Заборонялося усе, що могло піді-
рвати чинну владу. Бо найбільше, чого боялися імперії (не 
лише російська чи радянська), –  вміння мислити. А книжки 
навчають мислити. Разом з книжками діставалося також і 
їхнім авторам.
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Цікаве про українських письменників
Україна

Уперто точний
Осип Бодянський був дуже ори-

гінальною людиною. Невеликий 
на зріст, сутулуватий, з величез-
ною головою на грубій і корот-
кій шиї, з попсованими хворо-
бою очима, котрі дивилися в різ-
ні боки, з прямими «гетьманськи-
ми» вусами — і все це на коротких 
безпалих ногах. За характером 
незалежний, не знав компромі-
сів. Уперто точний, до смішного 
твердий у своїх рішеннях, водно-
час доброго серця, як згадують 
сучасники. Бодянський сторонив-
ся всього, що мало натяк на ни-
цість, прислужництво або якийсь 
практицизм. Навіть у критичні мо-
менти життя лишався самим со-
бою, про що свідчить такий випа-
док.

Як редактор «Чтений в обще-
стве истории и древностей рос-
сийских» при Московському уні-
верситеті О. Бодянський був і 
управителем університетської 
друкарні. 1862 року було виріше-
но віддати з 1 січня 1863 року в 
оренду махровому реакціонеру 
Каткову «Московские ведомос-
ти» й університетську друкарню. 
Бодянський, хоч противився цьо-
му, нічого не міг удіяти. За день до 
терміну здачі Бодянський вивіз із 
казенної квартири всі свої речі, 
підготував усі справи стосовно 
друкарні, цілий вечір просидів у 
порожніх кімнатах і здав Катко-
ву друкарню о 12-ій ночі 31 груд-
ня 1862 року. Через це перший 
номер «Московских ведомостей», 
які прославилися потім ретро-
градством, запізнився на 2 дні. 
Пізніше Катков помстився Бодян-
ському за це – 1868 року вчений 
мусив покинути улюблену профе-
сорську діяльність у Московсько-
му університеті.

В українську культуру О. Бодян-
ський увійшов як поет, фолькло-
рист, видавець літописів Само-
видця, Симоновського, Густин-
ського монастиря, «Історії русів», 
численних документів з україн-
ської історії та пам’яток літерату-
ри давнього часу.

Українські вірші Кольцова
Відомий російський поет Олек-

сій Кольцов в юнацькі роки час-
то бував на Україні, знайомив-
ся з побутом українського на-
роду, збирав українські пісні й 
прислів’я. У віршах «Подорожні», 
«Ночівля чумаків», «До річки Гай-
дарі», «Втеча» писав про україн-
ський народ. Був поет особисто 
знайомий з Є. Гребінкою, писав 
також вірші українською мовою 
(«Голубонько, доню» та інші).

Дивний генерал
Цікавою людиною був поет Во-

лодимир Александров, автор по-
пулярної пісні «Я бачив, як вітер 
березу зломив», п’єс «За Неман 
іду», «Не ходи, Грицю, на вечор-
ниці» та збірника пісень із нота-
ми. Почавши як військовий лікар, 
він дослужився до генеральсько-
го чину. Це не завадило йому не-
змінно цікавитися українською 
літературою, яку палко шанував. 
За спогадами сучасників, стіни 

його кабінету були обвішані пор-
третами всіх старих, сучасних і на-
віть молодших українських пись-
менників. Володимир Степанович 
чудово читав вірші, добре співав, 
знав безліч українських народних 
пісень і сам собі акомпанував на 
бандурі.

Оперетку «За Неман іду» він на-
писав для своїх дітей, які любили 
гратися в театр. Пізніше п’єса ста-
ла популярною, вийшла кількома 
виданнями і входила до постійно-
го репертуару театрів. В. Алексан-
дров чудово володів латиною і на-
віть віршував нею.

Невдалий драгун
Закінчивши Харківський уні-

верситет, Микола Костомаров 
вступив до драгунського полку, 
який стояв у м. Острогожську. Але 
молодий юнкер займався біль-
ше козацьким архівом, що був у 
тому місті, ніж драгунською муш-
трою. Помітивши це, полковник 
сказав йому: «Ви швидше зробите 
кар’єру в службі вченій!»

Костомаров послухав свого на-
чальника, звільнився з драгунів 
«по неспособности», поїхав до Мо-
скви й почав готуватися до скла-
дання іспиту на магістра історії.

Знавець квітів
Костомаров добре знав квіти й 

трави, і в час мандрівок по Укра-
їні не тільки збирав фольклорні 
матеріали, а й гербаризував рос-
лини. Він дуже любив польові кві-
ти, оспівував їх у своїх поезіях, 
шкодував, коли косили траву. Жи-
вучи в маєтку дружини в селі Діді-
вцях, поет закладав квіти в петли-
ці одягу і в капелюх, часом приїж-
джав отак заквітчаний до Прилук 
і дуже чудував місцевих роззяв-
ляк.

Феноменальна пам’ять 
Мало не до смерті зберіг М. Кос-

томаров феноменальну пам’ять. 
Він міг цитувати не тільки окремі 
місця з літописів, а навіть акти й 
документи. На пам’ять виголошу-
вав великі уривки Шевченкових 
поезій, вірші інших улюблених по-
етів, часто декламував Байрона, 
Шиллера, Ґете, Міцкевича. Най-
більше подобалися йому україн-
ські думи: поет-учений пам’ятав 
усі відомі варіанти текстів дум.

Роман зі щасливим
 кінцем 

За день до власного весілля 28 
серпня 1847 року М. Костомаров 
мав безліч клопотів. За час його 
відсутності зайшов до нього М. 
Юзефович, помічник куратора ки-
ївської шкільної округи, і сказав, 
що вченого хоче бачити губер-
натор Фундуклей. Заклопотаний 
Костомаров не зважив на ці за-
просини. Незабаром прислала до 
Костомарова посланця П. Залєсь-
ка, в училищі якої Костомаров ви-
кладав. Пішов туди поет уже вве-
чері, та господиню не застав. Без-
турботний і з радісним настроєм 
він повернувся додому. Годині об 
11-ій до нього прибіг Юзефович. 
«На вас донос зроблено, – сказав 

він. – У вас буде ревізія! Коли що 
маєте небезпечного, знищте!»

Заскочений Костомаров витяг 
статут Кирило-Мефодіївського то-
вариства і хотів знищити. Юзефо-
вич вирвав з його рук ті папери, 
промовивши: «Нехай вони будуть 
у мене!» — побіг із хати.

За якийсь час після того до Кос-
томарова прийшли губернатор 
Фундуклей, куратор Траскін, жан-
дармський генерал Білоусов, по-
ліцмейстер Гуляшкін з урядника-
ми і зробили трус. Так почалися 
арешти членів Кирило-Мефодіїв-
ського товариства.

Папери, які вихопив із рук зрад-
ник Юзефович, стали потім голо-
вним звинувачувальним доку-
ментом проти М. Костомарова, 
а весілля через арешт молодого 
було відкладено. За якийсь час 
Аліна Крагельська, наречена Кос-
томарова, змушена була вийти 
заміж за іншого.

Улітку 1873 року Костомаров 
прибув на пароплаві з Катеринос-
лава до Києва за відрядженням 
археографічної комісії для учас-
ті в передпідготовчому комітеті, 
який мав виробити умови скли-
кання III археологічного з’їзду в 
Києві.

Перед від’їздом із Києва поет-
учений разом із відомим етно-
графом П. Чубинським відвідали 
Братський монастир. Повертали-
ся з Подолу через Старе місто і 
проїхали повз будиночок, в яко-
му 26 років тому була остання 
квартира Костомарова в Києві, 
де його заарештували. Костома-
ров відвідав знайомий дім і по-
кинув його зі смутком. П. Чубин-
ський почав розпитувати вчено-
го про останні дні в Києві, про не-
здійснений його шлюб і спитав, чи 
Микола Іванович знає щось про 
свою наречену. «Ні!» – відповів 
смутно. 

Увечері, коли Костомаров ля-
гав уже спати, з’явився Чубин-
ський і повідомив: Аліна Леонті-
ївна живе біля Прилук — у селі, 
овдовіла, має трьох дітей, і що її 
чекають ось-ось у Києві.

Костомаров написав листа і 
попросив Чубинського передати 
його колишній нареченій.

Наступного дня до Києва при-
їхала Аліна Леонтіївна. Вона теж 
захотіла побачити Костомарова і 
запросила до себе. Замість моло-
дої дівчини побачив Микола Іва-
нович літню даму. Їхнє побачен-
ня було настільки ж приємне, як 
і сумне.

Пробувши в Києві ще кілька 
днів, Костомаров виїхав до Пе-
тербурга.

У той час поет-учений страждав 
на хворобу очей, особливо болі-
ли вони йому при світлі, так що не 
міг читати й писати. Лікарі радили  
більше бувати на свіжому пові-
трі. Як тільки повернуло на весну, 
в квітні поїхав поет у Полтавську 
губернію, в маєток Дідівці, до ко-
лишньої своєї нареченої. Зустрів 
у неї весну, відвідав селянське 
весілля, чимало бував серед на-
роду. У середині травня мати ви-
кликала Миколу Костомарова до 
Петербурга, бо господар дому, де 
він жив, збирався робити перебу-
дову.

Наступного року, побувавши 
на археологічному з’їзді в Києві, 
він знову відвідав Дідівці. У січні 
1875 року Костомаров захворів 
на тиф. 1 лютого від тифу помер-
ла його мати. Смерть матері Кос-
томаров переживав дуже важко. 

На час хвороби, коли вчений був 
розбитий горем і зовсім неміч-
ний, приїхала до нього Аліна Ле-
онтіївна і почала доглядати хво-
рого. У середині квітня Костома-
ров за наполяганням лікарів ви-
їхав у село, а 9 травня 1875 року 
в Дідівцях обвінчався з Аліною 
Леонтіївною. Так знову зійшлися 
ті, котрі мали поєднатися в моло-
дості.

Альбом із описом 
тульської старовини 

За участь у Кирило-Мефодіїв-
ському товаристві П. Куліша було 
засуджено на два місяці до форте-
ці й на заслання в м. Тулу. Пробув 
на засланні письменник три роки 
і три місяці. Визволився досить 
своєрідно. До Тули мав приїхати 
цар. На прохання губернатора Ку-
ліш виготовив альбом із описом 
тульської старовини й ілюстрував 
його власними акварелями. Цар 
звернув увагу на талановиту ро-
боту і запитав про автора. Дові-
давшись, що це Куліш,  дозволив 
письменнику повернутися до сто-
лиці. Було це 1850 року.

Весілля на хуторі 
1843 року приїхав на гостину до 

батьків на хутір Мотронівку, що на 
Борзнянщині, майбутній редактор 
«Основи» Віктор Білозерський, а з 
ним його товариш – Пантелеймон 
Куліш. Після того П. Куліш часто 
приїжджав сюди, мав навіть для 
себе окрему світлицю, щоб тут пи-
сати. Для панянок Білозерських 
він склав тут популярну історію 
України, а в січні 1847 року відбу-
лося вінчання Пантелеймона Ку-
ліша і Олександри Білозерської, 
майбутньої української письмен-
ниці Ганни Барвінок. Боярином 
на весіллі був Тарас Шевченко. 
Щаслива пара виїхала з В. Біло-
зерським до Варшави, щоб звід-
ти мандрувати за кордон, куди по-
силала П. Куліша Академія наук, 
але у Варшаві В. Білозерського й 
П. Куліша арештували і відпрова-
дили до Петербурга, де кинули в 
тюрму. Почався знаменитий про-
цес над учасниками Кирило-Ме-
фодіївського братства.

Куліш – біограф і видавець 
творів Гоголя 

У 1856 і 1857 роках Пантелей-
мон Куліш після довгої підготов-
чої праці видав книгу в 2-х томах 
«Записки о жизни Гоголя». Тоді ж 
Гоголева мати попросила Куліша, 
щоб він випустив твори Гоголя. 
Упорядкувавши рукописи, пись-
менник написав коментарі, підго-
тував до публікації листи і видав 
твори Гоголя в шести томах. За-
робіток із цього видання (3 тис. 
крб.) пішов на заснування влас-
ної друкарні (так звана друкарня 
П. Куліша), з якої свого часу вий-
шов ряд визначних творів укра-
їнської літератури, зокрема «Коб-
зар» Т. Шевченка, «Народні опо-
відання» М. Вовчка, а також аль-
манах «Хата» тощо. Випускала ця 
друкарня й книжечки-метелики 
для народного читання.

Обід у міському саду
У травні 1860 року П. Куліш при-

їхав до Полтави. 9 травня полтав-
ська громада справила йому буч-
ний обід у міському саду. На той 
обід зібралося дві сотні людей: 
були тут селяни і поміщики, шевці, 
кравці, генерали й письменники. 

За обідом виголошували промови 
кількома слов’янськими мовами. 

Перед тим, як сіли до столу, до 
розпорядника підійшов незнайо-
мий чоловік і став прохати при-
йняти його як учасника обіду. Лю-
дей було й так багато, і незнайом-
ця не хотіли впускати. Тоді чоло-
вік назвався: «Я той жандарм, що 
відвозив Куліша з Петербурга в 
Тулу на заслання».

Відставний жандарм примос-
тився в кінці столу навпроти Ку-
ліша, а після десятої промови 
встав і попросив слова, привітав-
ши Куліша як старого знайомого. 
«З вуст відставного жандарма, 
— сказав він, — прийміть, люди 
добрі, щире бажання, щоб шири-
лися, зміцнялися й пишалися на 
Україні ті ідеї, за які я відвозив Ку-
ліша на заслання в Тулу».

Звісно, такий тост від колиш-
нього жандарма сприйняли з не-
звичайним ентузіазмом і захва-
том.

Своєрідне хобі 
Митрофан Александрович (Ми-

тро Олелькович), автор ціка-
вих оповідань, що друкувалися 
в «Основі», мав своєрідне хобі: 
пильно вивчав історію французь-
кої революції і засвоїв цей епізод 
історії так докладно, що не раз ди-
вував своїх приятелів дивовиж-
ним знанням деталей. Він міг пе-
реказати протоколи всіх засідань 
народного зібрання й Конвенту, а 
також усі промови на кожному за-
сіданні, міг оповісти докладні біо-
графії всіх французьких діячів, що 
жили в період 1780 – 1799 років.

Поки людина живе, 
біографія передчасна 

Так вважала Марко Вовчок. 
Вона не заперечувала ніяких про 
себе вигадок і не спростовувала 
публічно помилок щодо її біогра-
фічних даних. Це робила письмен-
ниця з переконання, що біогра-
фію людини варто писати тільки 
після смерті. Марко Вовчок ніде 
не друкувала свого портрета аж 
до 1902 року. Уперше її портрет 
опублікували у другому томі ві-
домої антології «Вік», яку видано 
було в Києві на відзнаку 100-річ-
чя нової української літератури.

Письменник-мандрівник
Великим аматором піших ман-

дрівок був українсько-галицький 
письменник Василь Ільницький. 
Навчаючись у Відні, він 1844 року 
вибрався в дорогу до Пресбурга 
(Братислави), Будапешта, Кошиць 
та Ужгорода, відтак перейшов че-
рез Карпати в Галичину. Опісля, 
1845 року, Ільницький помандру-
вав пішки через Істрію до Трієста, 
морем дістався до Венеції, звідки 
перейшов Альпи, вибрався до Ті-
роля, а потім і до Австрії. Обидві 
подорожі здійснив письменник 
сам, без товариша й провідника, 
зазнаючи не раз чимало пригод, 
коли перебирався через Альпи 
— одного разу ледь не загинув у 
вічних снігах. Пізніше, в 1860-их 
роках, письменник описав свої 
подорожі, друкуючи їх у часописах 
«Русалка» і «Русь». Видав він «За-
писки руського путешественника» 
(друкувались у «Слові»), «Образки 
із світа альпійського», «Образки з 
Угорщини» (друкувались у «Зорі»), 
продовживши цим давню тради-
цію в українській літературі так 
званої подорожньої літератури.

Із книги 
«Із вершин та низин» 

Валерій ШЕВЧУК
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Володимир САПОН: «Меди і полини історії»

Володимир Миколайович 
Сапон – відомий чернігів-
ський письменник, краєз-
навець і журналіст. Член 
Національної спілки пись-
менників України, Націо-
нальної спілки краєзнавців 
України, Заслужений жур-
наліст України.Народився 
20 липня 1951 року в селі 
Рудка Чернігівського райо-
ну, помер 2 жовтня 2017 в 
Чернігові.    

Закінчив філологічний 
факультет Ніжинського пе-
дінституту ім. М. Гоголя. По-
над три десятиліття працю-
вав журналістом у Черніго-
ві, зокрема, в обласних га-
зетах «Гарт» та «Деснянська 
правда».

В 1992 разом з колегами 
засновує журнал «Чернігів» 
(з 1993  під назвою «Літера-
турний Чернігів»). 

Автор поетичних збірок 
«Зірка на пілотці» (1985), 
«Замкова гора» (2001), 
«Щаслава» (2009), «Мама 
Ніна із Ніневії», дитячої збір-
ки «Лісова аптека» (2004), 
історико-крає знавчих книг 
«Призабуті стежки сіверян-
ської Кліо» (2003), «Чернігів 
древній і сучасний» (2003, 
2006), «Седнів» (2004), «Та-
ємниці назв наших сіл і 
міст»(2005), «Вулиці старо-
го Чернігова» (2007), «Меди 
і полини історії» (2013), 
«Моя Шевченкіана» (2014), 
художньо-публіцистичної 
книжки «Дещо із щоденни-
ка» (2011), «Страсбурзький 
пиріг», шоденникова проза 
та есеї (2013).

Видав  кілька книжок у 
співавторстві: «Мандрівка 
по вертикалі» (1994, з Ми-
колою Будлянським), «Одіс-
сея Юрія Лисянського» 
(2012, з Віктором Шевчен-
ком) та інші.

Є автором передмов і 
упорядником збірок поезій 
Петра Пулінця «Брате мій, 
журавлику…» (2002), Олек-
сандра Са мійленка «Вірші 
з Ніжина» (2010) та антоло-
гії поезії та прози сучасних 
письменників Чернігівщи-
ни «Толока» (2012, спільно з 
Михасем Ткачем).

Лауреат премій імені Ми-
хайла Коцюбинського, Ле-
оніда Глібова, Пантелеймо-
на Куліша, Олекси Десняка, 
Василя Блакитного та Івана 
Кошелівця.

Володимир Сапон був 
ак  тивним автором  газе-
ти «Світ-інфо», де друкував 
краєзнавчі матеріали, а та-
кож свій багатий фотоар-
хів літературної тематики. 
З люб`язної згоди родини 
ось уже кілька місяців у цій 
газеті йде  публікацію одної 
з його останніх книг – кра-
єзнавчого видання «Меди 
і полини  історії», цікавих 
розповідей про Чернігівщи-
ну. Ось деякі глави цієї кни-
ги, дотичні до тем літерату-
ри і мистецтва.

Готель для класиківТарас Шевченко влiтку 1857-го, 
вiдбуваючи лиху солдатчину, зробив 
такий запис у своєму «Щоденнику»: 
«Был у меня во время оно приятель 
в Малороссии, некто Афанасьев или 
Чужбинский. В 1846 году судьба стол-
кнула нас в «Царьграде», не в Оттоман-
ской столице, а в однойменном трак-
тире в городе Чернигове». 

Додамо, що трактир мав ще й 
готельнi номери. Майже упродовж ці-
лого позаминулого столiття це був єди-
ний у мiстi готель.

Нинi важко встановити, хто дав 
цьому закладу таку гучну назву, пев-
но, не позбавлену iсторичної традицiї. 
У добу середньовiччя руськi купцi 
найчастiше їздили торгувати до Цар-
града – вiзантiйської, а згодом ту-
рецької столицi, що  стала називати-
ся Стамбулом. Одне слово, «Царград» 
– мiсце зупинки купцiв. Можливо, 
така асоцiацiя спала на думку підпри-
ємливим селянам-крiпакам Сидору 
Сорокiну та Олексiю Сидорову з дале-
кої Ярославської губернiї, вiдпущених 
своїм помiщиком на вільні хлiби. При-
билися вони до Чернiгова i стали тор-
гувати квасом по вулицi Шосейнiй, де 
й виник згодом у одноповерховому бу-
динку трактир з номерами. Поселялися 
тут, як i у заїжджих дворах, найчастiше 
купцi, якi привозили свiй крам на чер-
нігівські ярмарки.

Втiм, знаходили у трактирi прихис-
ток i офiцери, i вiдрядженi цивiльнi 
службовцi, i просто мандрiвники. Тра-
плялися серед цього заїжджого люду i 
постатi, iмена котрих, якщо не за їхньо-
го життя, то вже потiм стали видатними.

Як, наприклад, Олександр Пуш-
кiн. Зупинявся вiн у «Царграді» двiчi 
– у травнi 1820-го, коли їхав до Кате-
ринослава, i у серпнi 1824 року, коли 
повертався з Одеси на Псковщину,  у 
батькiв маєток Михайлiвське. Про цю  

зупинку, а сталася вона 4 серпня, за-
лишив спогади поет Андрiй Подолин-
ський, на той час випускник Благо-
родного пансiону при Петербурзько-
му унiверситетi, котрий їхав до своїх 
батькiв у Київ. Iз Пушкіним Подолин-
ський був знайомий, та все ж зустрiч 
у чернігівському готелi була дещо 
несподiваною: «Вранцi, увiйшовши 
до зали, я побачив у сусiднiй буфетнiй 
кiмнатi молодого чоловiка, який iшов 
мимо прилавка i якого за мiсцем про-
ходження та за одягом сприйняв за ла-
кея». Пушкін розповiв тодi Подолин-
ському про своє скрутне становище 
(їхав вiн тодi на заслання), про марш-
рут поїздки, попрохав передати у Київ 
записку для генерала Миколи Раєв-
ського.

У 1900 році, з нагоди 100-лiття вiд 
дня народження поета i на честь його 
перебування в Чернiговi, було вста-
новлено пам’ятник Пушкiну, пропо-
нувалося також перейменувати вули-
цю Шосейну (тепер проспект Миру) на 
Пушкiнський проспект. Але губернатор 
Євген Андрiєвський таку пропозицiю 
не пiдтримав.

Перебування генiя росiйської по  е зiї 
у мiстi на Деснi увiчнив у 1937 роцi (тодi 
якраз вiдзначалося 100-  лiття з дня 
його загибелi) у своїх «Чер нiгiвських 
сонетах» Максим Рильський:

«Тут був готель «Царград».
Спинись, людино!
Вiн Пушкiна, вигнанця i спiвця,
Приймав колись.
Низенька зала ця
Найвищу привiтала верховину.»
У груднi 1828 року зробив зупинку 

у готелi i юний Микола Гоголь, випус-
кник Ніжинської гiмназiї вищих наук, 

уперше вирушаючи до Петербурга – у 
пошуках долi, своєї майбутньої слави. 
Про перебування у «Царграді» вiн потiм 
напише  у листi до матерi.

Тарас Шевченко приїхав напри кiнцi 
лютого 1846-го до Чернiгова з Нiжина, 
де, до речi, мешкав у готелi з весе-
лою назвою «Не минай», разом з по-
етом Олександром Афанасьєвим Чуж-
бинським. Поселилися у «Царграді». 
Виконуючи завдання Археографiчної 
комiсiї, Тарас Григорович знайомив-
ся з iсторичними та архiтектурними 
пам’ятками мiста, зробив ряд зама-
льовок чернiгiвських старожитностей. 
А вечорами обидва поети здійснюва-
ли вiзити, присвячували місцевим да-
мам дотепнi вiршованi рядки. Чима-
ло їх, певно, написано було i у стiнах 
«Царграда». Шевченко також намалю-
вав тут портрет Афанасьєва-Чужбин-
ського та записав до його альбома 
свiй вірш «Не женися на багатiй». А ще 
уподобали вони у готелi чаювати, що-
разу замовляючи самовар, що потім 
обiйшлося Тарасу в чималеньку суму.

У жовтнi 1884-го Чернiгiв вiдвiдав, 
пiсля гостин у художника Миколи Ге на 
Борзнянщинi, на той час вже вiдомий 
письменник, граф Лев Толстой. Зупи-
нявся теж у «Царграді». (На жаль, пе-
реглядаючи тогочаснi номери «Черни-
говских губернських ведомостей», не 
знайшов ні згадки про це перебуван-
ня – місцеві журналiсти тодi не бра-
ли інтерв’ю у приїжджих знаменитос-
тей, а вiдтак вiдвiдини мiста автором 
«Вiйни i миру» залишилися для жителiв 
губернiї непомiченими).

