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Музеї і заповідники Чернігівщини

Новгород-Сіверський історико-
культурний музей-заповідник 

«Слово о полку Ігоревім»

Університет ім. М. Гоголя

М.В. Гоголь

Є. Гуцало Л. Глібов

М. Заньковецька

Музей-заповідник відкрито в 
1990 році, як перший держав-
ний заклад в Україні, До складу 
входять:

Музей «Слово о полку Ігоре-
вім» що вивчає цю давньоукра-
їнську літературну пам’ятку  (на 
території діючого Спасо-Преоб-
раженського монастиря (ХІІ-ХІХ 
ст.); Краєзнавчий музей; Тріум-
фальна арка (1786 – 1787 рр.); 
Успенський собор (ХУІІІ ст.); 
Миколаївська церква (ХУІІІ ст.); 
Торгові ряди та склади (кін. ХУІІІ 
–  поч.ХІХ ст.); Дитинець (Замко-
ва гора, кін. Х ст.).

В експозиції музею «Слово 
о полку Ігоревім» представле-
ні дореволюційні та сучасні ви-
дання твору, переклади його 
іноземними мовами, археоло-
гічні знахідки доби Київської 
Русі, графічні та художні твори, 
скульптура тощо.

Адреса: м. Новгород-Сівер-
ський, вул. Пушкіна, 1. 

Тел.  (04658) 2 11 49. 
Е-мейл: ns.muzey@ukr.net 
Сайт: www.ns-slovo.org.ua
Працює  з 9.00 до 18.00, без 

вихідних.

Біля  Борзни –  маленький ху-
тір Мотронівка, де знаходиться 
Обласний історико-меморіаль-
ний музей-заповідник П. Куліша 
«Ганнина Пустинь». Тут вічним 
сном спочивають подвижники 
України – Пантелеймон Куліш 
– письменник, публіцист,  його 
дружина Олександра Білозер-
ська, письменниця (псевдонім 
Ганна Барвінок),  її брат  Василь 
Білозерський, культурний діяч 
та видавець журналу «Основа», 

На базі комплексу пам'яток 
природи, історії, археології та 
пам’ятних місць, пов'язаних з 
життям і діяльністю відомих ді-
ячів, у 2002 році був створений 
музей. Колекція музею нарахо-

вує понад 3 тисячі предметів. 
На території музею-заповідника 
знаходиться відбудована хата 
родини Білозерських, у якій на-
родилася Ганна Барвінок, хата 
Куліша. На березі ставка відтво-
рена альтанка в якій любили від-
почивати Куліші, Леонід Глібов, 
Марко Вовчок, Тарас Шевченко.

Адреса: Ніжинський р-н., 
Борзнянська ТГ, с. Оленівка, 
вул. Куліша, 15. Тел. (097) 640 
05 08.

Е-мейл: muzeyp.kulish@
gmail.com

Фейсбук:  https://www.
facebook.com/muzeyp.kulish/

Працює з 8.00 до 17.00. Ви-
хідні: неділя, понеділок.

Історико-меморіальний 
музей-заповідник П. Куліша 

«Ганнина Пустинь»

Нашій газеті – рік!
Сьогодні у нас перший, хай і скромний, 

але ювілей: рівно рік тому, 11 листопа-
да 2020 року,  народилася наша газета 
«Струна», вийшов її перший номер. А 
зараз ви читаєте  ювілейний № 10. 

Чернігівщина, Україна,  Світ. Цей девіз, що в 
заголовку газети,  ми втілили в життя.  За рік над-
руковано десятки матеріалів про письменників,  
їхні твори,  також про митців. Ось перелік осно-
вних публікацій і авторів за рік.

ЛІТЕРАТУРА. Світ. Стефан Цвейг, Гі де Мо-
пассан, Еріх Марія Ремарк, Габріель Гарсіа Мар-
кес, О. Генрі, Карел Чапек, Екзюпері, Маріо Вар-
гас Льоса, Болєслав Прус, Ярослав Гашек, Дже-
ром, Вілкі Коллінз,  Артур Конан Дойл, Ернест 
Хемінгуей,  Етель Ліліан Войнич,  Джек Лондон,  
Честертон, Бернард Шоу, Шолом Алейхем, Марк 
Твен,  Агата Крісті,  Жорж Сіменон, Марґарет Міт-
челл, Жюль Верн, Ярослав Гашек, Буало-Нарсе-
жак, Едгар По, Омар Хаям, Ларошфуко.   

Білоруська література (в оригіналі): проза – 
Уладзімір Арлов, поезія – Яугенія Яніщиц. Алєсь 
Бєли. Світлана Алексієвич.  

Діаспора:  Іван Багряний, Наталена Королева,  
Євген Маланюк, Олег Зуєвський, Петро Карпен-
ко-Криниця,  Леонід Полтава, Оксана Лятурин-
ська, Богдан- Ігор Антонич, Василь Софронів-Ле-
вицький.

Україна. Михайло Коцюбинський, Опанас 
Маркович, Степан Васильченко, Ладя Могилян-
ська,  Остап Вишня, Михайль  Семенко, Павло 
Тичина, Василь Стус, Майк Йогансен, Михайло 
Драй-Хмара,  Ліна Костенко, Павло Мовчан, Во-
лодимир Дрозд, Лесь Танеюк, Борис Олійник,  
Наталка Фурса, Домінік Арфіст, Марія Кучерен-
ко.   

Чернігівщина. Проза: Петро Антоненко, Ві-
талій Корж, Любов Пономаренко, Василь Чух-
ліб, Микола Клочко, Володимир Фриз, Валенти-
на Мастєрова, Володимир Шкварчук, Людмила 
Зіневич, Кость Москалець,  Володимир Кезля, 
Олександра Дідович.

Поезія: Микола Адаменко, Олександр Ас-
таф'єв, Дмитро Куровський, Володимир Сапон, 

Володимир Кашка, Тетяна Череп-Пероганич, Пе-
тро Куценко, Раїса Борщ, Олена Терещенко, Іри-
на Кулаковська, Ліна Ланська, Валентина Громо-
ва, Микола Будлянський, Микола Крупко. 

Літературна Прилуччина: Микола Турків-
ський, Олена Шульга, Микола Ткаченко, Ніна 
Ткаченко, Євген Постульга, Лілія Черненко, Ва-
лентина Грибенко, Ніна Горбань, Світлана Коро-
бова, Тетяна Лепська. 

Інші публікації. Нобелівські лабіринти Украї-
ни. Самвидав тоталітарного суспільства. Таєм-
ниці письменницьких шухляд. Комуністичний ре-
жим проти культури. Чехов як українець.  Бунін і 
Україна. Студія «ВІАТЕЛ». Кіносвіт Олега Бійми. 
Цензура в СРСР. Роман Олеся Гончара «Собор». 
Таємниця і таїна «Тихого Дону. Олександр До-
вженко: розсекречені документи спецслужб. Ва-
лерій Шевчук: Цікаве про українських письмен-
ників. Українські сатира і гумор.  Як боролися з 
українською мовою.

Література й кіно Польщі:  «Знахар»: роман 
Доленга-Мостовича і фільм Гоффмана. «Панни з 
Вілько»: повість Івашкевича і фільм Вайди. 

МИСТЕЦТВО. Зірки світового кіно й естра-
ди:  Катрін Деньов, Софі Лорен, Жерар Депар-
дьє,  Жан-Поль Бельмондо, Ів Монтан,  Карел 
Готт, Лілі Іванова,  Консуело Веласкес, Шарль 
Азнавур, Джордже Мар’яновіч, Анна Герман, Ра-
фаель, Слава Пшибильська, Мірей Матьє,  Джо 
Дассен,  Емі і Юмі Іто. 

Золотий фонд української естради: Воло-
димир Івасюк,  Тріо Маренич, Ігор Поклад, Дми-
тро Гнатюк,  Жанна Боднарук, ансамбль «Мрія», 
Юлія Пашковська, Олександр Білаш, Василь Зін-
кевич, Ігор Шамо, Юрій Рибчинський,  Алла Куд-
лай, Анатолій Кос-Анатольський,  Андрій Деми-
денко, Володимир Верменич. 

Чернігівщина. Театри –  ім. Т. Шевченка і Мо-
лодіжний. Філармонійний центр: Капела банду-
ристів, Симфонічний оркестр, «Сіверські клейно-
ди», Академічний хор.  

