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До його складу входять 29 
унікальних пам’яток архітекту-
ри та історії, 6 з яких збудова-
ні в домонгольський період і є 

одними з найдавніших у Східній 
Європі.  Частина об’єктів запо-
відника – діючі храми й монас-
тирі (Спасо-Преображенський 

собор (найдревніший в Україні) 
– на фото, П’ятницька церква, 
Троїцький собор, Свято-Успен-
ський Єлецький монастир), 
інша частина (Борисоглібський 
собор, Колегіум, Антонієві пече-
ри) – музеї. 

У Борисоглібському соборі 
(ХІІ ст.) розміщено  кілька тема-
тичних експозицій.  Тут похова-
ний  Лазар  Баранович – архіє-
пископ чернігівський, богослов, 
філософ, письменник  XVII ст.  
У приміщенні Колегіуму  є ви-
ставка «Мистецтво Чернігівщи-
ни XVIII – XIX ст.», де, зокрема, 
представлені старовинні ікони, 
стародруки. 

Адреса: 14000, м. Чернігів, 
вул. Преображенська,1, НАІЗ 
«Чернігів стародавній». Замов-
лення екскурсій за тел.: (0462) 
608-603. 

Е-mail: oldcher@gmail.com. 
Веб-сайт: 
http://naiz1.pp.net.ua.

Існує на базі дворянської садиби кінця ХVІІІ – 
початку ХХ ст.

Поділяється на дві  частини –  паркову та ар-
хітектурну. Качанівський парк – пам’ятка садово-
паркового мистецтва кінця  ХVІІІ – початку ХХ ст., 
має площу 568,63 га. Поряд  – архітектурний ан-
самбль садиби, який налічує 24 об’єкти. Окрасою 
ансамблю є неперевершений палац у стилі нео-
класицизму.

Протягом майже всього ХІХ – початку ХХ ст. са-
диба була осередком духовної культури на Ліво-
бережній Україні. Розквіт садиби тісно пов’язаний 
з відомою родиною меценатів Тарновських, що 
володіли Качанівкою майже все ХІХ ст. Тут бува-
ли М. Глінка, С. Гулак-Артемовський, Т. Шевчен-
ко, М. Гоголь, П. Куліш, Ганна Барвінок, подруж-
жя Маркевичів, В. Штернберг, І. Рєпін, О. Лаза-
ревський, Д. Яворницький, М. Костомаров та ба-
гато інших знаменитостей. Вони знаходили тут 

затишок, турботу господарів, умови для творчої 
праці та відпочинку. Качанівка була і своєрідним 
музейним центром, де зібрали  твори західноєв-
ропейських майстрів ХVІІІ – ХІХ ст., українських 
і російських художників. Справжню славу садибі 
принесла величезна колекція українських старо-
житностей, яку формував Василь Тарновський-
молодший. Він передав її  губернському земству 
для влаштування публічного музею. Саме на базі 
цього зібрання постав нинішній обласний істо-
ричний музей. 

Адреса: 16735, вул. Глінки, 1, с. Качанівка, При-
луцький р-н (до цього – Ічнянський).

Розклад роботи: вівторок  –  п’ятниця, з 8.00 
до 17.00.

Субота, неділя та державні свята — з 10.00 до 
18.00.

Замовлення екскурсій: +38(04633) 2-41-15. 
Cайт  –  kachanovka.com.ua.

Національний історико-культурний 
заповідник «Качанівка»

Микола Георгійович 
Будлянський народився 
22 грудня 1953 року в селі 
Держанівка Носівського ра-
йо ну Чернігівщини. Закінчив 
Київський державний уні-
вер ситет ім. Т. Шевченка, 
факультет журналістики. 
Пра цював у районній пресі 
і на радіо. З 1989 року – 
журналістом  обласної га-
зети «Деснянська правда». 
Заслужений журналіст Укра-
їни. Видав близько двох 
десятків книг поезії, прози, 
нарисів. Щойно вийшла 
книжка поезій «Любов і 
вирій» (2021).

Спаський собор

Качанівка

МИНУЛОСЯ ЛІТО
Минулося літо, минулося красне,
Цвітуть на дорогах осінні жалі.
Невже нам зозуля підкинула щастя, –
Не ми того щастя були ковалі?

Невже і кохання намарилось лише
Легким, дивовижним, оманливим сном.
І дівчина в білім у прихистку вишень
Була недосяжна, як тінь за вікном.

А небо ізнову громами гуркоче,
І стежка самотньо біжить до села.
Чиї ж тоді губи цілунками ночі,
Ті ночі вишневі палили дотла.

Ніщо не минає так швидко, як щастя –
Не ми його значить, були ковалі?
Минулося літо, минулося красне,
Цвітуть на дорогах осінні жалі.

Ніщо не гнітить так, як колір печалі,
Ніщо не лікує – лиш часу вода.
Ти, наче зозуля, полинула далі
Шукати, напевне, чужого гнізда.

                            20.08.2021

ЧУЖА?
Між «так» і «ні» звелась крута межа
І зустріч обірвалася струною.
І чорним згустком відчаю і болю
До серця підкотилося:чужа?

А вечір був, як вчора,як колись
І знов до когось поспішала пісня.
Лиш співчутливо місяць нахилився
Й шепнув на вухо: «Хлопче,не журись».

Мов зрікся сад, холодний, наче лід.
Тіпнув сердито чубом юний травень.
Чи так і є, чи, може,це уява
Навиворіт дзеркалить мені світ?

Прости, любов, так з кимсь уже було.
Але ж такий непевен книжний досвід…
Коли в житті доступно все і просто,
Навіщо знов вигадувать крило!?

Отак наївно думалось душі.
Сприймалось чисто навіть і нечисте.
Та зустрічей розсипане намисто
Згасало, як багаття, на межі.

Згасало…Згасло. Наче й не було
Ні цих очей, ні травня, ні розлуки…
Моя любове, біла моя муко,
У яблуневій хустці за селом.

Вже стільки літ чіпляюсь за траву,
Спіткаюся об біль, немов об камінь.

Тягнусь до тебе мислями й руками,
Минуле повертаючи, живу.

Хоч так живу. Інак, де інший світ
Вроста корінням у спокійну вічність.
Між «так» і «ні» спинилась наша стріча
У тім саду, що враз схолов, мов лід.

Колись гадав, що зроду не прощу,
Хоч у житті умію я прощати.
Чи й був у кого отакий початок –
З очима сонця й віями дощу!

Тепер я знаю: в мене так було
На тій межі побачення й розлуки.
Моя любове, біла моя муко,
У яблуневій хустці за селом.

                  28.08.2020

ТВІЙ ДОЩ
Твій дощ прийшов до мене під вікно,
Прийшов вночі із наших днів колишніх.
Красивий дощ з очима спілих вишень
Та ще й хмільний, як молоде вино.

Я вріс губами в шибку, щоб відчуть,
Як давня юність знову 

кров бентежить.
Хоч знав: твій дощ мені вже 

не належить.
Торкнувсь краплинки, та втекла, 

як ртуть.

Ти відверталась скільки не гукав.
Казала всім: кохання за літами…
Чому ж бо дощ твій мокрими губами
Моє вікно до ранку цілував?!

                        12.09.2021.

ЛЮБІТЬ!
Я пив вино з печаллю пополам,
Холола осінь десь у небі сірім.
Не заглядайте в очі ластівкам,
Коли вони збираються у вирій.

Де б не були ви, повертайтесь знов.
Не заростуть стежини кропивою.
За вами йтиме мамина любов
Молитвою, чеканням і сльозою.

Як добре нам на рідних берегах,
Де і життя біжить, спішить рікою.
Але гукає кожного свій шлях,
Який почАсти і стає судьбою.

Любіть всім серцем – і воздасться вам
Від матерів, від друзів і від Бога.
І… заглядайте в очі ластівкам,
Коли йдете від рідного порогу.

               14.09.2021
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Чернігівщина

Традиційно щорічно 17 верес-
ня, в день народження видатного 
українського письменника,  вру-
чається обласна премія його іме-
ні, головна літературно-мистець-
ка  відзнака Чернігівщини. 

Вранці цього дня, теж за тра-
дицією, лауреати, представники 
громадськості відвідали могилу 
Михайла Коцюбинського на Бол-
диних горах Чернігова, де він по-
хований разом зі своєю дружи-
ною Вірою Устимівно. Квітами на 
могилу вшанували пам'ять пись-
менника. 

А потім в Літературно-меморі-
альному Музеї М. Коцюбинсько-
го відбулося вручення премій. 
Вони присуджуються вже майже 
30 років і за цей час ними відзна-
чені багато відомих письменників 
і митців. 

Обласна комісія з присуджен-
ня премії визначила  лауреатів 
2021-го року. Ось вони, за номі-
націями. 

«Проза» – Віталій Корж, пись-
менник, журналіст, громадський 
діяч, член Чернігівського зем-
ляцтва Києва, уродженець села 
Дроздівка Куликівського райо-
ну Чернігівщини. Висунутий  ГО 
«Товариство «Чернігівське зем-
ляцтво» за книгу «Еківоки».

«Поезія» – Ольга Пилипчук, 
член Національної спілки журна-
лістів України. Висунута відділом 
культури, сім’ї, молоді та спорту 
Борзнянської міської ради за кни-
ги «Борзнянським шляхом», «Ан-
гели в бронежилетах», «Іду в Мо-
тронівку», «Куліш в Мотронівці», 
«Роздуми Ганни Барвінок».

«Народознавство» – Ірина 
Ральченко, член Національної 
спілки краєзнавців. Висунута об-
ласною організацією цієї спілки 
за книгу «Олександр Савченко-
Більський. Чернігівський слід на 
паризькому Монпарнасі».

«Декоративне та образот-
ворче мистецтво» – Андрій Ко-

лошин, майстер з художньої об-
робки дерева. Висунутий   об-
ласним осередком  Національної 
спілки майстрів народного мис-
тецтва України за великий вне-
сок у відродження і розвиток чер-
нігівського традиційного народ-
ного різьбярства.

У номінаціях «Театральне 
мистецтво» та «Музичне мис-
тецтво» цьогоріч кандидатур не 
було представлено. 

На урочистості прибули всі 
нові лауреати, крім Ольги Пилип-
чук з Сумщини, котра не змогла 
приїхати за станом здоров`я.

Лауреатів  привітала  і вручила 
їм відзнаки – дипломи і грошові 
премії – перша заступниця голо-
ви обласної ради, голова комісії 
з присудження премій  Ніна Ле-
меш. Привітали їх директор му-
зею, правнук письменника Ігор 
Коцюбинський, представники 
громадськості. 

Зворушливим були слово від-
повіді і вдячності лауреатів. Віта-
лій Терентійович Корж щиро по-
дякував землякам за високу на-
городу, зазначив, що пишається 
нею, адже серед лауреатів –  ви-

датні письменники і митці. А ще 
тому, що здавна шанує творчість 
Михайла Коцюбинського. Праг-
нучи підтримати українську куль-
туру, духовність, Віталій Корж 
оголосив,  що грошову нагоро-
ду премії передає Музеєві Ми-
хайла Коцюбинського. Звичай-
но, зазначив лауреат, наша куль-
тура, в тому числі Музей, потре-
бують значної підтримки, але він, 
як може, робить в це свій посиль-
ний внесок. 

Відтак. сподіваймося, що це 
послужить добрим прикладом 
для інших спонсорів, котрі мо-
жуть підтримати українську куль-
туру. 

Гарним подарунком учасникам 
свята став виступ Капели банду-
ристів ім. Остапа Вересая облас-
ного філармонійного центру. Ко-
лектив теж  є  лауреатом премії 
ім. М. Коцюбинського. Керівни-
ця капели – заслужена артистка 
України Раїса Борщ. Хормейстер 
– заслужений працівник культури 
України Микола Борщ. До ціка-
вої програми увійшла, зокрема,  і 
композиція за творами Михайла 
Коцюбинського. 

Поетичним рядкомВручено премії імені Михайла Коцюбинського
Валентина ГРОМОВА

* * *
Таке віртуозне прощальне  – Па!
Листок зірвавсь. покружляв і впав.
А сонце ніжило небу спинку.
І бігала осінь за літом  – навшпиньки

* * *
Набігли в яблуках червоні коні.
Траву зелену потоптали на осонні.
І  нишком продає жоржини осінь.
Я не купила – дорого так просить.

* * *
Не збулось. Поплило  в ковчезі.
І  знову – черга!
За примарним осіннім щастям.
Як – за причастям.

* * *
На семи вітрах закружляла осінь.
У неї сонечка вже не допросишся.
Від дощів нічим не відкупишся.
Крамарка хитра все поскуплювала.
Горіхи й сливи, яблука й груші.
І наші ще літні роздягнені душі. 
               

                          Серпень 2021.

Олена ТЕРЕЩЕНКО

* * *
У медовому спекотнім серпні
Розчинилась усмішка твоя
І мої малюнки напівстерті
На піску змиває течія.

Я сховаю у своїх долонях
Голос твій, печаль твою і сміх,
Щоб зимових днів кришталь холодний
Відблиск літа повернути зміг.

І коли в провулки міжсезоння, 
Наче в лабіринт, занурюсь я,
Затріпоче на моїй долоні,
Як метелик, усмішка твоя.

                       18.08.2021.

* * *
Я сховаю це літо
У маленьку фігурку 
Тендітної скляної пташки.
Вона житиме в мене на каміні
До наступної весни.
І зимовими вечорами
Відблиски полум’я
Танцюватимуть на склі –
Це буде сяяти всередині
Твоя усмішка.
А коли настане весна,
Пташка злетить і розіб’ється
На десятки скляних крапель.
І весняний вітер винесе крізь вікно
Звільнену душу 
Мого кохання.

                         06.09.2021.

Ірина КУЛАКОВСЬКА

***
Говорити з дощем. Перекочувать слів карамелі.
Перетрушувать ніч крізь розтрощене сито безсонь.
Споглядать, як дрижить, 

розчиняється в мокрій куделі
Хворе світло лампад, витікаючи з шерхлих долонь.

Розмовляти з дощем. Розуміти цю хляпавку звуків,
Тихий вигук чи схлип, голосів монотонне злиття
Під скрипіння гілок, неритмічний каштановий стукіт,
Мов охлялого міста порушене серцебиття.

Теревенить з дощем. 
Так баби баляндрясять на лавці —

Все шельмують сусідів, здіймають пилюгу пліток...
І сшивати думок пошматовані зібгані клапті,
І викохувать сум, ніби ніжний точений росток.

Розпатякать дощу всі солоні розбурхані болі,
Невигойність надій, терпкий відчай хрипких молитов.
І не зчутись, що там, 

на розкислім слизьким видноколі
Замережився день у бетонних оздобах будов.
                             

                                                    2020.

«Літературні суботи у Коцюбинського»
Понад 100 років тому в будинку Михайла 

Коцюбинського відбувалися літературні субо-
ти – до його садиби приходили письменники, 
художники та презентували свої твори Ми-
хайлові Коцюбинському, а він давав молодо-
му поколінню дружню оцінку та пораду. 

31 липня Чернігівський літературно-мемо-
ріальний музей-заповідник М. Коцюбинсько-
го і обласна організація Національної спілки 
письменників України відновили цю славну 
традицію. Ініціаторкою і ведучою проекту ста-
ла чернігівська журналістка і поетеса Вален-
тина Громова. 

Зустріч пройшла у затишній атмосфері – 

на веранді меморіального будинку Коцюбин-
ського, поруч з його чудовим садом.. Свої 
твори читали  чернігівці  Валентина Громо-
ва, Ліна Ланська, Лариса Ткач, Віра Козлова, 
Олена Мамчич, Олексій Маслов. Також гості 
з Прилук: Ніна Ткаченко,   Лілія Бондаревич-
Черненко, автори ще з ряду районів. Співали 
сестри Тетяна та Інна Чабан. Свої бардівські 
пісні виконав під гітару редактор нашої газети 
Петро Антоненко. 

28 серпня  пройшла друга така зустріч. 
Цього разу в гості приїхали літератори Ніжи-
на: Тетяна Сидоренко, яка видала понад 10 
книжок прози, поет Олександр Гадзінський, 

котрий багато років очолював літературну 
студію Ніжинського педуніверситету ім. М. Го-
голя, читав свої вірші. Як і на першій зустрічі, 
виступив редактор нашої газети.

На третій «Літературній суботі»  відбула-
ся творча зустріч з відомими чернігівським 
письменником, редактором журналу «Літе-
ратурний Чернігів» Михасем Ткачем. Лауре-
ат премії ім. Коцюбинського, автор багатьох 
книжок прози, Михайло Михайлович розпо-
вів про свою творчість, літературний процес  
в області. 

«Літературні суботи у Коцюбинського» про-
ходять щомісяця.

Чернігівська центральна міська бібліотека 
ім. М. Коцюбинського 

«АртБліндаж»: проєкт і 
його виставка – про війну 

і творчість воїнів 

У бібліотеці відбулося урочис-
те закриття проєкту «АртБлін-
даж». Соціально-мистецький про-
єкт «АртБліндаж» реалізував ся 
громадською організацією вете-
ранів «Спілка 13 БТРО» спіль-
но з Чернігівською міською кому-
нальною Централізованою біблі-
отечною системою. У приміщенні 
бібліотеки ім. М. Коцюбинського 
діяли виставка фоторобіт «Укра-
їнсько-російська війна очима за-
хисників» та експозиція мистець-
ких робіт ветеранів АТО та во-
лонтерів.

Проєкт був покликаний при-
вернути увагу до потреб ветера-
нів українсько-російської війни, а 
також залучити ветеранів до ак-
тивної громадської діяльності. 

За ці кілька місяців виставку  
відвідало понад 4 тисячі осіб, у 
тому числі з інших міст України. 

На  закритті проєкту відбула-
ся презентація серії книг відомо-
го військового історика Михайла 
Жирохова «Поле бою – Донбас». 
Кожне з чотирьох видань присвя-
чено одній із знакових військових 
операцій українсько-російської 

війни: «Савур-могила», «Іловай-
ська операція», «Дебальцівська 
операція», «Оборона Донецько-
го аеропорту».

Учасники  проєкту, ветерани 
та волонтери, отримали грамо-
ти, пам’ятні календарі, книги про-
фесора Сергія Леп’явка «Черні-
гів. Історія міста». Авторка та ко-
ординаторка проєкту, директор 
Чернігівської міської ЦБС Люд-
мила Зіневич отримала подяку 
від Міністерства у справах вете-
ранів.

Літературна школа 
«Кошлатий Борушко» та її 

книжка

Завершився цікавий проєкт 
бібліотеки – Літературна шко-
ла для дітей Чернігова. Назву їй 
дав казковий персонаж – крила-
тий коник, пов'язаний з нашим 
містом.

Протягом  14 – 22 червня юні 
автори при бібліотеці  опановува-
ли секрети літературної майстер-
ності, а в липні й серпні готува-
ли твори для майбутньої збірки 
під керівництвом викладачів. До 
збірки увійшло понад три десят-
ки творів юних авторів із Черніго-
ва, інших міст України, які долу-

чилися до роботи школи онлайн. 
В книжці красиві ілюстрації самих 
юних авторів. 

Збірку «Смаколики для Бо-
рушка» представили в бібліотеці 
29 вересня на урочистоза закрит-
ті проєкту.  Реалізація проєкту та 
видання збірки стали можливими 
завдяки підтримці Українського 
культурного фонду. 

Дітей урочисто посвятили в 
письменники, вручили їм  автор-
ські примірники книги. Також при-
мірники книги передають до місь-
ких бібліотек,  бібліотек тих шкіл, 
де навчаються  юні  автори.

Безкоштовні курси 
української мови

Цей волонтерський проєкт 
БКУМ  діє в Чернігові вже 6-й 
рік. Останні два роки курси пра-
цюють при Центральній міській 
бібліотеці ім. М. Коцюбинського 

(вул. Кирпоноса, 22).. Керівниця 
курсів – директорка міської цен-
тральної бібліотечної системи, 
кандидат філологічних наук Люд-
мила Зіневич. 

12 серпня в  бібліотеці, на кур-
сах стартували консультації до 
іспиту на визначення рівня во-
лодіння державною мовою (за-
проваджений відповідно до За-
кону «Про забезпечення функ-
ціонування української мови як 
державної», від  25. 04. 2019). 
Бібліотека є одним із трьох цен-
трів іспитування в місті. Заняття 
– консультації з української мови  
проводяться  щовівторка та що-
четверга о 17.00. 

Триває  набір на  курси  на но-
вий навчальний рік. Він почався 
15 вересня. Розклад занять: се-
реда, четвер – 17.00, суббота – 
10. 00. Довідки  за тел.: 675-043.

Відкритий лекторій. Вже не 
перший навчальний рік свій ав-
торський курс – відкритий лекто-
рій веде на Курсах  кандидат фі-
лософських наук Тамара Андрій-
чук. Нині вона вже прочитала 
лекції: «Дивовижні кольори жит-
тя та творчості Миколи Глущен-
ка (1901 –1977), «Злилися в мені 
мелодія й слова», Олександр Бі-
лаш (1931 – 2003), «Михайло 
Грушевський без глянцю». 
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Шістдесятники: Чехословаччина як вікно у світ
Алена Моравкова, молода чехосло-

вацька перекладачка, сиділа в кафе в 
центрі Києва на Хрещатику і їла морози-
во. На дворі був початок шістдесятих ро-
ків, в СРСР цвіла хрущовська «відлига», 
суспільна атмосфера була просякнута 
оптимізмом, незабаром Гагарін полетів в 
космос, а перший секретар КПРС все по-
вторював з різноманітних трибун тези про 
настання справжнього комунізму. Морав-
кова була учасницею чехословацької де-
легації, яка приїхала в Київ на міжнарод-
ний ярмарок. Там вона познайомилась 
із місцевими молодими письменниками. 
Зараз ці молоді люди сиділи з нею за од-
ним столом: Микола Вінграновський, Іван 
Драч, Віталій Коротич. Незабаром цих по-
етів почнуть називати шістдесятниками. 

Від редакції. «Історична Правда» 
у співпраці з Посольством України 
у Чеській Республіці розпочала но-
вий авторський проєкт – «Ukrajina: 
jiné dějiny/«Україна: інша історія». На 
сторінках чеських видань щомісяця 
з'являтиметься матеріал про мало-
відомі у Чехії сторінки історії України.

 
Радянський інтернаціоналізм, котрий 

не в останню чергу завдяки тексту Івана 
Дзюби «Інтернаціоналізм чи Русифіка-
ція?» (1965) цілком справедливо набув 
гостро негативних конотацій, був багато-
гранним явищем. Для України радянський 
інтернаціоналізм означав повзучу русифі-
кацію, цензуру та примітивне відображен-
ня національної культури.

Проти чого, зрештою, і почали протес-
тувати молоді шістдесятники, відстою-
ючи свої національні права та самобут-
ність української культури. Есе Івана Дзю-
би стало однією з вершин цієї культурної 
опозиції в переддень переходу до диси-
дентства.

Водночас, інтернаціоналізм передба-
чав тісні зв'язки із «братніми країнами». 
Це означало можливість публікацій, зна-
йомств, перекладів, а подекуди й виїзду 
за кордон.

Парадоксально, але в законсервова-
ному середовищі української культури, 
(адже не дарма народилась приказка – 
«коли в Москві стрижуть нігті – в Києві ру-
бають пальці») де тільки-тільки почина-
ли на весь голос говорити молоді шістде-
сятники, такий інтернаціоналізм немовби 
привідкривав вікно у світ, навіть якщо цей 
світ обмежувався соціалістичними країна-
ми. Одним з такий віконець стала «братня 
Чехословаччина».

Шістдесятники. Справа наліво – 
Євген Сверстюк, Ліна Костенко, Іван 
Світличний, Іван Драч, Іван Дзюба, 
Микола Вінграновський

ДЖЕРЕЛО: 5. UA

Перші ластівки культурних зв'язків з Че-
хословаччиною для шістдесятників вини-
кли в 1960 році, коли спершу в Москві, а 
потім в Києві відбулись великі ярмарки, 
приурочені до «15-ліття Соціалістичної 
Чехословаччини». Про цей контакт де-
тально згадує учасниця тодішніх подій, а 
згодом популяризаторка українських ав-
торів в Празі, Алена Моравкова:

«Моєю спеціалізацією в рамках славіс-
тики (в Карловому університеті Праги – 
Р.М.) була україністика. Тож мене обрали 
як одну з перекладачок для чехословаць-
кого ярмарку, котрий проходив спершу в 
Москві, а потім в Києві в травні 1960 року. 
Я була, відповідно, на цій виставці в сек-
ції культури, ми мали свою палатку. Там 
були телевізори, через які ми транслюва-
ли якусь інформацію.

І ось одного дня перед цими телевізора-
ми зупинилася трійця молодих людей. Ми 
розговорились і познайомились. Це були  
Микола Вінграновський, Іван Драч та Ві-
талій Коротич. Потім разом з усією трій-
цею ми пішли на морозиво на Хрещатик.

Молоді поети розповідали про те, про 
що було заборонено розповідати студен-
там на нашому факультеті – про утиски 
«неканонічних» письменників та про істо-
ричні теми – про справжню історію Украї-
ни від 1917 року, про Голодомор…».

Згодом це знайомство переросло в ба-
гатолітню літературну дружбу. Завдяки 
Алені Моравковій, її вчительці – Зіні Ге-
ник-Березовській та іншим перекладачам 
вірші українських шістдесятників все ак-
тивніше проникали до Чехословаччини.

На той час опозиційні погляди молодих 
шістдесятників лише формувалися. Іван 
Драч лише наступного року прогримить 
своїм «Ножем у сонці», а учень Довженка 
Микола Вінграновський здобуде популяр-
ність завдяки ролі у фільмі  Юлії Солнце-
вої «Повість полум'яних літ» та опублікує 
першу ґрунтовну добірку своїх віршів в 
Літературній газеті. Проте попереду «мо-
лодших» шістдесятників були їхні «стар-
ші» колеги – Іван Світличний, Євген Свер-
стюк, Іван Дзюба та Ліна Костенко.

В 1961 році вийшла у світ вже третя 
збірка поезій Ліни Костенко «Мандрівки 
серця», тому на тлі інших шістдесятників, 
попри молодий вік, Ліна Василівна була 
вже досвідченим автором. Саме Костен-
ко здобула в Чехословаччині популяр-
ність та була чи не єдиною з кола шіст-
десятників, хто в ті часи гібридної відлиги 
навідався в «братню країну».

Шістдесятники та їхні чехосло-
вацькі друзі: Євген Сверстюк, Андрій 
Куримський, Зіна Ґеник-Березовська, 
Іван та Надія Світличні

ФОТО З АРХІВУ 
МУЗЕЮ ШІСТДЕСЯТНИКІВ У КИЄВІ

Влітку 1962 року делегація радянських 
письменників у складі Міхаїла Луконіна, 
Васілія Фьодорова, Сільви Капутікян, Юс-
тиніана Марцінкевічуса та, власне, Ліни 
Костенко, вирушила до міста Простєйов, 
де в 1962 році відбувався вже сьомий за 
ліком фестиваль поезії Їржіго Волкера. 
Побувала Ліна Костенко тоді й в Празі.