Влiтку 1891-го мешканцем «Цар-
града» був молодий Максим Горький, 
який тiльки-но ставав на письмен-

ницьку стежку. Через дев’ять рокiв у 
листi до Антона Чехова, пiд враженням 
від перебування у древньому мiстi, вiн 
напише: «...недавно чуть-чуть не пере-
ехал на жительство в Чернигов».

На час проживання у «Царграді» Тол-
стого i Горького готель уже мав два по-
верхи – з номерами нагорi i харчев-
нею внизу. Тодішнім власником його 
був якийсь Вiзенталь.

На початку минулого столiття готель 
перейшов, мабуть, у власність купця 
Лагутiна, котрий вiдкрив при ньому 
продуктовий магазин. Тодi в Чернiговi 
вже з’явилися й iншi готелi, значно 
комфортнiшi, – «Олександрівський», 
Ба даєва. Вiдтак аж до Другої світової 
війни примiщення колишнього «Цар-
града» займав гастроном мiськторгу. 
На його стiнi перед вiйною встановили 
меморiальну дошку.

У першi днi бомбардування мiста 
нiмецькими лiтаками примiщення було 
зруйновано. Про руїни готелю згадує у 
книзi «Люди, годы, жизнь» росiйський 
письменник Iлля Еренбург: «В Черни-
гове было тихо... Разрушенный дом, 
осталось только мемориальная доска: 
здесь помещалась гостинница, где 
останавливался Пушкин, жил Шевчен-
ко. Я  думал о красоте старых церквей, 
о мире. Вдруг начали бомбить. Убили 
девочку...»

Нинi на мiсцi чернiгiвського «Царгра-
ду» – магазин «Янтар», поблизу якого 
меморіальний знак нагадує нашим су-
часникам: тут колись стояв iсторичний 
готель. Готель, який годилося б назва-
ти готелем для класикiв. А через вули-
цю iнший пам’ятний знак, що увiчнює 
пам’ять про ще одного класика – Ле-
оніда Глiбова: вiн жив по сусiдству з 
«Царградом» iз 1867 по 1893 рiк.

Проходячи мимо, спробуйте вiдчути 
високу духовну енергетику цього клап-
тика землi давнього Чернiгова.

Як чернігівці потрапили до «Запорожців»
Всьому свiтовi вiдома картина 

«Запорожцi пишуть листа турецько-
му султану» – один iз найвидатнiших 
творiв Iллi Рєпiна. Волелюбний ха-
рактер, щиру душу i тонкий гумор сі-
чового козацтва талановитий май-
стер пензля зумiв вiдшукати у сво-
їх сучасниках, а портретнi деталi – у 
найнесподiванiших людях, якi його 
оточували.

Майже дванадцять рокiв працю-
вав митець над створенням картини, 
тричi побував в Українi та на Кубанi, 
здiйснив кiлькасот ескiзiв до полот-
на. Ідею втiлення в ньому запорожцiв 
пiдтримували i Микола Костомаров, 
i Лев Толстой. А першим порадником 
i помічником художника був україн-
ський iсторик, етнограф i письмен-
ник, невтомний дослiдник i збирач 
козацьких старожитностей Дмитро 
Яворницький,  яких обох єднала май-
же сорокарiчна творча дружба.

Свого побратима Iлля Рєпiн увiчнив 
у «Запорожцях» в однiй iз централь-
них постатей – сiчового писаря.  Лука-
ва посмiшка писаря пробiгає по всьо-
му обличчю, утворюючи ледь помітні 
зморшки бiля очей i неглибокi ямоч-
ки коло щiльно стулених губ. З усього 
видно, що цей чоловiк з хитринкою, 
як кажуть, сам собі на умi, вiн добре 
чує крутi дотепи й дошкульнi слова, що 
йому диктують, але не квапиться писа-
ти їх на паперi...

Автор «Iсторiї запорозьких козаків», 
як, до речi, i автор «Запорожцiв», наро-
дився на Харкiвщинi, жив у Катеринос-
лаві (теперiшньому Днiпропетровську), 

але бував i на Чернiгiвщинi, у цьо-
му дивному краї, де, за висловом 
Михайла Грушевського, зберегли-
ся «козацькi гробовища, останки 
спiвацьких цехiв, фольклорнi скарби 
й дiалектичнi пережитки – багатющi 
науковi й нацiональнi клейноди». Зо-
крема, вiдвiдав Красилiвку Козелець-
кого повiту, записавши унiкальнi зви-
чаї цього села.

У травнi 1880 року 
завiтав Рєпін в село 
Качанiвку на Iчнянщинi, 
до відомого колекцiонера, 
згодом засновника музею 
українських старожитнос-
тей (тепер Чернігівський 
iсторичний музей) Василя 
Тарновського. Художник 
був вражений багатющи-
ми скарбами запорозької 
старовини, зiбраними у ма-
єтку Тарновського. Його 

цiкавило все: гармати i пiстолi, люль-
ки, баклаги, пояси, гудзики, козацький 
одяг. Пiзнiше, на виставцi пiдготовчих 
робiт до «Запорожцiв», виконаних 
Рєпiним, експонувалося бiльше трьох 
десяткiв замальовок i етюдiв, зробле-
них у Качанiвцi.

Та вглянiмося у картину. За спиною 
козацького отамана стоїть щербатий, 
одноокий козак. Це кучер Тарновсько-
го Микита. Неповторнi риси його об-
личчя митець замалював у свiй аль-
бом щоправда не в Качанiвцi, а пiд час 
переправи на паромi через Днiпро, де 
були i Тарновський, i Яворницький.

А ось i сам Василь Васильович на 
легендарному полотнi – в образi су-
ворого, худорлявого, з насупленим по-
глядом запорожця, у високiй чорнiй 
шапцi. Вiн сидить за столом i, здається, 
зовсiм не реагує на дошкульнi епiтети, 
що їх щедро сипле козацьке товари-
ство турецькому султану.

Слава рєпiнських «Запорожцiв», 
завершених у 1891 роцi, облетiла 
всю Росiю, їх купив (за 35 тисяч 
карбованцiв!) iмператор Олександр 
III, захоплювалися ними i на вистав-
ках за кордоном – у Чiкаго, Будапештi, 

Мюнхенi, Стокгольмi. I не могли сучас-
ники не пiзнати на картинi знайомого 
обличчя... козацького отамана Iвана 
Сiрка, що схилився над писарем – iз 
демонiчним виразом очей, з люлькою 
в ротi, у шапцi, вкритiй чорним сукном i 
пiдбитiй сiрим смушком.

Це був Михайло Драгомиров – гене-
рал вiд iнфантерiї, видатний росiйський 
вiйськовий теоретик i полководець, 
лiтератор. Уродженець Конотопщи-
ни, вiн завжди пiдкреслював своє 
українське походження: «Народився 
я у центрi Малоросiї – Чернiгiвськiй 
губернiї. Не міг же з мене вийти якийсь 
там тамбовець, могильовець чи калу-
жанин». З огляду на той час, це було до-
сить смiливе «нацiоналiстичне» твер-
дження, надто ж для високопоставле-
ного вiйськового чиновника царської 
Росiї.

Майже все своє життя Драгоми-
ров вiддав армiї. Уславив себе у бо-
йових операцiях  росiйсько турецької 
вiйни 1877–1878 рокiв, ставши 
нацiональним героєм Болгарiї, на-
писав десятки наукових праць з 
вiйськового мистецтва, по яких вчи-
лися i росiйськi, i потiм  радянськi во-
єначальники, командував Київським 
вiйськовим округом. I водночас тяг-
нувся до рiдного українського слова, 
часто читав напам’ять вiршi Тараса 
Шевченка, з яким у юнi роки мав на-
году зустрiтися. А ще був дотепником 
i веселуном. Перекази i легенди про 
нього ходять дотепер. 

Якось, розповiдають, генерал тiльки 
на третiй день згадав про день наро-
дження iмператора i вiдбив йому теле-
граму такого змiсту: «Ваша величнiсть 
третiй день п’ю Ваше здоров’я», на що 
негайно одержав вiдповiдь iз Санкт-
Петербурга: «Пора вже й закiнчувати. 
Імператор». 

Була й ще одна цiкава телеграма 
Драгомирова, київського генерал-
губернатора, до пiвнiчної столицi. Коли 
Київ сколихнули студентськi завору-
шення, Драгомиров отримав наказ за-
стосувати вiйська. Цей наказ спонукав 
його до такої телеграми: «Приготували-

ся. Гармати наведенi. Ворога не знай-
шов».

Загалом же бiограф генерала, та-
кож чернiгiвець М. Бонч Бруєвич, нази-
вав його «одним iз найоригiнальнiших 
великих людей свого часу, популярних 
у всiх сферах суспiльства, i не тiльки в 
Росiї, а й за кордоном. З його думка-
ми рахувалися, гострого слова бояли-
ся i воно не минало безслідно». Коли ж 
Рєпiн побачив Драгомирова, аж вигук-
нув: «Живий Сiрко!» Згодом вони стали 
добрими приятелями.

Справа вiд отамана Сiрка рего-
че, схопившись за живiт, колорит-
ний козак iз довгими сивими вуса-
ми. Всiєю своєю статурою вiн нагадує 
гоголiвського Тараса Бульбу. Позував 
для цієї фiгури ще один вiдомий наш 
земляк – музикознавець i композитор, 
професор Петербурзької консерваторiї 
Олександр Рубець, добре знаний зби-
рач українського фольклору, друг Чай-
ковського, Римського Корсакова (до-
помагав йому у створеннi опер «Ма-
зепа» i «Майська ніч»), також товариш 
Стасова, Полєнова, Рєпiна i взагалi 
всіх знаменитих дiячiв росiйського та 
українського мистецтва кiнця позами-
нулого столiття.

У 1895 роцi композитор ослiп i по-
селився у своєму родовому маєтку в 
мiстi Стародубi, що тодi входив до скла-
ду Чернiгiвської губернiї. Тут i спробу-
вав реалiзувати свою iдею, яку вино-
шував понад 40 рокiв, – вилучити з 
Англiйського банку фантастичну суму 
спадщини гетьмана Полуботка. За-
хопив цією iдеєю багатьох видатних 
сучасникiв i навiть у 1908 роцi зiбрав у 
рiдному Стародубi з’їзд, на який запро-
сив 350 «спадкоємцiв» гетьмана. На 
жаль, як ми знаємо, скарби Полуботка 
виявилися примарними не тiльки для 
професора Рубця.

Потрапили до «Запорожцiв» й iншi 
конкретнi особи. Як, наприклад, ху-
дожники М. Кузнєцов, П. Мартино-
вич та Я. Цiонглiнський, син Рєпiна 
Юрiй, онучатий племiнник композито-
ра Михайла Глiнки... I просто безiменнi 
люди...



6 СТРУНАСТРУНА
№ 8           11 серпня 2021 рокуСвіт

Чехов як українець Ким працювали 
відомі письменники?
   Чарльз Діккенс

Працівник на фабриці взуттєвого крему. Великий май-
стер англійського реалістичного роману Чарльз Діккенс 
(1812 – 1890)  народився в сім'ї заможного чиновника і ди-
тинство провів у достатку.

Однак, коли маленькому Чарлі ледь виповнилося 11 ро-
ків, його батько розорився, і майбутньому письменнико-
ві довелося влаштуватися на фабрику з виробництва вак-
си, щоб допомогти родині так-сяк зводити кінці з кінцями. У 
його обов'язки входило наклеювати етикетки на коробочки 
зі взуттєвим кремом, сидячи в брудному, холодному підвалі.

Цей досвід наклав на творчість і життя Діккенса величез-
ний відбиток. З одного боку, згодом він одним з перших у 
Британії публічно підняв проблему експлуатації дитячої 
праці та присвятив їй роман «Пригоди Олівера Твіста». З 
іншого, роки злиднів перетворили Діккенса в літературного 
трудоголіка: вирвавшись з фабрики, він поклявся  більше 
ніколи не опускатися до глибин соціального дна. Одержи-
мий ідеєю матеріального благополуччя, письменник працю-
вав днями і ночами.

Микола Гоголь
Чиновник державних Департаментів. Приїхавши в кін-

ці 1820-х років  до Санкт-Петербурга, Микола Гоголь (1809 
– 1852) насамперед вирішив податися в актори, хоч на су-
часників справляв враження людини сором'язливої і навіть 
нелюдимої.

Проте, ще будучи учнем Ніжинської гімназії, він став ду-
шею місцевого самодіяльного театру і майже не сумнівався 
в тому, що успіх забезпечений йому і в столиці. 

На жаль, Гоголя чекало жорстоке розчарування: в Імпера-
торському театрі йому відмовили, пославшись на те, що у 
нього немає таланту навіть до комедійних ролей, не кажучи 
вже про трагічні.

Вирішивши на  деякий час попрощатися з театром, юнак 
вступив на державну службу: спочатку у Департамент дер-
жавного господарства і публічних будівель Міністерства 
внутрішніх справ, пізніше  в Департамент наділів.

Ставши дрібним чиновником, Гоголь займався в основно-
му одноманітною паперовою роботою. Незабаром він зне-
навидів бюрократичний апарат і перейнявся жалістю до не-
показних держслужбовців із забрудненими чорнилом паль-
цями. Немарно ж  письменник у своїх петербурзьких пові-
стях підніме проблему «маленької людини»: в молодості він 
і сам побував на місці Акакія Акакійовича Башмачкіна.

Герман Мелвілл
Матрос на китобійному судні. Було б дивно, якби аме-

риканський письменник  Герман Мелвілл (1919 – 1890), який 
написав енциклопедію китобійного промислу, як називають 
роман «Мобі Дік», сам не мав досвіду в цій  нелегкій  праці. 
Почалися його морські пригоди з посади юнги на торговому 
кораблі «Святий Лаврентій», що курсував між Нью-Йорком 
і Ліверпулем. А у січні 1841 року Мелвілл піднявся на борт 
китобійного судна «Акушнет» і відплив від берегів Америки.

Романтичні уявлення юнака про вільне життя на океаніч-
них просторах швидко розбилися об сувору вдачу капіта-
на «Акушнет» і важкі умови матроської праці. Пробувши на 
судні болісні півтора року, Мелвілл втік з нього в районі Мар-
кізьких островів і кілька місяців провів у полоні у племені ка-
нібалів, які, втім, його не чіпали.

Ще двічі письменник намагався завербуватися в китобої, 
але після чотирьох років мандрів занудьгував за батьківщи-
ною і повернувся в США, де в першу чергу взявся за роботу 
над книгою «Тайпеї, або Побіжний погляд на полінезійське 
життя», частково заснованої на його спогадах про людоже-
рів. У підсумку «Тайпеї», а зовсім не монументальний, але 
мало ким зрозумілий «Білий кит» користувався у сучасників 
Мелвілла особливою популярністю.

Кен Кізі
Нічний черговий у психіатричній клініці. Освіта  аме-

риканського письменника Кена Кізі (1935 – 2001)  цілком від-
повідало його професійній письменницькій  діяльності: він 
закінчив факультет журналістики університету штату Оре-
гон, а пізніше отримав Національну стипендію Вудро Віль-
сона і відправився вивчати письменницьку майстерність в 
Стенфордський університет.

Але грошей на традиційні студентські розваги катастро-
фічно не вистачало, тому Кізі влаштувався нічним черговим 
у психіатричне відділення госпіталю для ветеранів, де отри-
мав і додатковий заробіток, і матеріал для  його знаменитої 
книги «Пролітаючи над гніздом зозулі».

Крім того, письменник брав участь в експериментах 
по впливу на людський організм психоактивних ре-
човин. 

Давайте поговоримо про українського письменника Антона 
Павловича Чехова (1860 – 1904). Так, ви не помилилися: про 
українського. Якщо бути справедливим – про російсько-
українського. Багато в Україні і вже тим паче в Росії досі 
мало знають про те, що Чехов був УКРАЇНЦЕМ. «У моїх 
жилах тече українська кров», написав він.

«Україна дорога і близька моєму 
серцю. Я люблю її літературу, музи-
ку і прекрасну пісню, сповнену чарів-
ної мелодії. Я люблю український на-
род, який дав світові такого тита-
на, як Тарас Шевченко»», писав А. 
Чехов українському історику, пись-
меннику, перекладачу та сходознав-
цю кримськотатарського походжен-
ня Агатангелу Кримському.

Чому українські корені Чехова так 
важливі? Справа в тому, що українці 
зіграли надзвичайно важливу роль у 
становленні російської культури, якої 
практично не існувало до 18 століт-
тя. І цього періоду культура східного 
сусіда України була не російською, 
а московською. Саме слово «Росія» 
як назва нової імперії було запропо-
новане Петру Першому українським 
письменником і церковним діячем 
Феофаном Прокоповичем. Якби не 
приєднання України, Московія не 
змогла б ні утворити імперію і назва-
ти її Росією, ні створити ту культуру, 
яку ми сьогодні знаємо. «Українці 
принесли з собою всю свою велику 
культуру, – писав міністр освіти Укра-
їни (1919), український історик єпис-
коп Іларіон Огієнко (1882 – 1972) в 
«Українській культурі» (1918). – Її 
вплив відбився на Москві на всьо-
му житті: будівлях, малюванні, одязі, 
співах, музиці, звичаях, праві, літе-
ратурі і навіть на самій московській 
мові. Все життя складалося тоді так, 
що ставало неможливим прожити 
без українця. Усіляких ремісників 
діставали з України». 

Навіть до початку 18 століття в 
Московії не було свого культурного 
класу, який пізніше отримав назву ін-
телігенції.

Її довелося, як завжди, імпортува-
ти із заходу, тобто з України та Біло-
русі. У цих цілях Петро I в 1709 р. на-
казав скоротити число студентів Ки-
єво-Могилянської Академії з 2000 до 
161 і перевести в Москву найкращі 
наукові сили. Серед них були Інокен-
тій Гізель, Іоанникій Галятовський, 
Лазар Баранович, Дмитро Ростов-
ський (Туптало), Стефан Яворський, 
Симеон Полоцький, вже згаданий 
Феофан Прокопович та інші. Вони-
то і зіграли головну роль у розвитку 
культурного життя Московії. 

Незаконна ліквідація широкої ав-
тономії України (скасування Геть-
манщини), що закінчилася розгро-
мом Запорізької Січі військами Ка-
терини II, призвела до того, що в 
Росії стало небезпечно бути україн-
цем і тим паче говорити на «мове». 
Це окрема розмова. Але треба 
пам’ятати, що безліч українських 
письменників і поетів, які перейшли в 
своїй творчості на російську мову, як 
і раніше, залишаються ЧАСТИНОЮ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Поді-
бно до того, як залишаються класи-
ками саме ірландської літератури ір-
ландці Олівер Голдсміт, Джонатан 
Свіфт, Річард Стіл у 18 столітті, Се-
мюел Беккет, Джеймс Джойс, Джойс 
Кері, Шерідан Ле Фаню, К. С. Льюїс, 
Т. Майн Рід, Чарлз Метьюрін, Брем 
Стокер, Оскар Уайльд, Бернард 
Шоу, які писали по-англійському.

Чехов народився 29 січня 1860 
року. Загальновизнаний класик сві-
тової літератури. За професією лі-
кар. Почесний академік Імператор-
ської Академії наук у галузі красно-
го письменства (1900–1902). Один 
з найвідоміших драматургів світу. 

Його твори перекладені більш ніж на 
100 мов. Його п’єси, особливо «Чай-
ка», «Три сестри» і «Вишневий сад», 
протягом більше ста років ставлять-
ся в багатьох театрах світу. До речі, 
його п’єси незмінно входять до ре-
пертуару багатьох театрів України. 
Існує музей Чехова в Сумах, вже не 
кажучи про його музеї в Ялті та Гур-
зуфі й фестиваль мистецтв «Дні Че-
хова в Ялті». У Ялті Чехов написав 
оповідання «Довгий язик», «Дама з 
собачкою», «Архієрей», «Студент», 
«Нова дача», «Душка», «Нарече-
на», а також п’єси «Три сестри» і 
«Вишневий сад». 

Таганрог, де народився Чехов, – 
як відомо, українське місто, вкраде-
не Москвою в України. А його батько 
Павло Ігорович Чехов народився на 
Полтавщині. У його родині вважали, 
що своє прізвище вони отримали від 
предка чеха.

Майбутній письменник з дитинства 
багато спілкувався і з батьком, і зі 
своєю бабусею, українкою Єфроси-
нією Шимко. Фахівці добре знають, 
що в дитячі роки в будинку Чехових 
в Таганрозі (до речі, їхній будинок – 
типово українська саманна хата) по-
стійно звучала українська мова. Діти 
слухали українські пісні та грали в 
домашніх виставах по-українськи, 
наприклад, про «Чупруна та Чупру-
ниху». Пізніше письменник навіть 
відобразив у своїй творчості україн-
ські пісенні мотиви – «Не женися на 
багатiй» – у повісті «Три роки».

Все своє життя Чехов залучав 
себе до українців, він навіть вказав 
у перепису населення свою націо-
нальність як «малорос». Таке само-
визначення національності письмен-
ником підтверджується у численних 
листах, де він незмінно називає себе 
малоросом (або загальновживаним 
в той час синонімом – «хохлом»). 

Ніжно люблячи Україну, Чехов не 
тільки із задоволенням там жив, по-
дорожував і спостерігав народне 
життя, але й не раз запрошував дру-
зів відпочити з ним у тих місцях. Він 
часто відвідував Харківську і Пол-
тавську губернії, а у Львові купив 
твори Шевченка українською мовою.

У 1888-1889 роках А. П. Чехов від-
почивав у Сумах. Тут він написав 
оповідання «Неприємність» і «Кра-
суні», а також водевіль «Трагік ми-
моволі». Свої сумські враження він 
відобразив в оповіданнях «Імени-
ни», «Нудна історія», п’єсах «Лісо-
вик» і «Чайка». Там, у Сумах, в 1889 
році був похований молодший брат 
Чехова художник Микола Чехов. Ча-
рівність України вплинула на рішен-
ня письменника купити хутір у Пол-
тавській губернії.

За спогадами і листами Чехо-
ва і його родичів, значний інтерес 
до української культури прищепила 
письменнику сім’я українських помі-
щиків,  потомствених дворян Линт-
варьових. В їхній садибі в слободі 
Лука в Сумському повіті Чехов жив 
разом з родиною влітку 1888 і 1889 
років. Тут він лікував хворих, мав 
численних друзів і знайомих. Звідси 
він вирушав подорожувати по Укра-
їні. 

Історик з міста Суми Наталія Ві-
кторівна Лобко встановилa, що ро-
доначальником роду Линтварьових 
був козацький сотник Андрій Мар-
ченко, тому припускає, що ця сім’я 
отримала свої землі під час заселен-

ня Лівобережної України в нагороду 
за військову службу після Визволь-
ної війни українців від поляків під ке-
рівництвом Богдана Хмельницького. 
Особливо цікавив Чехова той факт, 
що предки Лінтварьових дружили з 
відомим філософом Г. Сковородою, 
а батьки – схилялися перед Тарасом 
Шевченком. Дві доньки господарки 
садиби – Зінаїда Михайлівна і Оле-
на Михайлівна Линтварьови – були 
одними з перших жінок-лікарів у Ро-
сійській імперії.

Чехов також дружив з різними 
представниками української інтелі-
генції, наприклад, з актрисою Марі-
єю Заньковецькою, яка вважається 
головним прообразом Ніни Зарічної 
з «Чайки». Антон Чехов вважав її та-
лант «страшною силою».

Порушуючи закони Російської ім-
перії, Чехов розсилав друзям і зна-
йомим зарубіжні випуски української 
літератури, заборонені в Росії Ем-
ським указом: «Вельмишановний 
Павло Федорович, надсилаю Вам 
для бібліотеки трохи книг і, між ін-
шим, три номери львівського журна-
лу «Літературно-науковий вісник». 
Так як малоросійські журнали, що 
видаються в Австрії, наскільки мені 
відомо, не пускаються цензурою в 
Росію, то доведеться ці три номери 
тримати в бібліотеці під забороною» 
(Лист П. Ф. Іорданову).

Письменники України з увагою 
стежили за творчістю Чехова, ціну-
вали його новаторський підхід до 
малої прози і його майстерність. Не 
раз надсилали Чехову свої книги з 
присвятами. Дуже високо відгукува-
лися про російського письменника 
М. Коцюбинський та І. Франко.