Ці та інші публікації ви можете прочитати 
на сайті газети «Світ-інфо», де розміщена та-
кож газета «Струна», за адресою: http://svit11.
wordpress.com

Сьогодні – 
День незалежності Польщі

11 листопада 1918 року, од-
разу по закінченні Першої світо-
вої війни,  розпаду трьох імперій 
– Німецької, Австро-Угорської, 
Російської, відродилася  Поль-
ська держава. Як і ряд інших 
держав на руїнах імперій. По-
над 120 років не існувала неза-
лежна Польська держава, роз-
ділена наприкінці 18-го століття 
тими ж названими імперіями. І 
відродилася. Попереду була ще 
одна трагедія Польщі –  5-річна 
її окупація в Другу світову війну. 
Але потім – знову національне 
відродження. Не випадково  ж 
перший рядок гімну Польщі зву-
чить: «Єщє Польска нє згінєла» 
– ідентично нашому українсько-
му. 

Польща – країна великої і 
давньої європейської культури. 
Ось лише деякі імена,  давніші і 
сучасні. Країна дала мистецтву 

генія світової музики компози-
тора Фредеріка Шопена. Також 
композитори Шимановскі, Ві-
спянскі, Монюшко, Венявскі.

Література: 5 лауреатів Но-
белівської премії: прозаїки  Ген-
рік Сенкевич (1905), Влади слав 
Реймонт (1924), Ольга Токар-
чук (2018), поети Чеслав Мі-
лош (1980), Віслава Шимборска 
(1996).А ще – Адам Міцкевич, 
Еліза Ожешко, Болєслав Прус, 
Ян Кохановскі, Ігнацій Красіцкі, 
Юліуш Словацкі, Стефан Же-
ромскі, Марія Домбровска, Ста-
ніслав Лем, Марія Конопніцка, 
Ципріан Норвід, Ярослав Іваш-
кевіч.

Мистецтво. Режисери: Ан-
джей Вайда, Єжи Гоффман, 
Єжи Кавалеровіч, Юліуш Ма-
хульскі, Роман Поланскі, Ан-
джей Жулавскі, Кшиштоф За-
нуссі. Актори: Беата Тишке-

віч, Збігнев Цибульскі, Крістіна 
Янда, Богуслав Лінда, Станіс-
лав Мікульскі, Єжи Штур, Ян Ма-
хульскі, Ольгерд Лукашевіч, Да-
ніель Ольбрихскі, Роман Віль-
гельмі, Крістіна Захватовіч-Вай-
да, Майя Коморовска, Барбара 
Брильска, Єжи Біньчицькі, Анна 
Димна, Януш Гайос,  Малгожа-
та Браунек, Влодзімєж Павляк,  
Єжи Камас, Міхал Жебровскі, 
Магдалена Мельцаж, Ізабелла 
Скорупко. Естрада: Анна Гер-
ман, Єжи Поломскі,  Рена Роль-
ска, Северин Краєвскі, Слава 
Пшибильска, Мариля Родовіч, 
Ришард Ринковскі, Едита Гур-
няк, Збігнєв Куртич, Ірена Сан-
тор, Здіслава Сосніцка, Єва Ди-
марчик, Гелена Куніцка, Анна 
Янтар.

В цьому номері газети – кіль-
ка публікацій про літературу і 
мистецтво Польщі.
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Чернігівщина

Львів: «Золотий Лев». Актори Чернігівського акаде-
мічного  театру ім. Т. Шевченка у  жовтні  взяли участь 
у Львові в 32-му Міжнародному фестивалі «Золотий 
Лев». Це не просто вуличний фестиваль, а театральна 
європейська традиція. Щороку він перетворює Львів на 
величезну театральну сцену. 

Цього року тут можна було  побачити вистави світового 
визнання, прем’єри, експериментальні постановки моло-
дих театрів. «Золотий Лев» відбувався на наступних ло-
каціях: театр Воскресіння, Перший театр, театр Лесі, те-
атр ім. М. Заньковецької, Довженко центр, площа перед 
Оперним театром. 

Ми повезли львів'янам виставу у постановці молодої 
талановитої  режисерки Анастасії Кузик «Наймичка». 

Також глядачі познайомилися із театральною творчіс-
тю одеситів, киян, іноземних гостей із Угорщини, Польщі, 
Італії, Грузії, Канади,  Ірану.

Сєверодонецьк: «СвітОгляд». Вже стає доброю тра-
дицією участь театру  у започаткованому в 2018 році 
за сприяння Мінкультури України Всеукраїнському  теа-
тральному фестивалі «СвітОгляд», що проводиться у 
місті Сєвєродонецьк на Луганщині.  Був чудовий виступ 
шевченківців на першому фестивалі «СвітОгляд» з му-
зичною комедією «Ніч перед Різдвом» за мотивами по-
вісті Миколи Гоголя. У вересні наступного року вистава 
«Комедія помилок» Вільяма Шекспіра здобула перемогу 

в номінації «Найкраще режисерське рішення»на ІІ фес-
тивалі.

Цього року чернігівські артисти взяли участь у фести-
валі з виставою «Приборкання норовливого» (на фото), 
за п’єсою сучасного українського драматурга Ярослава 
Стельмаха у постановці заслуженого артиста України Ан-
дрія Бакірова. Це режисерська інтерпретація класичної ко-
медії-фарсу. Глядачі отримали справжнє задоволення від 
динамічного сценічного дійства, колоритних персонажів, 
музичного оформлення.

Театр ім. Шевченка – на фестивалях

Про видатних літераторок Чернігівщини
У  обласній універсальній науковій 

бібліотеці ім. В.  Короленка 28 жов-
тня  в межах проєкту «Видатні жін-
ки Чернігівщини» відбулася онлайн-
конференція «Видатні літераторки 
Чернігівщини другої половини XIX – 
першої половини ХХ ст.».

До участі були запрошені краєз-
навці та літературознавці Чернігів-
щини. Вони поділилися цікавими 
фактами з життя українських пись-
менниць, що проживали і працюва-
ли на Чернігівщині в той час.

У своєму виступі почесна голо-
ва ГО «Спілка жінок Чернігівщини» 
Ірина Дорожкіна зазначила: «Робота 
над проєктом «Видатні жінки Черні-
гівщини» розпочалася у лютому. На 
сьогодні, завдяки музейним праців-
никам, бібліотекарям, науковцям, 
зібрано чимало інформації про ві-
домих мисткинь, науковців, літера-
торок, громадських діячок за пері-
од їхньої творчої діяльності від кня-
жої доби і до сьогодення. Проведено 
ряд мистецьких заходів та плануєть-
ся продовження подібних зустрічей, 
а головне – видання довідника про 
видатних жінок Чернігівщини».

Директорка бібліотеки Інна Аліфе-
ренко зупинилась на головних напря-
мах роботи бібліотеки реалізації про-
єкту: збір інформації, налагоджен-
ня контактів з громадами, проведен-
ня літературно-музичних заходів та 
онлайн-конференцій. Тільки за остан-
ні три місяці в бібліотеці відбулось 
вже три зустрічі з письменницями, які 
головними героями своїх романів об-
рали жінок зазначеного періоду.

Змістовними були  виступи голов-
ного бібліотекаря Прилуцької місь-
кої центральної бібліотеки ім. Любо-
ві Забашти Ніни Горбань –  «Любов 
Забашта – українська поетеса, дра-
матург, прозаїк», провідного біблі-
ографа Ніжинської центральної бі-
бліотеки ім. М. Гоголя Любові Гусє-
вої – «Ніжинки – майстрині слова», 
про Варвару Андріанову-Перетц та 
Ольгу  Мак. З творчістю Марії Грін-
ченко –  письменниці, перекладачки, 
педагога, познайомила Наталія Ко-
цюбинська, заступниця директора з 
наукової роботи  музею-заповідника 
Михайла Коцюбинського. Головний 
зберігач фондів цього ж музею  Ка-

терина Федько розповіла про Любов 
Яновську, а  краєзнавець Людмила 
Студьонова навела  цікаві факти з 
життя Марка Вовчка. Доповідь про 
трагічну долю   чернігівської поетеси 
Ладі Могилянської зробив журналіст 
Владислав Савенок.

Кожен виступ супроводжувався 
презентацією творів літераторок, на-
укових праць та архівних документів 
про них.

Треба зазначити, що нерозкрити-
ми залишаються матеріали про літе-
раторок Христину Алчевську, Ганну 
Барвінок, Зінаїду Гіппіус, Соню Грін, 
Марію Закревську-Бенкендорф, На-
талену Королеву, Надію Кибальчич, 
Одарку Романову, Олену Данько, 
Аліну Костомарову, Олену Левков-
цеву та інших. Сподіваємось на по-
дальшу співпрацю з дослідниками 
творчості визначних українок та на 
висвітлення їхньої творчості.