Про те, що серед радянської делегації 
українська поетеса вирізнялась, свідчить 
публікація в місцевій «Літературній газе-
ті» («Literární Noviny») від 29 червня 1962 
року. На першій сторінці не лише надру-
кували переклади двох віршів Костенко, 
але й її власні роздуми про сучасну пое-
зію. В цьому ж коментарі Костенко заяви-
ла, що шукає «своїх» чехословацьких ав-
торів, котрих би хотіла перекладати.

Це не був лише жест ввічливості по від-
ношенню до гостинних чехословацьких 
письменників, Костенко справді взялась 
за переклади місцевих авторів. Наступ-
ного року Літературна Україна опубліку-
вала добірку перекладів чеських авторів, 
зроблених Ліною Костенко: Іржі Волкера, 
Станіслава Неймана, Іржіго Шотола та 
Елішки Красногорської.

В супровідній статті Костенко із захо-
пленням розповідала про популяризацію 
поезії в Чехословаччині. Зокрема про те, 
що Клуб друзів поезії та видавництво 
«Чехословацький письменник» надсила-
ють  своїм передплатниками платівки із 
записом живих поетичних голосів. Проте 
станом на 1963 рік ситуація в Чехосло-

ваччині та Україні почала разюче відріз-
нятися.

Поки в Празі поетів записували на пла-
тівки і розсилали читачам, в Україну на-
сувалися «заморозки» та перехід у дис-
идентство, а в квартирі Івана Світлично-
го на вулиці Уманській вже повним ходом 
працював бобінний магнітофон. Завдяки 
цим плівкам до наших днів дійшли живі 
голоси шістдесятників, зроблені в часи 
Відлиги – від Ліни Костенко до Василя Си-
моненка.

Візит Ліни Костенко справді справив 
враження в місцевому літературному се-
редовищі. Вірші поетеси почали активно 
з'являтися в тогочасній чехословацькій 
пресі.

В часописі «Světová literatura» № 3 1962 
Орест Зілинський, чи не головна постать 
в українсько-чехословацьких зв'язках того 
періоду, написав статтю про Ліну Костен-
ко та Павла Загребельного, в цьому ж но-
мері були поміщені й вірші поетеси.

До 1965 року вірші Ліни Костенко були 
опубліковані й в часописах Vlasta і Květy. 
Зрештою, в Чехословаччині навіть ви-
йшла мініатюрна збірочка поезій Костен-
ко в перекладі Гани Врбової. Це, переду-
сім художнє, видання було підготовлене 
«Гуртком друзів художніх видань» до мі-
сяця «чехословацько-радянської друж-
би» в листопаді 1963 року. Спорадично 
з'являлися й тексти інших авторів: в 1962 
році «Literární noviny»  опублікували ві-
рші Миколи Вінграновського (характерно 
– абстрактну «Ми підійшли до скирти») та 
деякі тексти Віталія Коротича.

Переклади поступово стали основним 
каналом культурної комунікації між Украї-
ною та Чехословаччиною. Особливим ен-
тузіазмом в цьому питанні серед україн-
ців вирізнявся Василь Симоненко. В лис-
ті до Ореста Зілинського в Прагу у 1963 
році поет писав: «… Г. Кочур вирішив, що 
з мене міг би вийти непоганий перекла-
дач, коли б не моє мовне невігластво. За 
його порадою я вирішив вивчити чеську 
мову, але поки що справа стоїть на місці 
– у нас немає ані словників, ані підручни-
ків. Ті, що видавалися, стали бібліогра-
фічною рідкістю.

Чи немає в Чехії бодай чесько-росій-
ського словника? Чи немає у вас якоїсь 
фірми, котра б накладною платою пе-
ресилала книжки за рубіж? Допоможіть, 
мені, будь ласка, якщо можете, буду вам 
дуже вдячний.

До антології чеської поезії я перекла-
дав Фр. Геллнера, Г. Гаусманна та Й. 
Кай нари. Перекладав важко і дуже намо-
рочив голову Гр. Кочуру, котрий мені ба-
гато допоміг – починаючи з того, що ві-
дібрав вірші для перекладів…»

Попри традиційну для Симоненка са-
мокритичність та самоіронію, поет не по-
лишав свого захоплення чеською літера-
турою. Свого часу, один з листів до друга 
Симоненко почав словами "Вітаю з міста 
Брно!" і висловив сподівання, що колись 
справді зможе не жартома, а насправді 
саме так розпочати свого листа.

Проте не судилося. Життя Василя Си-
моненка обірвалося в 1963 році, а побит-
тя поета радянською міліцією за дивних 
обставин майже за рік до смерті досі слу-
гує предметом для суперечок між істори-
ками. В будь-якому разі, смерть одного 
з найбільш талановитих шістдесятників, 
якому виповнилося лише 28 років, стала 
одною з межових подій шістдесятництва.

А голос Василя Симоненка, який в 
останні роки життя звучав у радянській 
Україні все безкомпромісніше – символом 
спротиву,  взяли на озброєння українські 
дисиденти.

«Заморозки» почалися поступово. Піс-
ля двох зустрічей Хрущова з інтелігенцію 
в кінці 1962 року та на початку 1963 років, 
цензура виразно посилилась. Почалися 
гоніння на «формалістів», котрі, насправ-
ді мали виразний національний присмак. 
На цензуру скаржились у своїх листах Ва-
силь Стус та Василь Симоненко.

Вже в 1963 році було заборонено нову 
збірку Ліни Костенко «Зоряний інтеграл». 
Після повернення ще з однієї поїздки, 

цього разу з Румунії, у спілці письменни-
ків у Москві поетеса вислухала вердикт 
«Тепер такі як ви, не поїдуть більше ні-
куди».  

Падіння Хрущова для українських пись-
менників означало перехід в дисидент-
ство. В кінці літа 1965 року серед укра-
їнської інтелігенції пройшли масові аре-
шти. Реакцією стала колективна акція не-
покори, яка відбулась на прем'єрі фільму 
Сергія Параджанова «Тіні забутих пред-
ків». Публічний заклик Івана Дзюби при-
пинити переслідування української інтелі-
генції підтримали присутні Василь Стус, 
В'ячеслав Чорновіл та багато інших. Це 
був переломний момент, для багатьох 
письменників почався період дисидент-
ства – цензура, заборона друку, арешти 
або в'язниця. Відлига остаточно закінчи-
лась, почався етап конфронтації з радян-
ським режимом.

Парадоксально, саме 1965 році для 
українських шістдесятників став по-
своєму ключовим в Чехословаччині. Тво-
ри письменників, котрі вже підпали під за-
борону або піддавалися всіляким утискам 
в Радянській Україні, в Чехословаччині 
вийшли окремою збіркою. В дусі інтерна-
ціоналізму, чехословацькі видавництва 
готували серію книг радянської поезії і в 
1965 році вийшла саме «Молода україн-
ська поезія».

Характерно, практично всіх авторів 
з цієї збірки сьогодні прийнято назива-
ти шістдесятниками: Ліна Костенко, Іван 
Драч, Віталій Коротич, Микола Вінгранов-
ський, Василь Симоненко, Борис Мамай-
сур, Борис Олійник, Роберт Третьяков, 
Василь Стус, Григорій Кириченко, Ігор Ка-
линець, Микола Холодний та Борис Не-
черда.

Співпраця між українськими дисидента-
ми, котрі ще не опинилися за ґратами, та 
їхніми чехословацькими друзями, трива-
ла й під час «заморозків». Для прикладу, 
Іван Світличний, у своєму листі до Зіни 
Ґєник-Березовської наприкінці 1964 році 
писав:

«Дорога Зіночко! Кращого подарунку, 
ніж видрукувані вірші В. Симоненка,  Ви й 
придумати для мене не могли. Тільки що 
тепер мене мої друзі терзають: а як ти діс-
тав? А де ще можна дістати?» Очевидно, 
Іван Світличний мав на увазі переклади 
віршів Василя Симоненка, котрі вийшли 
друком в червні 1964 року в чехословаць-
кому журналі «Svět sovětů».

Просування творчості та текстів Ва-
силя Симоненка після його смерті ста-
ло одним із ключових завдань його дру-
зів-шістдесятників. Симоненко поступо-
во ставав символом руху опору. Публіка-
ція його щоденникових записів «Окрайці 
думок», в яких поет дуже часто вислов-
лювався про радянську владу із прита-
манним йому сарказмом, на Заході ста-
ло справжнім випробуванням для ра-
дянської влади і ще однією причиною 
посилити тиск на середовище дисиден-
тів-початківців.

В Чехословаччині, на відміну від 
СРСР ранньо-брежнєвської епохи,  за-
лишалися й острівки свободи. Для укра-
їнських шістдесятників чехословацькі 
часописи «Дукля» та «Нове життя» за-
лишалися ковтком свіжого повітря за 
умов наростаючих утисків. Хоч і пере-
давати матеріали доводилось подекуди 
гротескними способами – зокрема, заки-
даючи посилки в тамбур потяга, що сто-
яв на вокзалі.

Іван Драч, Микола Вінграновський, 
Григорій Сивокінь, Леоніда Світлич-
на, Михайлина Коцюбинська, Іван 
Світличний 4
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Цікаве про українських письменників
Україна і світ

Добрий для бідних
Степан Руданський, як пові-

домляють сучасники, був вель-
ми симпатичної вдачі, особли-
во його любили бідні люди. Він 
і одружився з простою жінкою 
Явдохою Широкою. Був поет ви-
сокого зросту, широкоплечий, 
ходив, трохи горблячись, на ви-
гляд поважний, карі очі світи-
лися добротою. Жив і одягав-
ся завжди просто. Недолюблю-
вав панів і прихилявся серцем 
до людей простих. Дуже гарно 
співав стародавнім наспівом і 
любив українські пісні, особли-
во давні. Працюючи в Ялті ліка-
рем, бідних лікував безкоштов-
но. Коли занедужував убогий 
чоловік, ішов до лікаря Рудан-
ського. Бувало й так, що бідно-
му чоловікові ніде й жити, щоб 
лікуватися. Руданський відсту-
пав свою хату, лікував, годував 
і не чекав за те ніякої плати.

Два мішки сухарів 
Анатоль Свидницький, бувши 

студентом Київського універ-
ситету, дуже бідував. Ходив за-
вжди в потертому сурдуті й мав 
єдиний скарб — два мішки суха-
рів, запасені з дому. Жив Ана-
толь верст за п’ять від універси-
тету, на Подолі, на Хоревій вули-
ці, в якійсь міщанській кухоньці. 
Тут він зазнав великих прикро-
щів від пацюків, які ділилися 
харчами з бідним студентом. 
Живучи на Подолі, Свидниць-
кий часто гостював у студентів 
духовної академії, де влашто-
вувалися слов’янські вечірки 
зі співами всіма слов’янськими 
мовами. Там співалися й пісні, 
складені самим А. Свидниць-
ким: «В полі доля стояла», «Вже 
більше, як літ двісті», «Україно, 
мати наша».

На чотири прізвища
Своєрідною постаттю в укра-

їнській літературі 60-их років XIX 
ст. був Павло Свенцицький, відо-
мий як автор і драматург Данило 
Лозовський, як поет Павло Свій і 
як повістяр Павлин Стахурський. 
Великий ідеаліст, людина на-
скрізь демократична, запалений 
любов’ю до простолюду, родом по-
ляк, він гаряче полюбив українців, 
їхню мову й літературу і мріяв, щоб 
нації українська та польська, про-
стий люд одного й другого народу 
зблизилися між собою на принци-
пах демократизму й забули про во-
рожнечу, що її розпалила між укра-
їнцями й поляками польська шлях-
та. З такою програмою долучився 
П. Свенцицький до польського по-
встання 1863 року. Зрозумівши 
причини його поразки, переселив-
ся в Галичину і тут почав активно 
працювати в культурі українській 
і польській водночас, оспівуючи в 
своїх творах українську землю і на-
род. Він перекладав і писав п’єси 
для українського театру, сам грав 
у ньому як актор, видав книжку 
українських байок, журнал «Село» 
польською та українською мова-
ми, в якому гаряче пропагував 
творчість Т. Шевченка, М. Вовчка, 
Г. Квітки-Основ’яненка, Ю. Федь-
ковича. Перекладав Шевченка, 
Марка Вовчка і Куліша польською 
мовою, а Міцкевича — україн-
ською. Зрештою, написав ряд по-
вістей польською мовою на укра-
їнські теми, продовжуючи тим тра-
диції так званої української школи 
в польській літературі. Водночас 
працював викладачем української 
мови й літератури в гімназії і скла-
дав граматику української мови. 
Така плідна багатопланова робота 
підкосила, однак, здоров’я Свен-
цицького, і він згас 36-літнім, ли-
шивши по собі світлу пам’ять і не 
менш світлу ідею дружби обох на-
родів.

Самотник
Усе своє життя Яків Щоголев 

жив замкнуто і скромно. Наостан-
ку змушений був продати навіть 
власний будинок. «Я як вільний 
птах, — писав поет про себе, — 
пожежі не боюся, і кидати нічого, 
куди хочу, туди й лечу. Я ніколи не 
заздрив розкошам. Всі мої сим-
патії — до лісу, степу, отари, ча-
бана, водяного млина, хутора, ку-
реня, пасічника». Під кінець життя 
Щоголев вів по-справжньому са-
мотницьке життя, а писав без ве-
ликих пауз і перебоїв, друкуючись 
по харківських газетах і львів-
ських журналах. 

Ось опис житейського укладу 
поета останніми його роками: не-
величкий дім на Коцарській вули-
ці, одноповерховий, дерев’яний, 
на 6 кімнат — три добрі й три ма-
ленькі. Відвідував вокзал, пошту, 
квартиру лікаря, аптеку, лавки. 
Під боком проходила кінно-заліз-
нична дорога, до того ж усі підво-
ди, що спускалися з Холодної гори 
до базару, їхали через його вули-
цю, і це ніби переносило Якова 
в часи охтирського дитинства й 
означало для нього те, що для жи-
теля столиць — опера й балет. 

У домі Щоголева панував культ 
порядку, заведеного ладу. «В 
усьому я скромний, — писав поет, 
— окрім музики». 

Перед самою смертю Щого-
лев уважно тримав коректуру 
другої своєї і більшої книги «Сло-
божанщина». Цій книзі судилося 
з’явитися в день смерті поета. 

30 травня 1898 року відбув-
ся сумний похорон поета, і того 
ж дня на вітринах усіх книгарень 
у Харкові з’явилася книжка у ве-
селій зеленій палітурці, ніби хоті-
ла провести свого автора до міс-
ця вічного спочинку.

Не хочу бути паном
Служачи у війську офіцером, 

Юрій Федькович поводився див-
но. Він не відгороджувався від 
солдат, залюбки вчив їх чита-
ти, слухав їхні розмови, співав 
з ними пісні, збираючи довкола 
себе цілий гурт земляків. Пер-
ший вірш поета «Нічліг» був ство-

рений як співанка для українців-
вояків. Вийшовши у відставку, 
Федькович скинув офіцерського 
мундира і демонстративно вдяг-
ся в простий гуцульський кос-
тюм — вчинок на Буковині не-
чуваний. Бувши католиком, пе-
рейшов у православну віру і з 
Осипа став Юрієм — хотів бути 
справжнім гуцулом і не мати в 
собі нічого панського. Гуцули 
прийняли його у свій гурт і навіть 
обрали війтом у Путилові. Поет 
здобув собі такий авторитет, що 
люди, замість подавати до суду, 
ставали на суд перед ним, і тут 
вирішувалися навіть такі спра-
ви, що мали йти до крайово-
го суду в Чернівці. Коли ж пани 
почали зазіхати після знесення 
панщини на гуцульські ліси й па-
совиська, Федькович став на-
родним адвокатом і в довгому, 
складному й заплутаному судо-
вому процесі виборов 16 селя-
нам Вижницького повіту їхні ліси 
й пасовиська. Докази, наведені 
Федьковичем, були такі певні, 
що буковинський уряд і мініс-
терство у Відні згодилися зміни-
ти некорисний для селян присуд.

Любов Ю. Федьковича
1859 року німецький буко-

винський поет Найбавер увів Ю. 
Федьковича в дім Марошані, де 
він зустрів майбутню свою кохану

Емілію. У цьому домі, влашто-
вувалися імпровізовані вечори, й 
чимало гостей Марошані лишили в 
альбомі панночки свої вірші. Є там 
і вірші Федьковича. Панна Емілія 
була гарна, грала на фортепіано 
й чудово співала. Федькович по-
чав тут часто бувати,  декламував 
із Найбавером свої та чужі вірші. 
Поета захопила дівчина, і не без 
взаємності, говорили вже про за-
ручини, але панна не мала грошо-
вого забезпечення, а сам поет був 
тоді бідним офіцером, що жив тіль-
ки на зарплатню. Через те батьки 
дівчини згоди на шлюб не дали, і 
любов ця залишилася в поезії та 
досмертній приязні: Федькович 
написав на честь своєї коханої 
кілька німецьких та українських 
поезій, зокрема відомий вірш про 

троянду і стрільця. Сама Емілія не-
забаром вийшла заміж за багато-
го дідича й вела світський спосіб 
життя — сам румунський король 
танцював із нею на балах. По-
мерла вона зовсім молодою, в 24 
роки, не лишивши дітей. Але вірші 
Федьковича зберігала до смерті 
так само, як і поет зберігав її карт-
ки, китичку і дубовий листок, що ді-
вчина йому подарувала.

Спробуй зроби!
Знудившись на селі без освіче-

ного товариства і бажаючи відда-
тися літературній праці, Ю. Федь-
кович прийняв запрошення львів-
ської «Просвіти» і 1872 року при-
їхав до Львова. Умови, які йому 
висунули, були трохи дивні: за рік 
поет мав написати 6 популярних 
книжок, і за це йому мали запла-
тити 500 крон річної плати — цих 
грошей не вистачило б навіть на 
скромне життя. Тому товариство 
«Руська бесіда» згодилося випла-
тити поету ще 500 крон, коли він, 
крім 6 книжок, перекладе ще з 
чужих мов для театру п’ять драм. 
Федькович, не подумавши, підпи-
сав умови, а оскільки був люди-
ною слова, цілими днями сидів у 
кімнаті й писав — тож його май-
же ніхто не бачив. Виходив він на 
вулицю рідко і вечорами, щоб по-
вечеряти поза домом. Незважа-
ючи на старання, яке докладав, 
Федькович не зміг виконати угоди 
і, пробувши у львівській «Просвіті» 
14 місяців, мусив звідти поверну-
тися назад до рідного Путилова.

Безкорисливий 
Юрій Федькович був людиною 

надзвичайно безкорисливою. 
Рідний дім і господарство в Пути-
лові подарував своєму слузі; гро-
ші, здобуті від продажу батьків-
ського дому, позичив без віддачі і 
сам мусив жити в бідності на око-
лиці Чернівців. Коли поета похо-
вали, якась удова з плачем при-
горнулася до сирої землі й розка-
зувала всім, що Федькович уряту-
вав її з дітьми.

Продовження. Поч. в №№ 7 і 8.

Із книги 
«Із вершин та низин» 

Валерій ШЕВЧУК

Залишалося сподіватись, що 
провідники «не звернуть належ-

ної уваги» на такі дивні посилки. Зі 
слів Євгена Сверстюка, одного з авто-

рів, котрий також намагався таким чином 
публікуватися в журналах, «це була роз-
кішна гра в свободу, напівдозволену і вір-
туальну.»

Празька весна на короткий час ста-
ла вважливим імпульсом для україн-
ських опозиціонерів. «Соціалізм з люд-
ським обличчям»  давав надію, що схо-
жі послаблення, скасування цензури, 
вільні зібрання стануть можливими й в 
Радянській Україні. Із затамованим по-
дихом за подіями в Празі стежили всі 
– від поміркованого Івана Дзюби до 
Євгена Сверстюка, котрий сповідував 
значно радикальніші погляди націона-
лістичного спрямування і в котрого ба-
гаторічне ув'язнення було ще попере-
ду.

Тим більшим шоком для них стало 
серпневе вторгнення радянських тан-
ків в Прагу. Петро Григоренко, тоді вже 
позбавлений звання генерала, а згодом 
ключова постать не лише українського, 
а й цілого радянського дисидентського 
руху, написав листа Александру Дубче-

кові, в якому в завуальованій формі да-
вав поради, як вберегти Чехословаччи-
ну під час можливого вторгнення. Євген 
Сверстюк, згадував, що серпневе втор-
гнення для нього стало «кінцем рештки 
ілюзій», а режим Брежнєва нелегітимним 
та морально неприйнятним.  

З притаманною їй різкістю відреагува-
ла на ситуацію Ліна Костенко. Радянська 
влада намагалась створити бачення од-
ностайної підтримки серпневої окупації. 
Пресу в Радянській Україні заполонили 
«рішення» різноманітних спілок, котрі 
схвалювали вторгнення в Чехословач-
чину.

Після того, як спілка письменників 
України оприлюднила аналогічну заяву, 
Костенко прийшла у спілку і заявила: «Ви 
написали, що усі радянські письменники 
підтримують окупацію Чехословаччини. 
Я – проти. Якщо є хоча б один голос про-
ти, значить ви не маєте права говорити, 
що спілка «за».

Такий демарш був одним з багатьох ви-
явів протесту в Україні. На західній Україні 
Зорян Попадюк поширював листівки з ви-
могою звільнити Чехословаччину. Згодом 
Попадюк був засуджений за «антирадян-
ську агітацію та пропаганду».

Радянське вторгнення в Чехосло-
ваччину 1968 року 

Відчайдушним жестом проти радян-
ського вторгнення в Чехословаччину та 
русифікаторської політики в Україні ста-
ло самоспалення Василя Макуха в центрі 
Києва 5 листопада 1968 року – за два мі-
сяці до аналогічного вчинку Яна Палаха 
на Вацлавській площі у Празі.

Усі ці невеликі чи навпаки яскраві вияви 
української незгоди, звичайно, не могли 
вплинути на ситуацію. Чехословаччина 
занурилась в «нормалізацію» під керівни-
цтвом Ґустава Гусака. В 1970-х роках ди-
сидентський рух як в Україні так і в Чехо-

словаччині став на спільні рейки правоза-
хисного руху.

Як члени Української гельсінської групи, 
так і чехословацькі «хартисти» або учас-
ники Комітету захисту несправедливо пе-
реслідуваних (VONS – Výbor na obranu 
nespravedlivě stíhaných) стали мішенню 
для репресій радянської влади у своїх 
країнах.

Це не означає, що культурні зв'язки ціл-
ковито обірвалися, спорадичні перекла-
ди «легальних авторів» з'являлися й на-
далі. Проте нове і справжнє пожвавлення 
у чесько-українських відносинах відбуло-
ся вже після розпаду держави, котру Ро-
нальд Рейган колись назвав «імперією 
зла».  

Радомир МОКРИК, 
історик,  Інститут східноєвропейських 

студій, Карлів університет 
(Прага, Чеська Республіка)

Автор висловлює подяку за допомогу у 
підготовці статті Богдану Зілинському,  

Оксані Пахльовській, Наталі Єсипенко.

«Українська правда» – 
«Історична правда», 25. 11. 2020.

Pravda.com.ua
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Як боролися з українською мовою
Хроніка заборон за 400 років

Українську мову обмежували, 
забороняли і скасовували протя-
гом останніх чотирьох сторіч. Офі-
ційно – циркулярами, указами, за-
конами, анафемами тощо.

«Історична правда» пропонує 
згадати, скільки разів за останні 
400 років намагалися обмежити 
вживання української.

---------
1622 – наказ московського царя 

Михайла з подання Московського 
патріарха Філарета спалити в дер-
жаві всі примірники надрукованого 
в Україні «Учительного Євангелія» К. 
Ставровецького.

1696 – ухвала польського сейму 
про запровадження польської мови 
в судах і установах Правобережної 
України.

1690 – засудження й анафема 
Собору РПЦ на «кіевскія новыя кни-
ги» П. Могили, К. Ставровецького, 
С. Полоцького, Л. Барановича, А. 
Радзивиловського та інших.

1720 – указ Петра І про заборо-
ну книгодрукування українською 
мовою і  про вилучення українських 
текстів з церковних книг.

1729 – наказ Петра ІІ переписа-
ти з української мови на російську 
всі державні постанови і розпоря-
дження.

1763 – указ Катерини II про забо-
рону викладати українською мовою 
в Києво-Могилянській академії.

1769 – заборона, видана  Сино-
дом  РПЦ друкувати та використову-
вати український буквар.

1775 – зруйнування Запорізької 
Січі та закриття українських шкіл 
при полкових козацьких канцеля-
ріях.

1789 – розпорядження Едукацій-
ної комісії польського сейму про за-
криття всіх українських шкіл.

1817 – запровадження поль-
ської мови в усіх народних школах 
Західної України.

1832 – реорганізація освіти на 
Правобережній Україні на загаль-
ноімперських засадах із переве-
денням на російську мову навчан-
ня.

1847 – розгром Кирило-Мефоді-
євського товариства й посилення 
переслідування української мови та 
культури, заборона творів Шевчен-
ка, Куліша, Костомарова та інших.

1862 – закриття безоплатних не-
дільних українських шкіл для дорос-
лих у підросійській Україні.

1863 – Валуєвський циркуляр 
про заборону давати цензурний до-
звіл на друкування україномовної 
духовної і популярної освітньої літе-
ратури: «жодної окремої малоросій-
ської мови не було і бути не може».

1864 – ухвалення  Статуту про по-
чаткову школу, за яким навчання 
має проводитися лише російською 
мовою.

1869 – запровадження поль-
ської мови як офіційної мови осві-
ти й адміністрації Східної Галичини.

1870 – роз’яснення міністра 
освіти Росії Д.Толстого про те, що 
«кінцевою метою освіти всіх інород-
ців незаперечно повинно бути об-
русіння».

1876 – Емський указ Олександра 
ІІ про заборону друкування та вве-
зення з-за кордону будь-якої укра-
їномовної літератури, а також про 
заборону українських сценічних ви-
став і друкування українських тек-

стів під нотами, тобто народних пі-
сень.

1881 – заборона викладання у 
народних школах та виголошення 
церковних проповідей українською 
мовою.

1884 – заборона Олександром 
IIІ українських театральних вистав у 
всіх малоросійських губерніях.

1888 – указ Олександра IIІ про 
заборону вживання української 
мови в офіційних установах і хре-
щення українськими іменами.

1892 – заборона перекладати 
книжки з російської мови на укра-
їнську.

1895 – заборона Головного 
управління в справах друку видава-
ти українські книжки для дітей.

1911 – постанова VII дворян-
ського з’їзду в Москві про виключ-
но російськомовну освіту й непри-
пустимість вживання інших мов у 
школах Росії.

1914 – заборона відзначати 
100-літній ювілей Тараса Шевчен-
ка; указ Миколи ІІ про скасування 
української преси.

1914, 1916 – кампанії русифі-
кації на Західній Україні; заборона 
українського слова, освіти, церкви.

1922 – проголошення частиною 
керівництва ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)
У «теорії» боротьби в Україні двох 
культур – міської (російської) та се-
лянської (української), в якій пере-
могти повинна перша.

1924 – закон Польської респу-
бліки про обмеження вживання 
української мови в адміністратив-
них органах, суді, освіті на підвлад-
них полякам українських землях.

1924 – закон Румунського ко-
ролівства про зобов’язання всіх 
«румунів», котрі «загубили матірну 
мову», давати освіту дітям лише в 
румунських школах.

1925 – остаточне закриття укра-
їнського «таємного» університету у 
Львові.