Навіть майбутній перший прези-
дент Української республіки М. Гру-
шевський друкував переклади че-
ховських творів у журналі «Літера-
турно-науковий вісник». Це були сім 
оповідань у січні 1899 і сім гуморе-
сок в березні 1902. А в 1904 році у 
Львові був опублікований збірник 
оповідань «Змори» в перекладі його 
дружини Марії Грушевської, чиї пе-
реклади Чехов особливо цінував: 
«Сердечно дякую за надіслані пере-
клади моїх творів. Будьте люб’язні, 
напишіть пані М. Грушевській, що, 
наскільки я розумію, переклади зро-
блені нею дуже добре, якби я знав її 
адресу, то поспішив би подякувати її 
саму» (Лист А.Є. Кримському).

Нагадаю, що російською мовою 
частково писали Євген Гребiнка і 
Марко Вовчок, навіть сам Шевченко 
(його проза). Тому насправді пись-
менники-українці, навіть писавши 
тільки по-російському, ніяк не мо-
жуть вважатися «не-українцями» і 
вилучатися з української літератури. 
Україна може пишатися не тільки ба-
гатою літературною рідною мовою, а 
й тим, що значна частина російських 
письменників-класиків – Капніст, На-
ріжний, Сомов, Гоголь, Кукольник, 
Погорельський, А. К. Толстой (прав-
нук графа Кирила Розумовського, 
останнього гетьмана Малоросії), 
Данилевський, Чехов, Короленко, 
Аверченко, Зощенко, автор «Незна-
йки» Н. Носов та інші – насправді 
були українцями. Від такої спадщи-
ни не можна відмовлятися.

Андрій БЕЗСМЕРТНИЙ-
АНЗІМІРОВ
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У Новому Ульмі ми познайомилися 
–  вже через Михайла – з письмен-
ником та політичним діячем Іваном 
Павловичем Багряним. Його книжка 
«Чому я не хочу вертатись до СССР?» 
для всіх нас, біженців та й полонених, 
– стала святим дороговказом. Мені 
здається, що цю книжку Івана Багря-
ного й нині в Україні слід зробити на-
стільною. Її треба дати почитати тим, 
хто дуже ностальгує за Союзом, за-
проваджуючи в Україні «ковбасну 
ідеологію». Справді унікальна ідеоло-
гія. Світ такої ще не знав.

Тут бодай коротко хочеться зга-
дати й про випадок, що нам розпо-
вів сам Іван Павлович. В усіх зонах 
союзників після виходу тієї книжки 
Івана Багряного (власне, це брошу-
ра) совєти оголосили «всесвітній роз-
шук». На листівках помістили портрет 
Івана Багряного і відповідний підпис: 
«Особливо небезпечний злочинець».

Щоправда, з портретом вийшов 
конфуз. Як не намагалися подати ін-
телектуала Івана Багряного так, щоб 
він скидався на злочинця, а на нас 
дивився досить симпатичний, інтелі-
гентний чоловік.

Його розшукували в усіх зонах. І от 
двоє молодих американських офіце-
рів знайшли-таки Івана Павловича. 
Мабуть, хтось навів. Завітали до ньо-
го в кімнату. Познайомились. «Оригі-
нал» на них також справив позитив-
не враження. На злочинця, як по-
бачили американці, Іван Павлович 
аж ніяк не був схожий. Старший офі-
цер попросив навіть дозволу запали-
ти сигарету. Так сам Іван Павлович 
нам розповідав. А тоді, спершись ру-
кою на тумбочку, запитав, у чому його 
злочин. «Чому тебе всі розшукують?» 
Іван Павлович посміхнувся, підійшов 
до етажерки і взяв з неї кілька своїх 
брошур різними мовами. Англійською 
подав офіцерам. При цьому намагав-
ся пояснити, в чому суть справи. Чому 
він не хоче повертатися до Союзу і не 
радить цього робити не тільки укра-
їнцям, а й усім іншим людям – пред-
ставникам поневолених народів.

– На них чекають сибірські конц-
табори, в’язниці, розстріли без суду 
і слідства. Я хочу врятувати людей, 
особливо тих, які ще вірять у більшо-
вицьку демагогію. Це брехня!.. У них 
немає нічого святого. Треба хоч тро-
хи пожити під більшовиками, щоб це 
розуміти.

Американці це вже знали. Встигли 
на собі відчути, чим дихає «єдиний 
неділимий переможець». Їх те дуже 
ображало. 

– І це все? – запитав старший.
– Так, мій злочин у тому, що я укра-

їнський письменник. Уник їхнього 
розстрілу. Хоча не уник свого часу їх-
ніх таборів та в’язниці...

Американець останний раз за-
тягнувся сигаретою і розчавив її в 
попільничці. Потім простягнув руку 
українському письменникові, міцно 
потис її і промовив:

– Ми тебе не бачили, і ти нас не ба-
чив. Роби висновок сам... – І пішли.

Іван Багряний бачив усе на сво-
єму віку. Мав міцний характер. Але 
спазми тоді так перехопили гор-
ло, що «сенк’ю» сказати вже не міг. 
Того ж вечора Іван Багряний переї-
хав у Новий Ульм, як і ми. Тут він по-
чав створювати свою партію, свою 
газету. Загальноукраїнську. ОУН він 
вважав загумінковою організацією. 
Тим більше, що вона ще й розколола-
ся на кілька угруповань. Стала дуже 
локальною, галичанською. Потрібно 
було думати про всю Україну. У цьо-
му він розійшовся зі Степаном Бан-
дерою. Той образився і навіть не за-
просив Івана Багряного на якийсь 
там збір ОУН.

Час показав, що з усіх партій єди-
ною по-справжньому державниць-
кою партією була і є партія Івана Ба-
гряного. Іван Багряний вірив, був 
упевнений (і це час підтвердив), що 
серед мільйонної маси комсомоль-
ців і комуністів є стовідсоткові «ате-
їсти», які не вірять у побудову «світ-
лого майбутнього», але перебувають 
у рядах партії і комсомолу. Присто-
совуються до системи, аби не тільки 
вижити, а й досягти певних вершин 
у силу своїх можливостей, щось зро-
бити корисне для народу. Загальму-
вати процес русифікації, асиміляції 
українського народу, не перетворити 
його передчасно у «совєтський гвин-
тик».

«Вільну Україну виборюватимуть 
комсомольці і комуністи», – впевне-
но заявляв Іван Багряний. Він, зро-
зуміло, не поділяв комуністичних по-
глядів, але враховував реалії жит-
тя. Його пророцтво підтвердилося у 
1991 році. Коли саме вчорашні ком-
сомольці й комуністи, а пізніше дис-
иденти і шістдесятники, до яких при-
єдналися навіть номенклатурні ко-
муністи – Президент України Леонід 
Кравчук, спікер Іван Плющ, оголоси-
ли разом з народом Україну вільною 
і незалежною. Іван Плющ підписав 
разом з багатьма комуністами Укра-
їни Декларацію про нашу Незалеж-
ність. Потрібно бути терпимими. Осо-
бливо між собою. Інакше не втрима-
ємо державу. Північний сусіда не дрі-
має. А спить і уві сні Україну бачить у 
своїх обіймах.

Не задумуючись, до партії Багря-
ного вступив і мій брат Михайло. 
Після смерті Івана Багряного він 
понад 20 років був її незмінним го-
ловою. Окрім мого брата, до партії 
прийшли з інших організацій такі 
видатні люди, як Василь Гришко, 
Григорій Костюк, Іван Майстренко, 
Олексій Коновал, Юрко Лавринен-
ко, Петро Майсюра, колишній львів-
ський видавець Роман Паладійчук. 
Він тут, у Новому Ульмі, також ор-
ганізував українське видавництво. 
До згаданих можу додати ще Бори-
са Левицького, Михайла Турчмано-
вича та багатьох, багатьох інших. 
Одних я уже з плином часом забув, 
а інших і тоді добре не знав. У мене 
були свої справи – бізнесові. Полі-
тиків та науковців я тільки підтри-
мував. Інколи мене питають, кому 
я допомагав. Я відповідаю: «Ви кра-
ще мене запитайте, кому я не допо-
магав. На це питання мені легше 
відповісти».

До речі, ставши бізнесменом, 
можу твердо сказати: газету «Укра-
їнські вісті» і партію Івана Багряного 
підтримував завжди. І про це можу 
спокійно писати, бо підтримував не 
лише на словах.

Олексій ВОСКОБОЙНИК
США

«Повість моїх літ»

Зі спогадів українського 
емігранта про Івана Багряного

Валентина Стахур: 
від Чернігова до Огайо

Чернігівська земля надзви-
чайно багата на таланти, але 
буремне ХХ ст. розкидало чи-
мало наших земляків по інших 
світах.

Одна з тих перлин, яка могла 
освітлити Чернігівщину,  була 
акторка, режисерка, громад-
ська діячка Валентина Стахур.

Народилася Валентина 
1896 р. у Чернігові. Ще з ди-
тячих років виявляла любов 
до мистецтва, зокрема театру 
– це була її мрія. Тому у 1913 
р. вона вступила до відомого в 
Україні театру Миколи Садов-
ського в Києві, в якому вже 
працювала як артистка–спі-
вачка її сестра Марія Лебе-
дева, майбутня дружина чер-
нігівця, генерал-майора Армії 
УНР Аркадія Валійського.

Молода Валентина мала всі 
дані, щоб з часом стати визна-
чною артисткою. Висока, став-
на, з добрим голосом та дик-
цією , вона відразу звернула 
на себе увагу режисера М. Са-
довського. який почав дава-
ти їй спочатку менші, а потім і 
більші ролі, які вона з любов’ю 
виконувала.

Молода патріотка взяла ак-
тивну участь в Українській Ре-
волюції 1917-1921 рр., в ді-
яльності чернігівської та ки-
ївської «Просвіти», органі-
зовувала святкові заходи, 
працювала як сестра-жаліб-
ниця.

«На Святвечір і Різдвяні свя-
та 1918 р. українські жінки з 
«Просвіти» на чолі зі студент-
кою Наталкою Уланською та 
пані Валентиною Стахуровою 
влаштували для нас «ялин-
ку». Було багато молоді, що з 
зацікавленням приглядала-
ся до вільних козаків».  згаду-
вав командир чернігівського 
коша «Вільних Козаків» Мико-
ла Янов (Янів).

Під натиском московських 
більшовиків актриса  переїха-
ла з  акторами на чолі з Мико-
лою Cадовським до Кам’янця-
Подільського, тодішньої сто-

лиці УНР, стала примадонною 
Державного театру УНР.

Грала ролі в п’єсах «Боя-
риня», «Циганка Аза», «Чорт-
жінка», «Панна Мара», «Брех-
ня», «Білий ведмідь і Чорна 
пантера», «Казка старого мли-
на», «Про що тирса шелестіла», 
«Гандзя», «Наймичка», «Кума 
Марта», «Маруся Богуславка», 
«Запорожець за Дунаєм».

Виступала під псевдонімом 
В. Іванова-Валюшко, пізніше 
— В. Іванова-Верес.

У квітні 1920 року, залишив-
ши Кам’янець-Подільський, ра-
зом з групою артистів на чолі з 
Садовським переїздить до Ста-
ніславова (нині Івано-фран-
ківськ), тоді територія Польщі. 
Виступали там у квітні й трав-
ні, а в червні перебрались до 
Тернополя, згодом до Тарнова 
і Львова. 

Її доля подібна до життєвого 
шляху сотника Армії УНР, ви-
значного актора і режисера, 
продовжувача справи Леся 
Курбаса уродженця Черніго-
ва Василя Сердюка, який після 
поразки національно-визволь-
них змагань назавжди поки-
нув свою Батьківщину.

У липні 1921 разом з Мико-
лою Садовським Валентина 
Стахур переїздить до Ужгоро-
да, де створюється новий те-
атр при товаристві «Просвіта» 
– Руський театр.

З нагоди 20-річчя театраль-
ної діяльності Валентини  режи-
сер і директор «Руського театру» 
Микола Аркас, в недалекому 
минулому командир Кінно-Го-
нецького полку армії УНР, на 
чолі якого брав участь в боях з 
російськими більшовиками на 
Чернігівщині,  поставив «Чорну 
Пантеру і Білого Ведмедя» Воло-
димира Винниченка (прем’єра 
— 16.12.1933). В одному з лис-
тів від 12 січня 1934 року Ва-
лентина писала: «Моя вистава 
відбулася загалом помпезно. 
Театр був повний різної публі-
ки і української, і росіян, і чехів 
було багато».

Разом з театром «Просві-
ти», пані Валентина провади-
ла надзвичайно цінну культур-
ну роботу, граючи не лише в 
Ужгороді, але й гастролюючи 
до найбільше віддалених за-
кутків Карпатської України, не-
сучи українську культуру.

Тут же Валентина знайшла 
свою половинку в особі докто-
ра Романа Стахура, адвоката з 
Ужгорода.

У 1936 р. Валентина  разом 
з Народним театром Підкар-
патської Руси була на гастро-
лях у Празі, де виступали у ві-
домому Театрі на Виноградех. 
Одну з вистав — «Безталанна» 
— Валентина поставила щи-
рою українською мовою ори-
гіналу. На всіх виставах театру 
був присутній президент ЧСР 
Едвард Бенеш і губернатор 
Підкарпатської Руси К. Гра-
бар.

Українською мовою В. Івано-
ва-Верес поставила «Наймич-
ку» І. Карпенка-Карого, а та-
кож «Бородате непорозуміння» 
Р. Сливки на закарпатському 
діалекті (1938, Ужгород).[

Та насувається війна. І Ва-
лентина Стахур, разом з роди-
ною залишає Ужгород, а від-
так і Карпатську Україну. До-
велося деякий час жити у сло-
вацькій Братиславі, а потім 
податися ще далі на скиталь-
щину до Німеччини.

1948 року на початку верес-
ня актриса переїхала в США і 
осіла разом з родиною у місті 
Янгстауні (Огайо), де жила до 
самої смерті. Там була членом 
УНС, брала участь в громад-
ському житті, виступала з де-
кламаціями або сольними спі-
вами на всіх українських на-
ціональних імпрезах. Любила 
декламувати твори Шевченка, 
які знала напам’ять.

31 травня 1960 раптово 
пішла з життя від серцевого 
нападу.

Олександр ЯСЕНЧУК
Чернігів

Валентина Стахур. Фото 1921 року.



8 СТРУНАСТРУНА
№ 8           11 серпня 2021 року

Таємниці «Майстра і Маргарити»
Світ

Що читаємо? Дослідження 
російського історика Бориса 
Соколова «Расшиф рованный 
Булгаков. Тайны «Мастера и 
Маргариты» (Москва, «Яуза», 
2006). Шістсот сторінок тексту 
і жодних картинок.

Чому зараз? Роман на всі 
часи, написаний великим кия-
нином, залишається інтелек-
туальним бестселером і через 
сімдесят років після написан-
ня. Куди тому Дену Брауну.

Що цікавого? Розшифру-
вати текст повністю  –  справа 
навряд чи реальна. Дослідник, 
скажімо, пише цілі розділи, де 
зупиняється на загадках дат 
(московські йдуть за єршала-
їмськими через рівно 1900 ро-
ків) і численних перегукуван-
нях символіки тексту з масон-
ством – діамантовий трикутник 
на портсигарі у Воланда тощо. 
А згадайте слова Івана Бездо-
много: мовляв, треба філосо-
фа Імануїла Канта взяти й ви-
слати на Соловки. Це параф-
раз подій 1926 року, коли орга-
ни заарештували та етапували 
на північ членів масонського 
гуртка з Ленінграда, як писа-
ли – «последователи Канта, 
вычищенные из партии».

Чимало героїв роману ма-
ють своїх прототипів. Булга-
ков не один раз приховує Ле-
ніна у своїх різних творах. Так, 
скажімо, герой сатиричної по-
вісті «Фатальні яйця» Вла-
дімір Іпатьєвіч Пєрсіков, ви-
нахідник червоного променя 
життя, – це і є Ленін. Порів-
няйте образ: «Голова замеча-
тельная, толкачом, лысая, с 
пучками желтоватых волос... 
глазки блестящие, неболь-
шие... сутуловат... когда гово-
рил что-либо веско и уверен-
но, указательный палец пра-
вой руки превращал в крючки, 
щурил глазки».

Соколов доводить не ви-
падковість збігу ще й тим, що 
професор Пєрсіков народив-
ся в 1870 році (Ленін – теж), 
а день його іменин – 16 квітня 
– день повернення Леніна до 
Росії в революційному 1917-
му. У першій редакції «Соба-
чого серця» знамениті калоші 
професора Преображенського 
щезають із передпокою якраз 
у квітні того самого року (на-
тяк на грядущого хама, в ці дні 
вождь закінчує «Апрельские 
тезисы», де визначає курс на 
більшовицьку революцію). І 
ще нюанс: саме Ленін дав на-
каз убити в Єкатеринбурзі, у 
будинку купця Іпатьєва, цар-
ську родину, і став сам царем. 
Назва будинку є по батькові ге-
роя. Тут зв’язок безсумнівний. 
Ленін у «Майстрі і Маргариті» 
є одним із прототипів Волан-
да. Після скандалу у Театрі 
Вар’єте сатану з почтом шукає 
міліцейський пес Тузбубен: це 
більш ніж прозорий натяк на 
прізвисько поліцейської соба-
ки на прізвисько Треф, яка шу-
кала Леніна та Зінов’єва вліт-
ку того самого 17-го під час пе-
реховування у легендарному 
шалаші. Тимчасовий уряд тоді 
викрив їх як германських шпи-
гунів. До слова, автор книги 
вважає, що Зінов’єв  –  це і є 
Кіт Бегемот: «полный, любив-
ший поесть Григорий Евсее-
вич в усах и бороде приобре-
тал кошачьи черты, а в личном 
плане был самым близким к 
Ленину из всех большевист-
ских вождей».

У булгаковському архіві збе-
рігається вирізка з «Правды» 
за 1921 рік, де зв’язковий Ле-
ніна Шотман цитує одного 
з лідерів більшовиків Якова 
Свердлова, який на VI з’їзді 
партії сказав, що «хоть Ленин 
и лишён возможности лично 
присутствовать на съезде, но 
невидимо присутствует и руко-
водит им». Цими самими сло-
вами Воланд у Булгакова по-
відомляє Міхаілу Берліозу про 
те, що він незримо був присут-
ній на суді над Ієшуа Га-Ноцрі.

Леніна ще можна впізнати 
в персонажі на ім’я Ілья Вла-
діміровіч Акулінов: тут просто 
Володимир Ілліч навиворіт. 
Тоненька шия поплічника са-
тани Коров’єва – це натяк на 
зовнішність В’ячеслава Моло-
това, який грав ту саму роль 
при Сталінові. Миколу Буха-
ріна легко впізнати в «ниж-
нем жильце» Ніколає Іванові-
че, якого за спробу спокусити 
служницю Маргарити перетво-
рюють на кабана (це явний пе-
регук із сюжетом Євангелія від 
Луки та водночас відомим ви-
словлюванням прокурора-про-
куратора Андрія Вишинсько-
го – «слезливая помесь лисы 

и свиньи»). Мало того, що ко-
лишньому, ленінськими слова-
ми, «любимцу партии» зали-
шили ім’я, так і повна портрет-
на подібність: донжуан, у пенс-
не, жилетці, «светлая бородка 
клинышком».

Існує популярна версія, що 
Булгаков зашифрував у Во-
ланді Сталіна. Це, зокрема, 
підтверджується тим, що  в ро-
мані Воланд стає першим чи-
тачем роману про Понтія Піла-
та, тоді як у реальному житті 
автор не раз висловлював ба-
жання, щоб Йосиф Віссаріоно-
вич міг би «стать моим первым 
читателем...». Очевидний пе-
регук із досвідом взаємовідно-
син Пушкіна та імператора Ні-
колая І.

Історія стосунків між Булга-
ковим і Сталіним – ще той ро-

ман. 28 березня 1930 р. пись-
менник пише у відчаї: «Я про-
шу Правительство СССР при-
казать мне в срочном порядке 
покинуть пределы СССР в со-
провождении моей жены Лю-
бови Евгеньевны Булгаковой. 
Я обращаюсь к гуманности со-
ветской власти и прошу меня, 
писателя, который не может 
быть полезен у себя, в отече-
стве, великодушно отпустить 
на свободу». Однак є й про-
хання, якщо не випустять, то 
призначити режисером-лабо-
рантом у МХАТ.

18 квітня 1930 р. відбулася 
телефонна розмова між Май-
стром і Вождем. Генсек лука-
во сказав, що «йому здаєть-
ся», що «вони», тобто театр, 
погодяться на прохання взяти 
драматурга на роботу. Пись-
менник насмілився попроси-
ти про особисту зустріч, що 
йому дуже треба переговори-
ти віч-на-віч. Сталін погодив-
ся: мовляв, треба знайти час 
для цього. Але так обіцянку 
й не виконав. Це, до речі, та-
ємниця, чому? Чому Він пере-
думав – ця загадка займала 
Булгакова до скону віку. Пись-
менник вважав, що ця коротка 

телефонна розмова стала по-
воротною в його кар’єрі, хоча 
документи свідчать, що тиж-
нем раніше начальник ОДПУ 
Генріх Ягода наклав резолю-
цію на його листі: «Надо дать 
возможность работать, где он 
хочет».

Через рік письменник ще раз 
написав листа Сталінові, але 
так його і не відправив. Там є 
рядки: «Хочу сказать вам, Ио-
сиф Виссарионович, что пи-
сательское моё мечтание за-
ключается в том, чтобы быть 
вызванным лично к вам».

У 1932-му цензура дозво-
лила ставити в театрі «Дни 
Турбинных» – п’єсу, яку часто 
називають однією з улюблених 
у радянського лідера. Соколов 
навіть пише, що саме любов 
Сталіна до твору і врятувала 

автора від репресій, бо інакше 
б її довелося зняти з реперту-
ару.

В одному з варіантів фіна-
лу роману є недвозначний на-
тяк на Сталіна: «...Воланд... 
поднял голову, всмотрелся в 
разрастающуюся с волшеб-
ною быстротою точку и доба-
вил: «У него мужественное 
лицо, он правильно делает 
своё дело, и вообще всё кон-
чено здесь. Нам пора!»

«Князь тьми» не дозволяє 
Коров’єву знищити свистом лі-
так-винищувач, адже з пова-
гою ставиться до майже бога, 
який «правильно робить свою 
справу». Неможливо уявити 
цензора кінця тридцятих, який 
би пропустив таке. Тож усі пер-
ші слухачі та читачі роману ка-
зали про його повну позацен-
зурність.

Прообразом балу в сатани 
була конкретна подія – офіцій-
ний прийом в американсько-
му посольстві 22 квітня 1935 
року. Тодішній посол у Москві 
Вільям Булліт запросив візит-
кою і подружжя Булгакових. 
На званій вечері у залах, при-
крашених розкішними квітами, 
крім численних письменниць-
ких і акторських пар, були при-
сутні Тухачевський, Радек, Бу-
харін, Будьонний, Бубнов та 
інші чільні більшовики. Був там 
і агент ОГПУ, колишній киянин 
і барон Борис Штайгель, виве-
дений у романі в образі баро-
на Майгеля. Убивство остан-
нього на балу в романі – ре-
акція Булгакова на вбивство 
його прототипа під час вели-
кої чистки 37-го. У сцені балу 
письменник зображує ще двох 
персонажів-отруювачів, про-
образами яких були керівники 
НКВС Ягода та Буланов, вже 
на той час репресовані. Їхніх 
імен письменник не називає, 
натякаючи на те, що в радян-
ській пресі було заборонено 
вживати їхні імена.

Сама ж ідея шабашу, за при-
пущенням історика Соколо-
ва, спала на думку Булгакову, 
коли він дізнався про дикі ор-
гії, в яких проводили заслужені 
вихідні представники комуніс-
тичної еліти. Гліб Бокий, один 
із чільних чекістів, творець ГУ-
ЛАГу, прославився не тільки 
патологічною жорстокістю, а й 
створенням «дачної комуни», 
«комуни Бокого», на утриман-
ня якої її члени відраховува-
ли до десяти відсотків зарпла-
ти. П’янки, бійки та секс усіх з 
усіма – так це було в реаліях. 
Аж доти, поки Сталіну не доне-
сли про неподобство. Відпла-
та була диявольськи швидкою.