Надія ЗАВАЛІНА,
бібліотекарка відділу 

документів із гуманітарних наук 
обласної бібліотеки

Відзнака Верховної Ради – Людмилі Зіневич
Грамотою 

В е рхо в н о ї 
Ради Укра-
їни «За за-
слуги перед 
Українським 
н а р о д о м » 
нагородже-
на дирек-
торка Чер-
н і г і в с ь к о ї 
міської цен-

тральної бібліотечної системи Люд-
мила Зіневич. Кандидатка філоло-
гічних наук,  вона багато років при-
святила викладацькій діяльності, у 
тому числі в університеті. А понад 
два з половиною роки тому місь-
ка рада призначила її на цю поса-
ду. Водночас вона є і директоркою 
Центральної міської бібліотеки ім. 
Коцюбинського,  головного закла-

ду системи. За цей час невпізнан-
но активізувала, оновила роботу 
бібліотеки, яка стала одним з цен-
трів культурного життя Чернігова. 
Саме тут тепер працюють Безко-
штовні курси української мови, які 
створила 6 років тому і беззмін-
но очолює пані Людмила. Тут діє 
створений нею Центр поліської ав-
тентики. 

Ось що сказала Людмила Зіневич  
з приводу нагородження її високою 
відзнакою.  

«Відзнака Верховної Ради Укра-
їни стала для мене цілковитою не-
сподіванкою. Безумовно, приєм-
ною й почесною. Проте вона на-
лежить не тільки мені, а всім, хто 
надихав, запалював своїм прикла-
дом, підтримував словом, співдією, 
хто разом зі мною долав перешко-
ди й працював на результат, хто ра-

дів моїм/нашим успіхам, хто втілю-
вав ідеї й відкривав нові горизонти. 
Впевнена, що наші численні про-
єкти –  «Покровська книжкова то-
лока», «Безкоштовні курси україн-
ської мови», «Мандрівний універ-
ситет», «Вуличний університет», 
«Відкритий лекторій», «Розмовник 
БКУМ», «Клуб інтелектуального 
кіно», «Клуб книгомандрівників», 
«Літературна школа «Цвіт папо-
роті», «Дитяча літературна школа 
«Кошлатий Борушко», «АртБлін-
даж», «Народжені у вишиванках», 
Центр поліської автентики тощо  
–  сприяли наповненню культур-
ного життя міста українським зміс-
том, українським словом і відкрили 
багатьом людям нові обрії. Щиро 
вдячна кожному, це наша спільна 
«заслуга перед українським наро-
дом». Далі буде.»

Цей волонтерський проєкт БКУМ  
діє в Чернігові вже 6-й рік. Останні 
два роки курси працюють при Цен-
тральній міській бібліотеці ім. М. Ко-
цюбинського (вул. Кирпоноса, 22).. 
Керівниця курсів –  директорка місь-
кої центральної бібліотечної сис-
теми, кандидат філологічних наук 
Людмила Зіневич. 

У  бібліотеці, на курсах проводять-
ся консультації до іспиту на визна-
чення рівня володіння державною 
мовою (запроваджений відповідно 
до Закону «Про забезпечення функ-
ціонування української мови як дер-
жавної», від  25. 04. 2019. Викладач 
– Людмила Зіневич.

Відкритий лекторій. Вже не пер-
ший навчальний рік свій авторський 
курс – відкритий лекторій веде на 
БКУМ   кандидат філософських наук 
Тамара Андрійчук. Нині вона вже 
прочитала лекції: «Дивовижні кольо-
ри життя та творчості Миколи Глу-
щенка (1901 –1977);  «Злилися в 
мені мелодія й слова», Олександр 
Білаш (1931 – 2003; «Михайло Гру-

шевський без глянцю», до 155-річчя 
від дня народження; «Чернігівщина 
в житті і творчості Івана Рашевського 
(1849 – 1921)»$ «Він боронив Украї-
ну своїм пером. С. Єфремов: траге-
дія людини  та науковця». 

До Дня української писемності і 
мови. На Курсах 6 листопада відбув-
ся Круглий стіл  до цієї дати «Мовна 
асиметрія: регіональний вимір». Мо-
дератор – Людмила Зіневич.   

Триває  набір на  курси  на новий 
навчальний рік. 

Розклад занять:
Вівторок,  17.00 – Консультації до 

іспитів з української мови. 
Середа,  17. 30 – Відкритий лек-

торій. Лектор – кандидат філософ-
ських наук Т. В. Андрійчук. 

Четвер, 17. 00 – Консультації до іс-
питів з української мови. 

Четвер, 17. 30  і   cубота,  10. 00 – 
Безкоштовні курси української мови. 

Довідки за телефоном: 675-043.
Заняття на Курсах проводяться з 

дотриманням  всіх вимог карантину 
у зв`язку з ковідом.

Безкоштовні курси української мови

Чергове число щоквартально-
го журналу Лiтературної спiлки 
«Чернiгiв», № 3 (95),  відкриває до-
бірка поезій лауреата Національної 
премії України імені Тараса Шевчен-
ка Дмитра Іванова, до  75-річчя по-
ета. Про його творчість розповідає 
київська науковиця Марина Дубрів-
ська.

В номері оповідання Олександра 
Забарного, Василя Пабата,  Ніни Ко-
чубей, Інни Адруг, три психологічні 
новели редактора журналу Михася 
Ткача.

Поезію представляють Станіслав 
Новицький, Пилип Юрик, Ніна Гор-

бань, Роксолана Стефанишин,  На-
дія Седень, Михайло Сушко, Віра 
Козлова.

У літературознавчому розділі Гри-
горій Самойленко з Ніжина пропонує 
дослідження про поетичну творчість 
земляка  Анатолія Шкуліпи, друку-
ється робота Михайла Василенка  
«Ясна зоря народного небосхилу 
Марка Вовчка». У мистецькому роз-
ділі Володимир Кузьменко  розпові-
дає про творчість і картини нашого 
земляка Михайла Кучерова.

В номері  фоторепортаж Владис-
лава Савенка з вечора до 70-го дня 
народження багаторічного члена 

редколегії журналу Володимира Са-
пона – «Лірик, замислений в історію 
Чернігова». Колеги, друзі, рідні ді-
ляться спогадами про добру і неза-
бутню людину. Олександр Олійник 
нагадує про 100-річчя автора пер-
шого пам’ятника Остапові Вересаю 
у Сокиринцях – скульптора і поета 
Миколу Харченка, заодно розпові-
дає про літературну атмосферу 60 
– 70 років.

Журнал можна прочитати в біблі-
отеках області. Також триває перед-
плата на нього. А в електронному 
варіанті журнал є за адресою: https://
www.facebook.com/LitChernihiv

Новий номер журналу «Літературний Чернігів» 13 листопада минає 5 років,  як 
відійшов у вічність Сергій Ілліч 
Богдан. Видатна людина, патріот. 
Лікар від Бога, високопрофесійний 
акушер-гінеколог, він віддав меди-
цині, охороні здоров’я людей по-
над 60 років. Був відзначений ви-
соким званням Заслуженого ліка-
ря України. 

Усе життя, крім двох років пра-
ці за направленням на Тернопіл-
лі, Сергій Ілліч був пов’язаний з 
рідною Чернігівщиною, а в Черні-
гові мешкав останні майже 60 ро-
ків. І  народився на Поліссі, в селі 
Мала Кошелівка Ніжинського ра-
йону, 12 червня 1933 року,  в про-
стій селянській родині, що люби-

ла книгу, українське слово, пісню, 
і цю любов  він поніс через усе 
життя. 

Рано зостався без матері. Але 
впертий, наполегливий хлопець 
долав усі незгоди. Відмінно закін-
чив школу, так само – Чернігівське 
медичне училище. Як відмінник 
був без іспитів прийнятий до Київ-
ського медичного інституту ім. О. 
Богомольця. 

Понад 30 років як головлікар 
очолював Чернігівський полого-
вий будинок. Десятки тисяч чер-
нігівців, які народилися в 1960-ті – 
1990-ті роки, прийняли у світ теплі 
батьківські руки лікаря та його ко-
лег. А ще  мав численні адміністра-
тивні, господарські клопоти керів-
ника великого колективу. 

Багато разів був обраний депу-
татом обласної і міської рад, очо-
лював міську «Просвіту». Незмін-
но брав активну участь у держав-
ницьких, патріотичних заходах у 
Чернігові й столиці. Не пропускав 
цікавих прем’єр у театрі, концер-
тів у філармонії, заходів у музеї 
М. Коцюбинського. Усе життя лю-
бив книгу. Зібрав багату бібліотеку, 
значну частину якої подарував рід-
ному селу. І сам від шкільних років 
писав поезію і прозу. 2007 року ви-
дав книгу віршів та оповідань «Що 
совість вишила». 

Вічна  і добра пам'ять Сергієві  
Іллічу.

Згадуючи Сергія Ілліча Богдана

Капела бандуристів співала у храмах

Капела бандуристів ім. О. Вересая  
обласного філармонійного центру 
(художній керівник та головний ди-
ригент – заслужена артистка Укра-
їни Раїса Борщ, головний хормей-
стер – заслужений працівник куль-
тури України Микола Борщ) 10 жов-
тня у чернігівській церкві Михаїла і 
Федора представила глядачам кон-
цертну програму.