1926 – лист Сталіна «Тов. Кагано-
вичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У» 
із санкцією на боротьбу проти «на-
ціонального ухилу», початок пере-
слідування діячів «українізації».

1933 – телеграма Сталіна про 
припинення «українізації».

1933 – скасування в Румунії мі-
ністерського розпорядження від 31 
грудня 1929 p., котрим дозволяли-
ся кілька годин української мови на 
тиждень у школах з більшістю учнів-
українців.

1934 – спеціальне розпоряджен-
ня міністерства виховання Румунії 
про звільнення з роботи «за воро-
же ставлення до держави і румун-
ського народу» всіх українських учи-
телів, які вимагали повернення до 
школи української мови.

1938 – постанова РНК СРСР і ЦК 
ВКП(б) «Про обов’язкове вивчен-
ня російської мови в школах наці-
ональних республік і областей», від-
повідна постанова РНК УРСР і ЦК 
КП(б)У.

1947 – операція «Вісла»; розсе-
лення частини українців з етніч-
них українських земель «урозсип» 
між поляками у Західній Польщі для 
прискорення їхньої полонізації.

1958 – закріплення у ст. 20 
Основ Законодавства СРСР і союз-
них республік про народну освіту 
положення про вільний вибір мови 
навчання; вивчення всіх мов, крім 

російської, за бажанням батьків 
учнів; російська – обов`язкова. 

1960 – 1980 – масове закриття 
українських шкіл у Польщі та Румунії.

1970 – наказ про захист дисерта-
цій тільки російською мовою.

1972 – заборона партійними ор-
ганами відзначати ювілей музею І. 
Котляревського в Полтаві. 

1973 – заборона відзначати юві-
лей твору І. Котляревського «Енеї-
да».

1978 – постанова ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про заходи 
щодо подальшого вдосконален-
ня вивчення і викладення росій-
ської мови в союзних республіках» 
(«Брежнєвський циркуляр»).

1983 – постанова ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про додатко-
ві заходи з поліпшення вивчення 
російської мови в загальноосвітніх 
школах та інших навчальних закла-
дах союзних республік» («Андропов-
ський указ»).

1984 – початок в УРСР виплат 
підвищеної на 15% зарплатні вчи-
телям російської мови порівняно з 
учителями мови української.

1984 – наказ Міністерства куль-
тури СРСР про переведення діло-
водства в усіх музеях Радянського 
Союзу на російську мову.

1989 – постанова ЦК КПРС про 
«законодавче закріплення росій-
ської мови як загальнодержавної».

1990 – ухвалення Верховною Ра-
дою СРСР Закону про мови народів 
СРСР, де російській мові надавався 
статус офіційної.

«Українська правда», 
«Історична правда»

У часи, коли люди на території 
давньої України лише вчилися чи-
тати, книги були без перебільшен-
ня чимось святим. Пошана до дже-
рел мудрості в Київській Русі була 
великою. Їх створювали, наче хра-
ми, а розгортаючи першу сторінку, 
хрестилися, наче до ікони. На виго-
товлення однієї книги знадобилися 
місяці, а то й роки. Майстерно ви-
мальовані буквиці створювали од-
ночасно текст і картину. 

Поряд з літерами милували око 
ілюстрації-мініатюри, малювати 
які довіряли спеціально навченим 
художникам. Матеріалом для сто-
рінок давньоруської книги служив 
пергамент. Шкіру цілого стада мо-
лодих телят попередньо обробля-
ли, перетворюючи на матеріал для 
лише одного екземпляра. Золото, 
срібло й коштовне каміння оздо-
блювало стародавні рукописні 
книги. По завершенні роботи над 
книгою її освячували, як освячують 
ікону чи дім.

Перша бібліотека 
Київської Русі

Колекцію саме таких унікальних 
книг мав Ярослав Мудрий. Він ро-
зумів значення навчання й читан-
ня для розвитку людини і держави 
загалом. Ймовірно, що й сам брав 
участь у перекладі текстів з інозем-
них мов, якими добре володів. 

У «Повісті временних літ» зафік-
сована єдина писемна згадка про 
існування Ярославової бібліотеки. 
Князь почав формувати її за 17 ро-
ків до смерті. Переважно це були 
священні, богослужбові книги й 
особливо цінні для науки історичні 
хроніки. Учені припускають, що за-
галом колекція могла налічувати до 
1000 унікальних видань.

Своєрідне видавництво, де пе-
рекладали й писали, розташовува-
лось у столиці Київської Русі, в Со-
фійському соборі. Тут було написа-
не відоме «Слово про закон і бла-
годать» київського митрополита 
Іларіона, тут працювали над «Ізбор-
ником Святослава».

Київське Євангеліє 
королеви Франції

Коштовні книги з колекції Ярос-
лава Мудрого стали посагом для 
його дочок.

Будучи батьком дев’яти дітей, 
князь найперше дбав про їх осві-
ту. Усі три дочки були віддані заміж 
за королів. Єлисавета вийшла за-
між за норвезького короля, Анас-
тасія – за мадярського, та найбільш 
відомою стала наймолодша Анна. 
18-річна французька королева 
Анна Ярославна славилася не лише 
своєю вродою, а й освіченістю. Її 
чоловік король Генрик I не вмів ні 
читати, ні писати. Тож дівчина чи не 
з перших днів подружнього життя 
зайнялася справами держави. Під-
писувала державні акти своїм ім’ям 
– Анна Регіна, тоді як король Ген-
рик ставив хрестик на позначенні 
свого імені.

Під час церемонії вінчання та 
водночас коронації Анни молоде 
подружжя присягало на привезе-
ній з Київської Русі книзі. То було 
Київське Євангеліє, яке згодом на-
звали Реймським. Відтоді всі королі 
Франції, аж до Людовика XIV, скла-
дали присягу в катедральному со-
борі Реймса з рукою на Євангелії, 
написаному старовинною україн-
ською мовою.

Кожній князівні, яка виходила 
заміж, разом з іншим було пода-
ровано щось із батьківської біблі-
отеки. Тож частину книг Ярослава 

перевезли до Європи, але основна 
скарбниця залишилася в Києві.

«Хто знайде цей хід, той 
знайде скарб Ярослава»
На жаль, ніхто так і не знає, чи іс-

нують досі книги Ярослава Мудро-
го. Адже відтоді сталося чимало 
воєн, пожеж та інших лих. Бібліоте-
ка могла згоріти під час захоплен-
ня монголо-татарськими військами 
Києва 1240 року, які підпалили міс-
то. Могла бути розграбована й роз-
кидана по всіх куточках світу. Проте 
серед учених існує версія, за якою 
історичні книги досі зберігаються 
під землею в Києві. Катакомби ста-
родавніх храмів, глибинні печери й 
підземелля могли слугувати надій-
ною схованкою колекції.

Збудований 1037 року прекрас-
ний кам’яний храм з унікальни-
ми мозаїками та фресками,  собор 
Святої Софії став найкращим міс-
цем для князівської книгозбірні. 
Ймовірно, звідти бібліотеку нікуди 
не переміщали.

Цікаво, що 1916 року поряд із 
Софійським собором утворилося 
глибоке провалля, в якому прогля-
дався підземний хід. Експедицію до-
слідників очолив Олександр Ертель. 
Оглядаючи стародавні коридори, 
вчені натрапили на дивовижну зна-
хідку – шматок березової кори з 
посланням, в якому йшлося: «А хто 
знайде цей хід, той знайде вели-
кий скарб Ярослава». Автор вирізь-
бив літери на дереві, а потім зама-
лював їх чорнилом. Ніхто не сумні-
вався, що малася на увазі безцінна 
бібліотека. Так само швидко вче-
ні розгадали, що напис належить 
до періоду пізнього Середньовіччя. 
Знахідка довела, що в XVII століт-
ті місцеві знали про скарб або про 
нього ходили чутки.

Таємниця київських 
ченців

У часи Київської Русі книгами за-
ймалися переважно ченці. За воро-
жих набігів чи іншої великої небез-
пеки вони переносили найцінніші 
речі до підземних ходів. У печерах 
відсутнє різке коливання темпера-
тур і немає високої вологості. Міс-
це схованки тримали в найсуворі-
шій таємниці, яка, на жаль, могла 
померти разом зі служителями мо-
настирів.

Тож бібліотека Ярослава Мудро-
го могла зберігатися в підземних 
лабіринтах одного з київських хра-
мів. Цілком ймовірно, що до наших 
днів пергаментні видання збере-
глися в досить хорошому стані.

Щодо місцезнаходження 
колекції існує чимало версій

Межигірський монастир теж є 
претендентом на місце легендар-
ного схову. У радянську епоху під 
час будівництва дачі Постишева в 
Межигір’ї робітники випадково на-

трапили на підвальне приміщен-
ня, догори заповнене стародавні-
ми книгами. Однак невідомо, чи був 
це скарб Ярослава Мудрого. Книги 
тоді засипали землею, а пізніше до-
слідники не змогли більше знайти 
того підвалу.

Ще одним місцем зберігання бі-
бліотеки міг бути комплекс печер 
поблизу Видубицького монастиря. 
У різні часи тут знаходили чимало 
цікавого й загадкового.

Києво-Печерський монастир і 
лаврські підземелля найдавнішого 
монастиря теж могли стати надій-
ною схованкою для такого цінного 
скарбу.

Хоча дискусії тривають, більшість 
учених усе-таки вважає існування 
бібліотеки Ярослава Мудрого істо-
ричним фактом. Він заблукав у ста-
ровинних рукописах та поміж десят-
ком легенд. Але шукачі скарбів ві-
рять, що в майбутньому комусь таки 
пощастить віднайти давньоруські 
фоліанти з колекції князя Ярослава 
– один із загублених скарбів Київ-
ської Русі.

Стародавні рукописні книги України



6 СТРУНАСТРУНА
№ 9          11 жовтня 2021 рокуЧернігівщина

Володимир САПОН: «Меди і полини історії»
Продовжуємо публікацію 

кра єзнавчої книжки «Меди і 
полини історії» – відомого чер-
нігівського письменника, жур-
наліста, краєзнавця Володи-
мира Миколайовича Сапона 
(20.07.1951 – 02.10.2017), по-
чату в минулому номері газети.

«Чому не турок я!»

1878 року закінчилася остання 
російсько турецька війна, в перебі-
гу подій якої російські війська, після 
героїчної оборони Шипки, здобули 
Плевну, визволили Софію і підійшли 
до Стамбула, полонивши численну ар-
мію турків. Перемога перемогою, а 
війна  війною. На Балканах полягли 
тисячі солдатів і офіцерів російських 
полків, тисячі отримали поранення, 
стали каліками. 

Переповнений пораненими був і 
Чернігів – їх лікували не тільки у шпи-
талях та лікарнях, а й у монастирях, 
приватних оселях чернігівців. Не ви-
стачало ліків, перев’язувального ма-
теріалу. Отож губернатор Михайло 
Дараган був приємно здивований, 

коли у великому залі Дворянських зі-
брань побачив, як місцеві шляхетні 
пані і панянки краяли на бинти сувої 
полотна, сорочки, простирадла. При-
носили все це з дому, не соромилися 
збирати гроші на медикаменти у шин-
ках міста. 

Не був байдужим до цього і поет-
байкар Леонід Глібов. Ще влітку 1876 
року чернігівці проводжали на Бал-
кани загін добровольців – лікарів і 
фельдшерів. На Соборній площі уро-
чисто відслужили молебень, а у селі 
Количівці, за вісім кілометрів від Чер-
нігова, для них і супроводжуючих було 
влаштовано обід, на якому поет прочи-
тав присвячений добровольцям вірш, 
який потім опублікувала в «Особых 
прибавлениях» до газети «Чернигов-
ские губернские ведомости».

Тоді ж видав на власні кошти у зем-
ській друкарні, якою, до речі, сам за-
відував, мініатюрну книжечку гумо-
ристичних віршів «Красный мотылек», 
кошти від продажу якої переказав 
на користь балканських слов’ян, які 
страждали під турецьким ярмом. Че-
рез два роки вийшла така ж книжеч-

ка під назвою «Говорун», у якій за-
значалося, що кошти від її продажу 
«жертвуются в пользу средств добро-
вольного флота». 

Відгукнувся Глібов поетичними 
рядками і на повернення до Черні-
гова військ, що визволяли Болгарію. 
Зокрема, такими: 

И от черниговской поляны,
От берегов Десны родной
Орлы летели на Балканы,
На берег дальний и чужой.  

Всі свої твори того часу поет підпи-
сував псевдонімом «Капитан Бонви-
ан», вони користувалися неабиякою 
популярністю. Зокрема, вірш «Ах, по-
чему не турок я!», що побачив світ 12 
жовтня 1878 року в «Черниговской 
газете». 

Історія його така. Разом з росій-
ськими пораненими в Чернігові 
з’явилися десятки турецьких військо-

вополонених. У лахмітті, босі і голодні, 
вони тинялися вулицями міста. Але 
невдовзі і про них потурбувалася міс-
цева влада, прилаштувавши у лікарні 
та шпиталі. Через якийсь час турець-
ких вояків, молодих хлопців, годі було 
пізнати. На них накидали оком черні-
гівські дівчата і молодиці. Отож і жар-
тував Леонід Іванович: 

Ах, почему не турок я! 
В плену я жил бы с наслажденьем,
Была б согрета грудь моя
Сердечных барынь умиленьем. 
Ах, почему не турок я!
Тайком от своего мороза,
Со мной красавица моя
Цвела б, как шипкинская роза. 
Ах, почему не турок я! 
Чернигову я дал бы славу,
Клянусь, история моя 
Затмила б милую Полтаву! 
Ах, почему не турок я! 
Узнали б гордые гяуры,

Как велика любовь моя,
Как злы турецкие амуры! 

Та війна довго нагадувала про 
себе. Ще на початку ХХ століття, зга-
дував сучасник  В’ячеслав Пухтин-
ський, на чернігівських вулицях і май-
данах можна було бачити поручика 
Сенюка – героя балканської кампа-
нії. В одному із боїв його контузило і 
він втратив розум. Відтак роз’їжджав 
містом на білому коні, при повній па-
радній формі, з орденами і, вдаючи із 
себе генерала Скобелєва, віддавав 
зустрічним бо йові команди. Під час 
військових парадів гарцював перед 
солдатами, салютував їм шаблею, ви-
гукуючи: «Здорово, братки!»

Чернігівці з особливою повагою і 
навіть симпатією ставилися до нього. 
А в день урочистого відкриття у місті 
пам’ятників імператорам Олексан-
дру ІІ і Олександру ІІІ, до Сенюка пі-
дійшов генерал Михайло  Драгоми-
ров, командувач Київським військо-
вим округом, також герой російсько-
турецької війни, обійняв поручика і 
тричі поцілував.

Через Чернігів, Лоєвською вулицею
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.  Лу-
кава посмiшка писаря пробiгає по 
всьому обличчю, утворюючи ледь по-
мітні зморшки бiля очей i неглибокi 
ямочки коло щiльно стулених губ. З 
усього видно, що цей чоловiк з хи-
тринкою, як кажуть, сам собі на умi, 
вiн добре чує крутi дотепи й дошкульнi 
слова, що йому диктують, але не ква-
питься писати їх на паперi...

Автор «Iсторiї запорозьких коза-
ків», як, до речi, i автор «Запорожцiв», 
народився на Харкiвщинi, жив у Ка-
теринославі (теперiшньому Днi про-
петровську), але бував i на Чер-
нiгiвщинi, у цьому дивному краї, 
де, за висловом Михайла Грушев-

ського, збереглися «козацькi гро-
бовища, останки спiвацьких цехiв, 
фольклорнi скарби й дiалектичнi 
пережитки – багатющi науковi й 
нацiональнi клейноди». Зокрема, 
вiдвiдав Красилiвку Козелецького 
повiту, записавши унiкальнi звичаї 
цього села.

У травнi 1880 року завiтав Рєпін в 
село Качанiвку на Iчнянщинi, до відо-
мого колекцiонера, згодом засновни-
ка музею українських старожитнос-
тей (тепер Чернігівський iсторичний 
музей) Василя Тарновського. Ху-
дожник був вражений багатющими 
скарбами запорозької старовини, 
зiбраними у маєтку Тарновського. 
Його цiкавило все: гармати i пiстолi, 
люльки, баклаги, пояси, гудзики, ко-
зацький одяг. Пiзнiше, на виставцi 
пiдготовчих робiт до «Запорожцiв», 
виконаних Рєпiним, експонувалося 
бiльше трьох десяткiв замальовок i 
етюдiв, зроблених у Качанiвцi.

Та вглянiмося у картину. За спи-
ною козацького отамана стоїть щер-
батий, одноокий козак. Це кучер Тар-
новського Микита. Неповторнi риси 
його обличчя митець замалював у 
свiй альбом щоправда не в Качанiвцi, 
а пiд час переправи на паромi через 
Днiпро, де були i Тарновський, i Явор-
ницький.

А ось i сам Василь Васильович на 
легендарному полотнi – в образi су-
ворого, худорлявого, з насупленим 
поглядом запорожця, у високiй чорнiй 
шапцi. Вiн сидить за столом i, здаєть-

ся, зовсiм не реагує на дошкульнi 
епiтети, що їх щедро сипле козацьке 
товариство 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 су-
часники не пiзнати на картинi знайо-
мого обличчя... козацького отамана 
Iвана Сiрка, що схилився над писа-
рем – iз демонiчним виразом очей, з 
люлькою в ротi, у шапцi, вкритiй чор-
ним сукном i пiдбитiй сiрим смушком.

Це був Михайло Драгомиров 
– генерал вiд iнфантерiї, видат-
ний росiйський вiйськовий теоре-
тик i полководець, лiтератор. Уро-
дженець Конотопщини, вiн завжди 
пiдкреслював своє українське по-
ходження: «Народився я у центрi 
Малоросiї – Чернiгiвськiй губернiї. Не 
міг же з мене вийти якийсь там там-
бовець, могильовець чи калужанин». 
З огляду на той час, це було досить 
смiливе «нацiоналiстичне» тверджен-
ня, надто ж для високопоставлено-
го 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 
народження iмператора i вiдбив 
йому телеграму 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 за-
ворушення, Драгомиров отримав на-
каз застосувати вiйська. Цей наказ 
спонукав його до такої телеграми: 
«Приготувалися. Гармати наведенi. 
Ворога не знайшов».

Загалом же бiограф генера-
ла, також чернiгiвець М. Бонч-
Бруєвич, називав його «одним iз 
найоригiнальнiших великих людей 
свого часу, популярних у всiх сферах 
суспiльства, i не тiльки в Росiї, а й за 
кордоном. З його думками рахували-
ся, гострого слова боялися i воно не 
минало безслідно». Коли ж Рєпiн по-
бачив Драгомирова, аж вигукнув: 
«Живий Сiрко!» Згодом вони стали до-
брими приятелями.

Справа вiд отамана Сiрка рего-
че, схопившись за живiт, колорит-
ний козак iз довгими сивими вуса-
ми. Всiєю своєю статурою вiн на-
гадує гоголiвського Тараса Буль-
бу. Позував для цієї фiгури ще один 
вiдомий наш земляк – музикозна-
вець i композитор, професор Петер-
бурзької консерваторiї Олександр 
Рубець, добре знаний збирач укра-
їнського фольклору, друг Чайков-
ського, Римського Корсакова (допо-
магав йому у створеннi опер «Мазе-
па» i «Майська ніч»), також товариш 
Стасова, Полєнова, Рєпiна i взагалi 
всіх знаменитих дiячiв росiйського та 
українського мистецтва кiнця поза-
минулого столiття.

У 1895 роцi композитор ослiп i по-
селився у своєму родовому маєт-
ку в мiстi Стародубi, що тодi входив 
до складу Чернiгiвської губернiї. Тут 
i спробував реалiзувати свою iдею, 
яку виношував понад 40 рокiв, – ви-
лучити з Англiйського банку фантас-
тичну суму спадщини гетьмана Полу-
ботка. Захопив цією iдеєю багатьох 
видатних сучасникiв i навiть у 1908 
роцi зiбрав у рiдному Стародубi з’їзд, 
на який запросив 350 «спадкоємцiв» 
гетьмана. На жаль, як ми знаємо, 
скарби Полуботка виявилися при-
марними не тiльки для професора 
Рубця.

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

З фотоархіву 
Володимира Сапона

Письменник і журналіст брав активну участь у творчому житті Чернігівщини, був 
учасником багатьох літературно-мистецьких заходів, охоче і вміло фотографував їх. 
Відтак зібрав великий  фотоархів на цю тематику. Кілька років тому автор надав 
свої фото з підписами нашій газеті «Світ-інфо», де вони тривалий час друкувалися у 
спеціальній рубриці. 

Ось деякі фото Володимира Сапона.

Станіслав Сеньков, Олексій Довгий, Іван Дудко, Дмитро Іванов, 
Кузьма Журба. Кінець 1970-их років

Василь Буденний, Іван Зажитько, Володимир Сапон, Ростислав Мусієнко, 
Борислав Степанюк, Олександр Олійник, Раїса Решетнюк, Станіслав Реп’ях, 

Дмитро Іванов, Петро Зуб, Валентина Корінь. Кінець 1980-их  років.

Київські літератори-земляки Юрій Мушкетик та Дмитро Головко і  чернігівські 
письменники Петро Куценко, Ганна Арсенич-Баран з  сином Іваном, Станіслав 

Реп’ях, Михайло Кушніренко, Володимир Сапон. Седнів. 2005 р.
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Іван Багряний. Біг над прірвою 
від Охтирки до Нового Ульма

 Охтирка – МАРС
Івана Багряного сьогодні сміли-

во можна назвати одним з найві-
доміших українських письменни-
ків ХХ століття і, мабуть, найбільш 
прочитаним і визнаним в Украї-
ні письменником діаспори. Адже, 
хоч він народився та провів біль-
шість життя в Україні, його основні 
твори публікувались і прославили-
ся вже за кордоном. А на Батьків-
щину вони повернулися тільки піс-
ля проголошення незалежності.

В еміграції Багряний також став 
політиком, який примудрився по-
сваритись і з комуністами, і з на-
ціоналістами, а також передбачи-
ти сценарій постання вільної Укра-
їни.

Насправді цю людину звали 
Іван Павлович Лозов’ягін. Він на-
родився 1906 року в місті Охтир-
ка, що тоді належало до Харків-
ської губернії, а тепер входить до 
складу Сумщини.

Батько Івана, Павло Лозов’ягін, 
був мулярем. Дослідники кажуть, 
що історично прізвище було інше 
— Лозов’яга, але його спотвори-
ли, зрусифікували під час оформ-
лення документів у XIX столітті, що 
взагалі було вельми розповсю-
дженим явищем. Мати походила із 
селянського роду.

Ще в юності, в 1920-ті роки, 
Іван Лозов’ягін часто й надовго 
залишав Охтирку – для навчання 
в Краснопіллі та в Києві, для пра-
ці в Кам’янці-Подільському та на 
Донбасі, для поїздок до тодішньої 
столиці Радянської України Харко-
ва, зрештою просто для мандрів 
Україною.

Але, на відміну від багатьох ін-
ших письменників, які дістава-
ли нову ідентичність, пов’язану з 
більшими та значущішими населе-
ними пунктами, назавжди зберіг 
відданість малій батьківщині.

Охтирка і сумсько-полтавсько-
харківське пограниччя постійно 
з’являлись у його творчості. І як 
політик, публіцист він часто на-
гадував великою мірою галиць-
ко-орієнтованій активній частині 
повоєнної української еміграції 
про реалії та інтереси саме цен-
тральних і східних регіонів (в емі-
граційній публіцистиці тоді пану-
вало дуже наївне районування – 
поділ на Західну Україну і «решту», 
що його відгомін можна зустріти й 
сьогодні).

Іван Лозов’ягін мав безліч псев-
донімів – від «Сорок Сорок» до «Дон 
Кочерга». Але по-справжньому 
прижився та навіть замінив собою 
справжнє ім’я тільки один – Іван 
Багряний. Син Багряного Нестор, 

який народився вже в еміграції, 
в одному з інтерв’ю розповів, що 
дізнався про справжнє прізвище 
батька аж у дорослому віці.

Перші серйозні літературні спро-
би Іван Багряний робив у двадця-
ті роки. Відтоді почав займатися 
образотворчим мистецтвом. Пор-
трети, оформлення вистав, ілю-
страції, карикатури – він активно 
працював у різних жанрах, але «ві-
зуалка» завжди залишалася трохи 
другорядною, порівняно з літера-
турою, сферою. Проте ця «друго-
рядна сфера» нерідко годувала й 
рятувала у скрутні моменти.

Важливою подією для Багря-
ного стало навчання в Києві та 
приєднання до літературного 
об’єднання «МАРС» («Майстерня 
революційного слова»; попередня 
назва – «Ланка»).

Про значення цієї групи досить 
сказати, що до неї входили такі 
письменники, як Валер’ян Підмо-
гильний, Євген Плужник, Тодось 
Осьмачка, Григорій Косинка, Бо-
рис Антоненко-Давидович та інші. 
Письменник, науковець (і таємний 
співробітник НКВС, до слова) Ві-
ктор Петров порівнював роль ор-
ганізації для Києва з роллю «ВА-
ПЛІТЕ» для Харкова.

Утім, судячи з усього, група 
«МАРС» була значно менш декла-
ративна й більш «заточена» суто 
на творчість, ніж ВАПЛІТЕ, але при 
цьому ще відвертіше опозиційна. 
Не дивно, що наприкінці двадця-
тих років «МАРС» спіткав організа-
ційний розгром, а наступного де-
сятиліття на його учасників очіку-
вали репресії.

Цензура, троцькізм, 
боротьбисти

Отже, молодий Багряний мав 
старших колег, у яких мав чого 
повчитися. І це було дуже дореч-
но, оскільки його ранні твори не 
справляють враження сильних і 
блискучих. 

Починав він переважно як поет. 
Публіцистика й риторика в поезії 
Багряного, схоже, переважує об-
разні моменти, а патетика вида-
ється вельми очікуваною й нерід-
ко навіть банальною. Проте ранні 
поетичні спроби Івана Багряного 
викликали суспільний резонанс. 
Його поему «Ave Maria» цензура 
заборонила й вилучила з прода-
жу. А роман у віршах «Скелька», 
побудований навколо повстан-
ня українських селян проти росій-
ських ченців у вісімнадцятому сто-
літті (як бачимо, сюжет актуальний 
і досі), спричинив звинувачення в 
«куркульській ідеології».

Ярлик «куркульського письмен-
ника» був тоді дуже небезпечною 
річчю, в чому невдовзі належало 
переконатись Івану Багряному. 
На нього чекали роки поневіряння 
лабіринтами радянського репре-
сивного апарату. Роки, що злама-
ли здоров’я, відбирали час і фізич-
ну силу. Роки, що дали матеріал 
для найяскравіших творів і загар-
тували силу моральну.

1932 рік. Момент, коли поворот 
біографії Івана Багряного симво-
лічно повторив, «заримував» по-
ворот історії країни.

Після бурхливих, експеримен-
тальних, у чомусь жаских, а в чо-
мусь обнадійливих і плідних два-
дцятих років в Україні розгорну-
лася справжня хуртовина масо-
вих репресій, а невдовзі почалася 
трагедія Голодомору.