Вахтанг КІПІАНІ,
журналіст, історик, голо-

вний редактор сайту
«Історична правда»

Телевізійний серіал «Майстер і Маргарита», за романом 
Михайла Булгакова. Росія, 2005 рік Автор сценарію і режи-
сер –  наш земляк, киянин Володимир Бортко (зняв також 
відомі серіали «Ідіот» (по Ф. Достоєвському), «Бандит-
ський Петербург»).

Понтій Пілат – 
Кирило Лавров

Воланд – Олег 
Басілашвілі

Майстер –  Олексій Галібін, Маргарита – Анна Ковальчук

Гайто Газданов
Таксист. Якщо більшість письменників при-

міряли на себе інші професії задовго до того, 
як до них прийшла літературна слава, то  ро-
сійський письменник-емігрант Гайто Газданов 
(1903 – 1971), осівши в Парижі,  продовжував 
працювати нічним таксистом навіть після того, 
як опублікував роман «Вечір у Клер» і почав 
регулярно друкуватися в журналі «Сучасні за-
писки».

По-перше, Газданов дійсно потребував гро-
шей. По-друге, його нестримно тягло на вули-
ці нічного Парижа, який переливався вогнями, 
нікуди не поспішав і наповнювався дивними і 
привабливими персонажами на кшталт інтелі-
гентних п'яниць, соромливих повій і респекта-
бельних шахраїв.

Дивну панораму паризького дна письмен-
ник зобразив у романі «Нічні дороги», про-
низаному і страхом перед різного роду «люд-
ською падаллю», і обережною любов'ю до 
неї. Так чи інакше, робота водія була набагато 
меншим злом: перш ніж сісти за кермо, Газда-
нов встиг побувати мийником паровозів, пор-
товим вантажником і слюсарем на заводі «Сі-
троен».

Джон Стейнбек
Найманий працівник. Дитинство Джона 

Стейнбека пройшло в каліфорнійському муні-
ципалітеті Салінас, який досі неофіційно на-
зивають головною салатницею Америки. Май-
бутній Нобелівський лауреат жив в оточенні 
численних фермерських господарств та під 
час літніх канікул підробляв збором цукрових 
буряків на сусідській плантації.

Вступивши до Стенфордського  універси-
тету, Стейнбек продовжував наймитувати на 
багатих фермах, а одного разу навіть влашту-
вався доглядачем на рибоводне господарство 
на озері Тахо, де і познайомився зі своєю пер-
шою дружиною Керол Хеннінг.

Коли почалася Велика депресія, він і зовсім 
почав хапатися за будь-яку можливість прине-
сти в будинок хоч трохи грошей: наприклад, 
намагався разом з друзями відкрити справу 
з виробництва манекенів. Коли ж незграбний  
бізнес лопнув, Стейнбек разом з дружиною 
переїхав до будинку батька; там йому не тіль-
ки не давали померти з голоду, але і забез-
печували чистим папером і чорнилом, тому 
до матеріального благополуччя його поступо-
во повернула письменницька діяльність. Пе-
реживши на собі всі незгоди  Великої депре-
сії, свій головний роман «Грона гніву» Стей-
бек присвятив саме цьому складному періоду 
в історії США.

Франц Кафка
Чиновник страхового відомства. Оскіль-

ки  Кафка завжди був невисокої думки про 
свій письменницький талант, не дивно, що 
його основна професія була далека від літе-
ратури. Успішно закінчивши Карлів універси-
тет у Празі, Кафка отримав ступінь доктора 
права,  влаштувався на службу в страхове ві-
домство і зберіг за собою це місце аж до ран-
нього , в 38 років, виходу на пенсію за станом 
здоров'я.

Письменник займався страхуванням робіт-
ників від нещасних випадків, і існує легенда, 
ніби саме він наполіг, щоб на будівництві вони 
в обов'язковому порядку носили каски. Його 
навіть нагородили медаллю Американського 
товариства інженерів з техніки безпеки.

Зі своєї бутності страховиком він виніс два 
основні висновки: люди вмирають - і вони не-
щасні; чиновницький апарат - машина для 
вбивства особистості. Власне, вони ж і стали 
основними мотивами прози Кафки.

Марія ІВАНОВА,
кандидат філологічних наук, викладач, 

музичний критик

Ким 
працювали відомі 

письменники?
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Агата Крісті – королева детективу

Ага́та Ме́рі Клари́сса Крі́сті 
(англ. Agatha Mary Clarissa 
Christie), при народженні Міл-
лер (15. 09.1890 – 12. 01.1976) 
– англійська письменниця. На-
лежить до найвідоміших у сві-
ті авторів детективної прози і є 
однією з найбільш публікова-
них письменниць за всю історію 
людства (після Біблії та Шекспі-
ра). Книги Агати Крісті видані 
тиражем понад 2 мільярди ек-
земплярів і перекладені більш 
ніж на 100 мов світу. Їй також 
належить рекорд театральних 
постановок. 25 листопада 1952 
року в театрі «Амбассадорз» у 
Лондоні відбулася прем’єра ви-
стави «Мишоловка» з Річардом 
Аттенборо і Шейлою Сім у голо-
вних ролях. Схвально зустріну-
та публікою детективна історія, 
написана Агатою Крісті на осно-
ві її ж радіоп’єси «Три сліпі миш-
ки», стала найуспішнішою теа-
тральною постановкою ХХ сто-
ліття: до 2000 року на 20 тися-
чах вистав побувало більше 10 
мільйонів глядачів. 1974 року, 
після майже 9 тисяч вистав, по-
становку було перенесено до 
театру «Св. Мартін», де вона 
йде й досі. 

Агата Міллер народилася в 
місті Торкі, графство  Девон. Її 
батьки  –  заможні переселенці 
зі США. Крім молодшої Агати, в 
сім’ї Міллер було ще двоє дітей 
– Маргарет Фрері (1879 – 1950) і  
Луїс Монтан (1880 – 1929). Ага-
та отримала гарну домашню 
освіту, зокрема музичну, і тільки 
страх перед сценою завадив їй 
стати музикантом.

Під час Першої світової війни 
Агата працювала медсестрою у 
шпиталі, їй подобалася ця про-
фесія. Вона також працювала 
фармацевтом в аптеці, що від-
билося згодом на її творчості: 
83 злочини в її творах були здій-
снені за допомогою отруєння.

Уперше Агата Крісті вийшла 
заміж 1914 року за полковника 
Арчибальда Крісті, в якого була 
закохана кілька років. У них на-
родилася дочка Розалінда.

У 1926 році померла мати 
Агати. Наприкінці того ж року чо-
ловік Агати Крісті зізнався у не-
вірності й попросив розлучення, 
оскільки закохався у свою коле-
гу з гольфу Ненсі Ніл. Незважа-
ючи на взаємну прихильність на 
початку, шлюб Арчибальда та 
Агати закінчився розлученням 
1928 року.

1930 року, подорожуючи по 
Іраку, на розкопках в Урі Ага-
та познайомилася зі своїм май-
бутнім другим чоловіком – ар-
хеологом Максом Маллоуеном. 
Він був молодшим від неї на 
15 років. Агата Крісті говорила 
про свій шлюб так: для архео-
лога жінка повинна бути якомо-

га старшою, адже тоді її цінність 
значно зростає. Відтоді вона пе-
ріодично проводила кілька мі-
сяців на рік у Сирії та Іраку в 
експедиціях разом з чоловіком 
– цей період її життя знайшов 
відображення в автобіографіч-
ному романі «Розкажи, як ти 
живеш». У цьому шлюбі Агата 
Крісті прожила до своєї смерті.

Завдяки поїздкам Крісті ра-
зом з чоловіком на Близький 
Схід події кількох її творів ста-
лися саме там. Місцем дії інших 
романів (наприклад,  «І нікого 
не стало») було місто Торк або 
його околиці, місце, де народи-
лася Крісті. Роман «Убивство у 
«Східному експресі» був напи-
саний 1934 року в готелі «Пера 
Палас» у турецькому Стамбулі. 
У номері 411 готелю, де жила 
Агата Крісті, тепер її меморі-
альний музей. Маєток у Дево-
ні, який подружжя купило 1938 
року, знаходиться під захистом 
Товариства охорони пам’яток.

Крісті часто зупинялася в осо-
бняку Ебні Хол у Чеширі, який 
належав її швагрові Джеймсу 
Воттсу. Дія принаймні двох тво-
рів письменниці відбувалася 
саме в цьому маєтку – це «При-
годи різдвяного пудінга», опові-
дання також належить до одно-
йменної збірки, і роман «Після 
похорону». «Ебні став джере-
лом натхнення для Агати; звід-
си були взяті описи таких місць, 
як Стайлз, Чімніз, Стоунгейтс 
та інших будинків, які тією чи 
іншою мірою являють собою 
Ебні».

1956 року Агата Крісті була 
нагороджена орденом Британ-
ської імперії, а 1971 року за до-
сягнення в галузі літератури 
Крісті була визнана гідною зван-
ня «кавалер-дама ордена Бри-
танської імперії», власниці якого 
також здобувають дворянський 
титул «дама», що вживається 
перед іменем. Трьома роками 
раніше, 1968-го, титулу лицаря 
ордена Британської імперії був 
удостоєний і чоловік Агати Крісті  

Макс Маллоуен – за досягнення 
в галузі археології.

Письменниця померла у себе 
вдома в місті Воллінгфорд, 
графство Оксфордшир, після 
короткої застуди і була похова-
на в селі Чолсі.

Автобіографіія Агати Кріс-
ті, яку письменниця закінчила 
1965 року, завершується сло-
вами: «Спасибі тобі, Господи, 
за моє хороше життя і за всю 
ту любов, яка була мені даро-
вана».

Єдина дочка Крісті, Розалін-
да Маргарет Хікс, також прожи-
ла 85 років і померла 28 жов-
тня 2004 року в Девоні. Онук 
Агати Крісті, Метью Прічард, 
успадкував права на деякі лі-
тературні твори Агати Кріс-
ті, в тому числі на «Мишолов-
ку», й досі його ім’я асоціюєть-
ся з фондом «Agatha Christie 
Limited».

«Одна індійська кореспон-
дентка, яка брала у мене 

інтерв’ю (треба визнати, ста-
вила масу дурних питань), за-
питала: «Чи опублікували Ви 
коли-небудь книгу, яку вважає-
те відверто поганою?» Я з обу-
ренням відповіла: «Ні!» Жодна 
книга не вийшла точно такою, 
як була задумана, була моя від-
повідь, і я ніколи не була задо-
волена, але, якщо б моя книга 
виявилася дійсно поганою, я б 
ніколи її не опублікувала». (Ага-
та Крісті «Автобіографія»).

У своєму інтерв’ю британ-
ській телекомпанії BBC у 1955 
році Агата Крісті розповіла, що 
проводила вечори за в’язанням 
у товаристві друзів чи в родин-
ному колі, а в цей час у голові в 
неї йшла робота з обдумуван-
ня нової сюжетної лінії. На мо-
мент, коли вона сідала писати 
роман, сюжет був готовий від 
початку до кінця. За її власним 
визнанням, ідея нового роману 
могла прийти де завгодно. Ідеї 
вносилися до спеціального за-
писника, повного всіляких по-

значок про отрути, газетних за-
міток про злочини. 

Агата Крісті не боялася пору-
шувати у своїх творах соціаль-
ну проблематику. Наприклад, 
як мінімум у двох романах Кріс-
ті («П`ять поросят», «Випробу-
вання невинністю»)  описува-
лися випадки судових помилок, 
пов’язаних зі смертною карою. 
Узагалі в багатьох книгах Крісті 
описуються різні негативні сто-
рони англійського правосуддя 
того часу.

Письменниця жодного разу 
не зробила темою своїх рома-
нів злочини сексуального ха-
рактеру. На відміну від сучасних 
детективів, у її творах практич-
но немає сцен насильства, ка-
люж крові й брутальності. «Як і 
всі, хто писав і читав ці книги, 
я була проти злочинця і за без-
невинну жертву. Нікому не спа-
дало на думку, що настане час, 
коли детективи будуть чита-
тися через те, що описуються 
в них сцени насильства, заради 
отримання садистського задо-
волення від жорстокості за-
ради жорстокості… », писала 
вона в автобіографії. На її дум-
ку, такі сцени притупляють по-
чуття жалю і не дозволяють чи-
тачеві зосередитися на головній 
темі роману.

Кращим своїм твором Агата 
Крісті вважала роман «Десять 
негренят». Скелястий острівець, 
де відбувається дія роману, зма-
льований з натури – це острів 
Бург у Південній Британії. Читачі 
також оцінили книгу – в неї най-
більший попит у магазинах, од-
нак для дотримання політкорек-
тності нині роман продається під 
назвою «І нікого не стало». У Ра-
дянському Союзі режисер Ста-
ніслав Говорухін здійснив пре-
красну екранізацію цього рома-
ну – двосерійний фільм за учас-
тю цілого сузір’я акторів. 

1920 року Крісті опублікувала 
свій перший детективний роман 
– «Таємнича пригода в Стайл-
зі», який до цього був п’ять разів 
знехтуваний британськими ви-
давцями. Незабаром з’явилася 
ціла серія творів письменниці, в 
яких діє детектив-бельгієць Ер-
кюль Пуаро: 33 романи і 54 опо-
відання.

Другий улюблений детек-
тив авторки –  Міс Марпл, яка   
з’явилася в оповіданні 1927 
року «Вечірній клуб «Вівторок». 
Прообразом міс Марпл стала 
бабуся Агати Крісті, яка, за сло-
вами письменниці, «була незло-
стивою людиною, але завжди 
чекала найгіршого від усіх і вся, 
і з лякаючою регулярністю її очі-
кування виправдовувалися».

Як і Артур Конан Дойл від 
Шерлока Холмса, Агата Крісті 
втомилася від свого героя Еркю-
ля Пуаро вже в кінці 1930-их ро-
ків, але, на відміну від Конан До-
йла, вона не зважилася «вбити» 
детектива, поки він був на піку 
популярності. За словами онука 
письменниці Метью Прічарда, 
з придуманих нею героїв Крісті 
більше подобалася міс Марпл – 
«стара, розумна, традиційна ан-
глійська леді».

Під час Другої світової війни 
Крісті написала два романи – 
«Завіса» та «Сонне вбивство, 
якими передбачала закінчити 
серії романів про Еркюля Пуа-
ро і Міс Марпл відповідно. Про-
те книги були опубліковані лише 
в 1970-их роках.

Говорить 
письменниця 

та її герої
Життя є не настільки до-

вгим, щоб нудьгувати…

Тільки в ті моменти, коли 
ви бачите людей смішними, 
ви насправді розумієте, як 
сильно  їх любите.

Розумна людина тримає 
свої думки при собі.

Щасливі люди не добива-
ються успіху: вони настільки 
узгоджені із самим собою, 
що їх просто ніщо інше не ці-
кавить.

Дійсно важливі моменти в 
своєму житті помічаєш над-
то пізно.

Будь-яка жінка здатна об-
манути чоловіка, якщо вона 
цього бажає і якщо він в неї 
закоханий.

Ніколи не робіть самі те, 
що можуть за вас зробити 
інші.

Коли мова йде про великі 
гроші, бажано нікому не до-
віряти.

Розмови придумали для 
того, щоб заважати людям 
думати.

Найкращий детектив – ви-
падок.

Життя під час подорожі – 
це мрія в чистому вигляді.

Трохи лихослів’я надає 
життю пікантної гостроти.

У дев’яноста дев’яти ви-
падках жінки поводяться як 
дурепи, але на сотий вияв-
ляються хитрішими, ніж чо-
ловіки.

Жінки нечасто помиляють-
ся у своїх судженнях одна 
про одну.

Ніщо так не обтяжує, як 
відданість.

Незаперечна логіка прита-
манна маніякові.

Висока репутація – най-
краща характеристика для 
шахрая!

Факт, що будильник не 
продзвенів, змінив не одну 
людську долю.

Зло, зроблене людиною, 
часто переживає її саму.

Якщо намагатись оживити 
минуле, то в кінці кінців воно 
постане у спотвореному ви-
гляді.

Якщо вашим мріям не су-
дилось здійснитись, набага-
то краще вчасно визнати це 
і рухатись далі, замість того, 
щоб зосереджуватись на 
розбитих сподіваннях та на-
діях.

Телесеріали за романами Агати Крісті. 

Актори Девід Суше в ролі Еркюля Пуаро і Джоан Хіксон у ролі міс Марпл.

Кадр з фільму «Десять негренят».
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Феномен Тарапуньки і Штепселя: 
сатира в країні без сатири

Згадаймо епізод відомого філь-
му Ельдара Рязанова «Гараж». Один 
із персонажів запитує нову знайо-
му, чим та займається як науковець. 
Та відповідає, що досліджує сучасну 
сатиру. «Так Ви досліджуєте те, чого 
нема?», – резюмував співрозмов-
ник. 

Парадокс у тому, що ця гостра ре-
пліка звучить у фільмі, створеному 
якраз у країні, де начебто нема са-
тири. Та ще й весь цей фільм – го-
стра сатира на дійсність, на так зва-
ну зразкову «радянську людину», на-
стільки непривабливими показані 
багато з цих людей, попри начебто 
інтелігентність і звання докторів та 
кандидатів наук. А ще один фільм Ря-
занова – «Про бідного гусара замов-
те слово» – це взагалі гостра сатира, 
звичайно ж, не на показану в карти-
ні царську Росію, а на тоталітарний 
СРСР, що читалося у фільмі практич-
но відкрито. То як це могло створю-
ватися в найглухіші часи «розквіту 
застою» в СРСР, коли на всяке віль-
не слово накладалася заборона?

Як могла в такі ж глухі часи тоталі-
тарної імперії Миколи І з’явитися на 
столичній сцені і йти з величезним 
успіхом знаменита комедія Гоголя 
«Ревізор» – гостра сатира на тогочас-
ну Росію? Комедія, на прем’єрі якої 
був у захопленні й сам імператор, ко-
трий зазначив, як гостро Гоголь «ви-
сміяв нас усіх». 

Або пригадаймо ті ж часи, за того 
ж імператора, коли 1837 року був 
убитий на дуелі Пушкін. Вражений 
цим, його молодший сучасник Ми-
хайло Лермонтов прямо звинуватив 
у цькуванні й загибелі поета вищий 
світ, придворних. У написаному тут 
же відомому вірші «На смерть поета» 
звучать такі рядки: «Вы, жадною тол-
пой стоящие у трона, свободы, гения 
и славы палачи». Це було написано 
не анонімно, відкрито. За це 23-річ-
ний поет розплатився не тюремним 
ув’язненням, а засланням на Кав-
каз, куди дворянин міг «загриміти» і 
за звичайнісіньку дуель. Важко уя-
вити, що б чекало поета в комуніс-
тичні часи, коли б він ось так відвер-
то написав про оточення Генераль-
ного секретаря Леоніда Брежнєва: 
«Вы, жадною толпой стоящие у Лени, 
свободы, гения и славы палачи». 

Утім, сатира в «країні без сатири» 
існувала, в цьому переконують і зга-
дані вже й інші фільми, і літературні 
твори, які виходили попри жорстку 
цензуру. Зараз іноді дивуєшся, як це 
могло виходити на мільйони глядачів 
і читачів.

А якщо ще порівнюєш ту сатиру 
з нинішньою, коли все дозволено, 
то порівняння чомусь не на користь 
сьогодення. Не кажучи вже про убо-
гий творчий рівень цієї сатири й гу-
мору, які нині просто заполонили 
наше телебачення. 

Весь цей вступ безпосередньо сто-
сується такого феномена радянської 
естради, як Тарапунька і Штепсель. 

Юрій Трохимович Тимошенко 
(02.06.1919 – 01.12.1986) – це Та-
рапунька, Юхим Йосипович Бере-
зін (11.11.1919 – 29.05.2004) – це 
Штепсель. Українець з Полтави і єв-
рей з Одеси, вони склали непере-
вершений на радянській естраді са-
тиричний дует, виступаючи спіль-
но цілих 46 років. Вони ровесники, 
обидва мали вищу театральну освіту 
– закінчили Київський театральний 
інститут, де й познайомилися. У роки 
війни виступали як сатиричний дует у 
складі артистичних бригад Південно-
Західного фронту. І не розлучалися 
до кінця житя Тимошенка. 

Вони блискуче доповнювали на 
естраді один одного: гарячий, тем-
пераментний Тарапунька і розваж-
ливий, з хитринкою Штепсель. До 
речі, псевдонім Тарапунька підка-
зав Юрію Тимошенку Олександр До-
вженко, з яким артист дружив. До-
вженко дізнався, що на батьківщи-
ні Юрія, на Полтавині, є така річеч-
ка – Тарапунька, і порадив акторові 
взяти саме цей сценічний псевдонім. 
А псевдо Штепсень –  бо  Юхим Бе-
резін спершу виступав у дуеті в ролі 
електрика. 

Вони і поза сценою чимось були 
схожі на своїх персонажів: темпе-
раментний Тимошенко-Тарапунь-
ка і розсудливий Березін-Штепсель. 
Коли Тимошенко вчергове сварився 
з мистецьким начальством, Березін 
одягав свій кращий костюм, крават-
ку і йшов гасити конфлікт. 

По сьогодні дискутується такий мо-
мент – мова цих сценічних персо-
нажів. Скетчі їх були двомовними. 
Штепсель говорив зі сцени росій-
ською, навіть без «одеського колори-
ту», Тарапунька ж – українською, але 
адаптованою до російськомовного 
глядача, адже артисти гастролювали 
по всьому СРСР. Цю адаптацію, коли 
деякі незрозумілі для російськомов-
них, питомо українські слова Та-
рапунька вимовляв російською чи 
«напівросійською» для зрозумілості 
глядачем, дехто з ревнителів чистої 
української мови називає суржиком, 
спотворенням нашої мови. Насправ-
ді ж це був доволі хитий сценічний 
прийом, і навіть така «суржикована» 
мова Тарапуньки хоч-не-хоч змушу-
вала глядача до якогось розуміння і 
сприйняття української мови. 

«Солістом», за форматом і сценарі-
єм дуету, був Тарапунька, якому діс-
тавалися у сценках найбільш смішні 
репліки. Штепсель блискуче підігру-
вав парнерові, а в численних їхніх 
спільних сатиричних фільмах узага-
лі виявляв неабиякий акторський та-
лант. 

Деколи сценічний образ просту-
ватого Тарапуньки неправильно пе-
реносять на самого Тимошенка. На-
справді він був ерудованою люди-
ною, досить сказати, що англійську 
літературу читав в оригіналі.

Критикуючи в міру можливого ра-
дянську дійсність, аритисти, звичай-
но ж, не могли відкрито критикувати 
саму систему. Хоча знали їй ціну. Осо-
бливо різким у цьому плані був Тим-
ошенко. Коли його, як і багатьох зі-
рок сцени, хотіли втягти в члени Ком-
партії, він заявив, що вступить тільки 
разом із Березіним. Добре знав, що 
його другові дорога в партію була за-
крита через існуючу квоту на прийом 
до неї євреїв. До речі, коли якось на 
кінозйомках один чиновник назвав 
Березіна «жидом», Тимошенко тут же 
прилюдно врізав чиновикові по пиці.

Якось у знаменитого дуету зірва-
лися гастролі по Британії через те, 
що, коли один чиновник запитав 
Тимошенка, чому він досі не в пар-
тії, той відповів: «Ви спершу очистіть 
партію від негідників, а потім ми самі 
до вас прийдемо!»

Популярність дуету в народі була 
просто шаленою. Наївні глядачі пи-
сали артистам листи із проханням 
угамувати того чи іншого зарозумі-
лого чиновника, допомогти навести 
лад у їхньому місті чи селі. Утім, чи-
новництво дійсно побоювалося по-
трапити під обстріл дуету. 

Всенародна любов змусила таки 
владу присвоїти артистам звання 

спершу заслужених, потім народних 
артистів України. А от звання народ-
них артистів СРСР вони так і не доче-
калися, попри величезну всесоюзну 
популярність. Їх кілька разів викрес-
лювали зі списку кандидатів на зван-
ня. Урешті-решт Тимошенко попро-
сив більше їх не представляти на це 
звання, гарячкувато заявивши: «Усе, 
досить. У нас і так найвище народне 
звання – Тарапунька і Штепсель». 

…Мені пощастило у своєму журна-
лістському житті взяти інтерв’ю у зна-
менитих артистів. Це був рік 1980-
ий. І було це в моєму райцентрі Ку-
ликівка. Естрадна бригада Тимошен-
ка і Березіна приїхала в наш район 
на тижневі гастролі. Інколи давали й 
по дві вистави на день. Зал районно-
го будинку культури був заповнений 
ущерть, через цей зал за тиждень 
пройшов, здається, весь район.