Концерт був присвячений при-
йдешнім святам – Дню захисників  

України, святу Покрови Пресвятої Бо-
городиці і Дню українського козацтва.

Основу програми склали твори ві-
тчизняних авторів та українські на-
родні пісні, об’єднані ідеєю патріо-
тизму, а також твори-молитви. Зо-
крема, прозвучав духовний гімн 
України «Боже великий, єдиний».

14 жовтня, у день свят, капела ви-
ступила з цією ж програмою в Ка-
терининському храмі Чернігова (на 
фото).
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Невідомий Довженко-петлюрівець

1917 рік. На уламках пори-
нулої в хаос і безвладдя Росій-
ської імперії починають окрес-
люватися контури нової держа-
ви. 17 березня 1917 року було 
проголошено створення Україн-
ської Центральної Ради, а тро-
хи згодом – Української Народ-
ної Республіки.

На початку 1917 року 23-річ-
ний Олександр Довженко пра-
цював учителем у Другому Жи-
томирському вище-початково-
му училищі. Молодий учитель, 
в якого у венах текла козацька 
вільнолюбна кров, вирішив пе-
ребратися до столиці, до цен-
тру, де він міг узяти активну 
участь у творенні нової держа-
ви. Олександр сповнений енер-
гії, патріотичних переконань і 
світлих мрій. Нарешті, вірить 
Довженко, «всі люди – брати, 
земля – в селян, фабрики – в 
робітників, школи – у вчителів, 
лікарні – в лікарів, Україна – в 
українців, Росія – в росіян». Од-
нак не все так просто і легко…

З посади Генерального Вій-
ськового Секретаря усунули Си-
мона Петлюру, і він почав ство-
рювати своє військове фор-
мування, оскільки більшовики 
активно наступали на землі Лі-
вобережної України – на мо-
мент створення Гайдамацького 
коша Слобідської України (гру-
день 1917 р.) більшовицькі за-
гони вже були на Харківщині. 
Симон Петлюра відвідував різ-
ні установи, переконував, агі-
тував. Очевидно, в той час До-
вженко й вирішив долучитися 
до війська Петлюри. Саме Гай-
дамацький кіш Симона Петлю-
ри – одна із кращих частин армії 
УНР – обороняв Київ від насту-
пу більшовиків. Кіш складався з 
двох куренів – червоних і чор-
них гайдамаків, кінної отаман-
ської сотні та гарматного дивізі-
ону. Особовий склад Коша скла-
дався з добровольців, переваж-
но старшин і козаків київських 
військових шкіл. Курінь чор-
них гайдамаків був укомплек-
тований юнкерами 2-ої піхотної 
юнацької школи, які добровіль-
но зголосилися стати на службу 
до Української армії. Курінь чер-
воних гайдамаків був сформо-
ваний із добровольців – офіце-
рів колишньої Російської армії, 
які перейшли на службу до Ар-
мії УНР, та з юнкерів київських 
військових шкіл.

Звідси починається найза-
гадковіший період біографії 
режисера. Відомо, що Олек-
сандр Довженко служив воякою 
куреня чорних гайдамаків. Чор-
ні гайдамаки мали чорні шлики 
на шапках і чорні петлиці на ко-
мірах шинелей. У ході Січнево-
го заколоту 1918 року Довженко 
брав участь у штурмі київсько-
го заводу «Арсенал», який три-
мали у своїх руках більшовики. 
Довженко в складі чорного куре-
ня мав наступати у 3-ій колоні, 
котра отримала завдання штур-
мувати «Арсенал» із Москов-
ської вулиці та звільнити з-під 
обстрілу казарми 1-го куреня 
богданівців. Колона складала-
ся з чорних гайдамаків, солда-
тів полку ім. Дорошенка та не-
повної (одна чота залишилася 
для охорони Ланцюгового мос-
ту) 1-ої сотні січовиків загаль-
ною чисельністю до 500 багне-

тів. Саме завдяки Гайдамаць-
кому кошу Петлюри, що вчасно 
підоспів до знесилених військо-
вих підрозділів Центральної 
Ради, завод відвоювали в біль-
шовиків.

…Через 11 років режисер зні-
ме однойменний фільм про 
битву за «Арсенал», але вже 
«дзеркальну версію» пережи-
тих подій.

1994 року сенсацією стали 
розсекречені матеріали з до-
сьє на Довженка. За цими до-
кументами Довженко постає не 
богемним поціновувачем мис-
тецтва чи «палким романтиком 
епохи комунізму», а справжнім 
націоналістом і воякою.

Ось цитата з одного з архівних 
документів, що співробітник СБУ 
(в минулому – КДБ УРСР) Василь 
Попик оприлюднив до 100-річ-
чя режисера. Свідчення зааре-
штованого націоналіста «бувшо-
го протодьякона УАПЦ Бобієн-
ка В.В.»: «Я лично был знаком 
с А.П. Довженко… Слышал его 
выступления на митингах в Со-
сницком народном доме летом. 
Он тогда выступал от имени пар-
тии украинских соцреволюцио-
неров, стоял на позициях само-
стийности Украины, агитировал 
за Центральную Раду…

Помню разговор в саду. До-
вженко говорил о свежем сли-
янии партии боротьбистов с 
КПбУ (партія українських біль-
шовиків, тримала проукраїн-
ський курс – Авт.)…

Он провёл такую мысль, что 
если вся украинская интелли-
генция пойдёт в члены КПбУ, 
то там окажется большинство 
из украинцев и это большин-
ство сможет повернуть полити-
ку партии в интересах Украины.

Кажется, при первой чистке 
партии его исключили из рядов 
КПбУ. Потом и отец его, и това-
рищи, среди которых авторитет 
Довженко стоял высоко, с вос-
торгом говорили о его блестя-
щей дипломатической карьере 
(Варшава, Берлин), о его непо-
средственной дружеской связи 
с Шумским (політичний і дер-
жавний діяч, поборник україні-
зації, вбитий за особистим роз-
порядженням Сталіна – Авт.). 
Помню, говорили о том, что от 
Довженко зависит возвращение 

белоэмигрантов на Украину.
Во время наступления крас-

ных на Киев Довженко палил из 
орудий с Владимирской горки 
по красным… От Кошевого или 
от Нырковского я слышал о том, 
когда Довженко отступал с пет-
люровской армией, то прини-
мал участие в еврейских погро-
мах в Фастове и Казатине…».

Або ось такий донос на Дов-
женка – від робітника управлін-
ня Південних залізних доріг Бу-
ковця А.П.: «В 1918 году боль-
шевики громили петлюровцев 
на Украине. Трусливая бандит-
ская группка этих националис-
тов-петлюровцев под натиском 
красных без оглядки удирала из 
уездного городка Сосницы быв. 
Черниговской губернии. В числе 
этой вооружённой бандитской 
группы националистов удирал и 
Довженко, обвешанный грана-
тами и винтовкой».

По згадці про Сосницю вар-
то зауважити, що є усні пере-
повідки, ніби дехто з сосничан 
бачив Довженка у 1917 – 1918 
рр. у строї чорних гайдама-
ків – у сивій шапці зі шликом. 
Може, одяг був іншим, але яки-
мось особливим, бо очевидцям 
запам’ятався. А шапка зі шли-
ком – то характерна відмінність 
одягу гайдамаків-петлюрівців.

Серед матеріалів НКВС на 
Довженка, що групувались у 
папці, поіменованій прізвиськом 
«Запорожець», є й таке свідчен-
ня місцевого мешканця:

«В 1918 или 1919 году, будучи 
в доме Довженко, я видел фото-
снимок Александра Петровича в 
гайдамацкой форме. Эта фото-
графия была в рамочке, размер 
примерно 9x12 сантиметров, ви-
села на стене в квартире око-
ло недели, но затем была спря-
тана. Сфотографирован был 
Александр Петрович в полушуб-
ке, в шапке с треугольным вер-
хом и китыцей, подпоясан. Об 
этом может подтвердить мой 
брат, который также в то время 
бывал в хате Довженко».

Стрімко наближалася до по-
разки ідеалістична мрія про не-
залежну Україну. Більшовики 
наступали, і штурм «Арсеналу» 
зіграв у поразці української не-
залежності не останню роль (він 
відтягнув на себе значні сили 

армії УНР, що зумовило згодом 
прорив радянських військ і захо-
плення Києва).

1919 року Довженко з друзя-
ми був заарештований Волин-
ським Губчека за підозрами в 
розвідувальній діяльності на 
користь УНР. Його помістили 
в концтабір, здійснили фіктив-
ний розстріл (залякування, тре-
ба думати), але 1920 року вря-
тували боротьбисти, які тоді ще 
мали авторитет як представни-
ки партії більшовиків.