Щось віддалено подібне відбу-
лось і в житті письменника. Бурх-
лива молодість двадцятих, подоро-
жі, участь у публічному літератур-
ному житті та інші яскраві моменти 
– все це скінчилося, поступилося 
значно драматичнішій, страшнішій 
і монументальнішій реальності.

У тридцять другому Івана Багря-
ного заарештували в Харкові за 
звинуваченням у «контрреволю-
ційній агітації». Далеко пізніше, 
в сорокових роках, Багряний на-
писав (можливо, на вимогу аме-
риканських окупаційних органів) 
автобіографію під назвою «Біо-
графічні дані» (її докладно цитує у 
своєму дослідженні про Багряно-
го Олександр Шугай). У ній пись-
менник розповів, що його близь-
кі родичі загинули від рук більшо-
виків. Сам він на початку двадця-
тих, мовляв, входив до молодіжної 
політичної організації, близької 
до боротьбистів (можна припус-
тити, що йдеться про «Українську 
юнацьку спілку», хоча є сумніви, чи 
могли проіснувати її навіть окремі 
структури так довго, можливо, це 
все-таки був просто націонал-ко-
муністичний гурток).

А у 1923 – 1925 роках, працю-
ючи на Донбасі, долучився до «ро-
бітничої опозиції». Щоправда, «ро-
бітнича опозиція» на той час уже 
кілька років як припинила своє іс-
нування, тому, вочевидь, це була 
якась троцькістська група (або лі-
во-опозиційна «збірна солянка»), 
надто що далі Багряний згадує про 
зв’язки із троцькістами.

Принагідно кажучи, відносини 
між російськими, загальносоюз-
ними опозиційними комуністични-
ми рухами та українськими націо-
нал-комуністами залишаються не 
надто висвітленою сторінкою істо-
рії двадцятих років. Іван Багряний 
на момент арешту справді мав за 
собою «антирадянський шлейф».

«Надлюдина» в тайзі 
Зеленого Клину

Мабуть, якби цей арешт відбув-
ся року так тридцять сьомого, Ба-
гряний уже б не вийшов живим з 
ГУЛАГу. Але станом на 1932 рік ре-
пресії, хоч і були масовими та жор-
стокими, ще не сягнули такого рів-
ня, як у 1934 – 1937 роках. Тому 
Багряному «пощастило»: йому 
«впаяли» «всього лише» заслання 
на Далекому Сході. Із заслання він 
намагався втекти й отримав за це 
ще три роки вже повноцінної від-
сидки в таборі.

Про життя на засланні й у табо-
рі відомо досить мало – переваж-
но короткі згадки самого Івана Ба-
гряного.

Він побував на «Зеленому Кли-
ні» (території, де жили українські 
переселенці), познайомився з 
екзотичною природою Далекого 
Сходу, пережив чимало пригод і 
прикрощів. Там він зустрів і свою 
першу дружину Антоніну Зосимову 
(в них народилося двоє дітей, одна 
дитина померла маленькою).

Зрештою, ці роки дали письмен-
нику натхнення й матеріал, щоб 
написати пізніше, 1944 року, один 
з найвідоміших його творів – ро-
ман «Тигролови».

Головний герой «Тигроловів», 
Григорій Многогрішний, тікає з 
ешелону, яким перевозять гулагів-
ських в’язнів. Він потрапляє в гущу 
тайги, де на нього чекають приго-
ди, а також нові зустрічі з людь-
ми – дружба з місцевою україн-
ською родиною Сірків, кохання і, 
звичайно, смертельна боротьба з 
енкаведистом-«тигроловом», який 
заповзявся схопити зухвалого вті-
кача.

«Тигролови» – яскравий і соко-
витий пригодницький роман. Важ-
ко згадати настільки переконливі 
книжки цього жанру в українській 
прозі, що з’явилися б раніше за 
текст Івана Багряного. «Тигроло-
вами» зачитуються навіть вели-
кі скептики стосовно вітчизняної 
літератури. Роман настільки спо-
внений життя і його пристрастей, 
що його пружності та динамізму не 
здатні перешкодити ані соціаль-
но-політичні мотиви, ані піднесе-
на патетика. Навпаки, все це пе-
ретворюється на ще один струмінь 
одвічної, органічної боротьби лю-
дини за свободу.

У «Тигроловах» виявилися ті 
риси, якими відзначатиметься вся 
зріла проза Івана Багряного. За-
гальна реалістичність письма тут 
поєднується з пристрасним на-
строєм «вітаїзму» (саме час згада-
ти, що одним із кумирів письмен-
ника був Микола Хвильовий), а 
пригоди сильного й морально ви-
тривалого героя – зі стабільним 
почуттям гумору.

Роман належить до тих нечис-
ленних творів української літера-
тури, які дістали певного резонан-
су на Заході. Він витримав чимало 
перекладів і перевидань, мав не-
погану критику. І сьогодні «Тигро-
лови» є серед явних лідерів укра-
їнських навчальних програм з лі-
тератури в плані читабельності не 
надто мотивованими студентами й 
учнями.

У Саду 
Гетсиманському

Зрештою Іван Багряний повер-
нувся до України, але 1938 року 
його знову заарештували. За 
шість років змінились і масштаби 
репресій, і методи допитів.

Письменник пробув під «слід-
ством» аж до 1940 року. На щастя, 
саме на цей період припала зміна 
влади в радянському НКВС – па-
діння одіозного Миколи Єжова та 
прихід не менш одіозного Лаврен-
тія Берії. Новий нарком внутрішніх 
справ відчутно зменшив оберти 
репресивного механізму.

Чимало істориків вважають, 
що Берія фактично припинив Ве-

ликий терор. Це, звісно, не озна-
чає, що репресії закінчились, але 
такої масовості, як за Єжова, вже 
не було.

Натомість полетіли голови ба-
гатьох виконавців найбруднішої 
«роботи» 1937-го. А усміхнулася 
фортуна тим, кого заарештува-
ли в єжовські часи, але ще не за-
судили: багато хто з них або отри-
мав невеликий термін, або взага-
лі звільнився. Так сталося з Багря-
ним. Вимучена багатомісячними 
тортурами й ув’язненням людина 
опинилася на волі (хоча й без пра-
ва виїздити з Охтирки).

Із постанови старшої слідчої 
УНКВС по Харківській області Не-
чаєвої від 1 квітня 1940 року про 
розгляд справи № 68211 (циту-
ється за книжкою: Олександер 
Шугай. «Іван Багряний: нове й ма-
ловідоме», Київ: Смолоскип, 2013. 
кн. І. с. 130 – 132):

(...) на підставі викладено-
го і враховуючи, що вищевка-
зані особи свідчать про антира-
дянську діяльність БАГРЯНОГО-
ЛОЗОВ’ЯГІНА, яка належить до 
періоду 1928 – 32 рр,. за що 
останній був засуджений і відбув 
покарання.

Інших даних про антирадян-
ську діяльність БАГРЯНОГО-ЛО-
ЗОВ’ЯГІНА слідством не добуто, 
крім зізнань свідка ДАНИЛЕНКА, 
які не можуть служити підставою 
для засудження, з огляду на їхню 
неконкретність та інші докази, які 
не підтверджують їх, а тому (...)

Слідчу справу № 68211 у звину-
ваченні БАГРЯНОГО-ЛОЗОВ’ЯГІНА 
Івана Павловича за ст.ст. 54-10 і 
54-11 КК УРСР – припинити по-
дальшим судочинством згідно зі 
ст. 197 ч. 2 КК УРСР.

Звинуваченого БАГРЯНОГО-
ЛОЗОВ’ЯГІНА І. П. з-під варти 
звіль нити, повернувши йому ви-
лучені при арешті та обшуку доку-
менти.

Саме ця історія лягла в основу 
ще одного «хітового» роману Івана 
Багряного – «Сад Гетсиманський».

Твір ізсередини показує саму 
механіку сталінських репресій: 
«слідство», форми тортур, перебу-
вання в камерах, типи в’язнів, до-
звілля, тюремна субкультура тощо. 
Як це не дивовижно, Багряний зу-
мів створити на такому жахливо-
му матеріалі твір життєствердний, 
світлий, а місцями навіть веселий 
– фірмове почуття гумору й тут не 
зрадило.

Стилістично досить простий, цей 
текст має особливий магнетизм.

Пригадую, як у випускному класі 
школи захоплено читав «Сад Гет-
симанський» з-під парти на уро-
ках фізики, навіть не намагаючись 
слухати предмет. Про отриману як 
наслідок «одиницю» за підсумкову 
річну контрольну не шкодую й досі.

«Сад Гетсиманський» – не про-
сто цікавий і «вдатний» для читача 
роман. Це одне з найбільш яскра-
вих і викривальних свідчень про 
жахіття більшовицького терору. 
Свідчення, що значно переростає 
національний масштаб і має уні-
версальний вимір.

Олег КОЦАРЕВ,
письменник, есеїст (Харків)

«Українська правда» – «Історич-
на правда», 14.12.2018 

Pravda.com.ua

Закінчення в наступному номері

Ворог радянсько-
го імперіалізму, 
якого не подужа-
ли енкаведисти. 
Письменник, яко-
му на диво не за-
важала, а тільки 
допомагала полі-
тична заангажо-
ваність. Іван Баг-
ряний — герой з 
яскравою, карко-
ломною біогра-
фією: і творчою, і особистою, і політичною.
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Жорж Сіменон: не тільки комісар Мегре
Світ

Серед моря-океану детективної лі-
тератури, особливо на тлі  сучасної, 
вирізняються її класики. До того ж, їм 
вдалося створити,  породити власних 
героїв-детективів. На першому міс-
ці, безумовно, англійський письмен-
ник Артур Конан Дойл  і його Шер-
лок Холмс.  До речі, письменник – не 
лише класик детективу, він має чудо-
ві твори в жанрі наукової фантасти-
ки, історичні твори, і взагалі був дуже 
плодовитим автором. Далі йдуть Ага-
та Крісті і Жорж Сіменон, постави-
мо їх саме в такому порядку в цьому 
умовному рейтингу. Хоча б тому, що 
Крісті – суто «детективниця», хоч на-
писала, під псевдонімами, і кілька со-
ціальних, «сімейних» романів. Леді 
Агата, а вона ж удостоєна і британ-
ського титулу лицаря, – це, звісно, її 
герой, детектив-інтелектуал, бельгі-
єць Еркюль Пуаро, в більшій мірі, а 
також героїня меншої кількості творів 
авторки, літня жінка міс Марпл, меш-
канка невеликого містечка, котра сво-
єю логікою розшифровує загадкові,  в 
тому числі кримінальні історії.  

У Сіменона його комісар Мегре, не 
аматор, а професіонал, посадовець 
кримінальної поліції Парижу, в ряду 
тих же створених літературним гені-
єм авторів видатних детективів. 

Але, на відміну від згаданих авторів,  
Сіменон прославився і не лише де-
тективними романами, а й сильними 

психологічними творами, яких  у ньо-
го нехай і менше, ніж детективних, але 
вони часто й перевищують деякі  його  
детективи, за рівнем, соціальною зна-
чимістю і напругою. Згадаю хоча б  три 
такі романи,  прочитані мною  з нео-
слабним інтересом: «І все ж, ліщина 
зеленіє», «Він приїхав у день поми-
нання», «Негритянський квартал».

Жорж Жозеф Крістіан Сіме-
нон (13.02.1903, Льєж, Бельгія – 
04.09.1989, Лозанна, Швейцарія) – 
франкомовний письменник бельгій-
ського походження.  Народився в сім'ї 
скромного службовця маленької стра-
хової компанії. У 1922 році Сіменон  
отримав французьке громадянство.

У 1945 році Сіменон виїхав у США, 
де прожив 10 років і створив низку со-
ціальних романів про життя в Амери-
ці. У 1955 році   повернувся до Євро-

пи і поселився в Швейцарії. Сіменон 
– член двох академій, почесний член 
кількох університетів, лауреат десят-
ків міжнародних премій.

1929 року народився перший ро-
ман Сіменона за участю комісара Ме-
ґре, – «Петер Латиш». Видавець Фе-
йяр, якому Сіменон приніс свій пер-
ший детективний роман як  згадував 
потім Сіменон  у своїй автобіографіч-
ній книзі «Я диктую», прочитавши ру-
копис, сказав: «А що ви, власне, тут 
накатали? Ваші романи не схожі на 
справжній детектив. Детективний 
роман розвивається, як партія в 
шахи: читач має володіти усіма да-
ними. Нічого схожого у вас нема. Та й 
комісар ваш аж ніяк не досконалість 
– не молодий, не красень. Жертви й 
убивці не викликають ні симпатії, ні 
антипатії. Закінчується все сумно. 
Нема кохання, і весіль також нема. 
Цікаво, як ви маєте намір захопити 
усім цим публіку?»

Усього вийшло 75 романів та 28 
оповідань, де діє знаменитий комісар 
Мегре. 

У творах Сіменона є посилання на 
1800 географічних назв на всіх конти-
нентах, ним створено 9000 персона-
жів. Загальний наклад   творів пись-
менника  –  600 мільйонів примірни-
ків. Твори перекладено 55 мовами, 
видано в 44 країнах. За ними створе-
но більше 50 фільмів.

Цитати Жоржа Сіменона: 
говорить письменник і його герої

Життя інтелектуалів протікає у вузькому колі. І чита-
ють вони один  одного, і  пишуть один для одного.

Для істини не потрібно багато слів.

Віра, Надія,  Любов! Надія  – найбільш  живуча з них.

Дуже багато людей займають не своє місце, обрали не 
свій шлях тільки тому, що не знали куди йти.

Торочиш про прожиті роки, начебто вони існували в дій-
сності, а потім помічаєш, що між тим часом, коли ти ходив 
до школи, або навіть тим, коли мама укутувала тебе перед 
сном, і цим, пережитим зараз, за  суттю, нічого не було.

О третій годині він, за  давньою звичкою, виводив себе 
прогулятися, як виводять прогулятися собаку; здавалося 
навіть, що він веде себе на повідку, і щоразу  ходив по од-
них і тих же кварталах, повз одні й ті ж будинки.

Починаєш курити, щоб довести, що ти мужчина. Потім 
намагаєшся кинути курити, щоб довести, що ти мужчина.

Вам не доводилося підходити до телефону, а у відпо-
відь чути дихання?

Ми всі кому-небудь здаємося дивними.

Боже, як я металася, щоб  тільки знайти саму себе.

Я пішла в любов, як в монастир.

На землі взагалі більше хороших людей, ніж нам зда-
ється! Я не розумію, як можна бачити лише зло.

Марґарет Мітчелл і її «Звіяні вітром»

Марґарет Манерлін Мітчелл  
(08.11.1900, Аталанта, штат 
Джорджія, США – 16.08.1949, 
там же) – американська пись-
менниця та журналістка. Наро-
дилася в родині адвоката Юджи-
на Мітчелла, який був ще й істо-
риком-краєзнавцем, і Марії Іза-
белли, яка була однією з перших 
леді міста і активною фемініст-
кою. У Маргарет було два брати.

Дитинство Марґарет мину-
ло в оточенні ветеранів  Грома-
дянської війни у США  1861 – 
1865 років, і родичів по материн-
ській лінії, які жили під час війни. 
Вразлива дитина завжди захо-
плювався історіями про Грома-
дянську війну. Її штат Джорджія 
тоді відокремився від США і був 
у складі бунтівного Півдня. Події 
знаменитого роману  «Звіяні ві-
тром» відбуваються саме в цих 
краях.  

У 1918 році  Маргарет вступає 
до престижного жіночого Сміт-
ського коледжу в штаті  Масачу-
сетс.  Не закінчивши його, повер-
нулася в рідне місто, отримав-
ши звістку про смерть матері від  
пандемії «іспанського грипу»  в 
1918 році. 

У 1922 році  Мітчелл стала 
провідним репортером газети 
«Атланта Джорнал». Того ж року 
вона виходить заміж за Беррі 
Кіннарда Апшоу. Перший шлюб 
Марґарет тривав  лише 10 міся-
ців. Беррі був схильний до ви-
пивки. Марґарет подала на роз-
лучення, хоч на початку XX сто-
ліття розлучення в південних 
штатах Америки було дуже не-
звичним.

Другим чоловіком Марґарет 
став Джон Марш, закоханий в 
неї вже багато років.  У 1925 році 
вони одружилися. Марґарет піш-
ла з газети, щоб зайнятися літе-
ратурною творчістю.

З 1926 року Марґарет писа-
ла свою  знамениту книгу «Звія-
ні вітром», абсолютно не будучи 
впевненою в своєму творінні. До 
1933 року Марґарет практично 
завершила свій роман… і схова-
ла його. І тільки через два роки, 
коли в Атланту приїхав Гарольд 
Летем, представник найбільшо-
го американського видавничого 
дому «Макміллан», що подоро-
жував по країні в пошуках нових 
літературних талантів, подруга 
вмовила Марґарет віддати йому 
рукопис. Протягом наступно-
го року Мітчелл провела кропіт-
ку роботу над текстом, особли-
ву увагу звертаючи на історичні 
деталі і дати. Роман  був опублі-
кований 30 червня 1936 року  і 
супроводжувався величезною 
рекламною кампанією. У 1937 
книга отримала Пулітцерівську 
премію, головну літературну на-
городу США. 

Незважаючи на численні про-
хання шанувальників, Марґа-
рет Мітчелл не написала більше 
жодної книги. Хоча згодом інші 
автори написали численні рома-
ни у продовження книги, які, зви-
чайно, і близько не були  за рів-
нем самому роману. 

11 серпня 1949 по дорозі в кіно 
Маргарет випадково  збив авто-
мобіль, через 5 днів вона помер-
ла, не приходячи до тями. Похо-
вали Марґарет Мітчелл на Оу-
клендському кладовищі, поряд з 
могилами батьків і брата. Чоло-
вік Марґарет, Джон Марш, помер 
від серцевого нападу, пережив-
ши дружину всього на три роки. 
Він був похований поруч із дру-
жиною.

Знаменитий роман «Звіяні ві-
тром» охоплює події в США з 
1861 по 1873 рік. Насамперед, 
це історія Громадянської війни  
1861 – 1865 років між промис-

ловими північними і південними 
землеробськими штатами Аме-
рики. На Півночі для роботи на 
заводах невигідно було тримати 
рабів, потрібні були вільнонай-
мані працівники, тоді як на Пів-
дні для роботи в полях ідеаль-
но підходили раби. В результа-
ті, у відповідь на вимоги Півночі 
про скасування рабовласництва 
південні штати спробували утво-
рити свою власну державу. І на-
віть утворили її на ці кілька років, 
Конфедеративні Штати Америки, 
зі своєю Конституцією, президен-
том Джефферсоном Девісом. 20 
грудня  1860 року зі складу США 
вийшов штат Південна Кароліна, 
а в наступні місяці – шати Міссі-
сіпі, Флорида, Алабама, Джор-
джія, Луїзіана, Вірдждинія, Ар-
канзас, Теннесі, Північна Каро-
ліна. Столицею КША стала сто-
лиця Вірджинії Ричмонд. Ці 11 
штатів займали 40 % всієї тери-
торії США з населенням 9,1 млн 
осіб, у тому числі понад 3,6 млн 
чорношкірих. 

Природньо, США у відповідь 
на розкол країни оголосили ві-
йну Півдню. Тим більше, на по-
саду президента США щойно 
вступив видатний політик Авра-
ам Лінкольн, який заявив про на-
мір скасувати рабство. Почалася 
війна, найтяжча і найбільш кро-
вопролитна в історії країни.

Головна героїня роману – юна 
Скарлетт О'Хара, ірландка по 
батькові, багатому плантаторові 
Півдня,  француженка по матері. 
На початку роману їй всього 16 
років. А далі перед читачем про-
ходить 12 років життя героїні, в 
тому числі 8 років уже по завер-
шенні війни, її непрості історії ко-
хання,  смерть рідних і близьких, 
боротьба за життя і виживання. 

Інші два головні герої – Ретт 
Батлер і Ешлі Уїлкс. Схожі тим, 
що обидва – молоді, красиві, ба-
гаті уродженці Півдня, але Ретт – 
цинічний і практичний, а Ешлі – 
мрійник та ідеаліст. Долі обох тіс-
но переплелися з долею Скар-
лет. 

…Пригадую, як я надто повіль-
но вчитувався, входив у роман. 
Перші десятки сторінок видали-
ся нудними, ці детальні описи 
передвоєнного Півдня,  ця роз-
тягнута, як спершу здавалося, сі-
мейна сага. І раптом роман по-
чав втягувати у свою магію, від 
читання важко було відірватися. 
І ця двотомна епопея, сумарним 
обсягом понад 1100 сторінок, чи-
талася вже на одному диханні. 

Може, секрет  роману ще й у 
тому,  про що сказала сама його 
авторка Маргарет Мітчелл. Ось 
її слова про роман: «це проста 
історія про абсолютно простих 
людей. Тут немає вишуканого 
стилю, немає філософії, мінімум 
опису, ні грандіозних думок, не-
має прихованих значень, ніякої 
символіки, нічого сенсаційного  –  
словом, нічого з того, що робило 
інші романи бестселерами». 

Тим не менше,  роман став не 
просто бестселером,  тобто дуже 
популярною книгою, а однією з 
вершин світової літератури. 

Пощастило і з екранізацією. 
Шедевром світового кіно став 
знятий за романом у 1939 році 
однойменний американський  
фільм. Режисер Віктор Флеммінг,  
в головний ролях – зірки світово-
го кіно англійка Вів`єн Лі та аме-
риканець Кларк Гейбл.

Цитати з роману:
Я не буду думати про це сьогодні, 

я подумаю про це завтра.

Смерть, податки, пологи. Ні те, ні 
інше, ніколи не буває вчасно.

Минулого не повернути. Помер-
лих не воскресити. Шляху зворотно-
го немає, треба йти тільки вперед.

Коли жінка не може плакати, це 
страшно.

Весь світ не в силах зруйнувати 
нас, і тільки самі ми зсередини руй-
нуємо себе.

Ввічливість не заважає навіть і в 
горі.

Ви любите говорити правду про 
інших – чому ж не любите чути 
правду про себе?

Людина не може рухатися впе-
ред, якщо душу її роз’їдає біль спо-
гадів.

Якщо цей тягар дістався мені, 
значить я зможу з ним справитися.

Багато лиха світу виникали від 
воєн. А потім, коли війна закінчу-
валася, ніхто, по суті, не міг до ладу 
пояснити, до чого все це було.

Ніхто з таким жаром доводить 
свою правдивість, як брехун, свою 
хоробрість  –  як боягуз, свою чем-
ність  –  як погано вихована люди-
на, свою незаплямовану честь  –  як 
покидьок. 

Я любила образ, який сама собі 
створила, і цей образ помер. 

Ну чому, щоб знайти собі чолові-
ка, потрібно зображати  з себе ду-
репу?  

Скарлетт, вам ніколи не приходи-
ло в голову, що навіть  безсмертна 
любов може зноситися? 

Публікації сторінки підготував 
Петро Антоненко
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Лауреат Нобелівської премії з літератури 2021 року Абдулразак Гурна
Нобелівським лауреатом з лі-

тератури став танзанійський 
письменник, який проживає і 
працює у Великобританії, Аб-
дулразак Гурна. Таке рішення 
ухвалила Шведська королівська 
академія в Стокгольмі, яка вже 
понад століття присуджує най-
престижнішу літературну наго-
роду світу. Як повідомляється в 
рішенні академії, прозаїк Абдул-
разак Гурна став лауреатом за 
«безкомпромісне та співчутливе 
розуміння наслідків колоніаліз-

му та долі біженців у прірвах між 
культурами та континентами».

Абдулразак Гурна народився 
у 1948 році  на острові  Занзібар 
(Африка),у родині мусульман 
арабського походження. У 1968 
році через антимусульманські 
прояви на Занзібарі  переїхав у 
Великобританію. З 1980 по 1982 
рік працював у одному з універ-
ситетів Нігерії. У 1982 році за-
хистив докторську дисертацію 
у Кентському університеті (Ве-
ликобританія), де згодом читав 

лекції про постколоніальну літе-
ратуру і творчість письменників 
– вихідців з  британських коло-
ній Східної Африки, Індії, Кариб-
ських островів. Зараз у званні 
професора  очолює аспірантуру 
кафедри англійської мови Кент-
ського університету. Абдулразак 
Гурна досліджував творчість та-
ких пост колоніальних письмен-
ників, як Зоі Уікомб,  Салман 
Рудші, Відіахар Сураджпрасад 
Найпаул. Став відповідальним 
редактором 2-томного збірника 

«Есе про африканську писем-
ність». Редактор журналі «Уаса-
фірі».

Написав романи: «Спогади 
про від’їзд» (1987), «Шлях пілі-
гримів» (1988), «Дотті» (1990), 
«Рай» (1994), «Захоплення 
тишею» (1996), «Біля  моря» 
(2001), «Дезертирство» (2005), 
«Останній подарунок» (2011), 
«Гравійне серце» (2017). Збір-
ник оповідань «Моя мама 
мешкала на фермі в Африці» 
(2006).

З антології «КОДЗІКІ» 

(початок VIII ст.) 

* * * 
По полях узміж 
стернями стелеться 
дикий верболіз. 
Лози звиваються, 
сльози проливаються. 

* * * 
Попід горою 
тонка билинонька 
никне додолу. 
Слізьми-дощем 

заплачеш 
ти ще за мною — 
той плач 

візьметься млою. 

* * * 
В полі Тойода 
молодая лобода... 
Було б милувать, 
як була ти молода! 
Та минулися года...

З антології «КОКІНСЮ» 

(початок X ст.) 

8 
Сонце весняне 
своїм любим сяєвом 
огорта мене. 
Чи знесу оту жагу? 
Голова моя в снігу... 
               (Ясухіде) 

38 
Коли не тобі, 
то кому я покажу 
цей сливовий цвіт? 
Колір той і запах той 
збагне одна – або ніхто. 
                   (Томонорі) 

52 
Минули літа: 
гнуть додолу старощі, 
сила вже не та... 
А на квіточку глянеш – 
молодим ніби станеш. 

170 
Похолоднілі, 
тихо у берег б’ють 
сивії хвилі. 
Вітер щось сумне співа, – 
чи не осінь наспіва? 
                   (Цураюкі) 

203 
Де осінній лист 
коло мого дому двір 
вкрив, немов поміст – 
чечeкала цикада, 
когось марно чекала. 

250 
Усяке зело 
тратить барву, 

йде у в’янь, 
мов і не цвіло: 
лиш хвилі білопінні – 
то квіти безосінні. 
                 (Ясухіде) 

273 
Чуден-дивен світ... 
Та невже я вже прожив 
аж тисячу літ? 
Не струсив іще й роси 
хризантеми гожий цвіт. 
                   (Сосей-хосі) 

367 
В далі безкраї 
далеко я мандрую, 
десь поза хмари – 
та всюди потаємці 
тебе лишаю в серці. 

412 
Гусоньки летять, 
вертаються із вирію, 
журно ґелґотять: 
ті, що разом літали, 
не всі в парі вертали... 

478 
Сніг поля вкрива. 
Зрідка пробивається 
догори трава – 
ледь-не-ледь і 
десь-не-десь... 
Так часом і ти прийдеш. 

542 
Весна настане – 
де який не буде лід, 
увесь розтане. 
Може, й я, кого люблю, 
тоді серце розтоплю! 