Запитання я ставив звичайні, про 
творчість артистів. Говорили ми в 
кімнаті біля сцени, перед виставою. 
Відповідали артисти обидва, по-
чергово,  Тимошенко, пригадую, го-
ворив українською мовою. Брала 
участь у розмові й дружина Тимо-
шенка – співачка Юлія Пашковська. 
Я й після інтерв’ю в дні гастролей 
спілкувався з артистами. Пригадую 
ревниво-закохані погляди Тимошен-
ка на свою красуню-дружину, на 17 
років молодшу за нього. Також ту за-
лізну дисципліну, без усякого гумору, 
яку тримав у колективі Тимошенко, 

бо не можна було інакше з веселою 
артистичною братією. Обидва артис-
ти запам’яталися мені своєю інтелі-
гентністю, ерудованістю.

Така деталь. Щойно на радянські 
екрани вийшов фільм Володимира 
Меньшова «Москва сльозам не ві-
рить» з його дружиною Вірою Алєн-
товою в головній ролі. Я багато чув 
про цей фільм, але до нашого міс-
течка він ще не дійшов. Артисти по-
радили мені обов’язково подивити-
ся цей фільм, настільки він життєвий 
і дивишся його на одному диханні. Це 
невдовзі  підтвердилося, коли я, як і 
тисячі глядачів, подивився фільм не 
один раз і навіть не те що на одному 
диханні, а затамувавши подих. 

35 років нема Тимошенка. 17 – 
Березіна. Але збереглися їхні філь-
ми, які раджу подивитися читачам 
хоча б в Інтернеті, на You Тubе, як і 
записи їхніх виступів. До речі, ось ці 
фільми: «Тарапунька і Штепсель під 
хмарами», «Веселі зірки», «Пригода 
з піджаком Тарапуньки», «Штепсель 
женить Тарапуньку», «Їхали ми, їха-
ли…», «Легке життя», «Від і до», «Двад-
цять з гаком», «Смеханічні пригоди 
Штепселя і Тарапуньки», «Турбуйтесь, 
будь ласка», «Моя хата скраю». 

Нехай комусь це видасться сьогод-
ні дещо наївним, але це були справ-
жні гумор і сатира, навіть у країні без 
сатири. 
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Унікальне фото 1942 року. Концертна фронтова бригада. В 
першому ряду посередині – Юрій Тимошенко, в другому справа 
– Юхим Березін. Поруч з ним – популярний у майбутньому кіно-
актор Борис Січкін, котрий зіграв Бубу Касторського у фільмах 
про невловимих месників.

Пропонуємо також фрагмент інтерв’ю дружини Юрія 
Тимошенка, відомої естрадної співачки Юлії Пашковської (12. 
05 .1936 – 17.06.2014), надрукованого в київській газеті 
«Факты и комментарии».

Юлія ПАШКОВСЬКА: «У Москві чоловік купив величезний 
«Додж Крайслер», але їздив погано. Якось зіткнувся 

із трамваєм – так трамвай перекинувся»

Наприкінці 1960-их про-
славлений дует Тарапуньки 
і Штепселя  прикрасила мо-
лода співачка Юлія Пашков-
ська. Учениця Клавдії Шуль-
женко, Юлія вперше виконала 
«Червону троянду», «Троянди 
на перонi», інші пісні, що ста-
ли популярними. Метр укра-
їнської естради не встояв пе-
ред її красою і чарівливістю.

Юлія Максимівна, як і раніше, кра-
сива, приваблива, проста у спілку-
ванні. Виявляється, у відомої співач-
ки немає ніяких почесних звань!

– Це Юрі мстили через мене, – 
сумно посміхається. – Не всі началь-
ники гумор і сатиру розуміли. Ось і 
намагалися чоловікові поболючіше 
дошкулити.

– Як Ви познайомилися з Юрієм 
Трохимовичем? Мабуть, багато чо-
ловіків на Вас увагу звертали?

– Та вже. У юності я знялася в голо-
вній ролі у фільмі кінорежисерів Іго-
ря Земгано і Миколи Литуса «Звичай-
на історія». Пробувалася потім на інші 
ролі, для яких, мені сказали, була за-
надто молода. Після того, як знялася в 
кіно, працювала в Укрконцерті, в ко-
лективі Тимошенка і Березіна. Спочат-
ку співала під акомпанемент піаніс-
та Матвія Басова. Потім організували 
ВІА «Граймо», яким керував Олег Сло-
боденко. Одного разу в Ялті, в театрі 
імені Чехова, ми працювали по черзі 

з народним артистом СРСР Іваном Се-
меновичем Козловським. Мені було 
тоді років двадцять п’ять, йому – 50, 
а мені здавалося, що всі сто. Козлов-
ський запропонував мені стати його... 
вдовою. Мовляв, потім мені його ши-
карна квартира на вулиці Горького в 
Москві залишиться і все інше. «Юлю, 
подумай!» – сказав на прощання.

– А що Тимошенко? Не влаштував 
сцену ревнощів?

– Ми тоді ще не були одружені. 
Спочатку Юрій Трохимович узагалі не 
звертав на мене уваги як на жінку.

– А Ви? Молодість, як-не-як.
– Такий красень, як Тимошенко, 

не міг не подобатися, напевно, жод-
ній жінці. Але, розумієте, людина, яку 
ти раніше тільки по радіо чула, стає 
для тебе божеством. Та й різниця у 
віці була солідна. А головне – Юрій 
був одружений на народній артист-
ці СРСР, актрисі театру імені Івана 
Франка Ользі Кусенко. Розбивати 
чужу сім’ю – Боже, борони!

Але десь через пару місяців після 
пропозиції Козловського до нас у го-
тель у Ленінграді прийшов Паша Лус-
пекаєв. Пам’ятаєте, митник із «Біло-
го сонця пустелі»? Він сказав Юрі: 
«Слухай, у тебе така красива баба 
працює в колективі, а ти дивишся на 
якихось  там…»

Фактично це Павло нас звів. Ти-
мошенко після цієї розмови на мене 
почав якось по-особливому погляда-
ти. Але все одно, коли зробив про-
позицію, я злякалася: адже одруже-
на людина! Дзвоню Осі Слободян-
ському, старому приятелеві: «Так, 
мовляв, і так, що робити?» «Юлечко, 
– каже Ося, – я дружу з цією сім’єю 
вже 15 років, буваю у них удома. Юра 
і Оля – прекрасні люди. Але дітей Бог 
їм не дав, вони давно вже не чоловік 
і дружина, три роки, як сплять у різ-
них кімнатах! Оля собі, а Юрко собі 
на стороні когось мають. Ти цю сім’ю 
не розбиваєш. Там давно все роз-
бито. Твоя совість буде чиста і перед 

людьми, і перед Богом».Так що я не 
відбивала чоловіка в Кусенко. Юрко 
сам зробив вибір.

– Нелегко, напевно, бути кра-
сивою жінкою. Прихильники, осо-
бливо високопоставлені. Вам же 
не раз доводилося брати участь 
у святкових московських концер-
тах?

– О так! Я тільки на телевізійних 
«Блакитних вогниках» виступала 15 
разів. Одного разу навіть із Мики-
тою Хрущовим вальс танцювала! 
Зустрічали Новий рік у Георгіїв-
ському залі Кремля. Столи накри-
ті стояли, виступали Юра і Фіма, я 
з піаністом Матвієм Басовим. Потім 
стали святкувати. Сидимо, випиває-
мо, заграла музика. Танцював Хру-
щов прекрасно. Жартував, розпові-
дав смішні байки. Ніяких вульгар-
ностей собі не дозволяв. Весела, 
цікава людина. Інші високопос-
тавлені керівники теж по-
водилися цілком коректно. 15
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П  а  л  а  ц

Жіноча новела

Присвята Їй
                                     

                                                         У сяйві її тіла                                                          тьмяніло полум’я свічок.
                                                         Китайська середньовічна                                                                              поезія

    
Двохсотлітні липи і клени ці-

лували Її листям крізь шиби вежі 
старовинного Палацу. Вона смач-
но прокинулася. Її тілом милува-
лися лише оте листя і птахи на 
деревах та в небі. 

За кілька хвилин  була уже вни-
зу, в парку. Між Нею і м’якою ран-
ковою травою смарагдового газо-
ну був лише тоненький халатик. 
Тепер Вона дивилася  не згори 
вниз, а знизу вгору, не крізь шиби 
в парк, а з парку на шиби, які хо-
вали кімнату, з якою Вона прове-
ла ніч. 

…Вона опинилася в цьому Па-
лаці, в цьому парку, в невеликому 
старовинному містечку цієї краї-
ни майже випадково. Опинилася, 
облетівши чарівною відьмочкою 
на мітлі і облітавши літаками пів-
Європи. А ось тут знайомі Її Друга 
(у котрого знайомі були, схоже, в 
кожному куточку Польщі), ці досі 
Їй незнайомі знайомі гарантува-
ли замєшка́ннє на кілька днів у 
цьому дивовижному Палаці. І ось 
Вона тут…

Перед цим Друг заявив, що не 
зможе завезти, закинути, зане-
сти Її сюди на руках особисто. Бо 
ба́рдзо зає́нти. Ну, це, швидше 
всього, збрехав, що так уже дуже 
зайнятий. Бо хоч і є успішним жур-
налістом, але себе цінує вище од 
своєї роботи, яку, втім, якось уму-
дряється ще й непогано викону-
вати. 

До речі, одного разу  він заявив, 
начебто кожна людина бреше в 
середньому 10 разів на день. Або, 
кажучи м’якше, говорить неправ-
ду чи не зовсім правду. При тому, 
як це комусь не дивно, жінки так 
роблять значно рідше чоловіків, 
хоч ті і грішать на них щодо цього. 
Жінки  говорять  не зовсім правду 
8 разів на день, чоловіки брешуть 
неправду 12 разів. А в середньо-
му по 10.

Після такого підрахунку Вона 
почала мимоволі стежити за сво-
їм язиком і впевнилася, що до жі-
ночої «норми» благополучно не 
дотягує. А коли іноді  й говорить 
щось таке не таке, то лише во 
благо або жартома.   

Нині ж Друг точно збрехав. Ма-
буть, злякався своєї дружини, 
ревнивої, як пес. Третьої, здаєть-
ся. Чи вже й з цією розлучився? 
Останнім часом Вона якось не 
встигала слідкувати за сімейними 
сагами Друга.

З цією останньою (?) Друг по-
знайомив їх кілька років тому, 
коли пасія ще не була його дружи-
ною. Познайомив, як завжди, ори-
гінально:

 – Знайомся, це моя майбутня 
колишня дружина. 

Спрогнозував, любенький, і це. 
Втім, пасія й вухом не повела на 
цей напівжарт.      

А то, було, Друг запропонував 
Їй стати «останньою жінкою його 
життя». Тут Їй стало трішки ляч-
но. Втім, Друг одразу  заспокоїв: 
зовсім не йдеться, що він упоко-
їться у Неї на руках, з усіма по-
дальшими клопотами, правда, за 
це зоставить Їй у спадок свої стат-
ки (доволі розтринькані, як вона 
здогадувалася). А ще він заспоко-
їв Її, що, у свою чергу, він же не 
стане останнім мужчиною Її життя. 

Врешті, всі ці милі перипетії так 
і зосталися не то жартом, не то 
серйозним жартом. Вони залиши-
лися добрими друзями, спокійно 
пройшовши усі стадії жінки до ста-
тусу друга. Як там у Чехова: «Жін-
ка стає другом мужчини в такій 
послідовності: спершу знайома, 
потім коханка, потім друг». Якийсь 
час Їй здавалося, що і йому так 
здавалося, – чи не виконати б їм 
цей роман-романс ще раз, «на 
біс»? Та потім Вона резонно вирі-
шила: жінці не варто опинятися в 
тому ж ліжку вдруге.

Друг, у свою чергу, колись сер-
йозно-зажурено побідкався Їй, 
що хоч свого часу і перечитав 
стільки всього, але надто пізно 
натрапив на афоризм Бранісла-
ва Нушича: «Свою автобіографію 
я довів до одруження, бо вва-
жаю, що у мужчини після одру-
ження уже немає автобіографії». 
На це Вона розраяла його, ска-
завши, що не завжди випадає 
жити за афоризмами й розумни-
ми цитатами.  

Друг і привів Їй цього хлопця. 
Сказав, що це його друге Я (чи не 
позашлюбний синок? – було, по-
думала Вона), що це пів-нього, 
цебто пів-Друга, і взагалі це він, 
Друг, у свої 20 років.

Хлопець не був зовсім незна-
йомим Їй. Він мешкав у сусідньо-
му дворі, цебто будинку. Студент-
ствував і потроху підробляв, щоб 
додати якусь копійку в родину, 
в якій були старша сестра і їхня 
мама, миловида розлучена жінка 
віком «від 40-а». 

У хлопця було дивовижне як на 
сьогодні ім`я – Марко. «Маркові 
що? Є скрипка у Марка. Де хтось 
би плакав, а Марко заграє», на-
писала поетеса. Цей Марко грав 
не на скрипці, а на смартфоні з 
навушниками, увімкнутими в міз-
ки. І, мабуть, це було все, чим він 
уподібнювався ровесникам. Все 
інше у нього було іншим, ніж у ін-
ших.

Він був дуже неуважним. При-
міром, витирав ноги, не заходячи 
в приміщення, а виходячи з нього. 
Але ж витирав, на відміну від ба-
гатьох. А що таким чином, то, ма-
буть, вважав, що під небом чисті-
ше, ніж під дахами.

Марко товаришував з дядьКо-
лею, котрий мешкав якраз над 
Нею, поверхом вище. Це було 
теж дивне товаришування, адже 
дядьКоля був рівно втричі стар-
шим од Марка. 60-річний розлуче-
ний кава́лєж, він уже, чи ще, спо-
кійно дивився на жінок, натомість 
мав двоє захоплень – риболов-
лю і футбол, звісно, як вболіваль-
ник. Цих захоплень Марко абсо-
лютно не поділяв, але гостював у 
дядьКолі часто. У Неї, було, про-
майнула  думка, що Марко умис-
не ходить у гості нагору, щоб, спус-
каючись вниз, якось натрапити, як 
Вона виходить з дому чи поверта-
ється сюди. 

Друг, привівши до Неї Марка, 
запевнив, що він буде дуже корис-
ним  у різних побутових пригодах. 
Дійсно, коли Вона якось спалила 
фен і була вже зібралася купува-
ти новий, Марко якимось по́битом 
відремонтував спалений.

Він з першого приходу в дім ні-
яково запевнив Її, що не набива-
тиметься у друзі Її доньці й сино-
ві, хоча б тому, що значно стар-
ший від них. Значно – це на кілька 

років, але в такому віці це дійсно 
значно. 

У Марка була дивовижна здат-
ність до якихось несподіваних 
фраз. Якось запитав: «У Вашого 
собачки є мобільний телефон?» Її 
собачку, заморського імені якої він 
ніяк не міг запам`ятати, він почер-
гово називав іменами відомих єв-
ропейських жінок-політиків – пре-
зидента, прем’єра, канцлера. Дя-
кувати Богові, що не котроїсь з ко-
ролев. 

Так чи є мобільний телефон у Її 
собачки? Вона була так заскочена 
цим запитанням, що, не втримав-
шись, розсміялася. А він спокійно 
пояснив: «Учора увечері я наби-
рав Вам, але так і не додзвонив-
ся. Може, Ви вигулювали собач-
ку? То мені захотілося зателефо-
нувати їй. Вона б сказала, чи Ви її 
вигулюєте, чи, може, пішли на по-
бачення».

Тут уже Вона відійшла від смі-
ху і грізно заявила: «Я можу ходи-
ти на побачення, але моя собачка 

ніколи не проговориться тобі, до 
кого саме».

В цю мить Вона подумала, що 
таки  ж молодша його мами… 

…Цей Палац, а загалом старо-
винна дворянська садиба (як і на-
лежить,  поруч з Палацом – парк, 
озеро) – все це було у власності  
тутешньої філії якоїсь столичної 
наукової установи. До цієї влас-
ності входили ще кілька корпусів 
сучасної забудови. А Палац слу-
гував у філії чимось на кшталт не-
величкого готелю. Кілька кімнат 
на горішніх поверхах були затиш-
ними, за суттю, готельними номе-
рами для заїжджих учасників усі-
ляких конференцій і такого іншого 
та й просто для приїзду на відпо-
чинок засмиканих столицею нау-
ковців.   

Вона обрала собі не просто кім-
нату горішнього третього повер-
ху, а кімнату в одній з двох веж 
Палацу. Кімната, до того ж, ви-
явилася дворівневою, то ж Вона 
миттю злетіла на другий рівень, 
на рівень птахів і крон дерев. Це 
було супер! Крім того, в  цю пору 
початку літа Палац був порожнім, 
як, власне, і все обійстя. А у вихід-
ні, цебто чиїсь вихідні, бо у Неї всі 
дні стали однаково легкими і віль-
ними, Вона взагалі залишалася в 
Палаці сама. 

Одного ранку пішла до неве-
личкого озера в глибині парку. В 
цю ранню пору, в яку Вона ніко-
ли не прокидалася ТАМ, вдома, 
над гладінню озера ще клубочив-
ся легенький туманець, парувала 
тиха вода. Посеред озера плава-
ли дикі качки. 

На тому березі сидів з вудками 
рибалка, скуйовджений і трохи 
сонний неозначеного віку чоло-
вік, втім, доволі привітний хлоп. 

Це все Вона роздивилася, коли 
підійшла ближче. Бо в Ній рап-
том прокинулися якісь гени не так 
і далеких – всього на два поколін-
ня назад – сільських предків. А, 
може, щось ще й давніше, з ма-
тріархату. І Їй страшенно захоті-
лося  зловити рибу. Тільки чим і 
як?

Рибалка наче вгадав Її бажання 
і простягнув одну зловлену рибу, 
доволі велику, більш як на доло-
ню. Вона потримала цю прохо-
лодну рибину в руці і навіть сфо-
тографувала на телефон. «От я й 
зловила, принаймні рибалку», ве-
село подумала Вона. Та й хлоп, 
схоже, вже впіймався на гачок 
звабливої українки. Він посміхнув-
ся і мовив:

– Гди па́ні хце, то ту мо́же і 
компа́цца. В тим єзьо́рє ба́рдзо 
мє́нка во́да.

Ну, купатися в халаті Вона не 
могла, «в без нічого» теж. Скупа-
ється пізніше. А що в озері дуже 
м`яка вода, повірила на слово. 

Хоч воду і кохання ліпше відчути 
на собі.

Марко, виявляється, пише ві-
рші. Одного вечора довго і плу-
тано читав їй  телефоном якісь 
свої дивні й незрозумілі, либонь, і 
йому самому, вірші. Потім сказав:

– Я краще Вам це все напишу. 
Тільки не читайте ці вірші, як наші 
викладачі в університеті. І не смій-
теся, просто я ось так пишу. 

Він дійсно з`явився за кілька 
днів зі своїми віршами. І так ви-
йшло, що якраз напередодні Її 
від`їзду. Звідки він дізнався про 
цей від’їзд? Не від дядьКолі ж, хоч 
той знає навіть про те, що ще не 
відбулося, говорячи про це, як про 
доконаний факт. Невже дізнався 
від Друга, своєї  копії?  

– Ви, мабуть, уже не повернете-
ся сюди ніколи,– ледве пересту-
пивши поріг, мовив своє чергове 
дивне запитання-судження. 

Вкотре ошелешена ще одним 
таким випадом, Вона знову не 
придумала, що тут відповісти. 
Цей патлатий сумний хлопак чо-
мусь вгадав Її потаємне. Те, що Їй 
інколи так не хочеться  повертати-
ся в дещо. В ці навіть не клопоти, 
навіть не метушню, навіть не сує-
ту суєт, а щось убогіше. В ці буд-
ні, сяк-так покроплені вихідними. 
В цю казенну установу, де Вона 
була керівником колективу, майже 
всуціль жіночого. Врешті,  колек-
тиву звичайних, нормальних ко-
лежанок, навіть попри те, що вони 
постійно підшукували чи прикле-
ювали Їй чергових коханців. Так, 
наче Вона сама не могла б з цим 
впоратися. Тільки свисни, як каже 
дядьКоля. 

Вона приречено розуміла, що в 
цьому світі, схоже, нереально ви-
рватися з колообігу СПРАВ, – на-

рад з велемудрими доповідями, 
конференцій, планів, звітів і кош-
торисів. 

Але що він таке торочить, цей 
Марко? Куди і «накуди» це  Вона 
їде? Ага, то він же прийшов з вір-
шами. Вона злякалася, що за-
раз із потіпаної сумки Марка 
з`явиться товстелезний гросбух з 
його поезіями. Однак, Марко про-
стяг Їй лише маленький аркуш.

– Це Вам, на згадку. Тут всього 
два рядки.

Вона глянула на ці рядки, на-
шкрябані рукою, що більше зви-
кла до клавіатури комп’ютера,  
втім, нашкрябані все ж ручкою. 

– Прочитайте потім,– попросив 
Марко. І мовчки пішов. 

Вона стійко витримала довжез-
ну паузу годин у дві і вже перед  
сном прочитала ці два рядки:

«Спасибі Вам за Вчора.
А Завтра – буде Завтра»

У двері кімнати тихенько по-
шкрябало.

– Увійдіть.
Двері прочинилися. На порозі, в 

ранковому світлі, що лилося крізь 
шиби Палацу, стояв Марко. Циба-
тий і патлатий, з тою ж ніяковою 
усмішкою. 

Їй захотілося вщипнути себе, 
щоб прокинутися. Це було  якесь 
дежа-вю, чи мана, чи роздвоєння. 
Або, як каже дядьКоля, «повний 
капєц». 

– Пшепра́шам, пані, дзєнь до́-
бри. Мам на імьо́н Ма́рек.

…Марек був студентом філії 
воєводського  вишу у цьому міс-
течку. В маєтку він підпрацьову-
вав, щоб додати якийсь ґрош у 
родину, в якій, крім нього, були 
старша сестра і мама, миловида, 
розлучена полька віком «від 40-
а». Тато Марека колись десь ку-
дись якось зник. Родина, як і біль-
шість поляків, не бідувала і не 
розкошувала. 

Марек щось робив по догляду 
за Палацом і загалом маєтком, а 
також допомагав у поби́ту тимча-
совим гостям філії. До Неї теж був 
приставлений по службі. «На той 
випадок, якщо я спалю фен», по-
сміхнулася Вона сама собі десь 
за день-два після знайомства з 
Мареком.

З нього був також непоганий 
екскурсовод – пшево́днік. Він ду-
же любив своє старовинне міс-
течко. Власне, воно було звичай-
ним, але лежало на дуже істо-
ричному обшарі північно-західної  
Польщі, де колись зародилося її 
королівство. Марек охоче розпо-
відав їй про заби́тки гістори́чни 
міста і околиць.

Інколи вони разом спацерува́ли  
містом. Рано-вранці машини ко-
мунальної служби мили тротуари 
якимось розчином. Вдень вулиці 
були майже порожні. А ось увече-
рі, особливо у вихідні, були повні 
люду. Юрба пливла туди-сюди, 
а згори на неї гляділи з балконів 
статечні сімейні пари. 

Марек взагалі-то був веселим 
хлопаком. Правда, інколи на ньо-
го находила меланхолія, і він міг 
заявити таке:

– В на́шим мя́сцє, про́ше па́-
ні, ніц че́ґось таке́ґо. Ти́лько два 
косцю́ли, два цмента́жи, чтер-
дє́сьцє скле́пув і є́ден Ма́рек. 

Вони швидко порозумілися, 
спіл куючись обома мовами. Вона 
на льоту схоплювала цю начеб-
то й близьку, але своєрідну мову, 
з багатьма шиплячими, які хтось 
не дуже сприймає, а Їй вони якраз 
подобалися. І миттю вхопила, що 
Марек перелічує у своєму місті 
два костьоли, два цвинтарі, сорок 
магазинів і одного-єдиного ось та-
кого Марека.

…Мобільний телефон Вона 
колись назвала дебільним. Він 
хапає тебе за барки в найнеспо-
діваніший момент. Однак, щось 
вдіяти з цим було непросто. По-
волі стаєш смартфонозалеж-
ною.  