Після поразки гайдамаки 
частково прийняли радянську 
владу, частково пішли в підпіл-
ля, і їхня доля буде сумною – від 
зневіри й зубожіння до масових 
страт органами ЧК, до Соловків. 

До речі, інший відомий україн-
ський поет Володимир Сосюра 
в 1918 – 1919 рр. також був пет-
люрівцем – служив у 3-му Гай-
дамацькому полку…

У 1920-их роках почала-
ся вже інша історія життя, 
творчих злетів і падінь на-
шого земляка…

1939 року Олександр Довжен-
ко напише автобіографію, де 
приховає факти своєї підтримки 
УНР і службу в армії Петлюри. 
Він заретушує їх нібито служ-
бою в дивізії Щорса викладачем 
школи при штабі. Це цілком зро-
зуміло і пояснюється тим, що 
більшовицький терор на повну 
силу запустив безжальну й анти 
людську машину масових роз-
прав над політично свідомими 
та інтелігенцією: в 1937 – 1938 
роках була найпотужніша хвиля 
репресій, під час яких розстріля-
ли до 700 тисяч людей. Тоді ж 
знищили найкращих представ-
ників української інтелігенції. 

Поразка Української революції 
справила сильне враження на 
режисера – внутрішні протиріччя 
українського політикуму, неузго-
дженість діяльності стали причи-
ною жорстокого розчарування і 
прискорили формування симпа-
тій до комуністичних маніфестів 
про «рівність усіх людей». 

Ольга ЯРМУШ, 
заступник директора 

з наукової роботи 
Сосницького літературно-

меморіального музею 
О. Довженка

Драматург Іван Кочерга родом із Носівки

Іван Антонович Кочерга, відо-
мий український драматург, на-
родився 6 жовтня 1881 року  в 
містечку Носівка на Чернігів-

щині. Батько працював заліз-
ничним службовцем, сім’я час-
то переїздила з місця на місця, 
нарешті осівши в Чернігові. З 
малих літ добре малював, тож 
йому пророчили кар’єру відо-
мого художника. Однак більше 
захоплення викликала гра в те-
атр – юнак клеїв дерев’яних ля-
льок, малював декорації, разом 
із батьком відвідував театр.

Закінчив чернігівську гімна-
зію, навчався на юридичному 
факультеті Університету свя-
того Володимира в Києві. Але 
юристом так і став, повернув-
шись у Чернігів до коханої ді-
вчини – Аделаїди Соколовської. 
Працював чиновником у контр-
ольній палаті, друкував солідні 

театральні рецензії в «Чернігів-
ських губернських відомостях». 

В 1910-му написав першу 
п’єсу «Пісня в келиху», яку ро-
зіслав у різні театри, але відпо-
віді так і не отримав. Натомість 
помітний успіх мала наступ-
на п’єса – водевіль «Дівчина 
з мишкою» (1913). Твір з фри-
вольно-пікантним сюжетом три-
чі друкували в петербурзькому 
видавництві «Театральні новин-
ки», його постановки здійсню-
вали столичні й провінційні те-
атри, водевіль навіть екранізу-
вали.

Незабаром переїхав у Жито-
мир. Революційні події не ви-
кликали в Івана Кочерги осо-
бливого ентузіазму, але на по-

чатку 1920-х до того російсько-
мовний драматург почав писати 
українською, якою володів без-
доганно. Наприкінці 1934-го пе-
реїхав до Києва, поринувши в 
активну громадську та творчу 
роботу.

Митець прагнув показати жит-
тя складним і розмаїтим, герої 
його  творів – часто особистос-
ті неодномірні й суперечливі. 
Серед найбільш відомих творів 
– «Майстри часу», «Пророк», 
«Фея гіркого мигдалю», «Алмаз-
не жорно», «Ярослав Мудрий». 
Особливе місце в творчості Іва-
на Кочерги посідає драматич-
на поема «Свіччине весілля» 
(1930). Вона торкається теми 
литовського панування в Украї-

ні, про яку майже не згадували 
в радянські часи. Поему поста-
вили лише в 1935-му, після чого 
й почався її тріумфальний похід 
театральними сценами.

Іван Кочерга володів багать-
ма мовами, добре знався на сві-
товій літературі, історії, міфоло-
гії. Водночас були періоди, коли 
його майже не друкували й не 
ставили, тоді виживав за раху-
нок перекладів.

Помер 29 грудня 1952-го в Ки-
єві, похований на Байковому 
кладовищі.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті 

Чернігів
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Цікаве про українських письменників
Україна

Письменник, 
вояк і слідчий

Олекса Стороженко, беру-
чи участь у війні з турками, від-
значився в битві під Журжею 
1829 року й одержав за хоро-
брість найвищу тодішню наго-
роду — орден святого Георгія. 
Так само славився письменник 
великою вправністю в розплу-
туванні найскладніших слідчих 
загадок. Чинити це допомага-
ли йому глибоке знання народ-
ного життя, здатність до тонко-
го психічного аналізу і вміння 
захоплювати співбесідника. Він 
не був слідчий за фахом, але до 
його таланту зверталися в осо-
бливих, надто заплутаних і важ-
ливих справах. 

1839 року цар Микола І їхав 
Житомирським трактом. Він 
звернув увагу на чоловіка, що 
лежав неподалік хати в селі 
Борщагівці, голова якого була 
загорнута в свитку. Кілька цар-
ських прислужників підійшли до 
чоловіка і з жахом побачили, 
що перед ними труп старого се-
лянина з пробитою головою.

Цар наказав розслідувати цю 
справу, але всі зусилля поліції 
виявилися марними. Тоді київ-
ський генерал-губернатор Д. Бі-
біков попросив розібратися в 
цьому свого чиновника з осо-
бливих доручень — Олексу Пе-
тровича Стороженка.

Письменник поїхав до села 
Борщагівки й незабаром 
з’ясував, що вбитий жив тіль-
ки з десятилітньою внучкою, 
був він тверезий, хазяйновитий 
і мав гроші, які ховав у скрині. 
Дівчинка оповіла Олексі Петро-
вичу, що ввечері до них посту-
кав якийсь чоловік і попросив 
упустити його. Коли дід відчи-
нив, напасник кинувся на ньо-
го, вдарив, тоді відчинив скри-
ню і забрав гроші. Дівчинка за-
билася в куток і не ворухнулася 
— злочинець її не помітив.

Стороженко пішов по селу і 
почав вести всілякі розмови. 
Один селянин здогадно ска-
зав, що це міг зробити хтось із 
солдатів піхотної роти, що стоя-
ла в Борщагівці. Олекса Петро-
вич вирішив допитати солдатів. 
Він сів біля дверей, щоб само-
му лишатися в затінку, а світ-
ло щоб падало на того, хто вхо-
дить. Солдат впускали по одно-
му, і вони мали дивитися слідчо-
му в обличчя. У шести солдатів 
в очах промайнув якийсь не-
спокій, і Стороженко наказав їх 
затримати.

Приблизно тієї самої пори, 
коли було вбито діда, Сторожен-
ко посадив дівчинку в той куток 
на печі, де вона й сиділа, а сол-
датам наказав по кілька разів 
підходити до дверей і казати ті 
слова, які казав напасник, коли 
просився до хати. Солдатів під-
водили шість разів у різному по-
рядку, і щоразу дівчинка вказу-
вала на один знайомий голос. 
Солдата заарештували.

Виявилося, однак, що в час 
злочину цей солдат був під аре-
штом, а вартовими — ті, кого 
Олекса Петрович підозрював. 

Після допиту солдати з плачем 
упали до ніг Стороженкові й зі-
зналися, що вони випустили 
арештованого на півгодини змі-
нити сорочку. Притиснутий до 
стіни, злочинець зізнався.

Стороженко був чоловіком 
величезної фізичної сили, він 
згинав двогривенні монети і 
міг тягти під гору 10 пудів, тоб-
то 160 кг.

«Слово на слово 
до редактора «Слова»
50-ті – початок 60-их років 

XIX ст. у Західній Україні були 
роками мракобісся. У літерату-
рі панували люди, які зневаж-
ливо ставилися до народу і його 
мови, вживаючи для своїх пи-
сань важкої, штучної, так зва-
ної макаронічної суміші: україн-
ських, церковнослов’янських та 
російських слів, з’єднаних на ні-
мецькій фразеологічній основі. 
На чолі того руху стояв Богдан 
Дідицький, який почав видава-
ти 1861 року часопис «Слово». 
Галицька ж, буковинська й за-
карпатська інтелігенція говори-
ли чи польською, чи німецькою, 
чи угорською мовами. Журнал 
«Слово» видавався важким язи-
чієм і ледве животів. 