599 
Колись ті сльози 
були мов білі перли; 
минули роки – 
вони самі ту барву 
змінили на криваву. 
                    (Цураюкі) 

746 
Ох, мені смуток – 
став ворогом мені 
твій подарунок! 
Щоб не він – могла б, 
мабуть, 
тебе на хвилечку забуть. 

937 
Коли в столиці 
спита про мене люба, 
скажи їй, птице: 
де гори йдуть у хмари, 
сумує він без пари.

З японської 
класичної поезії

Переклав  Микола Лукаш

Світлана Алексієвич, лауреатка Нобелівської премії, 
білоруська письменниця українського походження

Світлана Олександрівна Алексіє-
вич (біл. Святлана Аляксандраўна 
Алексіевіч) народилася 31 трав-
ня 1948 р. Білоруська письменниця 
українського походження.

Лауреат багатьох міжнародних лі-
тературних премій. Лауреат Нобелів-
ської премії з літератури за 2015 рік. 
Пише російською мовою.

Народилася в Івано-Франківську в 
сім’ї сільських учителів. Батько – бі-
лорус, мати – українка. Дитинство 
провела в українському селі у Ві-
нницькій області.

Алексієвич: «Звичайно, я пам’я-
таю, що дуже важко жили бать-
ки. Батько ж був військовий, по-
тім довго сільським учителем. Я 
пам’ятаю запах волосся, пилу, ці до-
лини. Бабусю пам’ятаю дуже краси-
ву, з прекрасним голосом, як хату бі-
лили, як хліб пекли. Це дуже сильно 
пам’ятаю. Я завжди кажу, що пишаю-
ся, що в мене українська кров».

Після демобілізації з армії батька, 
радянського офіцера, сім’я переїха-
ла в Білорусь, де оселилася в селі.

Після закінчення школи працюва-
ла кореспондентом районної газе-
ти в Наровлі. 1967 року вступила на 
факультет журналістики Білорусько-
го державного університету, після за-

кінчення якого Світлану направили на 
роботу в районну газету міста Бяроза. 
Через рік отримала роботу в респу-
бліканській «Сельской газете», а зго-
дом – у журналі «Нёман» (орган Спіл-
ки письменників Білорусі).

Книги Алексієвич викликали крити-
ку з боку радянського режиму, пись-
менницю звинувачували зокрема в 
«пацифізмі, натуралізмі, розвінчу-
ванні героїчного образу радянської 
жінки» («У війни не жіноче обличчя», 
1985 р.).

Для написання «Цинкових хлоп-
чиків» Світлана особисто відвідала 
Афганістан, зустрічалася з колишні-
ми учасниками бойових дій та з ма-
терями загиблих воїнів. Після вихо-
ду книги 1989 року насунула чергова 
хвиля критики, що призвела до суду 
над Світланою Алексієвич та її кни-
гою у 1992 році, який, втім, було при-
пинено.

Ще одна із провідних тем письмен-
ниці – Чорнобильська катастрофа.

Алексієвич називають «блискучим 
майстром художньо-документальної 
прози».

Після окупації Криму Росією висту-
пила в німецькій газеті «Frankfurter 
Allgemeine» із засудженням росій-
ської політики щодо України.

Письменниця перебуває в опозиції 
до режиму Олександра Лукашенка. 
Живе і працює за межами Білорусі – 
в Італії, Швеції.

8 жовтня 2015 року Світлану Алек-
сієвич було відзначено Нобелівською 
премією з літератури «за її багатого-
лосу творчість – пам’ятник страждан-
ню і мужності в наш час».

Світлана Алексієвич – перший Но-
белівський лауреат в історії незалеж-
ної Білорусії; вона стала першим від 

1987 року російськомовним пись-
менником, що удостоєний Нобелів-
ської премії з літератури. Уперше за 
півстоліття премія була присуджена 
письменникові, який переважно пра-
цює в жанрі документальної літера-
тури; при цьому вперше Нобелівська 
премія з літератури присуджена про-
фесійному журналісту.

Одразу після нагородження Но-
белівською премією на прес-
конференції в Мінську Світлана Алек-
сієвич звинуватила Росію у вторгнен-
ні в Україну. «Це – окупація, це – іно-
земне вторгнення».

Вона зізналася, що плакала, коли 
бачила фотографії вбитих під час 
подій у центрі Києва в лютому 2014 
року. «Я люблю добрий російський 
світ, гуманітарний російський світ, 
але я не люблю російський світ Берії, 
Сталіна і Шойгу»,  сказала літератор.

Книги Світлани Алексієвич видава-
ли в Росії, Україні, США, Німеччині, 
Великобританії, Японії, Швеції, Фран-
ції, Китаї, В’єтнамі, Болгарії, Індії  (за-
галом у 19 країнах світу).

Ось деякі з цих видань: «У 
войны не женское лицо», «По-
следние свидетели», «Сто недет-
ских рассказов», «Цинковые маль-
чики», «Зачарованные смертью», 
«Чернобыльская молитва», «Чудный 
олень вечной охоты», «Время секонд-
хэнд: конец красного человека».

Вона є автором сценаріїв  21 доку-
ментального фільму і трьох театраль-
них п’єс. Вистави за її книгами стави-
ли у Франції, Німеччині, Болгарії.

Переклади українською: «Чор-
нобиль: хроніка майбутнього»,  К.,  
Факт, 1998; «Час second-hand (кінець 
червоної людини),  К.,  Дух і Літера, 
2014.

Телебачення, відеозв'язок і підводні човни: 
як Жюль Верн передбачав майбутнє

Французький письменник 
Жюль Верн (1828 – 1905) був 
невтомним мандрівником. 
Крім подорожей до Шотландії 
та Скандинавії, Верн відвідав 
США і побував на Ніагарсько-
му водоспаді. На власній яхті 
«Сен-Мішель-III» (у Верна змі-
нилося три яхти під цією назвою 
– від невеликого простого ри-
бальського баркаса, до цієї яхти 
довжиною 28 метрів з потуж-
ним паровим двигуном) він дві-
чі обійшов Середземне море, 
відвідав Португалію, Італію, Гі-
бралтар, Північну Африку. 

Ідея першого роману при-
йшла до автора завдяки другу 
Надару, який знаменитий тим, 

що зробив фотографію жан-
ром мистецтва. Зацікавленість  
фотографією призвела Нада-
ра до захоплення повітропла-
ванням. Він здійснив першу в 
світі аерофотозйомку – знімок 
Парижа з висоти пташиного 
польоту. Він міг годинами гово-
рити про аеронавтику. 

Натхненний цими бесіда-
ми, Верн вирішує – його пер-
ший роман буде про пові-
тряну кулю. Так у 1862 році 
з'явилися його «П'ять тижнів 
на повітряній кулі».

Незабаром з'являються 
«Подорож до центру Землі», 
«Діти капітана Гранта», «На-
вколо Місяця», «20000 льє 
під водою», «Навколо світу за 
80 днів», «Таємничий острів», 
«П'ятнадцятирічний капітан».

Він є автором 66-ти  при-
годницьких романів, п'єс, по-
вістей, за їх мотивами ство-
рено близько 200 екранізацій.

Жюль Верн працював по 14 
– 15 годин на день, який почи-

нався о п'ятій ранку, а закінчу-
вався близько восьмої вечо-
ра. Він продовжував писати 
навіть тоді, коли осліп і не міг 
ходити після важкого пора-
нення в ногу. Диктував заду-
мане помічникам.

Впродовж більше 40 років 
Жюль Верн публікував як мі-
німум одну книгу на рік. У лис-
ті видавцю зізнавався:

«Здається, я божеволію. Я 
загубився серед неймовірних 
пригод моїх героїв. Шкодую 
тільки про одне: я не можу су-
проводжувати їх.»

Зі 108 наукових передбачень 
письменника-провидця сьогод-
ні не виповнилося лише 10! Лі-
так, вертоліт, відеозв'язок і те-
лебачення, телефони, великі 
підводні човни, які здатні довго 
перебувати в плаванні, міжпла-
нетні подорожі, автоматичні 
гвинтівки, електромобілі – все 
це він описав ще в 19 столітті.

У романі «Париж у XX сто-
літті» Жюль Верн передбачив 

появу факсу, відеозв'язку, те-
лебачення. Але видавець по-
вернув Верну рукопис, обі-
звавши його «ідіотом». У ро-
мані «Незвичайні пригоди екс-
педиції Барсака» Жюль Верн 
передбачив змінний век тор 
тяги в літаках. 

Також його персонажі по-
бували в Україні. У рома-
ні «Упертюх Керабан» герої, 
щоб не платити мито на Бос-
форі, відправляються навко-
ло Чорного моря до азіат-
ського берега Константинопо-
ля. Перш ніж туди дістатися, 
вони побачать Одесу, Мико-
лаїв, Керч, Тамань, Крим.

А в 1892 році Жюль Верн 
побував на Закарпатті у се-
лищі Княгине з метою відвіда-
ти знамените місце падіння в 
1866-му році княгинського ме-
теорита. На основі побаче-
ного він створив роман, який 
красномовно назвав «Замок у 
Карпатах».

                            Сайт Знай
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Стріла поетичного слова
Чернігівці – в унікальній 
енциклопедії української поезії
Всеукраїнське товариство «Просві-

та» ім. Т.Шевченка спільно з видавни-
цтвом «Український письменник» на-
прикінці 2013 року видало дуже цікаву 
книгу «СТРІЛА. Суб’єктивна антологія. 
Українські поети ХХ століття». Під об-
кладинкою цього товстелезного тому 
(1100 сторінок) зібрана творчість 45 
українських поетів.

Антологія пройшла своєрідну апро-
бацію на сторінках центрального ви-
дання Товариства – столичного тиж-
невика «Слово Просвіти», де вона 
друкувалася з осені 2011-го по весну 
2013-го. 

Головний редактор газети, відома 
українська поетеса Любов Голота всі-
ляко підтримала цей проект і стала ре-
дактором книги. 

Титанічну роботу здійснив упоряд-
ник книги Володимир Базилевський. 
Відомий поет, критик, літературозна-
вець, перекладач, лауреат Національ-
ної премії України імені Т. Шевченка не 
лише впорядкував цю антологію, тоб-
то зробив відбір авторів та їх творів, 
а написав літературознавчі статті про 
всіх 45 поетів. Це абсолютно свіжий, 
неординарний погляд на їх творчість. 

Концепція антології в тому, що твор-
чість наших видатних поетів-класи-
ків, таких як Павло Тичина, Максим 
Рильський, Володимир Сосюра, Ми-
кола Бажан, Андрій Малишко, поста-
ла для нас мало відомими гранями. 
А ще в тому, що антологія представ-
ляє нам творчість поетів, які мало ві-
домі читацькому загалові,  – так уже 
склалося в нашій багатостраждальній 
історії, тінь якої накрила і нашу духо-
вність. Микола Філянський, Павло Фи-
липович, Юрій Клен, Михайло Орест, 
Володимир Свідзінський, Юрій Дара-
ган, Оксана Лятуринська, Наталя Ле-
вицька-Холодна, Галя Мазуренко, Іван 
Багряний, Святослав Гординський, 
Леонід Лиман, Леонід Полтава. А ще ж 
– більш відомі Микола Зеров, Михай-
ло Драй-Хмара, Олег Ольжич, Олена 
Теліга, Євген Маланюк. Блискучі пое-
ти, долі яких склалися непросто, у де-
кого й трагічно. Серед авторів антоло-
гії – поети Розстріляного відродження, 
в’язні радянських таборів, ціле гроно 
поетів української еміграції, діаспо-
ри, для яких вимушене прощання з 
рідною Україною, що часто слугувало 
порятунком від загибелі, стало життє-
вим і творчим випробуванням. «Роз-
січеною», роздвоєною вийшла і сама 
українська поезія ХХ століття. І бага-
то в чому закритою для світу, насампе-
ред для самих українців. Причому по-
езія надзвичайно високого рівня. 

Послухай-
мо самого 
Во лодимира 
Базилевсько-
го, котрий так 
говорить про 
ідею антоло-
гії: «Трива-
ла недоступ-
ність текстів 
у їхній повно-

ті й неспотвореності, догми часу, сте-
реотипи оцінок, ним породжених, інер-
ція сприйняття, як і багато іншого, при-
звели до таких викривлень і зміщень 
наголосів, що другорядне посіло роль 
головного, а головне обтиналося до 
лінійності стовпа». 

І ще одна важлива теза упорядника: 
«Не забуваймо: українська поезія ХХ 
століття вийшла з пекла. Це стосується 
й більшості поетів еміграційних, яким 
хоч і пощастило вислизнути з нього, 
але з незагойними опіками. Два рукави 
однієї ріки зблизилися, та не стали єди-
ною течією. Цілісністю. Осмисленим 
явищем. З прикрістю мусимо визнати: 
навіть поети в Україні поверхово обі-
знані з творчістю поетів діаспори. Зупи-
нилося на півдорозі й переосмислення 
підрадянської поезії».

Останнє взагалі є дуже важливим 
моментом. Тому, окрім названих вище 
класиків, в антології представлені з 
числа наших сучасників Василь Си-
моненко, Микола Вінграновський, Ва-

силь Стус, Леонід Талалай, творчість 
яких начебто й добре відома, але теж 
потребує свого прочитання. 

***
В антології представлені і поети, чиє 

життя і творчість пов’язані з Чернігів-
щиною. Зокрема, видання по-новому 
представляє нашого класика Павла 
Тичину. Ще одне ім’я – Микола Воро-
ний, один з яскравих представників 
національного відродження початку 
ХХ століття. Не так давно відійшов у 
вічність останній з неокласиків – Ігор 
Качуровський, у багатогранній твор-
чості якого помітне місце займає пое-
зія. Він теж представлений у книзі. 

Ось вірші з цієї антології.

Павло ТИЧИНА

* * *
З далекого походу
Вернувсь до мене брат.
Одкинув він рушницю,
На край стола схиливсь.

– Ой що ж ти, брате, бачив,
Кого ти там убив? –
Поглянув він на мене,
Поглянув, одвернувсь.

– Питаєш ти, що бачив,
Чи я кого убив, –
Мене, мене убили! –
Сказав та й заридав…

І зрозумів я: люди
Були звірми і єсть. –
О, що ви наробили,
Прокляті, на землі!
                          1914 –1915

Скорбна мати
ІІІ
Проходила по полю.
В могилах поле мріє –
Назустріч вітер віє –
Христос воскрес, Маріє!
Христос воскрес? – не чула,
Не відаю, не знаю.
Не буть ніколи раю
У цім кривавім краю.
Христос воскрес, Маріє!
Ми – квіти звіробою,
Із крові тут юрбою
Зросли на полі бою.
Мовчать далекі села.
В могилах поле мріє.
А квітка лебедіє:
О згляньсь хоч ти, Маріє!
ІV
Проходила по полю…
– І цій країні вмерти? –
Де він родився вдруге, –
Яку любив до смерти?
Поглянула – скрізь тихо.
Буяє дике жито.
– За що тебе розп’ято?
За що тебе убито?
Не витримала суму,
Не витримала муки, –
Упала на обніжок,
Хрестом розп’явши руки!..
Над нею колосочки
«Ой радуйся!» – шептали.
А янголи на небі –
Не чули і не знали.
                                 1918

Микола ВОРОНИЙ

Твої уста!..
І ти кляла!.. Твої уста,
Що про кохання говорили,
Посіла чорна клевета,

І ті уста… мене ганьбили!
Твої уста! Твої уста,
Що в поцілунках розцвітали,
Де сяла усмішка свята…
Мені прокльони посилали!
Нехай ти стала вже не та…
Чому ж вони не заніміли,
Твої уста? Бо ті уста
Ще не зів’яли, не змарніли!
              Чернігів, 1906 р.

Вечірні акорди
Сховався в морі сонця диск,
Огненний диск,
І в небо кидає свій блиск –
Кривавий блиск.

Зітхають хвилі в сивій млі,
В холодній млі,
І лізуть тіні по землі –
Смутній землі.

Останній промінь сонця згас,
Померк і згас.
Надходить мій скорботний час
 – Вечірній час.

І зла товаришка моя,
Нудьга моя,
Стискає серце, як змія…
Ох, як змія!

Самотнє серце сльози ллє,
По краплі ллє,
А гадина ті сльози п’є,
Жагучо п’є.

Кому повім печаль мою –
Нудьгу мою,
Що в серці глибоко таю,
Давно таю?

Вечірня зірка з-за гори
Мигтить згори…
Гори ж, мій світоньку, гори,
Хоч не гори!
                     Таганрог, 1918 р.

Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ

* * *
Мене колись не брала жодна сила,
І спробує, було, та не здола.
Я – з покоління, що війна скосила,
Із знищеного голодом села,
З народу, здесяткованого тричі,
З тих, кому смерть сто раз гляділа в вічі.
А потім став я мов забутий човен
На нерухомім плесі самоти,
Де тільки зрідка вітер, як Бетговен,
Торкав вербові клавіші-листи,
І музикою в тишині сумирній
Звучав останній смуток надвечірній.
І ось тепер, забувши давню вдачу,
Покинувши і човен мій, і став,
Мов раб, хилюся, малощо не плачу,
Твій слід цілую, на коліна став,
І вже не бачу світу за сльозами…
…Любов і смерть це – іноді – те саме…

* * *
Знов недобра огортає тиша
Контури незбагнених речей.
І стає темніша і смутніша
Таємнича прозелень очей.

Блякло-сірий лист додолу пада
В передсмертнім соннім забутті.
Можна все направити в житті –
Непоправні тільки смерть і зрада.

Тож колись забудеться й воно,
Що, крім нас, ніхто не має знати.
Хто б не завинив, та все одно –
Ще не мали ми такої втрати.

Мертве листя тліє на землі.
В небо змія запускають діти.
Краще вже не думать взагалі,
Щоб, буває, часом не здуріти.

Контури незбагнених речей
Огортає знов недобра тиша.
І стає темніша і смутніша
Таємнича прозелень очей.

Театр ім. Шевченка – 
на фестивалях

Львів: «Золотий Лев»
Карантин вніс корективи у фестивальне життя Чернігівського 

академічного театру ім. Т. Шевченка, і ми мужньо чекали, коли 
зможемо нарешті відновити  участь у фестивалях. І ось на по-
чатку теплого жовтня ми прибули до Львова на 32-й Міжнарод-
ний фестиваль «Золотий Лев».

Це не просто вуличний фестиваль, а театральна європейська 
традиція і один з найпрестижніших театральних форумів Украї-
ни. Щороку він перетворює Львів на величезну театральну сце-
ну. 

Цього року тут можна було побачити вистави світового визна-
ння, прем’єри, експериментальні постановки молодих театрів. 
«Золотий Лев» відбувався на наступних локаціях: театр Во-
скресіння, Перший театр, театр Лесі, театр ім. М. Заньковець-
кої, Довженко центр, площа перед Оперним театром. Окрім тра-
диційного показу вистав, цього року  були представлені покази 
відео версій вистав, які створювались в часи пандемії для по-
казу онлайн. 

Ми повезли львів'янам виставу у постановці молодої, але та-
лановитої  режисерки Анастасії Кузик «Наймичка». Кожен наш 
учасник поїздки отримав масу задоволення від перебування у 
цьому прекрасному місті, актори насолодилися  оваціями львів-
ського глядача. 

Також глядачі познайомилися із театральною творчістю оде-
ситів, киян, іноземних гостей із Угорщини, Польщі, Італії, Грузії, 
Канади, Ірану.

Сєверодонецьк: «СвітОгляд»
Вже стає доброю традицією участь театру  у започатковано-

му в 2018 році за сприяння Мінкультури України Всеукраїнсько-
му  театральному фестивалі «СвітОгляд», що проводиться у 
місті Сєвєродонецьк на Луганщині. Надовго запам’ятався ша-
нувальникам мистецтва блискучий виступ шевченківців на пер-
шому фестивалі «Світ Огляд» з музичною комедією «Ніч перед 
Різдвом» за мотивами повісті Миколи Гоголя. У вересні наступ-
ного року вистава «Комедія помилок» Вільяма Шекспіра здобу-
ла перемогу в номінації «Найкраще режисерське рішення»на ІІ 
фестивалі.

Цього року черні-
гівські артисти взяли 
участь у фестивалі з 
виставою «Прибор-
кання норовливого», 
за п’єсою сучасно-
го українського дра-
матурга Ярослава 
Стельмаха у поста-
новці заслуженого ар-
тиста України Андрія 
Бакірова (на фото).  

Захоплююче враження справила режисерська інтерпретація 
класичної комедії-фарсу, сповнена яскравого українського гу-
мору. Глядачі отримали справжнє задоволення від динамічного 
сценічного дійства, колоритних персонажів, музичного оформ-
лення. 

Раїса МІНЕНКО, 
керівниця літературно-драматургічної частини театру
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Петро АНТОНЕНКО

Бабине літо

– Киш! Не подохнете. Вічно го-
лодні. 

Марфа кишнула на курей, за 
якими й правда дверей не про-
чиниш. Так і норовлять влізти в 
сіни, а то і в хату. 

Кури без особливого переля-
ку посплигували з ґанку, даючи 
місце хазяйці.

Власне, ґанку, як такого, й не 
було. Отого високого заскле-
ного коридорчика з різьбленим 
карнизом і двома чи й трьох 
східцями. Притулити такий ґа-
нок до цієї перехнябленої хати 
було б, що горбатого до стін-
ки. Але як же в селі без ґанку? 
Тому перед сінешніми дверима 
у Марфи були вкопані чотири 
пеньки, а на них настелений не-
великий місток. На ньому було 
дуже зручно сидіти і видивля-
тись на вулицю. 

Уже либонь уп’яте сьогодні 
Марфа, змахнувши місток фар-
тухом, всідалась і дивилась за 
ворота. 

Сьогодні в селі храм. Взагалі-
то у них в Старосіллі два хра-
ми. Але перший на зимового 
Миколу, коли буває так захур-
делить, що собаку з дому не 
виженеш. Зате зараз, на Чудо, 
– благодать. Попервах осінь 
трохи налякала дощами й хо-
лоднечею. А тоді вщухло, наче 
змилувалось над людьми: по-
грійтесь, мовляв, востаннє пе-
ред зимою. 

Ані шелесне вітер. І літає ба-
бине літо. Пливе в сухому й чи-
стому повітрі на своїх тонюсінь-
ких білих крилах. 

З самого ранку Марфа вигля-
дає храмових. В останні роки 
уже просто так, за звичкою. Все 
рівно ж у празник нічого не ро-
битимеш. Тільки й клопоту, що 
погодувала порося й курей. Піч 
витоплена, зварено обід, сиди, 
грійся на сонці і роздивляйся 
крізь благенький паркан, що там 
робиться на вулиці. 

На їхній куток храмові приї-
хали вже десь у п’ять чи шість 
дворів. До Гриші, сусіда, дочка 
з чоловіком ще вчора з’явилась. 
Хороший зять Гриші трапився, з 
легковою машиною, серйозний, 
не п’яниця. Катря за ним, як в 
раю. Двох дівчаток привела. 

Марфа цю Катрю з отакісінь-
ких виняньчила. Дуся, Гриши-
на жінка, весь вік фершалкою 
в селі. Бувало, днями не стика-
лась вдома. Частюка забіжить: 
«Марфо, приглянь за малою. 
Я побігла до хворого». А Марфі 
що, хіба важко. Все рівно дому-
єш, особливо взимку, як роботи 
нема в колгоспі. Отак дівка по-
між двома дворами й виросла. 
Пішла в місто заміж, а Марфу 
не забуває. Як приїдуть на ви-
хідні, дивись, чогось і підкинуть: 
то крупи, то якогось пахучого 
перцю. І про Гришу гріх що ска-
зати. Допомагає, чим може. 

За Гришою далі  по вулиці 
Лавренчуки живуть. До них теж 
зять приграв з сімейством. Ці 
з сусіднього села, на мотоци-
клі. Добре, що зараз кругом ас-
фальт. От тільки як підвода яка 
проїде, так торохтить, наче ска-
жена. 

Он якраз Карпо з хутіра про-
гуркотів до Хартини. От що вже 
справний храмовий. І родичі 
вони з Хартиною через город 
навприсядки, якийсь двоюрід-
ний сват. А на храм з’явиться, 
хоч камінь з неба. Зараз припне 
коняку, посидить годин зо дві в 
хаті, вип’є три стакани самогону, 

з’їсть миску холодцю, а тоді зно-
ву на підводу, і поважно так, як 
міністр, додому. Щезне до того 
Чуда. Молодець. 

По вулиці гуркнула на мото-
циклі якась пара. До кого б це? 
Марфа толком не роздивилась, 
пролетіли, як навіжені. Зараз 
розплодилося стільки машин і 
мотоциклів, хоч не висовуйся на 
вулицю. 

Сонце підбилось під обід. 
Храмові якраз сидять по хатах, 
вгощаються. А за годину-другу 
повилазять на сонечко, на лави 
й колодки. Вулиця зарябіє хуст-
ками й кофтами, загомонить, за-
лускає соняшником. Туди ближ-
че до вечора там і сям почують-
ся хмільні пісні. Гарно ж і храм 
випав цього року – в неділю. По-
приїздило багато з міста, на ви-
хідні. 

… От кляті кури, ну просто 
ноги довбуть. Ще б залетіли на 
голову. Піти в хату чи що?

Ще одна підвода гупотить ко-
ваними шинами об асфальт. 
Біля Марфиного двору м’яко за-
вертає у спориш. Крупна гніда 
коняка упирається мордою в са-
місіньку хвіртку. 

– Го-тр-р-р! Приїхали, – до-
линуло з підводи. І вже у двір, 
до хазяйки: – Марфо! Храмових 
приймаєш?!

Марфа залопотіла до хвіртки, 
вірячи й не вірячи несподіваним 
гостям – двоюрідному брату і 
його жінці. 

– Павло. Проня. Приїхали. Ну, 
драстуйте, драстуйте. 

Павло кинув віжки на коня, 
обома руками впіймав і незграб-
но потиснув Марфину руку. З 
возу, встеленого сіном і карта-
тим рядном, з’їхала пов новида 
молодиця, Павлова жінка. Мар-
фа розчоломкалася з невісткою 
і заспішила: 

– Ну, давай, Павлушо, заїж-
джай. 

– Та мо’ й не треба, Марфо? 
Ми ненадовго, – озвалась Про-
ня. 

– Е ні, незручно. Гості, значить 
гості. 

Обережно розсунули переко-
шені ворітця і сяк-так заїхали. 
Підвода зайняла більше як пів 
двору. 

Павло розпряг коняку, при-
в’язав до возу, і гніда одразу ж 

встромилась мордою в запаш-
не сіно. 

– Так-с, драстуйте вам у хаті, 
– переступивши поріг, ще раз 
поздоровкався Павло. Так, для 
порядку, бо здоровкатись біль-
ше було ні з ким. 

Слідом у хату упливла Про-
ня. За нею спішила хазяйка, на-
сміло підштовхуючи невістку під 
руку. 

– Проходь, Проню, проходь. 
Не стій у порогах. 

– Да, приймай, сестро, а то 
ми, правду сказать, у тебе не-
часті гості. 

– Ох, нечасті, Павлушо. На че 
за сімома водами живеш. Аж за 
п’ять верст.

– Да воно ж таке діло. То те, 
то се. Зима-літо, зима-літо, як 
казав циган. Щоб не храм, дак і 
не здибалися б. 