Дзвінок, тобто мелодія Моцар-
та, пролунав у Палаці пізно 
увечері. Так пізно інколи 
міг телефонувати Друг.
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Петро АНТОНЕНКО

П а л а ц
Жіноча новела

– Вє́́чур до́бри, най-
яснє́́йша пані. Лежиш?
– Звичайно.

– І вже другий тиждень. Зда-
ється, їхала на п’ять днів?

– Коли здається, хрестяться. 
– І спльовують. Між іншим, 

тут є новини. Маю тобі пропо-
зицію. 

– Сподіваюсь, не руки і сер-
ця?

– Гірше. Тут вимальовується 
один цікавий проект, міжнарод-
ний.

– Я вже у міжнародному про-
екті. Поговоримо, коли повер-
нуся. Якщо повернуся. Так що, 
любенький, добре́ґо ці вєчо́ра, 
до відзє́ння, до зобаче́ння. 

Марек  інколи  її дивував. Не-
сподіваними запитаннями. Але 
ось це?

– Ілє пані ма лят?
Ну, це вже занадто! Євро-

пейський хлопак, називається. 
Таке зухвальство! Запитувати у 
жінки про її вік. 

Марек спохопився, зрозумів-
ши, що сказав дурість:

– Пшепра́шам, алє пані та́ка 
мло́да і пє́нкна, же виґльо́нда, 
як мо́я ста́рша сьо́стра. 

А цього Вона вже не могла 
стерпіти. Стала в позу розгні-
ваної класної дами і, дивлячись 
йому просто у вічі, відрізала:

– Ніе вєм, і́лє лят ма тво́я 
сьо́стра, але вєм докла́днє, 
же мам ти́лє лят, і́лє ма тво́я 
ма́тка.  

Польською мовою кімната – 
по́куй. Може, ще й тому Вона 
так звикла до цієї кімнати в під-
небессі, на рівні з кронами і пта-
хами, що тут – по́куй, спокій.

Втім, цієї ночі заснула не од-
разу. Винен Марек. Виявляєть-
ся, пише вірші. Спершу читав Їй 
телефоном цю поезію дивною 
сумішшю двох мов. А сьогодні 
під вечір приносить клапоть па-
перу, на якому авторучкою на-
шкрябано розхитані рядки. 

– Ти́лько попро́ше пані, нєх нє 
чи́та те́раз. Лє́пєй пшед снем.

Перед сном, так перед сном. 
Цей хаотичний вєрш спершу ви-
дався їй якимось кросвордом. 
Потім почала вловлювати реа-
лії містечка, з його косцю́ламі, 
цмента́жамі, скле́памі і є́дним 
та́кім  Ма́реком. Закінчувався 
вірш так:

«І рано, як співають птахи,
там нас будив 

косцюльний подзвін
по ру́жни бо́ки те́ґо зво́ну».
Врешті, прийшов і тихий сен, 

сон, у якому вона несподівано  
майже літала, як справді літала 
у снах дитинства. 

А ранком, під подзвін недале-
кого костьолу, їй марився хтось 
невідомий, розділений з нею 
цим косцю́льним подзво́нем. 

    
За Календарем друїдів Вона 

Кипарис. Вперто чинила опір 
цьому календареві, тому, як він 
характеризував Її. Десь в Її ге-
нах сидів чортик самостійності, 
непокори й нескорення  будь-
яким авторитетам, навіть древ-
нім друїдам. Невже це дійсно  
Вона? «Ці люди відзначають-
ся стрункою поставою і при-
вабливою зовнішністю. Пред-
ставники цього знаку цінують 
в житті кохання і родину. Вони 
товариські, мають багато 
творчих талантів. Добре роз-
винута інтуїція допомагає лю-
дям цього знаку уникати поми-

лок і обирати в житті вірних 
друзів. Їх недоліки – зайва лег-
кість характеру і поступли-
вість». 

Невже це про Неї? Та на біса 
їй та «струнка постава»? А втім, 
нехай буде, це нині рідкість. А 
от «творчі таланти й інтуїція» 
точно зараз  небагато варті. На-
томість це що – лише два не-
доліки? Їй захотілося шукати у 
собі щось інше, інше, інше, осо-
бливо недоліки.

Он Друг за цим же Календа-
рем друїдів народився в День 
берези,  єдиний такий день 
року. Не марно ж його так при-
тягують жінки. А що значить – 
«притягують»? Вони його чи він 
«притягується» до них?

Щось Вона заплуталася у 
двох соснах, яких, до речі, тут і 
нема. Заплуталася в цих дере-
вах, дже́вах.

Отже, Вона – Кипарис. Прав-
да, жодного кипариса тут, на 
північному заході Польщі, теж  і 
близько не було. То як його при-
хилятися до неіснуючого дере-
ва? 

А Вона всі ранки віддавалася 
оцьому ритуалу: обнімала де-
рево. Отак-от припадала в ран-
ковій неймовірній тиші саме до 
цього дерева, навпроти вікон Її 
по́кую, і мовби чула його всім 
єством. 

Якось не звертала уваги, до 
якого ж дерева припадає.  Од-
ного ранку підвела голову і гля-
нула на крону. Це був клен. 
Власне, наймогутнішими і най-
древнішими деревами парку й 
були саме клени і липи. Першо-
го ж ранку Вона обрала це де-
рево навмання. Виявився клен. 
Може, випадково?

Вона обнімала клен. Липу 
– це було б щось лесбійське. 
А клен? Того ранку Вона ніби 
зросталася з цим двохсотліт-
нім деревом. І раптом  так жа-
гуче відчула момент зачаття в 
собі  себе іншої – тої, що  за-
вше буде молода, красива, здо-
рова, спокійна, іронічна, несуєт-
на, наївна і вперта. Вона й була, 
Вона і є такою, але водночас в 
Ній народжувалася інша, якась 
інша така. 

«Тихо ллється з кленів лис-
тя мідь». Але ж це буде колись, 
пізніше? Чи, може, життя не має 
ні початку, ні кінця?  

Червень – літо в розвої, ли-
пень – мліє, серпень – пригасає.  
А Вона ж у якій порі? Зараз са-
місінький початок червня. Поча-
ток  літа, початок  життя… 

Допоможе Їй хто ж, як не Ма-
рек. Знести  Її речі вниз (скіль-
ки там тих речей), донести їх  з 
парку на вулицю, до міського 
автобуса. На вокзал добереть-
ся сама. 

Марек  явно хотів Їй сказати 
щось таке не таке. Врешті, мо-
вив, як завжди, ніяковіючи:

– Я теж од`єжджа́м. Ти́лько 
ю́тро.

– І куди їдеш завтра?
– В Нє́мци. 
– Надовго в цю Німеччину?
– Ніе вєм. Мо́же, на рок чи 

пувтора. Хце заро́біць я́кісь 
пєньо́нзи для родзі́ни.  

– А навчання?
Мареку, схоже, не було що 

відповісти. Сказав інше: 
– Ніе мам че́ґось презенто́-

ваць пані на пожеґна́ннє. Ти́ль-
ко от, боте́лєчка во́ди міне-
ра́льней. То ба́рдзо до́бра по́ль-
ска во́да, жрюдля́на і зі́мна.

– Джерельна й холодна? Чу-
дово! Але зараз не питиму, юж в 
поцьо́нґу. А то від холодної води 
інколи паморочиться голова. 

– А цо то зна́чи – «паморо-
читься»?

Вона знала, що польською це 
буде, в певному сенсі, «зврут 
ґло́ви».  

– Марек, це дуже складне 
українське поняття. Ти ще мо-
лодий. 

– Для че́ґо пані так? Ніе́  
є́стем мло́ди, є́стем юж ста́ри.

– Ну добре, старий, дзєньку́є 
ці за вши́стко. 

– Жеґна́йцє.
– Чому «прощайте»? До 

відзє́ння. 
Уже в потязі пригадала, що 

забула у Палаці, в по́кую, одну 
побутову дрібничку, куплену на 
Її прохання Мареком. 

«Значить, повернуся!»

…Заквакав будильник смарт-
фона. Раніше у неї був і сам 
будильник, на батарейці. Але 
якщо вже падати у смартфон, 
то все далі. Квакало, звісно, не 
так, як жабки у весняному став-
ку, а противно. 

Втім, нема лиха без добра. 
Будильник вихопив Її із заплута-
ного ранкового сну, де плелися 
СПРАВИ – наради, конферен-
ції, плани, звіти і кошториси. 

Слідом у смартфоні – мелодія 
Моцарта. Друг. 

– Ві́там па́ні!
– Я ще сплю. 
– Як приємно втрапити дзвін-

ком прямо пані у ліжко.  Слухай, 
я придумав нове слово.

– Ще не стомився придуму-
вати?

– Нізащо. Так от, увечері го-
ворять «На добраніч». А  зараз  
я говорю тобі  одним словом – 
«Надобранок».

– Дзєньку́є па́ну.
– Ну, кажи: як поїздка?
– Де Марко?
– Впізнаю: запитанням на за-

питання. А Марка нема. І ніколи 
не було. Тобі привиділося.

– Щось забагато ввижається. 
– Кажу ж, то був другий Я, 

цебто я у 20 років. 
– І де він, той ти у 20 років?
– Там, у моїх 20-ти роках?
– А як серйозно? 
– У цьому світі ще є щось 

серйозне? Ну, добре. Він ви-
їхав, другого ж дня після твого 
від`їзду.

– Куди й чого?
– У Польщу. На заробітки.  
– А навчання? 
– Життя навчить. 
Їй пригадався прощальний 

вірш Марка. Як це буде поль-
ською? Останні дні Вона лови-
ла себе на тому, що інколи по-
чинає думати польською. Або, 
принаймні, шукає, як буде цією 
мовою те чи інше слово. 

Поляки не звертаються одне 
до одного на «Ви», тільки на 
«Ти», чи пан або пані, панна, 
якщо дівчина. То як же це буде? 

«Дзєньку́є ці за Вчо́рай.
А Ю́тро – бе́ндє Ю́тро».
    
– Якась пауза? То все ж, як 

поїздка? 
– Па́ну длу́го чи кру́тко?
– Коротко. У світі й так заба-

гато слів. 
– Коротко? Спасибі за Па-

лац…
        
                              20.06.2019.

                  Перемишль, 
Польща – Чернігів, Україна

Один з найталановитіших і най-
оригінальніщих українських пись-
менників нашого часу Володмир 
Дрозд – наш земляк, народився в 
селі Петрушин Чернігівського райо-
ну. І на все життя в усій своїй твор-
чості залишився закоріненим у цю 
древню поліську, сіверську землю.

Володимир Григорович Дрозд (25. 
08. 1939 – 23.10.2003) народився в 
сім’ї колгоспників. Закінчив факуль-
тет журналістики Київського універ-
ситету ім. Т. Шевченка. Працював 
у редакціях Олишівської районної 
газети, обласної молодіжної газети 
«Комсомолець Чернігівщини», рес-
публіканських газет «Літературна 
Україна», «Молодь України», у ви-
давництві «Радянський письмен-
ник». Із 1992-го – голова Літфонду 
України, заступник голови Спілки 
письменників України. Лауреат На-
ціональної премії України імені Та-
раса Шевченка (1992), Міжнародної 
премії фундації Антоновичів. 

Стараннями Володимира Дрозда 
1983 року створено журнал «Київ» 
(був його редактором з 1983 по 1985 
рр.), де згодом опублікували багато 
заборонених творів, зокрема Івана 
Світличного, Василя Стуса, «Собор 
у риштуванні» Євгена Сверстюка 
та «Історію України-Руси» Михайла 
Грушевського. 

Загалом усі його твори можна по-
ділити на дві групи  такі, що їх міг би 
написати «хтось інший», і такі, що їх 
міг написати тільки В. Дрозд. У пер-
шій групі – бадьорі й оптимістич-
ні повісті про колгоспне село («Так 
було, так буде», «Новосілля», 1987), 
про невсипущу справедливість ра-
дянської юриспруденції («Інна Сі-
верська, суддя», 1983), про героїв-
революціонерів. З іншого боку – по-
вість «Вовкулака», про всяк випа-
док переназвана у видавництві на 
«Самотнього вовка», опублікований 
лише в журнальному варіанті роман 
«Катастрофа», що йшли до читача 
більше десятиліття, та химерна по-
вість «Ирій», яку не друкували шість 
років.

За глибиною зворушливо-до-
стовірного самоаналізу персона-
жа письменника з роману «Спек-
такль» Ярослава Петруні, роздвоє-
ного на «чиновника від літератури» 
та справді талановитого літерато-
ра, який через брак характеру, по-
чуття обов’язку перед людьми, его-
їзм, життєві обставини не зміг себе 

реалізувати, виразно прочитується 
проблема роздвоєння, розщеплен-
ня творчої свідомості самого автора.

Із творами В. Дрозда, такими як по-
вісті «Ирій», «Замглай», «Балада про 
Сластьона», «Самотній вовк», новели 
«Сонце», «Три чарівні перлини», «Бі-
лий кінь Шептало», пов’язані здобут-
ки химерної прози, українського варі-
анту модного в літературі 1970-х мі-
фологізму. 

Художня умовність у В. Дрозда 
цілком оригінальна, несилувана, ви-
гадливо-розкута, виростає із тради-
цій національної «химерії» та демо-
нології – і літературної (В. Дрозд під-
креслює вплив на нього Гоголя й Ле-
синої «Лісової пісні»), і фольклорної 
– казки, легенди, перекази, буваль-
щини, уламки слов’янської міфоло-
гії, що донині тримається «поліських 
лісів та боліт із усім їхнім чортовин-
ням». Густа міфологічність, але ін-
шого – більше філософського пла-
ну, пронизує всі клітини відзначено-
го Шевченківською премією роману 
«Листя землі». 

Власне, людська душа, стан душі 
сучасної людини, саме трагедія де-
формації, роздвоєння душі радян-
ського українця, найчастіше, як сам 
автор, інтелігента в першому поко-
лінні, хворобливого розщеплення її 
в умовах хворого суспільства, а та-
кож її екологія, порятунок душі і є 
основним предметом дослідження, 
головним героєм прози В. Дрозда.

Розпочавши в малих жанрах, ми-
тець поступово перейшов до пові-
сті та роману. Часто звертався до 
небажаних для комуністичного ре-
жиму тем. У відомих творах «Білий 
кінь Шептало», «Маслини», «Ката-
строфа», «Самотній вовк» йдеться 
про типовий, як на часи «розвине-
ного соціалізму», стан роздвоєння  
між містом і селом, між правдою та 
правдоподібністю.

   
  Вікіпедія

Острів у вічності для Майстра
«Коли світ розчаровував мене, я 

конструював світ заново»,  зізнавав-
ся Володимир Дрозд. Сірий, парти-
кулярно сухий, регламентований, 
соцреалістичний світ письменника 
пригнічував, і він прагне своїм не-
стримним фантазуванням його ожи-
вити, розкошуванням сміху, іронії, 
жарту, бурлеску, гіперболізуванням 
і так умовно-химерних ситуацій роз-
хитати усталені принципи і засади 
регламентованого соцреалістичного 
зображення дійсності. 

...Герої таких його романів, як «Ка-
тастрофа» – Іван Загатний, «Вовку-
лака» – Петро Харлан і Андрій Ши-
шига, «Спектакль» – Ярослав Пе-
труня, «Балада про Сластьона» 
– Йосип Сластьон, «Злий дух. Із жи-
тієм» – Роман Гаркуша, віддають на 
заклання власні душі заради само-
ствердження у формі чи то кар’єри, 
чи то слави, чи збагачення... 

…Ім’я Володимира Дрозда асоці-
юється з творчими пошуками нової 
літературної генерації когорти шіст-
десятників, тих запальних україн-
ських інтелігентів, які виривалися за 
межі ідеологічного контролю, бунту-
вали супроти офіційних канонів мис-
тецтва соціалістичного реалізму, 

намагалися оприлюднити нестан-
дартні форми і прийоми естетичного 
антиконформізму. Тоталітарний ре-
жим пильнував таких, як Володимир 
Дрозд. Вже на початку 1963-го його 
було звільнено з роботи, згодом за-
лишилася не з власної волі без ро-
боти його дружина – талановита по-
етеса Ірина Жиленко, в серпні того 
ж року Дрозда ізолюють від суспіль-
ства службою у лавах радянської 
армії (у Забайкаллі, потім – у Чер-
нігові). 

«Шлях мій життєвий і творчий 
складний», сам письменник визна-
чав свою долю правдиво, без споді-
вань на співчуття чи захоплення від 
нових поколінь. Змушений був за-
робляти на життя талантом, бо дар 
творити нову – художню – реаль-
ність відчув з юних літ. «Але поруч 
із відвертим заробітком усе життя, а 
воно наклалося на часи для літера-
тури дуже нелегкі, писав я на повну 
силу і чесно»,  зізнався щоденникові 
1 вересня 1988 року. 

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ,
академік, директор Інституту 

літератури Національної 
академії наук України
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СТРУНАСТРУНА Чернігівщина

Ірина КУЛАКОВСЬКА

Поезії
* * *
Вона тоді писала вірші
Прозорі, мов купальські роси.
Ще і донині їхній дзенькіт
Вібрує на семи вітрах
На черепках твоїх ілюзій...

Вона тоді була відкрита,
Як птаха вогкому світанню,
І хилитала сміх на крилах,
Забризкана рожевим квітом,
Легка в мереживах проміння.

Ти не наважився торкнутись,
Бодай долонею долоні,
Вплести важкі налиті грона
В її пахкий рясний вінок
І відпустити за водою...

Ти не наваживсь бути світом
В її вузькій підсліпій шибці.
А потім - згарища, дороги,
Пекучі шрами ранніх втрат.
І полини, і конюшина,
І паморозь, проросла в скроні,
І паморозь, проросла в серце...

Вона тепер не пише віршів.
Безгучний шепіт
Вуст пошерхлих від віковічної посухи,
Неначе кволе шемотіння
Ламкого листя під ногами...

І ти привчивсь не помічати
Цей ледь живий захриплий пошум,
Брунатно-жовті акварелі
В безтямнім маренні заходу
І мовчазну відлюдну осінь,
В якій так болісно щаслива
Її дощем розмита тінь...

***
Людина, що сталась поруч
Так близько, що навіть шрами
В мою проростали шкіру
З її зашкарублих ран...
Людина, з якою йшла я
За край в безпросвітний морок
І віти хлесткі благала,
Щоб їй не сікли лице...
Людина, якій шептала
Страхи і лихі навроки,
Чий відчай густий, мов зілля,
Ковтала з ламких склянок...
Людина, що звалась другом,
Раптово поцілить... в спину.
І я захлинусь повітрям,
В липучу впаду траву.
Ні крові, ні краплі болю
Не буде. Лиш ватна втома.
Лиш небо в очах пригаслих
Утопить сумну блакить.
І осінь накриє м'яко
Ще теплим крилом м'язистим,
Щось стиха прокаже. Тільки
Я вже не почую слів.

* * *
За цією адресою, певно, ніхто не живе.
Поріділий штахетник. 

Ледь зойкують сходинки стерті.
Сипле болем осіннім розчахнуте віття криве...
Облинялий рядок на замацанім жовтім конверті...

За цією адресою спогади стиглі, важкі
З лопотінням пташиним злітаються 

в стомлені зграйки
І вовтузять, мішають хмарин перебиті вершки,
І розкльовують час на загрублі тріскучі лушпайки.

За цією адресою присмерк – господар і гість.
На забрьоханій шибці конає знекровлений 

промінь.
Перекручені стебла у весла лапаті зрослись.
Подірявлене небо – хиткий перекинутий човен...

За цією адресою не розпитать, не зустріть.
Перетлілі слова завмирають, зминаються в грудку.
Фіолетовим криком згасає в траві пізньоцвіт,
Пелюстками ламкими торкнувшись 

воскреслого смутку.

* * *
Згорблена баба розпалює грубу.
Кутає плечі у накидку грубу.
Струшує ніч із долонь, наче сажу.
В горщику звично помішує кашу.
Пса зве ліньком, а кота – паразитом.
Трохи сумує за втраченим літом.
Мовчки ковтає гризоти і біди.
А на Діди чимчикує до діда.
Там, у слизькій напівтиші цвинтарній
Переповість всі плітки незугарні.
Розкаже, що миші снують по стодолі,
Що вже насадила гурків і квасолі...
Хрест похилився. Геть випріли квіти...
Їй до Дідів конче треба дожити.
І наче ще в силі, лиш робиться гірко,
Як скрипне на протязі зламана гілка
Чи в небі пташиний проріжеться ключ...
Все тяжче самотність тримать обіруч.

* * *
Коли відпускаєш людину,
З якою стало не по дорозі,
Ти кладеш на розжарений сонцем 
Жертовний вівтар
Частину власного,
Просоченого теплим смутком, серця.
Певний час ти ще дивишся вслід
Крізь вітражі квітчастих спогадів
І романтичні бульки почуттів.
Ти навіть, за інерцією, рухаєшся поряд,
То грузнучи в сипких пісках,
То послизаючись на випрілому листі.
І пульсує фантомним болем надія,
Що шляхи ваші ще перетнуться,
Що все владнається,
Складеться спільний пазл.
І роздирає фантомним болем острах,
Що випадково стрівшись
У скляному середмісті,
Пораните смертельно одне одного
Колючими скляними поглядами...
Примарний страх, ілюзія надії...
То все пусте,
Бо вже частина серця,
В якій жила ота твоя людина,
Зітліла, почорніла, стала прахом,
Мов обгорілий зібганий папір.

* * *
Тут, за лискучею кулісою дощу
Душа твоя мою колише душу
І зігріває поглядом блакиті,
І оживляє подихом легким.
Вербові пасма рвуться від вологи,
Сплітаються зі струменями в коси.
І котяться по вистуженій шибці
Краплини, листя поруділе, час...
Давно було, коли і не згадати,
Брели крізь ліс тривожний, несходимий,
Несли богам на капище пожертву:
Пророслі зерна, мед, червону глину –
Все, чим багаті. І про дощ благали
Натхненно, слізно і настільки гучно,
Що й звірина розбіглась, заховалась.
А потім в захаращеній печері
На шкірі кимось вбитого ведмедя
Кохалися, допоки тусклі зорі
Не змила злива з вимоклого неба.
Звідтоді дощ вже не одне століття
Гамселить, хлющить, шкварить безупинно.
То гримає на нас, а то дрімоту навіює
Чи ластиться, мов кіт...
Отут, в похмурім затишку кімнати,
Душа моя твою колише душу
І зігріває поглядом блакиті,
І оживляє подихом легким.

* * *
Минулого важезні сторінки
Перегортаю, як шкільний гербарій,
Притрушений м'яким сріблястим пилом.
Перебираю спогади, мов листя,
Забуте, пересушене, змарніле.
Один листок розсипався на порох.
Рівненько розламався навпіл інший.
Он той, що тріпотав, немов метелик,
І вигравав слизьким сліпучим глянцем,
Зібгав у грудку неслухняні крила,
Обпалені в безжальній ватрі часу.
А цей, неоковирний, облинялий,
Шорсткий, колючий
Вигулькнув нізвідки.
Вчепився в палець 
Шпичаком так міцно,
Що аж краплина крові покотилась...
Шепочуть, квилять, кличуть,
Тільки мови вже не згадаю,
Слів не розібрати...

Життя нові ладнає листопади.
А на стежині, вкритій споришами, – 
Загублена пір'їна попеляста.
То звістка з вирію...

* * *
Цей передсмак дощу... Терпкий ковток вина.
І сонячний захід в чарки троянд розлито.
Із дзенькотом слабким обірве щем струна –
Геть сива волосінь із бабиного літа.

Курне узбіччя днів. Хустина голуба
Майнула в просвіт хмар... Немов в благій колисці,
Гойдає ніжно сум на ста вітрах верба,
Виплакує в траву вертке довгасте листя.

Зайти у цей потік із шереху й думок.
Кружляти в унісон, плисти, брести, летіти...
Допоки ще зорять лампадки пелюсток,
Допоки досхочу п′ють осінь пізньоцвіти.

Цей передсмак дощу... На вогку акварель
Мазки наносить мла. Дрижать галузки чахлі.
Ще мить – і по щоках вже вистиглих осель
Покотяться на брук важкі набухлі краплі.