Проти того «Слова» виступив 
1868 року з гарячим запере-
ченням тодішній студент теоло-
гії в Чернівцях Антін Кобилян-
ський, видрукувавши брошу-
ру «Слово на слово до редакто-
ра «Слова». Брошура вийшла в 
Чернівцях, писано її було чис-
тим гуцульським говором, а 
надруковано чеськими літера-
ми. До брошури долучено вірш 
нікому не відомого поета Федь-
ковича, якого намовив писа-
ти українською мовою той-таки 
Кобилянський, і цій брошурі су-
дилася визначна місія: вона 
пробудила галицьку молодь, ви-
кликала в неї інтерес до влас-
ного народу і з’явила перед очі 
культурного світу видатного по-
ета Ю. Федьковича.

Сам Кобилянський був як лю-
дина великий оригінал, захо-
плювався (єдиний у своєму се-
редовищі) вегетаріанством і 
правилами строгого гігієніч-
ного життя, ненавидів усіляку 
фальш, облуду, неприродність. 
Кохавсь у філософії, знав до-
кладно Канта, Фіхте, Гегеля, 
об’їздив півсвіту — був пропо-
відником вільної німецької гро-
мади в Німеччині, а пізніше в 
Америці; захоплювався техні-
кою, винайшовши машину, ко-
тру назвав «димовлад». Ця ма-
шина мала збирати дим із коми-
нів і корисно його переробляти. 
Кобилянський сподівався, що 
фабрики зацікавляться його 
винаходом, але даремно. Ду-
мав також він і про винайдення 
літальної машини й листувався 
щодо цього з Дрімоном, але не 
пощастило йому й тут. Навіть ді-
тей своїх назвав оригінально: 
дочок — Селеною і Салютою, 
а синів — Геліосом і Зоряном. 
Помер, усіма забутий, у крайній 
нужді.

Начальства краще 
не зачіпати

Від початку 1860 року Олек-
сандр Кониський почав допи-
сувати в «Петербурзьку газе-
ту», де зачепив полтавське на-
чальство. На вільнолюбного 
письменника посипалися доно-
си. Заряджено було проти ньо-
го слідство, а адміністрація за-
арештувала Кониського 9 січня 
1863 року і без суду заслала до 
Вологди. Важке життя почалось 
в Олександра Кониського. Йому 
давали щомісяця 6 крб., за які 
він, крім харчів, мав наймати 
хату і вдягатися. Власних статків 
письменник не мав, а заробітку 
здобути не міг: уряд заборонив 
йому всіляку службу, не дозво-
ляв навіть навчати дітей пись-
му. Не міг здобути й приватної 
служби: попереджені власники 
відмовляли в роботі опальному 
письменнику. Згодом його за-
слали ще далі, в Тотьму. Тут Ко-
ниський бідував ще більше, за-
недужав і ледь не осліп. Через 
важкий стан здоров’я йому до-
зволили виїхати на лікування 
на рік за кордон, але одне око 
лишилося в письменника не-
зряче.

Ще один письменник-
мандрівник

Від 1879 року Данило Мор-
довець почав великі мандрів-
ки по світу. Об’їздивши Кавказ, 
Закавказзя і Крим, 1881 року 
відвідав Єгипет, а звідти подав-
ся до Єрусалима, обійшовши 
всі тамтешні пропам’ятні міс-
ця. Улітку 1882 року забажало-
ся йому побачити Арарат, але 
на цій горі він ледве не помер, 
тяжко занедужавши на запа-
лення легенів. Хворого повез-
ли в Італію, де він прожив зиму. 
Одужавши, весною 1883 року 
Мордовець поїхав до Іспанії, 
навідавши ряд іспанських міст. 
З Іспанії повернувся до Італії, 
об’їздив її і подався на Україну 
через Відень і Галичину.

Із Києва письменник виру-
шив до свого приятеля М. Кос-
томарова на Прилуччину, звідти 
— до Одеси, з Одеси — на Дні-
прові гирла й лимани, а з Хер-
сона — по Дніпру до порогів, 
нарешті — до Кисловодська і 
1886 року повернувся до Пе-
тербурга.

І там треба друкуватися 
Данило Мордовець вирізняв-

ся серед інших письменників 
тим, що друкувався в органах 
преси, протилежних за напрям-
ками — від найпрогресивніших 
до найреакційніших. Зокрема, 
співпрацював він у «Ведомос-
тях петербургского градона-
чальства», які редагував чорно-
сотенний землячок Кривошлик.

Якось на літературному бен-
кеті один із молодших літерато-
рів покпив напідпитку зі старо-
го письменника:

— А чи правда, Даниле Луки-
чу, що Ви друкуєте свій новий 
роман у «Ведомостях градона-
чальства»?

— Так, правда, — відповів 
той просто і сердечно. — До 
мене часто звертаються студен-
ти і курсистки, що встряють у по-
літичну халепу, а я зі свого боку 
часто турбую Кривошлика, щоб 
їх визволяв. Він, спасибі йому, 
ніколи не відмовляється і часто 

таки визволяє. То коли б я від-
мовив йому дати щось для його 
«Ведомостей», то це прикро вда-
рило б по студентській молоді.

Заступник земляків
Живучи в Петербурзі, Данило 

Мордовець був через свою до-
бру вдачу не тільки заступником 
студентства, а й своїх земляків, 
що зверталися до нього в гро-
мадських, літературних і при-
ватних справах. На прохання 
всіляких людей він писав стат-
ті, подання, ходив за них клопо-
татися і відписував на численні 
листи. Вдавалися до Мордовця 
в найрізноманітніших справах, 
переважно в цензурних, які він 
улаштовував через деяких сво-
їх знайомих, найчастіше — по-
ета й цензора Я. Полонського, 
сенатора Таганцева, впливо-
вого власника друкарні Бала-
шова та ін. До нього зверталися 
М. Коцюбинський, Б. Грінчен-
ко, М. Старицький та інші укра-
їнські письменники. Старий І. 
Нечуй-Левицький, остаточно 
розгнівавшись на цензуру, пи-
сав 1900 року до Мордовця: 
«Я чув, що й другі письменники 
звертаються до Вас як до пись-
менника і впливової людини в 
Петербурзі» — і наївно просив 
утовкмачити цензорам, «які не-
приємності, яку втрату і гаяння 
маємо ми, українські письмен-
ники, через усілякі утиски».

У похилому віці, майже по-
збавлений зору, ішов Мордо-
вець під руку з кимось із моло-
дих до якогось бюрократично-
го олімпійця і часто добивався 
свого, бо ніяково було відмов-
ляти старій, з популярним ім’ям 
і такій лагідній людині.

Останній мандрівний 
поет

Уже говорилося, яке дивне 
й важке життя прожив талано-
витий поет і один із найвидат-
ніших українських етнографів 
XIX ст. Іван Манжура. Він наче 
перейняв спосіб життя старо-
давніх українських мандрова-
них поетів-дяків, те життя, яким 
жив і славетний Сковорода. Ні-
коли не мав Манжура власно-
го дому, обійшов пішки всю сте-
пову Україну, зібравши 1135 
пісень, багато казок, легенд і 
приказок, не одну ніч проспав 
під зорями, в пасіці, в садку, 
живучи в простих хатах і постій-
но спілкуючись із трудовим лю-
дом. Став поетом українського 
степу, не раз терпів голод і хо-
лод, бувало, що ходив у 30-ступ-
невий мороз в одних подертих 
калошах і в старому пальті, на-
кинутому на голе тіло. 2 трав-
ня 1893 року перехожі підня-
ли його, безпам’ятного, десь на 
вулиці й відвезли в лікарню, де 
поет і помер. Його  поховали в 
братській могилі, поклавши у 
збиту з грубих дощок труну.

Шукаючи тиші
1902 року перевтомлений М. 

Кропивницький, на якого насу-
валася хвороба (глухота), зва-
жився після багаторічного ко-
чового життя осісти на хуторі. 
Тут він активно писав і залюб-
ки віддавався господарству, 
займаючись садовиною, горо-
диною, виноградом тощо. Че-
рез якийсь час його хутір навіть 
отримав медаль за зразкове 
господарство. Тільки зрідка ви-

їжджав Марко Лукич із хутора 
на короткочасні гастролі. Живу-
чи на хуторі, прагнув заснувати 
українську школу і подав про-
хання на дозвіл видавати ча-
сопис для селянства. На жаль, 
здійснити задумане йому не до-
зволили.

Тоді М. Кропивницький напи-
сав кілька дитячих п’єс і почав 
уряджувати вистави для селян-
ських дітей. Грали «Козу-дере-
зу», «Івасика-Телесика». Актора-
ми були діти самого Марка Лу-
кича й селянські діти. Вистави 
викликали в селян велике за-
цікавлення і приносили немалу 
втіху їхньому організаторові.