Павло присів на лавку коло ві-
кна. Ця старезна лава тяглась 
вздовж усієї стіни — од мисника 
до покуття. За сорок з лишком 
років її вишмуляли штанами й 
спідницями, і жовта деревина 
блищала, як навощена. Така ж 
сама лава, тільки коротша, була 
попід причілковою стінкою, на-
впроти дверей. Зліва од вихо-
ду – піч, далі в кутку – невели-
кий полик, на ньому акуратно 
складена постіль, вкрита само-
робним покривалом. На поку-
ті в рушниках ікони, під ними в 
заскленій рамці набір картинок 
«Житіє преподобного Серафи-
ма Саровського». Зліва і справа 
од покуття на стінах кілька ра-
мок з фотографіями. 

Оце і вся Марфина хата, в 
якій не змінилось нічого од по-
заторішньої весни, коли Павло 
був тут востаннє. 

Марфа снувала од столу до 
печі, в комору, у погріб. На столі 
виросла трьох чверткова темно 
зелена пляшка, закоркована ку-
курудзяним качаном. З’явились 
миски з холодцем, тушкованою 
капустою, квашеними огірками і 
помідорами, салом, яйцями. 

– Ну, сідайте до столу та під-
обідаємо. 

– Да, воно таке діло, – кряк-
нув Павло, охоче посуваючись 
на покуть. 

– Ой, не видумуй, Марфо, на-
зносила, як на весілля, – кину-
ла Проня.

– Що вже я там назносила, 
скажеш. Ну, Павло, давай. 

Марфа налила братові чарку 
самогону, хотіла налити й Про-
ні, але та перехопила пляшку на 
півдорозі:

– Ой, Марфо, я такого й бо-
юсь. 

– Чого? Так зачекай, я зараз 
винця. 

Ледве встигли випити і трохи 
заїсти, як в сінях щось пошкре-
бло, рипнули двері, і на порозі 
з’явився сусід Гриша. 

– Драсьтє вам, з празником, 
– Гриша м’явся в порогах, наче 
роздумуючи, проходити далі чи 
тікати. В руці тримав невелику 
лозяну корзину. 

Марфа вихопилась із-за сто-

лу і заспішила до сусіда. 
– Проходь, проходь, Гришо. 

Якраз добре нагодився. Бач, хто 
приїхав?

– Я так і подумав, що Павло. 
Бачу, гніда у дворі. Давненько 
не показувався. 

– Ти не розбалакуй, а до сто-
лу, – командував Павло. – Нюх 
у тебе, брат, добрий. Якраз на 
чарку наспів. А що це у тебе за 
корзина?

–  Марфо, це я приніс корзи-
ну, ти просила. Сплів учора. А 
це ось Катря вкинула, привезли. 
Дріжджі і кульок якоїсь крупи. 

– Ти, брат, добрі корзини пле-
теш, – Павло налив Гриші чарку. 
– На базар можна. Га? Наплів, 
до зятя в машину і на торги. 

– Гидую. Зроду не базарував. 
І ти думаєш, у мене тих кор-
зин? Ось, Марфі приніс. Харти-

на ще просить, хто їй сплете? А 
в селі ж знаєш як, по-свійськи? 
Той дав карбованця, той пляш-
ку вина, хто взагалі нічого, а ко-
лись чимось прислужиться. 

– Їжте, їжте, Павло, закусюй-
те. Чим бог послав. 

– Не переживай, Марфо, сла-
ва богу, є на столі, – гудів Павло. 
– Ми люди прості, була б мис-
ка холодцю і шмат сала. Я тобі 
скажу, і не люблю всяких пунди-
ків. Торік потрапив на весілля до 
племінниці в місто. Так там як 
виставили на столах! Салати-
ки, патетики, кренделі… Не при-
думаєш, з якого боку його їсти. 
Або випивка. Горілок – прости 
господи, і з богатирями, і «Пше-
нична»…

– Кому що, а курці просо, – 
смикнула Проня. – Більше нічо-
го на весіллі й не бачив.

– А що, неправда? Слухай, 
Гришо, у тебе не буде сіна на 
продаж? 

– Нема. Я ж теличку зоставив 
на зиму. Стару думаю на той рік 
на базу. А що, у вас мало дали?

–Та я б купив пудів п’ятдесят. 
– От завели, про сіно. Храм на-

зивається, – встряла Марфа. 
– Так це ж діло житейське, – 

одбивався Павло. – А чого це ти 
зажурилась, Марфо?

– Я? Бог з тобою. Ви ж випи-
вайте, не дивіться на нас, ста-
рих бабів. 

– Яких бабів? Слухай, сестро, 
а чи не висватати тобі якогось 
дідка, такого, щоб не дуже стоп-
таного? 

– Де ти був тридцять років 
тому, сват?

– А де я був? Тут же й був. Ти 
в Старосіллі, я в Лукашах. По-
руч. Тридцять років! Цариця не-
бесна, коли вони й проскочили? 
Гришо, це ми в якому приганя-
ли ліс із Брянська? У п’ятдесят 
третьому?

– Ага. Плоти по Десні. А 
пам’ятаєш, як колодами прида-
вило отакенного сома? – Гриша 
розвів руки мало не на пів хати. 

– А Степан, пам’ятаєш? Чуєш, 
Марфо, покійний Степан Харти-
нин що було як вчудить. Гнали 
плоти, якраз під Трубчевськом. 
Припнули, повечеряли, звісне 

діло, трохи випили. От Степан 
як причепився: хочеш, Десну 
перебреду? А йому: ти що, дур-
нуватий? А він аж за петельки 
бере: я сказав, перебреду. За-
лазить в одних підштаниках у 
воду й пішов. Та не впоперек, 
а вздовж. Пройшов по косі ме-
трів триста, вилазить. Спльовує 
і головою трясе. Каже, бреду і 
думаю, чого воно Десна така 
мілка й широка? Не інакше, як 
заносить? Тут реготу. Говорять 
йому: це тебе, Стьопо, знову до 
пляшки заносить. 

– Він, бідний, царство йому 
небесне, і носом майже нічого 
не чув, – пригадала Марфа. – 
Колись приходить до Харкових 
на весілля, уже в свинячі го-
лоси, як добрі гості розходять-
ся. Прийшов готовий, п’яний в 
дим. Ну, хтось з мужчин назгрі-
бав обсмоктаних риб’ячих кіс-
ток, влив кружку води і Степа-
ну. А йому хоч би що: за ложку 
і сьорбає. 

– Ой, не сміши, – Проня зали-
лась, прикривши долонею рота. 

–  Марфо, – озвався Павло, а 
що то у тебе за зірка на ушулі 
прибита?

– То за покійного Михайла. 
–  Хіба у вас, Павло, нема та-

кого? – мовив Гриша. – Це тут 
сільрада постановила, як у дво-
рі колишній фронтовик чи хто з 
цього двору загинув, то приби-
вають. У мене теж є. 

– Ти бач, придумали. 
– Краще б їй нові ворота по-

ставили, а то як на ці прибива-
ли, ледь не розсипалися. 

– Гришо, годі тобі. Обідайте, 
Павлушо, Проню. Що це ми у 
празник завели?

– Ні, ти зачекай, Марфо. Гри-
ша правильно каже. Ти хто є? 
Ти солдатська вдова. Ми при-
йшли з фронту, Гриша прий-
шов, я прийшов, хоч і побитий, 
як собака. Нас баби діждались. 
Не смикай, Проню, я правильно 
кажу. А твого вбито, і ти весь вік 
одна. 

– Стерпілась я, Павло. 
– Н-не те ти, Марфо, кажеш. 

А ти, Проню, не скуби, я не 
п’яний. Тут свої, і я скажу. Ти, 
жінко, телевізор вдома дивиш-
ся? Дивишся. І хата у тебе, сла-
ва богу, не гола. І прожила ти за 
мужиком, дітей і онуків понянь-
чила. А що Марфа на віку поба-
чила? Норму буряків? Нормова 
баба, як каже бригадир. 

– Ти, Павло, не шуми. З голо-
ду ж не помираю. Пенсію да-
ють. Он торік колгосп шиферу 
наділив, хату перекрию. 

– Ага, перекриєш. 
– Цієї осені голова обіщався 

зробити. 
– Знаю я вашого голову. 
– І не кажи, – встряв Гриша. 

– Де його тільки взяли такого? 
У Марфи он і паркан сиплеть-
ся. Тут би десяток соснових лат 
і можна підшити. 

– Лат? Що тут балакати. Це 
ми зробимо. Я тобі, Марфо, ви-
пишу в лісі, поки ти од свого го-
лови діждешся. 

– Ой, випишеш, – підкусила 
чоловіка Проня. – Собі нічого 
путнього не виб’єш. 

– Випишу. Я сказав? Ану, Гри-
шо, глянемо, що там за пар-
кан? 

Павло розходився не на жарт 
і посунув свою половину до 
мисника. Махнув Гриші:

– Пішли. І покуримо ра-
зом. 
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Пономаренко (Кириченко) Любов Петрівна (нар. 
25 травня 1955 р., с. Іванківці Срібнянського району 
Чернігівської області) у родині вчителів. Член Наці-
ональної спілки письменників України з 1987 року..

Закінчила Ніжинський державний педагогічний 
інститут імені М. Гоголя (1978). Працювала вчитель-
кою Горобіївської та Іванківської шкіл Срібнянсько-
го району (1978 – 1984). Потім – на посаді завідувача 
відділу районних газет Чернігівщини та Київщини. 

З 1987 року мешкає на Полтавщині Працювала 
вчителькою, журналісткою. Нині  на творчій роботі. 
Мешкає  у м. Гребінка.

Автор виданих у Києві, Львові, Миколаєві  книг: 
«Тільки світу» (1984); «Дерево облич» (1999); «Ніч у 
кав'ярні самотніх душ» (2004); «Портрет жінки у профіль з рушницею» (2005); «Помри 
зі мною» (2006), «Синє яблуко для Ілонки» (2012).

Її твори увійшли до антологій: «Десять українських прозаїків. Десять українських 
поетів» (1995, новели), (1997: новели),  (2002: новели), в антології української «жіно-
чої» прози та есеїстики другої половини XX — початку XXI століття  (Львів, 2005),  у 
збірник «Оповідання'83» та ін. Твори друкувалися німецькою, японською, сербською 
мовами.

Відзнаки: Літературні премії –  «Благовіст» (1999); імені Олеся Гончара, Полтавська 
обласна ім. Панаса Мирного (2005),  Чернігівська обласна  ім. М. Коцюбинського (2016).

О смутку, старий кульгавий собако! 
Чому ти завжди маячиш попереду? Я 
бачу тебе й сьогодні, коли сідаю в  хо-
лодний вагон і  надихую на віконце у 
склі.  Коли потяг рушає, а з ним ру-
шає торговий люд – тітки зі шкарпет-
ками, пиріжками; цигани з липучими 
«здрастє», «а коло вас не зайнято», 
діди з мішками пластикових пляшок 
на продаж, студенти з планшетами 
і смартфонами, що мигають  хижим 
оком, мов хочуть напасти.

І коли вже рушаємо, відриваючи 
колеса від рейок, як  бинти з кров’ю, 
раптом хтось натискає стоп-кран, ва-
гон в агонії реве, захлинається, шу-
кає, де  впасти. Машиніст  вигукує по-
грози. Заходить з тамбуру хлопчина 
років  дванадцяти, гріє руку об руку,  
виймає з кишені сопілочку. І раптом 
запитує мене: «Тьо, а біля вас можна 
поставить  речі?» Від несподіванки я 
озираюся, місця поруч багато. Киваю, 
він заносить з тамбуру велику карта-
ту  сумку, такі сумки шиють у Польщі 
або в Китаї, ставить навпроти мене: 
«Хай побуде,  мені треба грати, а по-
тім я її заберу».

У хлопця червоні аж сині від холоду 
руки. Куртка на ньому завелика, не-
тепла, а чобітки повстяні, такі носять 
у бідних родинах. Треба б його зупи-
нити, але в мене немає  слів. Нехай 
грає, може ніхто не вдарить словом. 
Самоучка, таким вдається все з пер-
шого разу.

Малий пішов, його «Цвіте терен» 
змішався зі стуком коліс, завірюхою, 
гамором, сигаретним  димом. Ніхто 
не прислухався до мелодії, але одна 
бабуся мимохіть сплакнула. Я давно 
її знаю, вона щоранку ходить між ря-
дами, продає коров’ячі  ратиці, «це 
– за вісім, а це – за десять». Бабу-
ся підсідає до мене й шепоче: «Ма-
буть, сиротинка, може, йому дать хоч 
п’ятьорку?» Потім біжить за ним, ва-
гон здивовано відкрив пащеку (самі 
розсунулися двері) і так залишився 
стояти.

Моя хата по груди в снігу, в далеко-
му селі на Чернігівщині. Я навідуюсь 
туди щотижня. А в місті переживаю 
холоди в чужому кутку. І доки мене 
немає, хтось відмикає двері, поряд-
кує в моєму домі. Хтось перекидає 
фотографії в альбомах. На тих знім-
ках – мої батьки молодими, ще між 
ними співає квітка. А потім, через со-
рок літ, коли батько їхатиме на ліку-
вання, вони обнімуться на веранді, у 
нього випаде з руки ліхтарик. Після 
інсульту він мало що розумів, але той  
останній ліхтарик подарує матері на 

прощання.  Я їх сфотографую, і біль-
ше вони не  зустрінуться...

Ці фото переглядає чужа людина, 
що випалена зсередини. Самотня,  
приречена, кинута напризволяще. 
Та людина читає мої листи, які по-
чинаються словами: «Люба Пташеч-
ко», і спопеляє своє нещастя чужою 
любов’ю.

О смутку, стара кульгава псино! Ти 
чимчикуєш попереду, озираєшся, ви-
шкірюєш зуби. Знаєш, що мене че-
кає: нахолола хатина, сніг на горищі 
і місце в останнім вагоні. І ти плетеш-
ся слідом, лизькаєш променем щоку, 
припадаєш чистим полем до ніг…

У дизелі тепло, нагрілося, кондук-
тор бере гроші за проїзд. За вікнами 
річка з порожніми  берегами і товщею 
льоду. Вітри галасають, шапки розгу-
бивши в сугробах. Лісосмуги з надри-
вом  граків, з  вірьовками хмелю, що 
звисають, мов розпач, який я зрости-
ла. А потяг гуркоче, і шпали – то кон-
тури зрад.   

Заходить хлопчина з сопілкою, 
повз мене кудись простує. Кажу, по-
вернися, тут  сумка твоя залишилась. 
Обличчя його, немов лик  потаємного 
свідка. Все знає, все бачить, а підпис 
ніде не поставить. Він точно не звід-
си, питаю, чи їсти не хочеш?

По тому запала мовчанка. Вагон 
спорожнілий застиг. На вікнах крапли-
ни, чи сльози квапних кілометрів. Ще 
скрикнув якийсь маневровий, огриз-
нулися гальма й по всьому. І раптом 
хлопчина почав говорити до шибки:

– Снаряд влучив  в дім наш,  тато 
й мама в руїнах лишились. А ми із 
сестрою були в іншій кімнаті. Її тіль-
ки з ліжечка аж до стіни  швиргонуло. 
Вона не прокинулась навіть і не за-
кричала.

– А з ким же сестричка?
– Ні з ким. Ліза їде зі мною.
– Так де ж ти її залишив? У якому 

вагоні і з ким? Чи вона там не плаче?
– Не плаче. І досі ще спить.
По тому хлопчина картату відкрив 

свою сумку. На подушці лежала ди-
тина, іще немовля. Рожева кофтина, 
червоні смішні чобітки.  У  застиглих 
очах її світ зачаївся розпростано. Він 
прикрив її хусткою теплою. Каже:

– Не бійся. Ми скоро доїдемо, там 
нас зустріне бабуся…

А дівчинка вже аж по той бік зими 
чеберяла. На неї роса золотиста із ві-
ття спадала. Її колихали зірки і носи-
ли хмарини в подолах.

О смутку! Кульгавий, старий і гор-
батий собако. Куди ти?

Прелюдія для сопілки

Петро АНТОНЕНКО

Бабине літо
Двері за чоловіка-

ми зачинились. 
Проня знизала плеча-

ми:
– Оце ще. Як вип’є – море 

по коліна. Випишу, привезу. 
Слухай побільше. Ну, як ти 
поживаєш, Марфо?

– Аж як: живу, до смерті 
не доживу. 

Марфа шморгнула носом 
і витерла фартухом сльозу. 

– Що поробиш, Марфо. 
Судьба. Ти думаєш, і я отак 
одраювала, як отой анти-
христ каже? 

–Та я знаю, Проню. П’є?
– П’є потроху. Кажу, як 

проспиться: Павло, доки 
його пиячити, сьомий деся-
ток уже. А він: хіба я вже та-
кий п’яниця? Воно ж і прав-
да, ума не пропиває. Зна-
єш, він фуражиром, коняка 
в руках, підвода. Тому щось 
підвіз, тому город виорав, 
от і могоричі. 

–  Ти вже на нього не на-
падай. Він мужик роботя-
щий. І у тебе хоч який, а 
хазяїн в хаті. А тут живеш, 
хліб жуєш. Спасибі Гриші, 
Дуся покричить на нього, 
от він і помагає потроху. То 
корзину сплете, то сапу по-
клепає. А я їм дрібну карто-
плю віддаю. Так і живемо. 
Ну, де вони там ходять? 

Марфа пішла на вулицю, 
погукала чоловіків. 

– Я глянув і зразу сказав, 
що там нема ні одного пут-
нього стовпчика, – озираю-
чись у сіни, доказував Павло. 

– Ну, да воно й таке, – 
піддакував за його спиною 
Гриша. – З десяток би дубо-
вих стовпчиків. 

– А ще краще бетонних. У 
вас тут на лузі ніде не валя-
ються? 

– Звідки? Хіба меліорато-
ри погубили?

– А я про що. Глянь, ко-
лись підскочу. 

– Годі вам про той паркан, 
– втрутилась Марфа. – Сі-
дайте. 

Марфа всадовила гостей 
за стіл і заходилась підсо-
вувати страви. Налили ще 
по одній. Проня блиснула 
з-під лоба на чоловіка, той 
зробив вигляд, що не помі-
тив, і, скривившись, замах-
нув свою чарку. Гриша ков-
тнув раз, поставив на стіл і 
засовався:

– Так я теє, пішов, зна-
чить. А то хазяйка подумає, 
пропав десь.  

– Нічого не подумає. Сиди, 
– рубонув долонею по столу 
Павло. – Ми ще до тебе піде-
мо храмувати. А чого це при-
тихли? Ану, давай, Марфо, 
заспівуй. «Цвіте те-герен, 
цвіте терен. А цвіт ого-пада-
гає». 

«І хто з любо-ов’ю не зна-
ється», несміло підтягла 
Про ня. 

«Той горя-га не зна-гає», 
загудів Гриша. 

«А я, мо-олода дівчи-
на…», бився в шибки Мар-
финої хатини грубуватий го-
лос Павла. 

«Та й горя-га зазна-га-
ла…», підпрягались Проня 
з Гришою. 

Павло поклав ліву руку 
на коліно, а право поставив 
сторчма, упершись кулаком 
в стіл, і коли брав верхи, 
важко, наче косив, здава-
лось, от-от продавить сто-
ла своїм кулачищем.  По-
руч виводила Проня, за нею 
– Гриша, закинувши голову 
на ліве плече. 

Марфа сиділа, підперши 
щоку рукою, і не то співа-
ла, не то ворушила губами 
в лад пісні. Її зморщене за-
смагле обличчя, підсліпу-
ваті вицвілі очі світились 
якоюсь дивною благодат-
тю. 

Пісня вляглась так само 
швидко, як і вихопилась. 
Тут же затягли «На городі 
верба на яр похилилася», 
потім «Ой, гиля, гиля, гу-
соньки, та й на став». 

– О, друге діло, – повесе-
лішав Павло. – А то наче… І 
не вішай голову, Гришо. Ка-
жеш, жизнь багата, а не ве-
село? Може, брат, через те, 
що з ярмарку їдемо, а не на 
ярмарок? А ти плюнь на оте 
багатство. Всього не забе-
реш з собою на той світ. 

– Воно, Павлушо, і зовсім 
нічого не забереш. Та вже 
якось запрігся змолоду. 

– Не про паркан, так про 
поминки, – обізвалась Про-
ня. – Чи у вас другої розмо-
ви нема?

– І то правда, – підтри-
мав свою половину Павло. 
– Що це ми загули «за упо-
кій»? Ми ж іще слава богу. 
То тільки отакі розумники, 
свистуни такі, як ваш голо-
ва, думають, що вони – пуп 
землі, а нас – туди…

Павло махнув рукою, по-
казуючи, куди саме, і пере-
кинув пляшку з самогоном. 

– О, де п’ють, там і ллють, 
– зраділа Марфа. – Нічого, 
я зараз приберу. 

– Дак я піду, – зіп’явся 
Гриша. 

– Куди? Гуляй, що у тебе 
– худоба непоєна? – ловив 
його за рукав Павло. 

– Ні, Павлушо, я й так за-
стряв. Приходьте до мене, 
посидимо. 

– Зайдемо, чого ж. Ти, 
Гришо, мою сестру не обі-
жай, вона й так…

Зачинились двері, і в хаті 
на якийсь час залягла мов-
чанка. Сухий і кострубатий 
Гриші наче поніс з собою 
щось тепле, спокійне, храм-
не. 

Поговорили про те, про 
се. Павло бідкався на за-
вфермою, нахвалявся кину-
ти к бісу своє фуражирство. 
Хай тоді той розумник по-
шукає кого. Марфа розказу-

вала, як на тижні приходи-
ли до неї школярі, наносили 
води, яблука позбирали. А 
одна, цибатенька така, пи-
тає: «Ви, бабо, сліпі чи зря-
чі?»

Павло похвалився, що 
його син, той, що в райцен-
трі, надумався будуватись. 
Нажився в казенній. Батьку 
тепер крутись. 

А Марфі недавно паспорт 
виписали. «Кажу: нащо він 
мені, старій бабі? Вік про-
жила, а там уже й так при-
ймуть».

– Що, Марфо, будемо по-
маленьку рушати, -- мовила 
Проня. 

– Чого ти так спішиш? Гу-
ляйте. 

– Еге, і правда, – буркнув 
Павло. – Куди спішити?

– Як це куди? Поки ще до-
пхаємось. Тобі скоро пора-
тись на ферму. 

– Ех, жизнь. А мо’ б я хо-
тів хоч раз плюнути на той 
фураж? 

– Годі вже, завівся. Спа-
сибі, Марфо, за все. Хоч би 
й ти коли навідалась, тут же 
автобусом півгодини ділов. 

– Ой, куди його там. А 
може якось. Нас тут і рідні 
зосталось. Того вбито, той 
помер, те кудись заїхало. 

… Уже запрягши коняку, 
Павло раптом загадав: 

– Ох ти, треба ж було б 
зайти до Гриші. Пообіцяли. 

– Коли його заходити, – 
змахнула руками Проня. 

Павло смикнувся, як гні-
да, на яку вдягли оброть, 
крякнув і взявся за віжки. 

– Ладно вже, колись, дру-
гим разом. 

Викотили підводу з двору, 
попрощались. Ковані коле-
са заляпотіли по асфальту. 

Марфа причинила хвірт-
ку, побрела в хаті. Трохи 
прибрала на столі. Потім 
задивилась на фотогра-
фії, густо потулені одна до 
одної за склом. Он Павло, 
молодий, у воєнній формі. 
Далі покійна сестра, племін-
ник. А ось і Марфі зі своїм 
Михайлом. Одна-єдина кар-
точка зосталась од чолові-
ка. Це в сорок першому зні-
мались, літом, перед самою 
війною. Гарний був Михай-
ло. Все сміявся: ще наживе-
мось, Марфо, купу дітей за-
ведемо…

Марфа подалася в комір-
чину, налапала дерев’яний  
ківш, виструганий колись 
Гришою, і зачепила з клун-
ка трохи зерна. Вийшла 
надвір, сипнула курям, які 
хутко накинулись на збіж-
жя. 

День дзвенів густою на-
стояною тишею. Сонце сто-
яло ще високо і поливало 
землю останнім теплом. Лі-
тало бабине літо… 

1982 р.

Любов ПОНОМАРЕНКО
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СТРУНАСТРУНА Чернігівщина

Володимир ФРИЗ

Лілія ЧЕРНЕНКО

Володимир Іванович Фриз народився 5 липня 
1948 року. Заслужений лікар України, завідуючий 
відділенням ендо проте зування Чернігівської 
місь кої лікарні № 2. Один із провідних фахівців 
України  в цій царині медицини. Пише прозу і 
вірші, в тому числі поезії польською мовою. 
Лауреат обласної літературно-мистецької  пре-
мії імені Леоніда Глібова (2017 р.), встановленої 
у 2002 році літературною спілкою «Чернігів» 
та журналом «Літературний Чернігів». Йо-
го оповідання з циклу про Київ – «Історії 
неповторного Подолу» друкувалися в номерах 
1 і 6 нашої газети.

Осінь
Тихе шелестіння листя, загадковий шепіт сме-

річок, якийсь спокій та сум нагадували, що йде 
осінь. Спокій. Та чи є він, той спокій? Раптовий 
подих вітру, що злетів десь з-за полонин, стре-
пенув важке гілля смерекове, загойдав його так, 
що відізвався важким зітханням. Осінь, прошу-
міло букове листя і замовкло. Осінь підхопи-
ла боязко осика і, ніби пригадавши про ту не-
приємну осінню сльоту та холод, зашепотіла з 
тремтінням — осінь. Наче на знак згоди, захи-
талося верховіття букове та смерекове, через 
мить завмерши в скорботнім задумі. 

Так, настала осінь, той сумний час, коли при-
рода, віддавши все, йде на спочинок. Кожна 
осінь відходить назавжди, але щоб знову дати 
життя, дати нову весну, інше літо, дати дорогу 
наступній осені. Заради нового відходить старе, 
розлука народжує зустріч, а смерть, як не див-
но, творить життя. Та чи завжди воно так?

Знову все стихло, але лиш на мить. Несподі-
вано для цієї пори вдарив грім, а, може, вибух. 
Невпевнений гуркіт відізвався луною в горах, а 
потім, заплутавшись у смерековому гіллі та бу-
реломах, замовк.

Зі старої, життям покрученої, кістлявої і давно 
висохлої смереки, що одиноко стояла на киче-
рі, злетіло вороння. Пронизливо каркаючи, за-
кружляли вони над стареньким, притуленим до 
гори обійстям бойка Івана. З-під порослої мо-
хом, пошарпаної вітрами та зливами стріхи на 
гори з сумом дивилися два маленькі віконця, 
в яких одиноко блимало світло життя, що віді-
йшло. В хаті, переборюючи темряву ночі, горіли 
свічки, кидаючи на стіни химерні тіні. На подвір’ї 
жалібно завив пес. Світло здригнулося і впа-
ло на стіну, де з фотографії дивився загадко-
во усміхнений хлопець. Скільки цій фотографії? 
Не так багато, скоріше мало, але це час довжи-
ною в життя. Це та мить між минулим і теперіш-
нім, початком і кінцем. Мить, переповнена безкі-
нечними стражданнями, муками і горем, серед 
яких короткі епізоди щастя і радості губляться. 
А що воно дало, що залишило, те життя? Гли-
бокі зморшки на обличчі та порепані від важкої 
праці руки, що зараз, схрещені на грудях, три-
мають блимаючу свічку?