* * *
І коли навіть світ весь
Змаліє до сірої латки вікна,
Притулись розпашілим лицем
До вологої шибки,
Розпливися амебою,
Проступи конденсатом на склі.
Тільки смійся, дівчинко, смійся.
У дзеркалах кривих
Б'ється з тінню
Твоя недолуга душа.
Хай ніхто не помітить,
Як глибоко ранять
Нагострені леза скалок
Ледь прикриту білизною шкіру.
І коли навіть світ весь
Зітреться в ледь теплий
Блідий промінець,
Ти чіпляйся міцніше,
Хапай обіруч,
Мов ту саму, останню,
Замацану вщент соломину.
І зростайся із ним, і губами впивайся.
Лише смійся, дівчинко, смійся.
У ковбані пітьми
Відпирає свій сором 
Твоя недолуга душа.
Хай ніхто не помітить
Криваві жахні пухирі
На судомно покручених пальцях.
І коли навіть світ весь
В захриплий зіщулиться зойк,
Ти танцюй, вихиляйся.
Лупи в голі стіни, неначе в тамтами.
І виспівуй, волай, голоси елегійні плачі.
І біснуйся, звивайсь, захлинайся
Гірким і солоним.
Тільки смійся, дівчинко, смійся.
Бо як боляче нині тобі,
Відчуває лиш той,
Хто зробив тебе сильною,
Хто прихилив 
До тендітних плечей
Безтурботне розніжене небо.

* * *
Вона вже не чекає. Стигла ніч
Осіла важко на дахи й паркани.
Старий вітрисько дметься, ніби сич,
І зиму наливає в мідні дзбани.

Більмасті вікна. Задубілий харч
На тріснутій тарелі... Тиша. Пустка.
Волосся посивілого деркач.
На бік сповзла давнезна м’ята хустка.

Забитись би, як стомлене пташа,
У шпарку... Все вже сталось, відболіло.
Але убрана в паморозь душа
До хвіртки тягне осоружне тіло.

А там, либонь, всі річища доріг
Зрослись в бездонний яр, у схрон розпуки.
Вона вже не чекає... Хтивий сніг
Цілує темні вузлуваті руки.

* * *
Старіємо.
Обростаємо зашкарублими вавками
Гіркого досвіду.
Обвішуємось непідйомними лантухами
Запізнілої мудрості.
Загортаємось у колючі пледи
Непрощених образ.
Розтріскуємося нерівними шрамами
І дрібними, ледь помітними, зморшками.
Забуваємо імена і річниці.
Байдужіємо до відстаней і втрат.
От і я стала схожою
На викинутий прабабусин глечик,
З якого витікає не вода –
Розжарений пісок.

* * *
Час сточує поволі наші душі.
Висмоктує по краплі біль і барви,
Спресовує в завітрений гербарій,
Витончує, стирає до прожилок.
Час злизує поволі нашу пам'ять.
Розгладжує чуття усі і шрами,
Як складки на бабусиній спідниці,
Побитій міллю, вибляклій, важкій.
Час зношує поволі нашу легкість.
Зшиває клапті мрій в масне безсоння.
Зіщулює, бере в міцні лабети,
Вичавлює беззв'язний напівхрип.
Розплескує густу тягучу втому...
Немов проміння у сирій гущаві,
Колись і ми шубовснемо у глицю
І пропадем в її шорсткій щетині,
Де стигне тиша, де спинився час...

* * *
А колись так і буде: густючі лапаті сніги
Загортатимуть ніч в невагомі розкудлані шалі.
У затишку кімнати під кволе сичання юги
Ти ділитимеш навпіл тепло, помаранчі, печалі.

Сиву папороть інію, крихітний вогник свічі,
Млосних слів, стиглих дотиків 

щільну м'яку павутину...
А вона так довірливо засне в тебе на плечі –
Дивна жінка, зворушлива, стомлена, 

трохи дитинна.

Ти її колисатимеш. Віття, мов грізні птахи,
Торохтітиме в шибку. Тускнітимуть зорі 

в дзеркалах.
Розганятимеш звично її недолугі жахи,
Як гусей хворостиною в давніх чудних пасторалях.

Ну а поки весна – галасливий квітучий потік.
І думки розтривожені, й трунки щоразу гіркіші.
Із пробитого серця в берези кривавиться сік.
Цібеніють сльозами непрохані болісні вірші.

* * *
Лише спогадом легшим за шерех, за порух крила,
Сонним схлипом світання, 

нечутним тремтінням пір'їни
У розлогих садах млосних марень твоїх я була –
То збирала росу, то низала разки горобини.

Ти, напевне, любив ту чужу, філігранну, мене.
Власне, сам і створив, змалював 

з ретушованих фото.
І під гримом ілюзій сховав зашкарубле, брудне,
Хвору пустку душі загорнув в найдитиннішу цноту.

В ніжних пасмах туману ти й досі мене бережеш,
Порцелянову ляльку, обкладену клоччями вати...
А хитке сьогодення зоріє пломінням пожеж
І стирає дощенту і усмішки, й пам’ятні дати.

Тільки спогадом, зойком, 
лякливим торканням руки,

Між рядків недописаних драм полохливою тінню
Залишився ти... Тут доцвітають, ржавіють бузки
І згорає весна, і хлюпоче сумливою синню.

* * *
Серед ночі постукає вірш
Безпорадний, розхристаний, змоклий.
Із очима, безсоння чорніш,
В мертволисти зодягнутий жовклі.

Я впущу в свій занедбаний дім.
Я набовтаю смутку і кави.
Лопотітимуть паростки рим.
Дратуватимуть фрази гаркаві.

Безпросвітний хлестатиме біль,
Роздиратиме аркуш до крові...
Тільки місяця вицвілий бриль
Буде свідком марудній розмові.

А коли зазорить на межі
День безвусий з гармидерним гамом,
Вірш проріжеться в нетря душі,
Несціленним пектиме в ній шрамом.

* * *
Коли із хрускотом прощальним
Осиплються усі календарі,
Коли натомлені птахи
І душі заблукалі
Дістануться всіх виріїв,
Коли я буду листком зіщуленим
На протягах тремтіти,
Тоді лиш зрозумію, що чекала
На тебе все життя
Отут, на перехресті
Весни і осені
Між першою грозою
І квіткою промерзлою останньою.
Чекала все життя...
І знов відчую... не біль –
Тепло десь там, 
Де шелестіло серце.

Чернігів
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Спалахнули зірками
Світ

Іван Миколайчук
(15.06.1941, Чортория, Кіцман-

ський район, Чернівецька область  
– 03.08.1987, Київ).

34 ролі в кіно, 9 сценаріїв, дві ре-
жисерські роботи.

Проте, звання народного артиста 
Івану Миколайчуку так і не надали, 
Шевченківську премію він отримав 
посмертно, бо в УРСР носив тавро 
«неблагонадійного».

Народився у багатодітній селян-
ській родині,  одним із 13 дітей; дех-
то з його братів і сестер досі меш-
кає в с. Чортория. 

Закінчив Чернівецьке музичне 
училище,театр-студію при Черні-
вецькому музично-драматичному 
театрі ім. О. Кобилянської.

1963 – 1965  –  навчання на кі-
ноакторському факультеті Київ-
ського інституту театрального мис-
тецтва ім. І.Карпенка-Карого.

Славу  Миколайчукові принесла  
роль  Івана Палійчука у «Тінях за-
бутих предків»,  фільмі Сергія Пара-
джанова по повісті Коцюбинського. 
Фільм здобув 39 міжнародних на-
город, 28 призів на кінофестивалях 
(із них – 24 Гран-прі) у 21 країні.

З фільму «Білий птах з чорною 
ознакою» (1971) почалася нова сто-
рінка у творчості Миколайчука – він 
стає ще й сценаристом.

У фільмі Бориса Івченка «Про-
пала грамота» (1972) був не лише 
виконавцем колоритної ролі коза-
ка Василя, а й фактичним співре-
жисером. Працював над музичним 
оформленням фільму – картину су-
проводили пісні у виконанні тріо 
«Золоті ключі» (Ніна Матвієнко, дру-
жина Марічка Миколайчук, Вален-
тина Ковальська), у створенні яко-
го І. Миколайчук відіграв не остан-
ню роль.

У 1970-х рр. почалися гоніння на 
діячів української культури. Вилу-
чили з кіно, а потім заарештували 
Сергія Параджанова. Зі звинува-
ченням у націоналізмі зіткнувся й 
Миколайчук. Ще більш ускладнила-
ся ситуація після фільму «Білий птах 
з чорною ознакою». Стрічку, що здо-
була Золотий приз Московсько-
го міжнародного кінофестивалю, 
сприйняли як мало не випад воро-
жих націоналістичних сил.  «Тіні за-

бутих предків» на довгий час фак-
тично заборонили до показу. «Про-
пала грамота» вийшла на екрани 
лише наприкінці 1980-х рр. Мико-
лайчука поступово майже відлучи-
ли від творчого процесу. Протягом 
5 років за вказівками партійних 
бонз його прізвище викреслювали 
з більшості знімальних груп, хоча 
багато режисерів хотіли бачити ак-
тора у своїх фільмах.

Лише 1979 року вдалося отрима-
ти дозвіл на зйомки фільму «Вави-
лон ХХ» за романом Василя Земля-
ка «Лебедина зграя», в якому Мико-
лайчук виступив сценаристом, ре-
жисером, актором (зіграв головну 
роль сільського філософа  Фабіана)  
і навіть композитором. Це один з 
найвидатніших фільмів за всю істо-
рію українського кіно. В ньому грає 
ціле сузір’я прекрасних акторів. 

Любов Поліщук 
(21.05.1949 р., Омськ – 

28.11.2006 р.,  Москва). Закінчила 
Державний інститут театрального 
мистецтва (1984). Народна артист-
ка Росії (1994).

У неї не лише українське прізви-
ще, а, напевно, й українське корін-
ня. Не випадково вона багато зні-
малась в українському кіно, зокре-
ма, «Якщо можеш, прости» (1984), 
«Тільки в мюзик-холі» (1985), «Ціна 
голови» (1991), «Дафніс і Хлоя» 
(1992), «Стамбульський транзит» 
(1993), «Снігова казка, або Сон зи-
мової ночі» (2002). А роль Мальви, 
одна з головних у геніальному філь-
мі Івана Миколайчука «Вавилон ХХ», 
–  одна з вершин творчості актриси. 
До речі, фільм знято українською 
мовою. 

Глядачам вона відома також де-
сятками різнопланових робіт в ра-
дянських і російських фільмах,  на 
телебаченні. Красива, граціозна, 
талановита актриса була одною з 
найулюбленіших у мільйонів гляда-
чів.

Леонід Биков 
(12.12.1928, с. Знаменське 

(нині у складі смт. Черкаське) 
Слов'янського району Донецької 
області  –  11.04.1979) — україн-
ський актор, режисер і сценарист, 
заслужений артист РРФСР (1965), 
народний артист УРСР (1974).

Закінчив акторський факультет 
Харківського державного театраль-
ного інституту. Лауреат державної 
премії УРСР (1977). У 1951 – 1960  
–  актор Харківського державного 
академічного театру ім. Т. Шевчен-
ка.

У кіно свою першу роль він зіграв 
у 1952 році у фільмі «Доля Марини». 
Наступна роль  у фільмі «Приборку-
вачка тигрів», де він зіграв Петю 
Мокіна. У 1955 році  –  головна роль 
у фільмі «Максим Перепелиця».

У числі кращих робіт Бикова в 
кіно можна назвати ролі у філь-
мах «Дорога моя людина» (1958), 
«Добровольці», (1958), «Альошки-
на любов» (1960), «На семи вітрах» 
(1962).

В кінці 60-х років разом з Євге-
ном Онопрієнком і Олександром 
Сацьким був створений сценарій 
фільму про льотчиків, який довго 
не пропускала цензура з-за його 
«негероїчності». Після довгого очі-

кування в 1972 році, Биков почав 
знімати «В бій ідуть лише «старі»». У 
цій картині Леонід Биков зіграв го-
ловну роль. У 1977 році був знятий 
ще один фільм – «Ати-бати, йшли 
солдати».  Ці два фільми стали од-
ними з найвидатніших серед сотень 
чи й тисяч фільмів, знятих про війну. 

Трагічно загинув у автомобільній 
катастрофі на трасі «Мінськ-Київ» 
11 квітня 1979 року. Биков повер-
тався на своїй машині з дачі під Ки-
євом. Попереду нього рухався трак-
тор з культиватором, і Биков вирі-
шив його об'їхати. Однак, як тільки 
він став здійснювати обгін, йому на-
зустріч вискочила вантажівка ГАЗ-
53. Биков почав гальмувати, та  
уникнути зіткнення не вдалося. 

Олег Борисов
(Справжнє ім'я – Альберт) (1929, 

Приволжськ, Іванівська область  –   
1994, Москва). Український і росій-
ський  актор театру і кіно, кінорежи-
сер.  У 1947 році був прийнятий в 
Школу-студію МХАТ, яку закінчив в 
1951 році, і став актором Київсько-
го російського  драматичного теа-
тру ім. Лесі Українки. У 1964 році 
був запрошений в Ленінградський 
Великий драматичний театр  ім. М. 
Горького, де працював по 1983 рік; 
у 1984 -1989 роках – актор МХАТ, в 
1989-1990 – ЦАТРА, з 1991 року – 
керівник театру «Антреприза Олега 
Борисова». З середини 1950-х ро-
ків знімався в кіно.

Звичайно ж, Олега Борисова теж 
можна назвати актором одної ролі, 
хоч в його біографії десятки ролей в 
театрі і кіно. І все ж, найперше – це 
блискуча роль Свирида Петровича 
Голохвастова в легендарному укра-
їнському  фільмі Іванова «За двома 
зайцями». До речі, фільм був знятий 
українською мовою, а вже потім пе-
реозвучений і  російською.  І Бори-
сов чудово грає українською, хоч, 
звісно, у ролі і чимало тексту київ-
ським суржиком того часу, про який 
фільм. Блискуче зіграв і  головну 
роль у 4-серійному телефільмі «Крах 
інженера Гаріна» (на фото – кадр з 
фільму).  Інші помітні ролі в таких 
фільмах: «Олекса Довбуш», «Дай-
те  книгу скарг», «Віринея», «Живий 
труп», «Перевірка на дорогах», «Ре-
цепт її молодості», «Парад планет», 
«По головній вулиці з оркестром».

Заслужений артист України 
(1963), Народний артист РРФСР 
(1974), Народний артист СРСР 
(1978). Лауреат двох Державних 
пре мій СРСР (1978, 1991). Держав-
ної премії України імені Олександра 
Довженка (1999). Кілька держав-
них премій Росії, численні відзнаки 
міжнародних фестивалів. 

Олег Янковський
Один з кращих і найромантичні-

ших акторів радянського й росій-
ського кіно. Народився 23 лютого 
1944 року в Джезказгані Казах-
ської РСР в родині спадкових дво-
рян (батько – з польської шляхти, 
мати – з російської дворянської 
сім'ї).

Батько актора, Іван (Ян) Пав-
лович Янковський, був штабс-
капітаном. В кінці 1930-х років його 
з сім'єю вислали до Казахстану. Не-
вдовзі після народження сина Оле-
га  батька заарештували. Згодом 
Іван Янковський помирає, і мати 
Олега, Марина Іванівна Янковська, 
одна виховує Олега і ще двох його 
старших братів – Ростислава і Ми-
колу.

Після смерті Сталіна Янковські 
змогли залишити Середню Азію і 
переїхати до Саратова. Олег хотів 
стати медиком, але волею обста-
вин вступив до Саратовського теа-
трального училища, яке закінчив у 
1965 році. Того ж року він стає ак-
тором Саратовського драматично-
го театру.

Дебютними ролями Янковського 
в кіно стали роль Генріха Шварц-
копфа в картині Володимира Ба-
сова «Щит і меч», поставленою по 
однойменному роману Вадима Ко-
жевникова, і роль червоноармійця 
Некрасова у фільмі «Служили два 
товариші».

Починаючи з 1970-х років Янков-
ський представив ряд цікавих робіт 
на телебаченні і в кіно. Серед них 
ролі у фільмах Андрія Тарковсько-
го і «Дзеркало» і «Ностальгія», Рома-
на Балаяна («Польоти уві сні і ная-
ву», «Бережи мене, мій талісман», 
«Обранець»), Михайла Швейцера 
(«Крейцерова соната»), Еміля Лотя-
ну («Мій ласкавий і ніжний звір»), а 
також в поставлених головним ре-
жисером «Ленкому» Марком Заха-
ровим теле- і кінофільмах «Звичай-
не диво», «Той самий Мюнхгаузен», 
«Будинок, який побудував Свіфт», 
«Убити дракона». До безумовних 
успіхів актора критики також від-
носили його ролі фільмах «Пригоди 
Шерлока Холмса і доктора Ватсона: 
Собака Баскервілей», «Закоханий 
за власним бажанням», «Царевбив-
ця», «Фатальні яйця», «Бідний, бід-
ний Павло», «Коханець» і «Стиляги». 
Всього Янковський знявся в понад 
ста фільмах. 

Лауреат Державної премії СРСР 
(1987), Державної премії РРФСР 
імені братів Васильєвих (1989). У 
1991 йому було присвоєне звання 
народного артиста СРСР.

Помер 20 травня 2009 року у Мо-
скві.

Нонна Терентьєва

Нонна Терентьєва (1942 – 1996)  
–  актриса театру і кіно. Народила-
ся в Баку. Її батько був військовий, 
і сім’я часто переїжджала, поки не 
влаштувалася в Києві.

Після закінчення школи Нонна 
вступила до Київського театраль-
ного інституту ім. Карпенка-Карого, 
але пішла з нього і вступила до Мос-
ковського театрального училища 
ім. Б. Щукіна, яке закінчила 1966 
року. Після училища один сезон 
працювала в театрі ім. К. Станіс-
лавського, потім – з 1967 по 1971 
рр. – у театрі ім. Л. Українки в Києві. 
1971 року повернулася до Москви і 
один сезон працювала в театрі Ра-
дянської Армії, потім – з 1973 по 
1980 рр. – Московському театрі ім. 
М. Гоголя. У 1980 – 1992 рр. – ак-
триса театру-студії кіноактора.

У кіно ця яскрава талановита ак-
триса знімалася, на жаль, мало, 
десь два десятки фільмів. Її зіркова 
роль –  красуня Зоя Монроз, подру-
га інженера Гаріна (його роль вико-
нував Олег Борисов) – у фільмі Лео-
ніда Квініхідзе «Крах інженера Гарі-
на» принесла Терентьєвій величез-
ну популярність. У зарубіжній пресі 
Терентьєву часто називали росій-
ською Мерилін Монро, порівнюва-
ли з Гретою Гарбо. Разом з цим Те-
рентьєва придбала певний імідж, 
і режисери бачили її лише в ролях 
фатальних красунь, авантюристок, 
що шукають пригод. Актриса зня-
лася в іронічному трилері Самсона 
Самсонова «Скажене золото», при-
годницькій картині Ельдора Ураз-
баєва «Транссибірський експрес», 
трагікомедії Олександра Панкрато-
ва-Чорного «Пригоди графа Невзо-
рова» та ін.

Сергій Іванов 
Сергій Іванов (1951 – 2000) – 

народний артист України (1998). 
Народився і помер у Києві. Є таке 
поняття – актор одної ролі. В його 
творчому доробку можуть бути де-
сятки ролей, але є одна, найяскра-
віша, якою найбільше запам’ятався 
глядачам. Так вийшло з таланови-
тим українським актором Сергієм 
Івановим. Кожен глядач одразу ж 
назве його кіногероя – знамени-
тий «Кузнєчик», льотчик, лейтенант 
Олександров з легендарного філь-
му Леоніда Бикова «У бій ідуть одні 
старики», одного з найкращих філь-
мів про війну. 

Ще одна зіркова роль актора – 
Лариосик у фільмі «Дні Турбіних» за 
романом Булгакова. 

У 1972 році закінчив Київський 
національний університет театру, 
кіно і телебачення ім. І. Карпенка-
Карого. Того ж року Леонід Биков 
запросив Іванова на зйомки своєї 
знаменитої картини «У бій ідуть одні 
старики».

Інші  відомі кінороботи (фільм і 
роль): «Родина Коцюбинських» – 
Павло Тичина, «Народжена рево-
люцією» – Афіноген, «Ар-хі-ме-ди!» 
– Альоша Метьолкін, «Як гартувала-
ся сталь» – Серьога Брузжак, «Три-
вожний місяць вересень» – Абро-
сіменко, «Дачна поїздка сержанта 
Цибулі» – сержант Цибуля.

Як режисер С. Іванов зняв фільм 
«Медовий місяць», також є автором 
сценаріїв кількох фільмів. 

Фільм «Вавилон ХХ»

Іван Миколайчук та Любов Полі-
щук в ролях Фабіана та Мальви

Фільм «Вавилон ХХ»
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Студія «ВІАТЕЛ»: нові фільми серіалу «Гра долі», 
за сприяння Українського культурного фонду

Зірки зарубіжної естради

Ів Монтан (справжнє ім’я – Іво Ліві), 13.10.1921 – 
9.11.1991) – французький актор та шансоньє італійсько-
го походження.

Іво Ліві народився в Італії, в містечку Монсуммано-
Терме (Тоскана) в родині Джованні та Джузеппіни Ліві. 
Оскільки батько Іво був комуністом, після приходу до 
влади Муссоліні його родина переїхала до французько-
го міста Марселя.

1929 року Іво отримав французьке громадянство. У 
молодості працював перукарем, портовим вантажником; 
пізніше почав співати в клубах і кінотеатрах. 1938 року 
вперше використав псевдонім Ів Монтан.

Від 1944 по 1946 роки виступав дуетом з Едіт Піаф, 
яка допомогла йому зробити кар’єру.

Наприкінці 1940-их років Монтан познайомився з музи-
кантами, які стали його вірними друзями і співавторами: 
піаністом Бобом Кастелла, гітаристом Анрі Кролла, пое-
том-виконавцем Франсісом Лемарком. Кролла познайо-
мив Монтана з поетом Жаком Превером. Вірші Преве-
ра стали основою репертуару Монтана на багато років 
і прославили його на весь світ (знаменита пісня «Опале 
листя»).

У молоді роки Монтан культивував образ «пролетаря, 
що співає»: герої його пісень – водій, солдат, робітник, 
боксер.

Ів Монтан відомий як багатогранний виконавець (чи то 
мюзик-холу, чи майданчика телебачення). Величезний 
успіх мали його шоу на Бродвеї. Остання серія концертів 
Монтана відбулася 1981 року в престижному паризько-
му залі «Олімпія».

22 грудня 1951 року одружився з актрисою Симоною 
Синьйоре (прожив з нею до смерті актриси 1985 року).

Світове визнання як актор здобув після ролей у філь-
мах «Плата за страх» (1953) та «Займемося коханням» 
(з Мерилін Монро, 1960). 

Останні роки свого життя провів у Сен-Полі на Лазуро-
вому березі. Похований на кладовищі Пер-Лашез в одній 
могилі з дружиною.

Оскільки був вихідцем з робітничої сім’ї, в молодості Ів 
Монтан дотримувався лівих поглядів, що імпонувало ра-
дянській владі. Тому мав  величезну популярність у Ра-
дянському Союзі. 

1963 року Ів Монтан із Симоною Синьоре вдруге відві-
дали Москву, брали участь у Московському міжнародно-
му кінофестивалі.

Однак 1970 року Монтан разом із Синьоре знявся у 
фільмі режисера Коста-Гавраса, творча співпраця з яким 
почалася ще в 1960-і роки, «Визнання» – про події 1948 
і 1968 року в Чехословаччині. Цей фільм нещадно ви-
кривав авторитарну диктатуру, що називала себе соці-
алістичною.

Несприйняття Монтаном зовнішньої політики Радян-
ського Союзу, зокрема введення радянських військ до 
Чехословаччини, стало причиною офіційного охоло-
дження до нього з боку СРСР, аж до заборони трансля-
ції записів співака по радіо і ТБ, вилучення його платівок 
з каталогу фірми «Мелодія». У радянській пресі в 1980-
ті роки писали про те, що Ів Монтан нібито кардинально 
зрадив своїм колишнім демократичним переконанням і 
виступає тепер з позицій лібералізму.

Проте за все своє життя Ів Монтан ніколи не перебу-
вав у жодній партії.

Ця столична студія, якій виповнилося 
27 років,  є феноменом у  створенні доку-
ментальних фільмів про видатних україн-
ців, людей, пов`язаних долею, творчістю 
з Україною. Мова про грандіозний, три-
валістю вже понад півтора десятиліття 
проєкт «Гра Долі». Але не тільки це. Сту-
дія – це й багато інших цікавих проєктів. 

«ВІАТЕЛ» – дітище талановитого по-
дружжя українських митців. Це Василь Ві-
тер і Галина Криворчук. 