Смерть у дорозі
Останні місяці перед смер-

тю М. Кропивницькому довело-
ся багато працювати. Виступив 
він у Єлисаветграді, тоді в Са-
ратові — сім разів за вісім днів. 
Потім одвідав Київ, де читав на 
роковинах шевченківські вірші, 
далі знову поїхав до Єлисавет-
града. На початку квітня 1910 
року грав в Одесі й Аккермані. 
7 квітня, прийшовши до театру, 
не зміг уже грати і попросив пу-
бліку вибачити йому. Наступно-
го дня виїздив із Одеси й навіть 
відпустив із дороги сина й небо-
жа, що супроводжували його. А 
ще наступного дня контролер, 
котрий підійшов спитати в Мар-
ка Лукича квитка, побачив, що 
він мертвий. Покликали ліка-
ря, який констатував смерть від 
крововиливу в мозок.

Незвичайний 
поліцейський секретар
Служачи секретарем поліції 

в Єлисаветграді, І. Карпенко-
Карий зумів завести на роботі 
незвичні порядки. Усі чиновни-
ки, наче змовившись, переста-
ли брати хабарі: ані кумівство, 
ані підкуп не мали жодної ваги, 
справи вирішувалися за чер-
гою: бідний чи багатий, свій чи 
чужий — усі мусили чекати од-
наково. Познайомившись із 
сумними звичаями в міській 
тюрмі й арештантських домах і 
маючи приятеля в особі нагля-
дача тюрми, Іван Карпович по-
дбав, щоб ставлення до в’язнів 
зробити якнайгуманнішим і по-
легшити становище етапних. 
На цих етапних простоях катор-
жан майбутньому письменни-
кові трапилося побачити бага-
то цікавих типів з усіх верств 
суспільства. Між іншим, він зу-
стрів тут старого немічного сол-
дата ще миколаївських часів, 
який став героєм повісті «Без-
талання». А через якийсь час в 
іншій тюрмі, в іншій партії бро-
дяг упізнав він і Софію, того 
старого солдата дочку, котра, 
осліпнувши після пологів, уте-
кла від свого лихого чоловіка і 
прийшла до міста шукати бать-
ка, але не знайшла, бо той по-
мер у лікарні.

Повість І. Карпенка-Карого 
не дійшла до нашого часу, але 
на основі її матеріалу з’явилася 
знаменита драма «Безталан-
на» (первісна назва — «Хто ви-
нен?»). Цікаво, що спершу зва-
лася п’єса не «Безталанна», а 
«Безталання» (перекрутили на-
зву в цензурі) — з такою на-
звою вона й залишилася в твор-
чому доробку письменника.

Продовження. Поч. в №№ 7 - 9.

Із книги 
«Із вершин та низин» 

Валерій ШЕВЧУК
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Володимир САПОН: «Меди і полини історії»
Продовжуємо почату в мину-

лому номері газети публікацію  
глав краєзнавчої книжки «Меди 
і полини історії» – відомого чер-
нігівського письменника, жур-
наліста, краєзнавця Володи-
мира Миколайовича Сапона 
(20.07.1951 – 02.10.2017).

В чернігівському колі петербуржців

Довгі чотирнадцять років провів 
молодий Шевченко далеко від Укра-
їни. Спершу в литовському Вільно, 
звідки у 1831 році услід за Енгельгар-
дом, переїхав до Петербурга і згодом 
пішов у навчання до одного з май-
стрів тамтешнього малярського цеху 
Василя Ширяєва.

Знаковою подією для Тараса ста-
ла у 1836 році зустріч з Іваном Со-
шенком, земляком з містечка Богус-
лава, котрий незадовго до того при-
їхав до Петербурга, щоб вступити 
до Академії мистецтв, і який не міг 
не відчути художнього обдаруван-
ня і спраглого потягу Тараса до ма-
лювання. Це знайомство стало зре-
штою переломним у житті Шевчен-

ка, першим кроком до звільнення 
його з кріпацтва.

Як зазначив один з найавторитет-
ніших і найґрунтовніших біографів 
Кобзаря Олександр Кониський (його 
книга «Тарас Шевченко Грушівський» 
побачила світ на зламі ХІХ – ХХ сто-
літь), уродженець хутора Переходів-
ка Борзнянського повіту (нині Ніжин-
ського району), в «Петербурзі завжди 
перебувала велика сила українців; 
чимало їх було і того часу, про який у 
нас бесіда; були між ними письмен-
ники, педагоги, художники і, вже річ 
звичайна, найбільш урядовців…»

Додамо: чимало з цих «українських 
петербуржців» так чи інакше мали 
зв’язки з Чернігівщиною, зокрема, 
були випускниками Ніжинської гім-
назії вищих наук князя Безбородь-
ка. Це насамперед Аполлон Мокриць-
кий, який продовжував навчання в 
Академії мистецтв у самого славет-
ного Карла Брюллова. Шевченка з 

Мокрицьким познайомив Сошенко і 
той відразу взяв під опіку художній та-
лант Тараса, звів його зі ще одним ви-
пускником Ніжинської гімназії – вже 
знаним поетом Євгеном Гребінкою, 
що відкрило для молодого художника 
перспективи розвитку таланту пое-
тичного. Прийнято вважати, що саме 
Гребінка відкрив Шевченка як поета, 
залучив його до кола українських і ро-
сійських літераторів, які гуртувалися 
навколо нього.

Завдяки «ніжинцям» долею і та-
лантом хлопця  перейнялися відомі 
митці і письменники, діячі культури 
– конференц секретар Академії мис-
тецтв, уродженець Полтавщини Ва-
силь Григорович, художник, син ні-
жинського грека Олексій Венеціанов, 
поет Василь Жуковський, компози-
тор Михайло Вієльгорський і, наре-
шті, Карл Брюллов. Потрібні для ви-
купу Шевченка з кріпацтва 2500 ру-
блів було здобуто в лотереї, в якій ро-

зіграно портрет Жуковського пензля 
Брюллова. 25 квітня 1838 року Та-
рас отримав відпускну – довгожда-
ну волю. А ще через місяць його при-
йняли до Академії мистецтв як сум-
лінного учня, в майстерню Брюллова. 
Упродовж трьох наступних років його 
роботи на річних іспитах відзначають-
ся срібними медалями.

Згадуючи ті «незабвенные, золо-
тые дни» на далекому засланні, Шев-
ченко розмірковував у щоденнико-
вому записі від 1 липня 1857 року: 
«Странное, однако ж, это всемогущее 
призвание. Я хорошо знал, что живо-
пись – моя будущая профессия, мой 
насущный хлеб. И вместо того, чтобы 
изучать ее глубокие таинства, и еще 
под руководством такого учителя, ка-
ков был бессмертный Брюллов, я со-
чинял стихи, за которые мне никто ни 
гроша не заплатил и которые, нако-
нец, лишили меня свободы…» Він не 
міг не писати. 

Як зазначав Олександр Конись-
кий, «Першими батьками, що вигоду-
вали Тарасів дух і дар поетичний, пер-
шими ніжними няньками, що пестили 
в кріпацькому тілі мужицької дитини 
кебету поетичну, були природа й іс-
торія України. Природа напоювала 
його душу ще  змалу високим ліриз-
мом; а народна історія, переказана 
йому в піснях сліпих кобзарів, діда 
Івана і більш за все в піснях народу 
взагалі, годувала серце поета висо-
ким народно національним почуттям. 
Опріч того, побут народу, його тяжка 
неволя, – все оце незримою цівкою 
вливалося і годувало увесь духовно-
моральний організм Шевченка; рос-
тило його талант, «повитий сивим ту-
маном».

Не без участі Євгена Гребінки, на 
кошти його товариша по навчанню у 
Ніжинській гімназії вищих наук Петра 
Матроса, у 1841 році виходить Шев-
ченків «Кобзар», що стає значною 
подією літературного та суспільного 
значення не тільки в Петербурзі, а й 
в усій Російській імперії й Україні зо-
крема.

«Вічної пам’яті достойний князь...»Останнi свої роки князь Микола 
Григорович Рєпнiн- Волконський, ге-
нерал вiд кавалерiї, герой битви пiд 
Аустерлiцем, колишнiй вiце король 
Саксонiї, потiм вiйськовий губер-
натор Чернігівської i Полтавської 
губернiй, брат декабриста Сергiя Вол-
конського, благородна, освiчена i де-
мократична людина, якого знесла-
вив i очорнив наклепом iмператор 
Микола I, провiв у своєму маєтку в 
Яготинi на Київщинi, знаходячи серед 
чарiвної природи цього куточка Укра-
їни душевну втiху вiд всiх прикрощiв, 
що спіткали його на схилi життя i 
вигiрчили старiсть.

Сюди, у маєток князя, i заки-
нула у 1843 роцi доля двадцяти-
дев’ятилiтнього художника i поета 
Тараса Шевченка. Копiював карти-
ни, багатющу колекцiю яких зiбрав 
тут ще Олексій Розумовський – син 
останнього гетьмана України. Зробив 
i дві копiї портрета князя роботи Йо-
зефа Горнунга.