Життя відійшло, щоб дати нове? Ой, чи це 
так? А, може, щоб втратити останнє, покинути 
все і зникнути назавжди, залишивши недовгий 
слід у пам’яті ще живих.

Жалібною мелодією заплакали трембіти, спо-
вістивши горам, що нема більше Івана, як ко-
лись, прориваючись через автоматні черги, спо-
вістили, що нема більше його двох синів, а по-
тім і жінки, котру на муки забрали совіти.

Пішов дощ, дрібний та холодний, підхопле-
ний вітром, ударив по шибках, скорботно сльо-
зою стікаючи по склі. Йшла осінь.

                                                        2.09.1973 р.

Народилася в Білорусі на Ошмянщині (Гродненська область). Понад  тридцять років 
мешкає в Прилуках на Чернігівщині. Працювала завідувачкою районного відділу культури, 
кореспондентом обласних газет, на прилуцькому телебаченні. Пише українською, білоруською, 
російською мовами.

В її  доробку документально-художня книга про гріх і провину  малолітніх злочинців «Зона 
грає блюз».  Їй є що сказати про цих хлопців,  бо майже  20  років    викладала  літературу та 
естетику в Прилуцькій виховній колонії для неповнолітніх злочинців, була  редактором єдиного 
серед вітчизняних пенітенціарних закладів друкованого літературного альманаху «Горизонт».

Видала в Україні  книги: «Красавік кохання», «Торішній дощ», «Жінка, яка дещо знає», «Відьма 
з майбутнього», «На берегах любові», «Від берегів Десни до Сожу», «Ми всі – подорожні», 
«Матушка  Віра: «Ми всі – Бога», «Густинські етюди», «Медитації»,  «Ігуменя», «Тепла церква Стрітення Господня», «Прощена 
неділя», «Єва в пошуках Адама», «Янгол на порозі», «Фрески»,  «За годину до раю», «Букет бузку для Ісуса»...  Половина з них – 
двомовні, українською та білоруською  мовами. 

Лауреат міжнародних  премій: журналістської імені Василя Стуса; літературних – імені Коцюбинсь кого, Гоголя, Сковороди, 
Куліша. Неодноразовий переможець обласного конкурсу «Книга року». Нагороджена  медаллю  імені білоруського класика Максима 
Богдановича (Національною Спілкою письменників Білорусі). 

Є упорядником та редактором  книг поезії та прози молодих прилуцьких авторів. Її твори увійшли  до  колективних збірок, 
виданих в Чернігові, Києві, Мінську, Гомелі. Друкувалося у  журналах «Сучасність», «Київська Русь», «Радуга», «Сіверянський 
літопис», «Густинський вісник», «Літературний Чернігів»; «Форум» (Росія); «Білорусь», «Апостроф», «Літературна Гомельщина» 
(Білорусь); «Соборність» (Ізраїль); «Ятрань» (Київ – Нью-Йорк).  У видавництві «Мастацька література» (Мінськ, Білорусь) у 2008 
році вийшла її повість «Смарагдове намисто», у 2016 – «Єва в пошуках Адама» білоруською мовою. 

Білоруска за походженням, українка за духом. Член Національних Спілок письменників України (з 2002 р.), Білорусі (з 2007 р.). 

ТАНГА
Пахне лета чымсьці шалёным,
У рамонках – танга стракоз,
Танец страсці, усіх улюбёных,
Мне шчасліва, нават да слёз…

Я яшчэ шчаслівай пабуду:
Ты прабач мне, і ты – павер,
Адыйду ад цябе, забуду…
Можа потым, а не цяпер.

Загублю вясельны пярсцёнак,
Жыць пачну ў самой цемнаце,
Не кранай жа цвету рамонак –
Хай пакуль яшчэ пацвіце!

Танга льецца, як танга льецца!
І прароча пяшчоту мне.
І нікуды пакуль не дзецца
Ад кахання – яно ў цане.

*   *   *
Вы ёсць. Вы недзе там,
як ціша над ракою.
Я не вазьму – аддам,
не крыкну – супакою.

Хай птушкі ўсіх разлук
лятаюць у паветры,
крануся  Вашых рук
праз землі-кіламетры.

Я ластаўкай кружу
Над Вамі ў непагоду.

Спяваю ці тужу –
Са мною Вы заўсёды. 

Хапае дум і слоў
У сонца і ў маланках,
мой  Млечны Шлях ізноў
рассыпаўся над ганкам.

Вы – самы лепшы з тых,
хто ёсць на белым свеце –
мой самы ціхі  ўздых, 
начных радкоў  суквецце. 

На тым канцы зямлі
Хай Вам шчасліва спіцца!
Вам высцелю шляхі
ласкавай медуніцай!

Я маю пра запас 
святла для свайго сэрца –
я помню, помню Вас,
і сэрцу ўсё  пяецца…

*   *   *
Насніла:
у цябе была жанчына.
Варыла каву
і цябе чакала,
шукала бед сваіх,
трывог прычыну,
журботна у люстэркі 
паглядала,

вязала шалік
і падлогі мыла.
Хадзіла, нудзілася,
штось там прала.

І аж да рання 
у самоце стыла.
Прачнулася:
сябе у ёй пазнала…

*   *   *
У саламяным 

зграбным капялюшы
На фота мамачка стаіць мая.
Каб вобраз сонечны мне 

не парушыць,
Пяшчотна фота я да рук узяла. 

Зусім на фота мама маладая,
Шчаслівая – ні гора, ні бяды…
Такой я маму нават і не знаю –
Скарэй з цяжарам клопатаў, 
журбы. 

Жыве далёка, нават – за грані-
цай.
Там – буслы, верас, 

сівізна бяроз…
Што маме доўгай ноччу 

недзе сніцца?
Хай хоць бы вецер 

вестачку прынёс!

За маму сэрца і баліць, 
і тужыць –

Так не хапае мне яе цяпла!
…Нядаўна у прыгожым 

зграбным капялюшы
Такой жа маладой і я была.

ЖАЛЕЙКА
Што боль і шчасце?
Майго астрога 
Вы не чапайце,
Ідзіце з Богам.

Агонь начлежны
Мяне пакліча 
У свет бязмежны,
Дзе птах курлыча,

Дзе пыл гасцінца,
Як пудра клейкі,
Дзе мама сніцца
Пад плач жалейкі,

Дзе прывід шчасця
Уцячэ ў завулак.
Крыжоў распяцці,
Дарожны клунак.

Усе потым будзе
(жыццё, як песня):
Цымбалы й бубен,
Зязюля ў лесе,

І пах настурцый 
Пад роднай хатай,
Куды заўсёды
Вярнуцца варта…

Наталка ФУРСА

Наталка Фурса народилася 1964 року в Полтаві, але раннє дитинство провела на Ічнянщині, в с. Більмачівка, 
тож своєю малою батьківщиною вважає й чернігівську землю. У 1971 році сім’я перебралася на Полтавщину, 
на іншу гілку родового дерева, – в селище Ромодан, що на Миргородщині. Закінчила факультет журналістики 
Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Працювала журналісткою у ЗМІ, редактором у видавництвах 
Києва та Київщини, довгий час жила у Полтаві. З 2011 року знову мешкає в Ромодані, на творчій роботі.

Автор поетичних книжок «Окрик» (Київ, 1993), «Дар Любові» (Полтава, 1997), «Страсті по Страті» (Полтава, 
2000, 2001), «Необлітане небо» (Полтава, 2002), «Нічого, крім повторень» (Київ–Хмельницький, 2004), «Пилок і 
пил» (Полтава, 2015), а також книги малої прози «Зінське щеня» (Полтава, 2017). 

Член Національної Спілки письменників України (1997) та  Асоціації українських письменників (2001).
У серпні 2020  року в полтавському видавництві «Дивосвіт» побачила світ сьома поетична книжка Наталки Фурси під назвою «…ані 

вирію, ані скиту…».  Перша презентація цієї книжки пройшла на початку вересня в Чернігівській центральній міській бібліотеці ім. М. 
Коцюбинського». Вірші з  книжки друкувалися в № 2 нашої газети.

А це вірші з рукопису нової книжки. Написані буквально за останню декаду вересня.

***
Я Вас два дні любила… Так ліхтар
погаслий любить серед ночі – 

клена,
що світиться осіннім 

сокровенням,
палкі слова стискаючи в устах.

Ви їх не відпускали у політ –
хоча вони пекли Вам серцевину...
Смиренне, прохолодне і невинне,
Ви тільки сяйво віддавали в світ.

А я ховала у в’язку пітьму
жадобу крадія і скупість злидня…
Я Вас два дні любила – ненаситно,
як люблять в чарі й чадному диму!

Я знала: ненадовго ця мана…
Я знала: скоро стане голо й чорно,
і нас обох липкий туман огорне, 
а потім поховає пелена…

Спасибі Вам за довгу світлу зиму…
за те, що студить жар 

і гріє згар…

Я Вас два дні любила – як ліхтар
погаслий 
            любить 
                    промінь незгасимий...

***
Сніги не впали – й не розтали.
Нема ні криг, ні кришталю.
…Я Вас ніколи не кохала,
але любила – і люблю.
Наш квітень не розквітнув – 

вицвів,
віддавши пахощі джмелю.
Та Ви ж бо знаєте різницю
між «не кохала» і «люблю».

Не в’яне сонце – бо не сонях.
Хміль не блукає во хмелю.
Я Вашу стежку на долонях
не прочитала – та люблю.
Стелилась осені солома – 
шлях зупинити журавлю…
Ви десь за обрієм – і тому
я навіть обрій той люблю.

Мені ніколи Вас не мало.
Ніч не минає – бо не сплю…
Я Вас ніколи не кохала,
але любила – і люблю.
І це моє маленьке щастя 
Вам не розбити без жалю,
бо, може, й правда, що не Вас я,
а лиш любов свою люблю…

***
А як тебе затримувати? Йди.
А чим тебе в’язати, і навіщо?
Мій часе, ти прямуєш в холоди,
а холоди завжди правдиві й віщі.

А може, ти нікуди і не йдеш…
Це холоди ідуть сюди, на зміну
теплу, яке втомилося з одеж
вилущувати наші серцевини,

махнуло чи рукою, чи крилом:
хай буде так, як є: добро і зло,
зима і літо… 

світ такий смугастий…

Натягує нове на себе тло,

як ковдру, час – якого не було,
не є й не буде, і нема де вкрасти.

***
Люблю твоє повернення – й своє…
це вгадування-впізнавання 

в тиші…
і обережну радість: ми ще є!
й надію обережну (що рідніші).

Ця кревність, що мовчить, 
але трима!

Ці пальці понад прірвою у житі,
що тягнуться фалангами всіма
назустріч – щоб, торкнувшись, 

затремтіти…

Та знов вони спиняються за мить:
цей страх – як вітер! – 

шарпає блакить…
ця згадка, що стримить –

 як протяг – в спині…

Люблю це поривання – я до ми,
коли вогонь вгортається в дими,
коли дими прострілює проміння…
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Фільм «Вавилон ХХ»

Ярослав Гашек (30. 04.1883, Прага – 3.01.1923, Липнице-над-Сазавою) – видатний 
чеський письменник. Автор одного з шедеврів європейської літератури XX століття 
– роману «Пригоди бравого вояка Швейка», блискучої сатири на  Австро-Угорську 
імперію, в складі якої була і рідна письменникова Чехія. Жовтий і чорний – кольори 
прапора Австро-Угорської імперії. Письменник постійно критикував  цю імперію, її 
бюрократію. 

Розмова з горжицьким 
градоначальником 

Боюся, щоб горжицький 
градоначальник на мене не 
розгнівався. Але що поро-
биш! Напиши я, що справа 
була в Коліне, Кутній Горі чи 
Чеських Будейовицях, обра-
зилися б тамтешні градона-
чальники. По всій Чехії і Мо-
равії градоначальники, за ма-
лим винятком, схожі один на 
одного, як рідні брати, хіба 
що в одного черевце більше, 
а в іншого – менше. Отже, за-
ймемося сьогодні горжиць-
ким градоначальником.

Горжицький градоначаль-
ник викликав до себе редак-
тора місцевої газети. Напе-
редодні ввечері він недба-
ло сказав своєму чиновнику: 
«Завтра о десятій ранку до-
ставте мені цього редактора».

Уночі поліцейські витягли 
редактора з теплої постелі і 
відвели в дільницю. О десятій 
годині ранку його перепрова-
дили в кабінет градоначаль-
ника.

Переляканий редактор був 
без комірця (вночі йому не 
дали багато часу на збори) і 
притримував штани, бо під-
тяжки в нього відібрали, щоб 
він не повісився. У нього був 
вигляд людини, яка зірвалася 
з шибениці.

Градоначальник стояв пе-
ред ним, як втілена могут-
ність, і з висоти зиркав на 
нікчемного черв’яка-ре дак-
тора.

«Боже мій, – подумав ре-
дактор, скоса поглядаючи на 
величезний живіт градона-
чальника, затягнутий у фор-
мене сукно з блискучими ґу-
дзиками, – якщо він з розгону 
притисне мене до стіни, я буду 
розчавлений, як комашка».

А градоначальник усе ще 
свердлив очима редакто-
ра, який розумів, що цей по-
гляд означає: «Ти в моїй вла-
ді, черв’яку, пристукну – і не-
має тебе».

Це була боротьба двох сві-
тів. Боротьба державності з 
нікчемою. Боротьба слона і 
комашки... Комашка – ось 
воно, те потрібне слово, яке 
шукав градоначальник.

– Ви – комашка, пане ре-
дакторе! Що ви там написа-
ли в останньому номері сво-
єї газети під рубрикою «По-
ради і вказівки турботливим 
господарям»? Чого вартий 
ось цей ваш перелік кращих 
сортів фруктових дерев? З 
яблунь ви рекомендуєте зи-
мовий золотий пармен і пи-
шете, що у Франції він нази-
вається рен-де-ренет. Потім 
рекламуєте бель-де-бо-скопа 
і фондант-де-буа, «лісову кра-
суню». Потім – американ-
ську грушу айдахо і англійську 
уайлдер-ерлі. Це ж державна 
зрада! А чому ви рекоменду-
єте французьку сливу? Нам 
усе відомо, пане редакторе! 

Ви рекламуєте також зелений 
ренклод «Вашингтон» амери-
канського походження. Ха-
рактерно, що ви замовчуєте 
про австрійські сорти. Чому 
ви не пишете, який гарний ті-
рольський ренет? А тому, що 
ви думаєте: «Та пішли вони по-
далі, ці тірольці». Бо це народ, 
який готовий жертвувати жит-
тям за нашого наймилостиві-
шого монарха. Чому ви не ре-
комендуєте кассельський ре-
нет? Тому що знаєте: Кассель 
– німецьке місто, а ви хочете 
поразки нашим німецьким 
союзникам. Тому ви ігнорує-
те і гравенштейнську яблуню, 
бо девіз гравенштейнських 
гусарів – «За Бога, кайзера і 
батьківщину!» Зрозуміло, вам 
не подобається слива графа 
Альтана, адже граф Альтан 
був австрійським генералом, 
а у вас одне на думці: чорт би 
забрав усіх австрійських ге-
нералів, разом узятих. Тому, 
повторюю, ви рекомендує-
те французькі та американ-
ські сливи, англійські груші та 
яблука і хочете, щоб ваші чи-
тачі тільки й думали: «Коли ж 
нарешті Франція , Америка і 
Англія намнуть боки Німеччи-
ні та Австрії!»

Прочитайте уважно свою 
статтю «Які ґрунти гарні для 
окремих різновидів ячменю?» 
Ви пишете, що в Чехії краще 
за все виробляти французь-
кий сорт, так званий «шева-
льє». Виходить, Чехія та Фран-
ція! Відмінно! Розуміємо, в 
чому тут справа, та й будь-хто 
зрозуміє. У статейці «Любителі 
квітів» ви тлумачите про чер-
воні, сині й білі пеларгонії, тоб-
то про заборонені слов’янські 
кольори. 

А що означає ваша замітка 
«Чилійська селітра – найкра-
ще добриво для картоплі»? Чи 
не хочете ви позбавити нашу 
імперію найважливішої скла-
дової частини пороху? «При 
посадці картоплі на бідних 
ґрунтах селітру можна заси-
пати прямо в ямки...». Ми вам 
посадимо! Ми вас провчи-
мо, юначе! А це що за фра-
за: «Підморожені фрукти тре-
ба швидко використовувати, 
оскільки вони легко загнива-
ють і покриваються плісня-
вою...». Ми чудово розуміємо, 
кого ви розумієте під гнилим 
фруктом. 

Ви підриваєте основи, ша-
новний пане! Про те, як діють 
ваші статейки, свідчить ось 
цей лист поліцейського вахмі-
стра з Воданца:

«Насмілюся звернути ува-
гу на статтю «Користування 
квасцями» в «Горжицьких но-
винах». Там написано: «Іно-
ді на аґрусі та смородині 
з’являється безліч маленьких 
гусениць, які за кілька днів 
можуть знищити все листя і 
плоди». У нинішні важкі часи 

подібні фрази можуть викли-
кати паніку в нашому садів-
ничому краї і я вважаю, що 
вони переслідують певну полі-
тичну мету. У цьому ж номері 
є замітка

«Як прокип’ятити пожовклу 
білизну», а відразу під нею – 
«Коротко про виробництво 
чорнила». Поєднання цих 
двох кольорів кожному впа-
дає в око і явно має на меті 
виставити в смішному вигляді 
чорно-жовте знамено імперії.

Узагалі ваша газета по-
збавлена  будь-якого патріо-
тизму та лояльності. У замітці 
«Мокре взуття» є фраза: «Коли 
знімете мокре взуття, найкра-
ще наповнити його сухим ві-
всом». Дозволю собі вказати, 
що це – пряме підбурювання 
до ухилення від реквізиції ві-
вса. Ось які справи, наймилі-
ший! Самі бачите, куди ви ко-
титеся .

Градоначальник замовк і 
втупився на комашку-редак-
тора. Це була страшна хвили-
на, коли слон міг розчавити 
нещасного пігмея. Але слон 
переступив через нього.

Градоначальник відкрив 
шухляду столу і, вийнявши 
звідти пачку аркушів, урочис-
то вручив її редактору.

– Вірнопіддані і лояльні по-
чуття повинні надихати кож-
ну вашу статтю. Я склав тут 
кілька господарських порад 
і вказівок, цілком співзвуч-
них моменту. Вони повинні 
з’явитися в наступному номе-
рі. Можете йти.

Удома збентежений редак-
тор розгорнув статті і прочи-
тав:

«Дешевий провісник пого-
ди. Повісьте на стіну листівку 
із портретом наймилостиві-
шого монарха. Вбийте йому в 
голову гвіздок. На гвіздку при-
кріпіть коротку нитку, підвісьте 
до вільного кінця невеликий 
шматок мозку курчат або тро-
хи гусячого пуху, пофарбова-
ного в чорно-жовті кольори. 
Позначте рискою на листівці 
місце, де знаходиться пучок. 
Якщо має бути хороша пого-
да, пучок підніметься до са-
мого носа його величності ім-
ператора. Якщо буде дощ, він 
спуститься нижче, ніж був».

«Дешевий віск для щеплень 
до дички живців можна при-
готувати з 50 грамів ялинової 
смоли і 250 грамів яловичого 
сала. Змішайте в розтоплено-
му вигляді, додайте 26 грамів 
густого скипидару і помішуй-
те стільки, скільки двічі лунає 
наш австрійський гімн».

«Щоб молоко не скисало 
влітку, покладіть у нього лис-
ток дикорослого хрону і тричі 
вигукніть славу нашому улю-
бленому монархові».

Прочитавши це, редактор 
узяв жовту мотузку і повісив-
ся на чорній пічній трубі.

БУАЛО-НАРСЕЖАК 

Буало-Нарсежак – це колективний псевдонім тандему класиків французького 
детективу  письменників П’єра Буало (1906 – 1989) і Тома Нарсежака ( 1908 – 1998). 
Спершу кожен писав окремо, але невдовзі вони стали співавторами. За кілька 
десятиліть спільної творчості написали понад 50 детективних романів і повістей, 
чимало детективних оповідань. Також співавторами написано і понад 30 звичайних, 
недетективних романів, кілька книг для дітей.

Пропонуємо одне з гостросюжетних оповідань авторів.

Коло замкнулося
– У нас удома ані гра-

ма солі, – сказала Мішлін. 
– Поки я готую закуску, ти 
встиг би заскочити у бака-
лію. Найкоротшою доро-
гою.

Луї вже зашнуровував 
свої важкі черевики, що 
служили йому для підйому 
в гори. 

– Зрозуміло, люба, най-
коротшою дорогою! А біль-
ше тобі нічого не треба?

Веселим кроком він ви-
ходить на кам’янисту сте-
жину, де його оббиті цвя-
хами підошви вибивають 
іскри. Мішлін махає йому 
на прощання з вікна шале, 
оселі. До побачення! Ско-
ріше, прощай! Адже вона 
знала, що чекає її чоловіка 
на пішохідних містках.

Луї ніколи, жодного разу 
не перейшов по містках, 
не зупинившись. Обривис-
ті схили яру, порослі зелен-
ню, яка часом майже зми-
кається, створюють вра-
ження небаченої зеленої 
піни, що здіймається над 
бурхливим потоком. Луї че-
кав пориву вітру, який, за-
ламуючи гілки, відкривав 
очам вируючі хвилі.

Ось і цього разу він схи-
лився над перилами з не-
обструганих соснових жер-
дин. Гарчання, що підніма-
лося з безодні, нагадувало 
гуркіт грому. Тут Марселен 
і штовхнув його в порожне-
чу. І це вже не вітер здійняв 
гілки!

Марселен дав дьору і 
прибіг у шале, де його че-
кала злегка сполотніла 
Мішлін.

– Справа зроблена! – зі-
тхнув він, перш ніж знепри-
томніти від хвилювання в 
обіймах молодої жінки.

Проте справа не була 
зроблена. Послана прови-
дінням гілка-розвилка пе-
рервала падіння нещасно-
го Луї, який менш ніж за 
три хвилини знову отямив-
ся на краю яру.

Луї був занадто прони-
кливим, щоб плекати ілюзії 
про мотиви замаху, жерт-
вою якого він тільки-но ви-
явився. І ще менше – про 
особу свого вбивці. Ось 
уже три місяці він вів спо-
стереження за поведін-
кою як своєї дружини, так 
і Марселена, неодмінного 
гостя їхнього будинку. Вихо-
дить, його страхи були об-
ґрунтованими. Мішлін і цей 
недоумок…

І все-таки! Уявити, що 
вони докотяться до такого! 
Можливо, з боку Марселе-
на тут і не було нічого ди-
вовижного. Луї його мало 
знав. Якщо граєш із люди-
ною у брідж або здійснюєш 

сходження на гору, це ще 
не означає, що знаєш. Але 
Мішлін! Мішлін, яка була 
його дружиною впродовж 
семи років! 

Подив з того, що вряту-
вався від загибелі, брав 
гору над усіма іншими по-
чуттями. Більше того, це 
просто його переповнюва-
ло. Він не відчував ненави-
сті до дружини. Вона дити-
на, твердив він собі. Дити-
на! І відповідальності за та-
кий вчинок не несе. Що ж 
до нього…

Хоч там як, інший на міс-
ці Луї, якщо б не кинув-
ся до шале, озброївшись 
каменем чи палицею, то, 
щонайменше, побіг би в 
жандармерію. Але Луї був 
розумником і закоханим 
розумником, тою мірою, 
якою ці два слова сумісні. 
Він зрозумів, що діяти та-
ким чином – означало б, 
ймовірно, втратити шанси 
знову завоювати дружину. 
Засліплена своєю новою 
пристрастю, як би стала 
вона боготворити людину, 
що загинула від меча пра-
восуддя або під мстивими 
ударами воскреслого чо-
ловіка!

Покарання перетворило 
б Марселена на мученика 
чи ще гірше – на ідеально-
го, міфічного коханця, й іс-
нував ризик, що дружина, 
котра зійшла зі шляху пра-
ведного, стане вічно збері-
гати йому вірність.

«Отже, мені не потрібен 
цей убивця-кретин! – роз-
судив благодушний чоло-
вік. – Рано чи пізно Мішлін 
розчарується. Рано чи піз-
но вона розкається в скоє-
ному. Почекаємо!»

Як бачимо, поблажли-
вість не грала ніякої ролі в 
цьому упокорюванні, про-
диктованому виключно 
правильно зрозумілою ви-
годою.

Луї чекав. Жив у тіні цієї 
пари, замаскований, як де-
тектив у романі, невпізнан-
ний. До того ж, як воно за-
звичай буває, зовнішній 
світ перестав існувати і для 
наших закоханих.

Мішлін і Марселен по-
дорожували: Флоренція, 
Венеція, Неаполь, Капрі. 
Справжня весільна подо-
рож! Луї страждав ще силь-
ніше, ніж міг собі уявити. 
Траплялося, в ресторані, 
де він обідав за столом по 
сусідству зі столиком двох 
голубочків, рука його, спіт-
нівши, стискала ніж. Але 
він вчасно спохвачувався. 
Лезо шматувало лише без-
невинну диню, а тим часом 
нещасний до крові кусав 
собі губи під фальшивими 

вусиками.
Настали дні, коли Міш-

лін сиділа похмуро, поки 
її супутник просторікував. 
Настали дні, коли облич-
чя молодої жінки виража-
ло байдужість, нудьгу, сму-
ток, коли очі її, здавалося, 
щось шукали вдалині, за 
межами видимого. Настав 
день, коли вона нервово 
вивільнила руку, яку Мар-
селен стискав у своїй. І тут 
Луї перестав сумніватися у 
своїй перемозі. Ще крихту 
терпіння! 

Літо привело парочку в 
гори. Мішлін повернулася 
в шале, Марселен – у свій 
готель. Спочатку цей ви-
клик елементарній обач-
ності збентежив Луї. Чи 
можна доходити до такого 
ступеня необережності? 
Але незабаром він зрозу-
мів, якою вищою надією, 
швидше за все неусвідом-
леною, підказано такий ви-
бір: розпалити згасаюче 
полум’я кохання саме в тих 
місцях, які бачили, як воно 
народжувалося. Запас-
шись морським біноклем, 
він з терпінням ентомоло-
га стежив з орлиного гніз-
да за рухами коханців. Того 
ранку, коли Мішлін зустріла 
Марселена, не розкрутив-
ши бігуді, Луї зрозумів, що 
виграв партію остаточно і 
безповоротно.

Значить, залишалося 
лише чекати слушної на-
годи. Вона випала, коли з 
улоговини долинув полу-
денний передзвін дзвонів. 
Кажуть, убивці завжди по-
вертаються на сцену своїх 
подвигів. Розкаяння? Ви-
клик? Марселен зупинився 
посеред мостиків, нахилив-
ся над перилами. І Луї, ін-
стинктивно, теж наблизив-
ся до нього навшпиньках. 
Цього разу ніяка гілка не 
зупинила тіло при його па-
дінні.

…Перш ніж піднятися в 
шале, Луї заскочив у село. 
Його серце скажено коло-
тилося, коли він штовхнув 
двері на кухню, де Мішлін 
схилилася над сковорід-
кою.