Василь Петрович Вітер. Засновник сту-
дії «ВІАТЕЛ», президент ТОВ «ВІАТЕЛ». Кіно-
режисер, сценарист, член Національної 
спілки кінематографістів України, доцент, 
завідуючий кафедрою телережисури Київ-
ського національного університету театру, 
кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Каро-
го, Заслужений діяч мистецтв України.

Галина Іванівна Криворчук. Засновни-
ця студії «ВІАТЕЛ», директор ТОВ «ВІАТЕЛ». 
Сценарист, продюсер, член НСКУ, член 
Національної спілки журналістів України.

Георгій Георгійович Кривошеєнко. Кі-
нооператор, фотограф. Член НСКУ, викла-
дач кафедри телережисури КНУТКТ.

Наталя Вікторівна Сопіт.  Актриса, теле-
ведуча. Сценарист, член НСКУ.

Олег Миколайович Головьошкін. Зву-
корежисер.

Арсеній Миколайович Бортник. Режи-
сер монтажу. Комп’ютерна графіка.

Олександр Сергійович Демиденко. Ві-
део інженер.

Проєкти студії

Каталог «Континент фільму»
Веб-каталог www.continentfilmu.com є 

Інтернет-версією і продовженням друко-
ваного рекламно-інформаційного катало-
гу «Континент фільму» – каталогу україн-
ських фільмовиробників. 

Цикл телепрограм «Василь Вітер. Ре-
троспектива». Василь Вітер знімав і зні-
має кіно завжди. А ще він розповідає про 
зйомки своїх фільмів неймовірно цікаві іс-
торії.

Дистрибуція і промоція 
українського кіно
Студія не тільки знімає фільми, але й ак-

тивно просуває їх на екрани. Прем’єрні 
покази в Будинку кіно і в кінотеатрах по 
всій Україні.  Участь у фестивалях і куль-
турних акціях.  Поїздки і зустрічі з глядача-
ми в університетах, музеях, гімназіях, зна-
йомство з українською діаспорою за меж-
ами України. Демонстрація на загально-
національних і регіональних телевізійних 
каналах. 

Поліграфія і видавництво
Спільно з «Видавництвом Горобець» ви-

пустили декілька наборів листівок. Також 
видали чотири  каталоги українських кіно-

виробників «Континент фільму». Зразками 
поліграфічної продукції стали  фотоальбо-
ми «Слово про Михайлівський Золотовер-
хий» та «Михайлівський Золотоверхий со-
бор».

Цикл «Про міста України»
Про деякі міста чи регіони України сту-

дія  зняла окремі фільми.  

Cеріал «Гра Долі»

Серіал документальних фільмів (веб-
сайт hradoli.com). Автор-Ведуча Натал-
ка Сопіт. Кінорежисери Василь Вітер, Ва-
силь Образ, Олег Туранський. Владислава 
Чекмарьова, Дмитрий Коваленко Кіноо-
ператор Георгій Кривошеєнко Генераль-
ний продюсер проекту Василь Вітер. При 
створенні фільмів використовуються ма-
теріали українських архівів, музеїв. Зйом-
ки ведуться по всій Україні і за кордоном. 
Загадкові, інтригуючі історії з життя зна-
менитих людей, які жили на українській 
землі, та українців, рознесених по світу.

Фільми демонструються по українсько-
му телебаченню, в основному  5 каналом.

Нагороди серіалу, зокрема, на та-
ких форумах: Всеукраїнський фестиваль 
«Відкрий Україну»  (2007 і 2012 роки), Ки-
ївський Міжнародний фестиваль доку-
ментальних фільмів «Кінолітопис» (2006, 
2008, 2010 роки), Міжнародний фес-
тиваль «Злата Прага» – 2012 р., Міжна-
родний  телефестивалі «Калинові мости» 
(Польща), 2014 р.

Деякі фільми серіалу  «Гра Долі»
Яготинське літо:  Тарас Шевченко. Вір 

мені: Леся Українка. Останній лоцман:  
Микола Садовський. 

Обожнювана: Марія Заньковецька. 
Мовчазне Божество: Марко Вовчок. Та, 
що поряд: Іван Франко. Невгамовний 
Пантелеймон: Пантелеймон Куліш. Пере-
творення: Лесь Курбас, Валентина Чистя-
кова. Геній сміху: Микола Яковченко. Со-
нячна людина: Оксана Петрусенко. Моє 
серце ножами проймає: Михайло Ста-
рицький.  Сон Аліни Костомарової: Мико-
ла Костомаров.Микола Лисенко. 

Іван Мазепа.  Симиренки.  Я на світі 
такий один:  Василь Симоненко. Так ніхто 
не кохав. Володимир Сосюра.

Solo-mea: Соломія Крушельницька. 
Бог  дан Хмельницький. Марко Кропив-
ницький.  Бистроплинний сон: Михайло 
Коцюбинський.  Кохання всього життя: 
Микола Куліш. Ольга Кобилянська. 

Дорога: Василь Стефаник. Михайло 
Грушевський. 

Нові фільми 2020 року. Зня
то за підтримки Українського 
культурного фонду.

Останнє літо і зима. Тарас Шевченко. 
Тарновські.  Династія меценатів, колек-

ціонерів, збирачів старовини і покрови-
телів митців і мистецтв  ХІХ століття.  

Королева екрану. Віра Холодна.
Євген Чикаленко.
Іван та Аріадна. Історія кохання відо-

мого художника Івана Труша і доньки Ми-
хайла Драгоманова Аріадни. 

Характерник. Дмитро Яворницький. 
Олександр Довженко. Загублена лю-

бов.

Найновіші фільми 2021 ро
ку, за підтримки Українсько
го культурного фонду

Наталка Сопіт на зйомках фільму 
про Новаківського

Зараз на студії ВІАТЕЛ тривають зйом-
ки нового сезону проєкту «Гра долі», які 
стартували на початку липня. 

У цьому сезоні п'ятеро героїв фільмів:
князі Острозькі;
художник Олекса Новаківський;
поет Іван Котляревський;
письменник Микола Гоголь;
державний діяч Симон Петлюра.
У проєкті «Гра долі» – не лише  цікаві іс-

торії кохання видатних українців, а й різ-
номанітні куточки нашої прекрасної Укра-
їни, на тлі яких розгорталися події тих ча-
сів.

І перша локація – це старовинне місто 
Острог на півдні Волині. Тут  знімали пер-
ший фільм цього сезону - про династію 
князів Острозьких.

 Чекайте на фільм вже цієї осені в ефі-
рі 5 каналу. 

А попередні сезони дивіться на офіцій-
ному Youtube-каналі: 

youtube.com/c/ГРАДОЛІ 

Ів Монтан

Юра нікого не боявся. Ні, 
напролом не ліз. Кожну свою 

програму вони з Фімою перед 
прем’єрою показували секретареві 

ЦК з ідеології. Особливо інтермедії, при-
свячені політичним святам. Якісь гострі 
місця під час прослуховування замовчу-
вали. У Києві «недозволені розмови» зі 
сцени не промовляли, зате на гастро-
лях відривалися на всю котушку! Потім, 
правда, на килим у високі кабінети ходи-
ли. Але їм ніхто нічого не міг зробити. Так 
інакше пакостили!

Коли чиновники вшосте викреслили 
моє прізвище зі списку артистів, пред-
ставлених до почесного звання, Тимо-
шенко скипів. Я заспокоювала його: го-
ловне, щоб народ любив.

Для мене найважливіше те, що з чо-
ловіком ми прожили душа в душу 26 ро-
ків, поки Юрко не помер. На гастролях в 
Ужгороді пізньої осені 1986-го йому ста-
ло погано після концерту. Інфаркт. По-
клали в лікарню. Через місяць виписа-
ли. Ніби все добре, можна повертатися в 
Київ. Приїхали на вокзал, Юрко був щас-
ливий. Від радості на пероні «стрельнув» 

у когось сигарету (палити йому найсуво-
ріше заборонили, я перевіряла всі кише-
ні, тумбочку). Зробив затягування і впав. 
Та сама машина, на якій ми їхали на вок-
зал, відвезла нас назад до лікарні. І не-
забаром Юри не стало: важкий інсульт.

За весь час нашого життя ми не ска-
зали один одному жодного грубого сло-
ва. Ніхто з нас не намагався керува-
ти в сім’ї. Купили невелику – три сотки 
– діляночку в селі Осокорки, біля Дні-
пра, із крихітним, схожим на теремок 
дерев’яним будиночком без опалюван-
ня. Сад леліяли. Синів хороших вирости-
ли. Правда, старший потім трагічно заги-
нув – це мій вічний біль. Але радує мо-
лодший син, Юра, він юрист-міжнарод-
ник, моя опора. Старший онук, Саша, теж 
юрист-міжнародник. Середній, Данило, 
закінчив четвертий клас. А в січні наро-
дився третій – Георгій. Як дід, який спо-
чатку був так записаний у метриці.

– Машина у вас з Юрієм Трохимови-
чем була?

– Так. Чоловік хотів престижну, купив 
у Москві іномарку величезну – «Додж 
Крайслер». Правда, їздив погано. Одно-

го разу ворота чавунні розбив. Іншим 
разом із трамваєм зіткнувся – так трам-
вай перекинувся. Юра більше любив до-
глядати за машиною, ремонтувати, щось 
майструвати. У нього була купа різного 
інструменту. Сам зробив мені високу, до 
стелі, шафу зі сходами – в ній зберігало-
ся 60 пар сценічного взуття. А машину 
переважно водила я. 

Після смерті Юри я перестала співа-
ти. Фіма Березін захворів і теж незаба-
ром кинув сцену. А коли зовсім занеду-
жав, поїхав в Ізраїль до дочки. Вони з 
чоловіком були однолітками, разом про-
йшли війну. Більше півстоліття працюва-
ли удвох – дивовижний випадок! 

Коли ми з Сашею Пономарьовим, Ко-
лею Мозговим і Наташею Могилевською 
їздили в Єрусалим, я подзвонила Фімі в 
Тель-Авів. Він мене, спасибі, впізнав, 
згадав, заплакав, хотів зустрітися. Але 
зрозуміти його мову було вже важко. І 
незабаром, навесні 2004 року, він по-
мер.

Володимир ШУНЕВИЧ
(«Факти», 02.06.2009)

Юлія ПАШКОВСЬКА: «У Москві чоловік купив величезний 
«Додж Крайслер», але їздив погано. Якось зіткнувся 

із трамваєм – так трамвай перекинувся»
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СТРУНАСТРУНА

Куточок гумору
Оголошення. «Шановні меш-

канці елітного будинку. Через 
ремонт теплотраси в домі 
з 20 червня по 20 липня буде 
вимкнено подачу елітної га-
рячої води. Елітно вибачає-
мося. Елітний ЖЕД».

*  *  * 
Після кількох років шлюбу 

чоловік набуває здатність 
дивитися на дружину, не ба-
чачи її, а дружина – здатність 
бачити чоловіка наскрізь, не 
дивлячись на нього.

*  *  * 
– Куме, я давно помітив, що 

в туалеті стільки розумних 
думок у голову лізе. 

– Нічого дивного! Просто 
стільки місця зразу звільня-
ється.

*  *  * 
Показання на суді звинува-

ченого у хуліганстві: «Прихо-
джу додому, у дружини щойно 
був  коханець, дивлюся у вікно  
–  тікає, ну, я за тумбочку і ки-
даю в падлюку».

Показання потерпілого: «Бі-
жу, займаюся  собі спортом, і 
тут бах – тумбочка на голо-
ву».

Показання свідка: «Сиджу я, 
значить, в тумбочці...»

*  *  * 
Стає мужик іншому на ногу 

в автобусі.
– Ой вибачте!
– Ти що, інтелєгент?
– Ні, таке ж бидло як і ви!

*  *  * 
Купила чай. На упаковці чи-

таю: «За рецептами королів-
ського двору. Виробник: Жи-
томир». Цікаво, хто зараз ко-
роль у Житомирі?

*  *  * 
Якщо ви самотні, то по-

дивіться на ніч фільм жахів. 
Тоді вам буде здаватися, що 
в хаті ще хтось є.

*  *  * 
Поки стояв у черзі до психіа-

тра за довідкою, що не пере-
буваю на обліку, так знерву-
вався, що поставили на облік.

*  *  * 
Поступився місцем бабусі 

в автобусі, а у відповідь: «О, 
хоч один придурок  встав!»

*  *  * 
– Куме, у вас є можливість 

відкладати гроші?
– Можливість є, грошей не-

має.
*  *  *   

– Кохана, бачу, тебе хвилю-
ють тільки гроші.

– Ну що ти, любий,  не хви-
люють, заспокоюють.

*  *  * 
– Офіціанте! Я не буду їсти 

цю гидоту.  Покличте кухаря!
– Марно, він теж не буде!

*  *  * 
Офіціант, ввічливо схиляю-

чись над відвідувачем:
– Підніміть, будь ласка, го-

лову – я вам поміняю  салат.
*  *  * 

– Не розумію, чому такий 
пристойний ресторан назва-
ли «Розбійницький»?

– Принесуть рахунок – зро-
зумієш.

*  *  *   
– Пане директоре, у вас в 

ресторані ще працює той 
офіціант, якому я замовив 
шніцель?

Чернігівський 
культурно-мистецький

центр «Інтермеццо»
14000, м. Чернігів, вул. Шев-

ченка, 9,
тел. (063) 236-18-03 http://

intermezzo.org.ua. e-mail:
kmc.intermezzo@gmail.com 

ІCQ: 605-110-856

Послуги: в продажу книги, музика, 
мистецтво, сувеніри, канцтовари, а 
також туризм, екскурсії, проведен-
ня презентацій, прес-конференцій, 
творчі зустрічі, кава, зручності.

Чернігівська міська організація
Суспільної служби Світового 

конгресу українців
Види послуг: соціальний патро-

наж, видавнича діяльність, спри-
яння вихованню дітей, відро-
дженню духовних і національних 
традицій. Вул. Шевченка, 9. 

Тел. (063) 236-18-03.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реа-

лізацію/придбати букіністичну літера-
туру: книги з історії, філософії, класи-
ку зарубіжну та українську (розстріля-
не відродження, діаспорних письмен-
ників), сучасну українську літературу, 
фентезі, фантастику. Російську класи-
ку та соцреалізм не пропонувати. 

Тел. 063 236 18 03 (Олександр), ел. 
пошта: pivnich.info@gmail.com

НАША ГАЗЕТА – 
НА САЙТІ В ІНТЕРНЕТІ 

Eже кілька років  існує  в Інтернеті 
сайт обласної газети «Світ-інфо». 

На цьому ж сайті розміщуються  і всі 
номери нашої газети «Струна».  Там ви 
прочитаєте і цей, і попередні номери. 

Всі публікації й ілюстрації можете 
легко скопіювати. 

Адреса сайту: 
http://svit11.wordpress.com.

Жартома і всерйоз

Якщо тебе всі вихваляють, значить, зна-
ють з ким мають справу. 

Куди скажуть іти за покликом серця –  
туди і підемо! 

Гадаєте, тим, хто бореться з хабарни-
цтвом, не потрібні гроші? 

Зараз усе купується – не за зарплату, 
звичайно. 

Скільки народу треба обібрати, щоб ста-
ти народним? 

Як можна говорити, що нічого не ро-
биться, якщо все розкрадається? 

Любов до вітчизни починається з рахун-
ків у зарубіжних банках? 

Більш за все людожери люблять людей. 

Яким талановитим він був, поки не змі-
нилася влада!

Всьому, що у нас є, ми повинні бути 
зобов'язані тим, хто нам ще щось і лишив. 

Для того й демократія, щоб народ уже ні-
чого не хотів. 

Народ у нас хороший, еліта – гірша. 

Наше керівництво не всесильне, щоб 
так швидко впоратися зі своїм народом. 

Якщо життя стане ще кращим, народ 
цього вже точно не переживе. 

Диктатуру не обирають! 

Перлюкізми

Газета виходить за сприяння 
Товариства Української Мови (США) 

і Міжнародної Фундації імені Івана 
Багряного (голова ТУМ і Фундації – 
професор Віра Боднарук, скарбник 

Фундації – Олексій Коновал).

Валентин Судак: півстоліття на чернігівській сцені

Лауреати обласної премії 
імені Григорія Верьовки

Олександр ПЕРЛЮКСаме стільки років натхненного 
творчого життя віддав  Чернігів-
ському обласному академічному 
українському музично-драматич-
ному театрі імені Т. Шевченка про-
відний майстер сцени, народний 
артист України Валентин Судак. 

Він прийшов у театр у 1971 р. 
після закінчення театральної сту-
дії при Київському театрі оперети. 

У 2010 р. закінчив навчання 
на заочному відділі театрознав-
чого факультету Київського На-
ціонального університету театру, 
кіно, радіо і телебачення ім. І. 
Карпенка-Карого, одержавши ди-
плом з відзнакою. За великі твор-
чі досягнення Валентину Судаку в 

1996 р. було присвоєно почесне 
звання «Заслужений артист Украї-
ни», а в 2013 р. – почесне звання 
«Народний артист України».

За роки роботи на чернігівській 
сцені Валентин Судак зіграв біль-
ше ста різнопланових ролей у різ-
ножанрових виставах. Зокрема, 
це Левко – «Майська ніч» та Па-
насик – «Циганка Аза» М. .Ста-
рицького, Парис – «Ромео і Джу-
льєтта» та Оберон – «Сон літньої 
ночі» В. Шекспіра, Тур – «Енеїда» 
І. Котляревського, Нюнін – «Ве-
сілля з генералом» та Чебутикін 
– «Три сестри» А. Чехова, Андрій 
– «Живи і пам’ятай» В. Распуті-
на, Маркіз де Орсеньї – «Мольєр» 

М.Булгакова, Князь Київський 
Олег – «Княжна Чорна» за рома-
ном Д. Міщенка, Автор – «Мати-
наймичка» за Т. Шевченком, Сви-
рид – «Панночка» Н. Садур за по-
вістю М.Гоголя «Вій», Григорій 
Смирнов – «Ведмідь» А. Чехова, 
Муров – «Без вини винуваті» О. 
Островського, Бригадир – «Кумир 
душі моєї» за п’єсою «Бригадир» 
Д. Фонвізіна, Анчугін – «Двад-
цять хвилин з янголом» О. Вам-
пілова, Бернард – «Французька 
вечеря» М. Камолетті, Бартоло – 
«Шалений  день, або Весілля Фіга-
ро» П.- О.Бомарше, Аристарх Ви-
шневський – «ЖадOFF» за п’єсою 
О.О стровського «Доходне місце», 
Джонніпатінмайк – «Каліка з ост-
рова Інішмаан» М. МакДонаха, 
Слейтон – «Смішні гроші» Р. Куні, 
Егеон – «Комедія помилок» В. 
Шекспіра, Чуб – «Ніч перед Різд-
вом» за М. Гоголем, Дід Явтух – 
«Вій. Докудрама» Н. Ворожбит за 
М. Гоголем, Жеронт – «Скапен» за 
п’єсою Мольєра «Витівки Скапе-
на», Євген – «Танго» С. Мрожека, 
Прочанин і Публій – «Саронська 
квітка…» за творами Лесі Україн-
ки та багато інших.

Чернігівському глядачеві актор  
добре відомий і як творець ціка-
вих сценічних образів, і як веду-
чий традиційного Міжнародного 
фестивалю «Слов’янські театраль-
ні зустрічі», святкових театраль-
них концертів, багатьох культур-
но-мистецьких заходів регіональ-
ного і державного рівнів.

Вітаючи шановного Валентина 
Івановича із 50-річним ювілеєм 
творчої діяльності, колектив те-
атру бажає йому плідної роботи 
над створенням нових сценічних 
образів.

Під головуваннями заступниці голови об-
ласної державної адміністрації Олени  Думи 
відбулося засідання комісії по визначенню 
лауреатів щорічної обласної Премії імені 
Григорія Верьовки.

Після обговорення подань, що надійшли 
на розгляд, комісія визначилася з перемож-
цями. Ними стали: у номінації «Вокально-хо-
рове мистецтво» –  заслужений народний 
аматорський хор «Десна» КП «Міський Па-
лац культури ім. В. Радченка (Чернігів); у 
номінації «Хореографічне мистецтво» - Ака-
демічний ансамбль пісні і танцю «Сівер-
ські клейноди» обласного філармонійного 
центру; у номінації «Музично-інструменталь-
не мистецтво і мистецтвознавство»  –  до-
центка Ніжинського державного універси-
тету ім. М. Гоголя, кандидатка мистецтво-
знавства Олена Кавунник. 

Церемонія вручення премії відбудеться у 
вересні цього року під час проведення об-
ласного фестивалю пісні і танцю імені Гри-
горія Верьовки на батьківщині композитора 
і диригента у смт Березна, що на Менщині. 

Обласна Премія імені Григорія Верьовки 
була заснована в 2020 році. Її першими во-
лодарями стали: Академічний народний хор 
Чернігівського обласного філармонійно-
го центру, зразковий дитячий художній ко-
лектив театр танцю «Слов’яни» КП «Міський 
Палац культури імені В’ячеслава Радчен-
ка» Чернігівської міської ради та заслуже-
ний діяч мистецтв України, кандидат мисте-
цтвознавства, професор Національного уні-
верситету «Чернігівський колегіум» ім. Тара-
са Шевченка Олег Васюта.

Прес-центр Чернігівського обласного
 філармонійного центру

фестивалів та концертних програм

Новий номер журналу 
«Літературний Чернігів»

Вийшов друком № 2 (94) 
щоквартального  журналу «Лі-
тературний Чернігів» літера-
турної спілки «Чернігів».  

Журнал друкує історико-
пригодницьку повість Надії 
Петренко «Планида – зірка 
півночі», дія якої розгортаєть-
ся на Сіверщині за часів Ко-
заччини. 

Друкуються психологічне 
оповідання Владислава Са-
венка «П’ятниця мудрості», 
байки з книги «Городні деба-
ти» від Поляна-Пилипа Юри-
ка, закінчення повісті уро-
дженця Чернігівщини Воло-
димира Пащенка  «Владика  
Негорш»,  про історію Чор-
ногорії, вірші  Василя Буден-
ного, Євгена Юхниці, Мико-
ли Романюка, Микити Ри-
жих,  Ольги Правдивець, етюд 
Віри Козлової, присвячений 
пам’яті члена редколегії жур-
налу Ганни Арсенич-Баран, 
оповідання-казка чернігівки  
Олександри Мілашевської. 

У рубриці перекладів – по-
езія білоруської письменниці 
Оксани Данильчик в перекла-
дах Дмитра Чередниченка.

У розділі літературознав-
ства – дослідження Тама-
ри Демченко про уроджен-
ця Чернігова Романа Бжесь-
кого, який відгукувався про 
драматичну поему Лесі Укра-
їнки «Одержима», нагадуючи 
з української діаспори в США 
про визначні особистості та 
знакові події на батьківщині.

«Мотиви українських на-
родних звичаїв, вірувань та 

повір`їв у творчості Тараса 
Шевченка» –  так називаєть-
ся дослідження нашого зем-
ляка Миколи Ткача, який уже 
пішов у засвіти. 

Друкується стаття Анато-
лія Шкуліпи з Ніжина  з наго-
ди 80-річчя нашого відомого 
земляка, поета  Леоніда Гор-
лача, лауреата Національної 
премії імені Тараса Шевчен-
ка. Тепле слово про Леоніда 
Горлача  написав і чернігі-
вець Олександр Олійник.

Вміщено інтерв’ю Василя 
Бондаря  з ювіляром  Сергієм 
Ткаченком. Відомий науко-
вець, багаторічний співробіт-
ник Центральних установ ООН 
у Нью-Йорку, лауреат кількох 
літературних премій Сергій 
Ткаченко нещодавно відзна-
чив своє 70-річчя. Літерату-
рознавче дослідження Воло-
димира Кузьменка – про ні-
жинського поета  Олександра 
Гадзінського. Журнал друкує 
рецензію Тетяни Сидоренко 
на книгу поезій Анатолія Шку-
ліпи. У свою чергу Анатолій 
Шкуліпа міркує про письмен-
ника Чернігівщини Володими-
ра Сенцовського.

На сторінці для дітей часо-
пис друкує віршовану казку 
Олександра Штоня.

У розділі гумору можна по-
читати Валерія Демченка. 

Часопис можна почита-
ти в електронному вигляді за 
адресою: 
https://issuu.com/600388/docs/
lit_chern_02_2021_el_versiya