– Ось твоя сіль, люба. 
Вона довго залишалася 

в нерухомій позі, заклякши 
з дерев’яним ополоником 
у повітрі, зігнувши спину, 
немов в очікуванні удару. 
І нарешті пробурмотіла, не 
обертаючись:

– Як же ти довго йшов, 
любий!

– Маю тобі зізнатися, що 
я повертався не найкорот-
шим шляхом, – відповів 
Луї.

І почав розшнуровувати 
важкі черевики.

Ярослав ГАШЕК 
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Барбара Брильська, 
«вчителька Надя»
Нашому глядачеві вона стала відо-

мою за скандальною (для радянсько-
го екрана) стрічкою «Анатомія кохан-
ня», хоч це була вже 13 роль актриси. 
Нині екран переповнений еротикою, 
часто доволі примітивною. Але кілька 
десятиліть тому такий жагучий фільм 
про кохання багатьох шокував, при 
тому, що в нас він ішов у цензурова-
ному, урізаному вигляді. Виконавиця 
головної ролі Барбара Брильська ста-
ла шалено популярною. Проте вона 
зізнавалася, що еротичні сцени дава-
лися їй непросто, адже кохання, вва-
жає актриса, – річ інтимна. 

Якщо Надя Шевельова, героїня 
фільму, знайшла своє справжнє ко-
хання, то реальна доля Барбари 
Брильської склалася  непросто. 

Вона народилася 5 червня 1941 
року в маленькому містечку побли-
зу Лодзі. Закінчила Варшавську вищу 
школу театру, кіно й телебачення. 
Уперше з’явилася на екрані 1958 
року. 

Барбара ви-
йшла заміж у 17 
років. Першим 
чоловіком став 
л і к ар - г і нек о -
лог із Варшави. 
Барбара мрія-
ла про дитину, 
а чоловік не по-
спішав ставати 
батьком. Біль-
ше того, маючи 
таку красуню-
дружину, почав 
зраджувати. 

Урешті, Бар-
бара вмовила 

чоловіка й народила від нього сина, 
якого назвали Людвік. Невдовзі наро-
дилася й донька, яку назвали Бася, 
тобто Барбара, як мама. 

Однак народження дітей не зміцни-
ло родинного союзу. Усе завершило-
ся розлученням. Барбара, попри вро-
ду, популярність, більше не виходила 
заміж, усю себе віддала дітям та улю-
бленій професії.

Але після шаленого успіху в «Іронії 
долі» актриса виявилася начебто ви-
гнанцем у мистецтві в рідній Польщі. 
На неї впала тінь давньої нелюбові по-
ляків до Росії, Радянського Союзу. Ак-
триса в розквіті творчих сил, таланту 
змушена була зніматися за кордоном. 

…Чорною міткою, що розділила 
життя актриси, стало 15 травня 1983 
року – день трагічної загибелі доньки 
Басі. Дівчина успадкувала і красу, і та-
лант матері, вже заявила про себе як 
цікава актриса. Того трагічного вечора 
вона поверталася додому на авто зі 
своїм добрим знайомим. Хлопець не 
впорався з керуванням, машина врі-
залася в дерево. Водій зостався жи-
вим, а Бася загинула на місці аварії.

Всі наступні роки Барбара Бриль-
ська живе з цією раною в серці…

Малгожата Браунек, 
шляхтянка в джунглях кіно
Вона народилася 30 січня 1947 

року. Біографії двох актрис багато в 
чому схожі, а творчі долі тісно пере-
пліталися, коли актриси стали супер-
ницями на кіно майданчиках. 

Малгожата теж рано знялася в пер-
шій ролі, у фільмі «Гра», 19-річною. 
Далі в її творчій біографії – ролі у 
фільмах класика польського і світово-
го кіно Анджея Вайди «Полювання на 
мух» та «Пейзаж після битви» (1969 і 
1970 роки). 

І ось 1971 рік. Малгожата Браунек – 
успішна актриса й щаслива дружина. 
Її чоловік – молодий, але вже відомий 
польський режисер Анджей Жулав-
ськи. Щойно зняв дружину у своєму 
фільмі «Третя частина ночі» – дуже 
напруженій, психологічний картині. І 
тепер починає роботу над історичною 
стрічкою «Диявол». Хто гратиме голо-
вну роль – сумнівів нема, звичайно ж, 
Малгожата. Але життя вносить корек-
тиви: Малгожата вагітна, чекає пер-
шої дитини. А фільм був дуже склад-

ним для зйомок: поєднання жахів, 
містики й еротики. Деякі сцени вима-
гали гри на межі фізичних і психоло-
гічних сил. Це була роль не для май-
бутньої молодої мами, про що актри-
са й заявила чоловікові. Підтримало її 
і кіно начальство. Анджей нарешті по-
годився замінити дружину. Але ким? 
Йому настійливо порадили Барбару 
Брильську. 

Але тут почалося несподіване. 
Зйомки з Барбарою тривали … всьо-
го один день. Потім режисер оголо-
сив перерву «для розмірковування». 
Насправді він умисне припинив робо-
ту над фільмом, відсторонив від ньо-
го Барбару Брильську і вирішив чека-
ти, поки його дружина народить, щоб 
зняти саме її в одній з головних ролей. 

Вже наступного 1972 року на екра-
ни вийшов фільм «Диявол». Вибухнув 
скандал, адже, згідно з контрактом, у 
фільмі мала грати Барбара Бриль-
ська. Дійшло до суду, який став на бік 
Барбари і присудив саме їй виплатити 
гонорар за незіграну роль. Адже Мал-
гожата знімалася, по суті, нелегально.

На цьому справа не завершилася. 
Фільм було знято з кінопрокату, він 
пролежав на полиці довгі 16 років. Де-
тальніше про фільм – у публікацій на 
цій сторінці.  

Цей удар жандармів від кіно змусив 
Анджея Жулавського, 32-річного тала-
новитого режисера, надію польського 
кіно, емігрувати на Захід. І саме там 
він зажив європейської слави як режи-
сер. Але водночас це стало початком 
кінця сімейного життя подружжя. 

…Повернімося до переплетіння 
доль двох талановитих польських ак-
трис. У 1974 році видатний польський 
режисер Єжи Гофман почав зніма-
ти фільм «Потоп». Це друга частина 
задуманої ним екранізації історичної 
трилогії видатного польського пись-
менника, лауреата Нобелівської пре-
мії Генріка Сенкевича, присвяченої 
польській історії ХVII століття. Фільм 
за першим романом трилогії «Пан Во-
лодиєвський» Гофман зняв 1968 року. 
Одну з ролей у ньому зіграла Барба-
ра Брильська. Ніхто не сумнівався, 
що режисер саме її візьме на голо-
вну роль шляхтянки Олени Білевич у 
масштабній двосерійній стрічці. Другу 
головну роль мав зіграти улюбленець 
глядачів і режисерів, зірка польсько-
го та європейського кіно Даніель Оль-
брихський.

І раптом Єжи Гофман прийняв рішен-
ня, яке гостро зустріли глядачі, критики 
і керівництво кіно: він зніматиме в ролі 
Олі лише Малгожату Браунек.

Результат засвідчив правоту ме-
тра кіно. Величезний успіх фільму був 

значною мірою зумовлений чудовою 
грою Ольбрихського і Браунек (на 
фото – кадр з  фільму). 

Здавалося б, після чергового тріум-

фу життя актриси складатиметься так 
само щасливо, як у її кіно героїні. Але 
вийшло  інакше. 

Чоловік, Анджей Жулавський, на 
хвилі кіно слави в Європі й Амери-
ці став крутити романи з кінозірками. 
52-річний режисер пристрасно зако-
хався у 26-річну нову зірку французь-
кого кіно Софі Марсо. Цей роман три-
вав чимало років. У їхньому цивільно-
му шлюбі народився син Венсан. Але 
згодом режисер і актриса розлучили-
ся. Нині кінозірка й далі одна з успіш-
них актрис європейського кіно.

А що ж Малгожата Браунек? У її 
творчості була ще одна зіркова роль 
– в екранізації класика польської лі-
тератури Болеслава Пруса. Це був 
10-серійний телефільм за романом 
«Лялька». Польща, Варшава.70-ті 
роки XIX століття, великий соціально-
психологічний роман. І водночас один 
із кращих творів світової літератури 
про кохання. Малгожата зіграла голо-
вну героїню – великосвітську холодну 
красуню аристократичних салонів Іза-
беллу Лєнцьку (на фото). 

Особисті долі обох актрис теж ви-
явилися схожими. Малгожа Браунек 
теж вирішила залишитися самотньою 
і присвятити себе синові й мистецтву. 

Та була в житті актрис ще одна тра-
гічна подія, що пов’язала їхні долі. 

Той трагічний вечір
Повернімося до 15 травня 1993 

року, до трагедії на автостраді за 15 
кілометрів від Лодзі. Преса тоді ску-
по повідомила, що автомашину вів 
«знайомий Басі Космаль», доньки 
знаменитої актриси Барбари Бриль-
ської (прізвище дівчини – по її бать-
кові). Хлопець, мовляв, погодився 
підвезти знайому дівчину. 

Це була лише частина правди. А 
вся правда полягала в тому, що за 
кермом машини був не хто інший, 
як син Малгожати Браунек! Так, той 
самий Ксаверій, якого мама народи-
ла під час зйомок фільму «Диявол». 
Здавалося, прокляття диявола, міс-
тика картини наздогнали актрису та 
її сина через багато років. 

Ксаверій Жулавський був не про-
сто «знайомим» Басі. Молоді люди 
кохали одне одного, їхній роман три-
вав другий рік. Син і донька непри-
миренних суперниць у кіно готува-
лися своїм шлюбом поєднати ці дві 
родини, двох красивих, знаменитих і 
по-людськи нещасливих жінок. Доля 
вирішила інакше…

* * * 
Барбара Брильська мешкає під 

Варшавою зі своїм сином. Загибель 
доньки наклала чорну мітку на роди-
ну. З батьком Людвік майже не спіл-
кувався, для нього стосунки батьків, 
двох чужих одне одному людей, ні-
коли не були таємницею.

Брильська була в числі  відомих 
діячів культури Польщі,які  рішуче 
підтримали Україну і засудили росій-
ську агресію проти нашої держави. 

Малгожата Браунек усі останні 
роки життя теж віддала синові. Хло-
пець робив перші успішні кроки в 
мистецтві. Але тяжкий камінь того 
трагічного вечора на довгі роки за-
мкнув його душу. Відкрита вона була 
тільки для мами, яскравої поль-
ської актриси, яка прожила на екра-
ні стільки чужих доль і якій власна 
доля наворожила ось таке.

Малгожата Браунек померла у 
Варшаві 23 червня 2014 року. Ще з 
1980-их років, після тяжкого психо-
логічного удару, вона відійшла від 
кіно й театру, захопилася східними 
філософіями та релігіями, зокрема 
дзен-буддизмом. Але 2001 року по-
вернулася в мистецтво, знімалася у 
фільмах, грала в столичних театрах. 

…Поховали її за буддистським 
ритуалом, на лютеранському кла-
довищі Варшави. Теж сумна іронія 
долі…

Петро АНТОНЕНКО

Зла іронія долі…Під Новий рік  ось уже  понад 40 років ми  дивимося по телебаченню 
чудовий фільм видатного режисера Ельдара Рязанова «Іронія долі». 
Романтичну розповідь про ленінградську вчительку Надю Шевельову 
і московського лікаря Женю Лукашина, котрих доля несподівано 
поєднала новорічної ночі. Чудова музика Мікаела Тарівердієва, його 
пісні на вірші відомих поетів Марини Цвєтаєвої, Євгена Євтушенка, 
Белли Ахмадуліної, талановиті актори. І насамперед блискуча гра 
виконавців головних ролей. Женю зіграв Андрій Мягков, Надю – 
зірка польського та європейського кіно Барбара Брильська.

У ролі Наді у фільмі «Іронія долі»

Барбара 
Брильська в 

розквіті краси 
й молодості

Фурцева злякалась «Диявола»
СРСР був авторитарною держа-

вою, яка втручалася у справи інших 
країн. Яскравим прикладом були 
жорстокі придушення повстань в 
Угорщині (1956) та Чехословаччи-
ні (1968). Радянський союз також 
міг диктувати свої умови своїм са-
телітам з Організації Варшавсько-
го договору – кого призначити на 
які посади, кого звільнити, які зако-
ни треба прийняти, куди ввести свої 
війська, чию Олімпіаду треба бой-
котувати.

Часом уряд СРСР міг би заборо-
нити якомусь нерадянському режи-
серові… показувати його ж власний 
фільм у себе ж на Батьківщині. Зву-

чить як нонсенс, однак такий випа-
док і справді був – радянська цен-
зура відправила на полицю фільм 
польського режисера Анджея Жу-
лавського (на фото) на цілих 16 
років! Цей акт відбувся навіть не 
з боку Генерального Секретаря 
СРСР – фільм заборонила до пока-
зу міністерка культури СРСР Кате-
рина Фурцева.

Цей фільм називається «Дия-
вол», він був знятий в 1972 році. Дія 
фільму відбувається в січні 1793 
року, тобто момент ІІ поділу Речі 
Посполитої, на території Велико-
польщі (історичного регіону на захо-
ді Польщі), яку на той момент вже 
зайняли пруські вояки. Якийсь не-
знайомець (Войцех Пшоняк) звіль-
няє з-під варти головного героя – 
шляхтича на ім'я Якуб (Лешек Теле-
шинський) звинуваченого в царев-
бивстві.

Повернувшись додому, Якуб ба-
чить, наскільки морально занепа-
ла його родина. Наречена виходить 
заміж за іншого чоловіка, рідні брат 

і сестра вчинили інцест, батько по-
кінчив з собою, а мати – «найбіль-
ша блудниця країни». Тоді ж Якуб 
звертається до свого визволителя, 
який дає головному герою лезо і 
пропонує йому стати таким собі Ісу-
сом Христом, який має «очистити 
світ від морального занепаду», рі-
жучи цим лезом всіх, на кого вкаже 
пальцем незнайомець. Наприкін-
ці виявляється, що Незнайомець, 
який запропонував Якубу «очисти-
ти світ», – це сам Диявол.

Лешек Телешинський та Войцех
Пшоняк (в чорному) у фільмі 

«Диявол»

Фільм «Диявол» Анджея Жулав-
ського за жанром – містичний три-
лер. В ньому присутні сцени на-
сильства – Жулавський славився 
як режисер, який «знімав кіно не 
для всіх». Саме за надмірну жор-
стокість пані Фурцева відправила 
фільм на полицю.

І тут читачі мали би задати пи-
тання. Якщо у фільмі присутні над-
мірно жорстокі сцени, то чому не 
можна було просто не допустити 
стрічку в радянський прокат, як це 
було з іншими закордонними стріч-
ками? За що радянська чиновниця 
аж настільки втрутилася у внутрішні 
справи ПНР, що заборонила тутеш-
ньому режисерові показувати цей 
фільм у його ж країні? Чому поль-
ська цензура діяла за прямою вка-
зівкою з Москви, а не з Варшави?

Багато хто пов'язує це питання з 
подією, що відбулася за кілька років 
до виходу фільму. Мається на ува-
зі Празька весна, яка була жорсто-
ко придушена танками країн Органі-
зації Варшавського договору. Пред-

ставники інтелігенції країн соцтабо-
ру, в тому числі пан Жулавський, не 
змогли пройти повз.

Між сюжетом фільму «Диявол» 
та подіями у Празі і справді мож-
на провести певні паралелі. Поля-
ки вважають всі три поділи Речі По-
сполитої актом окупації своєї краї-
ни, так само, як окупацією вважався 
ввід радянських військ до Чехосло-
ваччини. До того ж Диявол у стріч-
ці – прусак, тобто представник оку-
панта, який підштовхує головного 
героя вчиняти вбивства нібито на 
благо.

Як стверджував сам режисер, 
метою фільму було дати відповідь 
на питання – що є зло? Чи це сила, 
яка керує людиною? Чи може це 
сама людина, яка виконує накази 
сили?

Антін БОРОВКО,
cтудент НАУКМА

«Українська правда» –«Істо-
рична правда», 22. 09. 2021

Pravda.com.ua
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Куточок гумору

Одеські жарти
- Ізя, слухай маму і звикай 

міркувати! Якщо тобі подо-
бається Сара – втрачати час 
не можна: жінки не молодіють, 
вони стають розумнішими. І 
шансів у тебе все менше!

*   *   *   
– Абрам, гроші – зовсім не 

головне. Головне – щоб вони у 
вас таки були!

*   *   *   
– Яша, не треба так нерву-

вати і побиватися – тобі за 
це не заплатять. 

*   *   *   
– Ваше імя, по батькові?
–Давид Соломонович.
–Прізвище?
–Кац.
–Національність?
–А що – у мене є вибір?
*   *   *   
–Рабинович, ви вже влашту-

валися?
–Ні, поки що працюю.
*   *   *   
– Софа Мойсеївна, ми ж на 

пляжі,  чому ви не купаєтеся?
– Я вас благаю! В моєму віці? 

Для кого?
*   *   *
– Циля, я пішов на іподром!
– Борю, сьогодні перегонів 

не буде! Я твоїй кобилі пику 
натовкла!

*   *   *
Сусіди в одеському дворику:
– Соня, ти завагітніла чи по-

обідала?
*   *   *
– Семене Маркович, ви чули?
– Ні, Роза Мойсеївна.
– А я чула, що ви таки чули ...
*   *   *
– Ой, Додік, давно хотіла за-

питати: коли ти перестанеш 
витрачати на мене свій осо-
бистий час і почнеш уже ви-
трачати гроші?

*   *   *
– Белла Мойсеївна, а що це 

ви третій день не лаєтеся з 
чоловіком? Таки посварилися?

*   *   *   
– Борю,  у вас з моєї Аллоч-

кою справді серйозні стосун-
ки?

– Роза Марківна, я вас бла-
гаю,  настільки серйозні, що 
ми з нею ще жодного разу не 
посміхнулися.

*   *   *   
На дні народження: 
– Сарочко, що б вам такого 

побажати, щоб потім не за-
здрити?

*   *   *   
– Циля, ви таки спите з 

Яшею?
– Ой, не вигадуйте, ми при-

ятелюємо.
– Ви так голосно приятелю-

єте, що про це знає вся Мол-
даванка.

*   *   *   
– Фіма, ви живете за законом 

чи  по совісті?
– Таки по ситуації.
*   *   *   
– Пане аптекарю, у  вас є за-

сіб для вирощування волосся?
– Є і чудовий. Бачите за ка-

сою людину з вусами? Так це 
моя дружина Сара. Вона нама-
галася відкрити пляшечку зу-
бами.

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.

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).

Золотий фонд української естради
Десятки розповідей про композиторів, поетів, співаків, ансамблі, популярні в мину-

лі десятиліття й сьогодні. Тексти багатьох улюблених пісень, аудіо- та відеозаписи.  
Все це – на чудовому сайті  http://www.uaestrada.org – «Українська естрада», який усіля-
ко рекомендуємо читачам. Саме з цього сайту пропоновані матеріали. 

Володимир Верменич

Володимир Миколайович Верме-
нич (03.08.1925 – 11.12.1986) – укра-
їнський композитор, хоровий дири-
гент, педагог. Народився в селі Бори-
си Глобинського району Полтавської 
області. 

По війні закінчив музичне учили-
ще в Луганську, потім вступив на ди-

ригентсько-хоровий відділ Київської 
консерваторії.

Після закінчення консерваторії 
Володимир Миколайович викладав 
у школах, працював завідувачем 
музичних частин у Київському цир-
ку і «Укрконцерті». Маючи прекрас-
ні вокальні дані, багато гастролю-
вав із концертними бригадами. Мо-
лодого композитора приваблювала 
мелодика поезії Володимира Сосю-
ри, з яким він був особисто знайо-
мий, саме на вірші поета були напи-
сані пісні «Я мрію про море», «Лечу 
в Донеччину мою». А пісня «Чорно-
бривці» на слова Миколи Сингаїв-
ського взагалі мала шалений успіх, 
особливо у блискучому виконанні 
Костянтина Огнєвого. На слова Ліни 
Костенко був написаний щемливий 
романс «Поїзд із Варшави», але не-
вдовзі цю прекрасну пісню надовго 
заборонили, бо на вірші опальної 

поетеси нічого виконувати не дозво-
ляли.

З 1963-ого по 1965 рік Володимир 
Верменич викладав у Київському пе-
дагогічному інституті, а  1966-го  пе-
рейшов на творчу роботу.

Зазвучали на радіо й полюбили-
ся слухачам пісні «На калині мене 
мати колихала» (автор слів  А. 
М’ястківський), «Зіронька донецька» 
(М. Чернявський), «Гей, лелеко, за-
жди» (Лада Рева), «Квіт папороті» (Л. 
Забашта), «Ромашки» (М. Сингаїв-
ський), «Неспокій» (Д. Луценко), «Іду 
я росами» (О. Богачук) і багато інших.

Шлягер «Підкручу я чорнії вуса» (в 
тому числі й у виконанні В. Вермени-
ча) звучить на радіо і сьогодні.

Багато часу композитор проводив 
на гастролях, разом із хором ім. Г. Ве-
рьовки робив якісні обробки народ-
них пісень. Не розлучався з гітарою, 
якою віртуозно володів.

Чорнобривці
Музика: Володимир Верменич
Вірші: Микола Сингаївський

Чорнобривців насіяла мати
У моїм світанковім краю,
Та й навчила веснянки співати
Про квітучу надію cвою.

Приспів:

Як на ті чорнобривці погляну –
Бачу матір стареньку,
Бачу руки твої, моя мамо,
Твою ласку я чую, рідненька.

Я розлуки і зустрічі знаю,
Бачив я у чужій стороні

Чорнобривці із рідного краю,
Що насіяла ти навесні.

Приспів.

Прилітають до нашого поля
Із далеких країв журавлі,
Розцвітають і квіти, і доля
На моїй українській землі.

Приспів.

Поїзд із Варшави
Музика: Володимир Верменич
Вірші: Ліна Костенко

Поїзд із Варшави спогади навіяв.
Я на Україні згадую тебе.

Ти співав для мене пісню 
вечорами: 

«Со komu co do tego, ze my tak 
kochamy...» 

Я люблю, коханий, Київ і Варшаву,
Але батьківщина в кожного своя.
Як тебе згадаю — забринить 

сльозами: 
«Со komu co do tego, ze my tak 

kochamy...» 

Поїзд у Варшаву йде крізь моє 
серце,

Сто доріг між нами, а печаль одна.
І минають роки, роки за роками... 
«Со komu co do tego, ze my tak 

kochamy...» 

Олександр Злотник

Відомий  український компози-
тор народився 15 листопада 1948 
року в місті Тараща Київської об-
ласті. Закінчив Київську державну 

консерваторію ім. П.  Чайковсько-
го по класу баяна та диригування, 
а також  Одеську державну консер-
ваторію ім. Г.  Нежданової по класу 
композиції та теорії музики. Народ-
ний артист України.

Автор музики до багатьох кіно-
фільмів, опери-думи, м’юзиклів, 
симфонічних творів, камерної та ін-
струментальної музики, хорів тощо. 
Автор більш як тисячі пісень. Гене-
ральний продюсер компанії «Гран-
прі». Лауреат численних міжнарод-
них та українських конкурсів, фес-
тивалів. Живе і працює в Києві.

Пісні Злотника виконували і ви-
конують відомі співаки Назарій 

Ярем чук, Лілія Сандулеса, Тріо Ма-
реничів. Василь Зінкевич, Віталій 
Білоножко, Павло Зібров, Валенти-
на Степова,  Іво Бобул, Надія Шес-
так, Руслана Лижичко, Вахтанг Кі-
кабідзе (Грузія), Бісер Кіров (Бол-
гарія).

Ось деякі пісні Олександра 
Злотника (в дужках автори слів).  
«Батько і мати» (В. Крищенка) , 
«Білі лілеї» (С. Литвин),  «Вербо 
рясна» і  «Горобина» (М. Мельни-
ков), «Маки червоні» (В. Гераси-
мов), «На березі життя» ( С. Галя-
барда), «Папороть цвіте», «Сон-
це в твоїх очах» (Ю. Рибчинський),  
«Родина (В. Крищенко).

Родина 

Музика: Олександр Злотник
Вірші: Вадим Крищенко

Може,  в житті хтось принаду 
підкине

У чарівничих, звабливих очах,
Тільки родина, як зірка єдина,
Твій порятунок – надійний 

причал.
Ні, не шукай в своїм серці 

причину,
Якщо зневіра тебе обпече,
Тільки родина у прикру годину
Схилить надію тобі на плече.

Приспів:
Родина, родина – 

від батька до сина,
Від матері доні добро передам.
Родина, родина, це вся Україна –
З глибоким корінням, з високим 

гіллям.

В морі спокуси є хвилі великі,
Та не забудь у захопленні ти,
Що лиш родина – бальзамові 

ліки,
Ліки від старості і самоти.

Все відцвітає, і жовкне, і гине,
Вітром розноситься, ніби сміття…
Тільки родина, як вічна зернина,
На невмирущому полі життя.

Приспів.

Маки червоні

З репертуару Тріо Маренич
Музика: Олександр Злотник
Вірші: Віктор Герасимов

Гей… гей-гой… гей-гой… гей-
гой… (2)
Цвіт навесні із юних літ,
Цвіт дивних снів — краса землі.
Степ осява привітно так,
Серця зоря — червоний мак.

Приспів:
Маки червоні, юначе безсоння,
Кохання першого прощальний 

знак.
Квітнуть, зоріють, як ранні надії,
Їх цвіт нев’янучий горить у нас.
Маки червоні, вогні на пероні,
Відходить поїзд у далеку путь.
Наші стрічання і розставання
Ти не забудь, кохана, не забудь!

Ти повертай стежки назад,
Не облітай, цвіти, як сад.
У височінь проміння сій —
Мак-чарівник юначих мрій.
Приспів.

Знай, мила, знай: хай мчать літа,
Квітка душі не обліта.
У вечори i дні розлук
Лине вона до твоїх рук.
Приспів.
(тут: 2 останні рядки — двічі)
На-на-на… На-на-на..
На-на-на… На-на-на…
Гей… гей-гой… гей-гой… гей-
гой… (багато разів)

Безкоштовні курси української мови
Чернігівська міська центральна 
бібліотека ім. М. Коцюбинського 

(вул. Кирпоноса, 22).
Розклад занять:
Вівторок, 17.00 – Консультації до іс-

питів з української мови. 
Середа, 17. 30 – Відкритий лекторій. 

Лектор – кандидат філософських наук 
Т. В. Андрійчук. 

Четвер, 17. 00 – Консультації до іс-
питів з української мови. 

Четвер, 17. 30 – Безкоштовні курси 
української мови. 

Субота. 10. 00 – Безкоштовні курси 
української мови. 

Довідки за телефоном: 675-043.

Капела бандуристів ім. Остапа Вересая 
обласного філармонійного центру

Концерт Капели. 14 жовтня, 11.00. 
Катерининська церква Чернігова. 

Програма присвячена відзначен-
ню свята Покрови Божої Матері і Дня 
Захисників Вітчизни. Перший концерт 
відбувся в  Чернігівському храмі свя-
тих великомучеників Михайла і Федо-
ра  10 жовтня. 

Керівниця капели – заслужена ар-
тистка України Раїса Борщ. хормей-
стер – заслужений  працівник культури 
України Микола Борщ. 