«Всi днi мого перебування колись 
у Яготинi є i будуть для мене рядом 
прекрасних спогадiв...» – напише 
вiн у 1850 роцi. Тi спогади, звiсно, i 
про Миколу Григоровича, i, особли-
во ж, про його доньку княжну Варва-
ру Рєпнiну – таку ж благородну i пре-
красну людину, як i її батько. Їй вiн 

присвятить написану у Яготині поему 
«Тризна», що починається рядками:

«Ваш добрый ангел осенил
Меня бессмертными крылами
И тихостройными речами
Мечты о рае пробудил.»
Вона ж клопотатиметься згодом 

про полегшення його становища на 
засланнi, писатиме повiсть, головним 
персонажем якої буде Шевченко...

На початку 1845 року князя Рєп-
нiна не стане, його поховають у Гус-
тинському Свято -Троїцькому мо нас-
тирi, благодiйником якого був Мико-
ла Григорович.

Того ж року Тарас Шевченко зно-
ву приїде в Україну i, опинившись 
у Прилуках, вiдвiдає монастир. Ось 
як вiн сам написав про це у повiстi 
«Музикант» у 1854 роцi: «...можна... 
по перше, познайомитися з отцем 
протоiєреєм Iлiєю Бодянським, а по
друге, одвiдати з ним же, отцем Iлiєю, 
напiвзруйнований монастир Густи
ню, що по той бiк рiчки Удаю, верстви 
за три од мiста Прилуки. Можу вас за
певнити, що каятися не будете... Тут 
все є. I канал, глибокий i широкий, що 
колись наповнювався водою iз тихо

го Удаю. I вал, i на валу висока му
рована зубчаста стiна iз внутрiшнiми 
ходами i бiйницями. I численнi скле
пи чи пiдземелля, i надгробнi плити, 
врослi у землi, мiж величезними су
ховерхими дубами... Словом, все є, 
що треба для найповнiшої романiчної 
картини, зрозумiло, пiд пером яко
гось Скотта Вальтера...»

У Густинi Шевченко, як далi сам 
зiзнається, змалював «головнi, або 
святi, ворота, та церкву о п’ятиглавах 
Петра i Павла, та ще трапезну і церк-
ву, де похований вiчної пам’ятi до-
стойний князь Микола Григорович 
Рєпнiн...»

...У травнi 1900 го Густинський 
Свято -Троїцький монастир вiдзначав 
своє 300 рiччя. Збереглося вiтання, 
яке надiслав тодi iз Яготина святiй 
обителі продовжувач князівського 
роду Микола Рєпнiн, бажаючи монас-
тирю «ще бiльше змiцнiти у четверто-
му столiттi його життя i проiснувати ще 
багато віків для повчання вiруючих i 
для упокоєння тих, хто знаходить тут 
свiй останнiй посмертний прихисток».

Проминуло ще одне столiття,  i у день 
Святої Трійці 2000 року давня обитель, 
пiднята iз забуття та руїн в останнє 
десятилiття, урочисто вiдзначила свiй 
400 рiчний ювiлей. I знову надiйшло 
вiтання вiд нащадкiв князiвського 
роду – вiд Михайла Рєпнiна iз фран-
цузького мiста Сартрувiлл: «...Ми, 
князi Рєпнiни, чиї предки похованi у 
цiй святiй обителi, вплiтаємо i свiй го-
лос у хор поздоровлень i побажань, 
який лунає у цей знаменний день. 
Настоятельницi монастиря iгуменi 
Вiрi i всiм насельницям обителi низь-
кий уклiн за все, що вони зробили 
для вiдродження Густинської обителi 
i оновлення родової усипальницi 
князiв Рєпнiних. Нехай допоможе вам 

Всевишнiй на вашому подвижницько-
му шляху служiння Боговi i людям. Вiд 
усiєї душi на багато столiть бажаємо 
Густинському Свято Троїцькому монас-
тирю слави i процвітання».

Так тiсно все переплелося в 
iсторичнiй долi нашого народу. I генiй 
Великого Кобзаря, i високий дух 
однiєї iз найшановніших у православ’ї 
святинi, якою є Густинь, i добра 
пам’ять та слава роду Рєпнiних...

Т. Шевченко. Микола Рєпнін. 
Копія з роботи Й. Горнунга. 

1843 – 1844 рр.

Т. Шевченко. Трапезна церква. 
1845 р. 

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.  Ось деякі з цих фото.

Ігор Кравченко, Богдан Сушинський, Петро Опанасенко, Світлана Йовенко, 
Вадим Бойко, Ярослав Ярош, Любов Голота, Володимир Сапон, Микола Луків, 

Анатолій Рекубрацький та інші  –  учасники всесоюзної наради молодих 
літераторів. 1975 р.

Олексій Крачило, Микола Лелюк, Володимир Сапон,
Станіслав Маринчик, Олексій Брик, Володимир Сенцовський, Михайло 

Кушніренко. Музей Михайла Коцюбинського. 2011 р.
Михайло Сидоржевський, Олександр Деко, 

Станіслав Маринчик і Михась Ткач. 
Чернігів. 2015 р.
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Поезія з Білорусі
Аляксєй (Алєсь) Бєли – відо-

мий білоруський журналіст і поет. 
Мешкає в місті Барановичі Грод-
ненської області. Навчався в Київ-
ському інституті політології і соці-
ального управління, відтак добре 
знає українську мову. Потім навчав-
ся в Гродненському державному 
університеті імені Янки Купали. 

Поет і журналіст бував і в Чер-
нігові. Зокрема, на міжнародному  

українсько-польсько-білоруському семінари журналістів, у складі 
делегації членів БАЖ, незалежної Білоруської асоціації журналістів.

В нашій газеті вже друкувалися його вірші, у номерах 2 і 5.  А ось 
його  найновіші вірші, з книги, яку автор зараз готує до видання.

Алєсь БЄЛИ

**
Нібы ў бездань самотныя дні,
Думкі – аб тым і аб гэтым… 
Жнівень яшчэ не згубіў цеплыні,
Пахне каханнем і летам.

Падаюць яблыкі гучна на дол,
Стыне на сподачку кава.
Іх не збірае ніхто ў прыпол,
Гэта ўжо нецікава.

…Шчыра скажу, альбо трошкі зманю –
Сумна, што гінуць імгненні…
Хто пакладзе галаву ля агню
Мне на плячо ці калені?..

Час адляціць, як гусей чарада,
Стрэльбу схавае сваяк.
А вось развітвацца будзе шкада,
Яканіяк…

**
Ну, вядома, табе «не знасіць галавы»,
Але ты ў тым раду, дзе Мужчыны!..
Хто яшчэ задыхнецца ад паху травы,
Хто не плача без важкай прычыны…

Хто не думае пра свой апошні ўздых,
Хоць над Лёсам пакуль не смяецца.
Так праходзяць гады, 

так нязначна жывецца…
Ну а Папарацькветка – 

яна не для ўсіх,
Неабраным яна не даецца.

**
Здарожыўся ты сёння і прыціх,
Прайшоўшы столькі вёрстаў 

басанож…
Забіцца ў ложак, лепей – удваіх,
І слухаць дождж.

**
Не забудзеш ужо ніколі,
І адчуеш гэта без страху,
Як лугі губляяюць свой колер,
Набіраючы безліч пахаў.

І заўважыш, што ў акрузе
Пуста зноў ля дамоў і гумнаў,
І прыціхла кнігаўка ў лузе 
Ёй таксама чамусьці сумна.

**
Куды брысці, куды сябе нясці,
Усё цяпер, нібыта ў карагодзе.
Пакуль мы разважаем аб жыцці,
Яно праходзіць.

.**
Не імкнемся туды, дзе пануе прагрэс,
Хоць жыцця ўжо пражыта палова…
Цішыні тут няма. Пахне порахам лес –
Паляўнічыя выйшлі на ловы.

Сёння ў вылазцы гэтай 
усё ідзе на лад,

Зноў ганчак між карчоў загалёкаў…
У плячо ткнецца пругка 

халодны прыклад.
Вось і куля ўжо недзе далёка…

***
Мы вельмі дзіўнымі сталі,
Пярэчым сваёй натуры…
Давай у вагон, дзе паляць,
(Каб лепш зразумець – дзе кураць).

Ну, не ў вагон – то ў хату,
У пад’езд высотнага дома…
Цікавыя там дзяўчаты,
Ім комплексы незнаёмы.

…Нашто дажываць да лета,
Каб потым на нешта “пяліцца”…
Ментолавая цыгарэта
Плыве ад пальцаў да пальцаў.

***
Ну, зрэшты рэшт, які ты ўжо паэт,
Пачуцці стынуць, ды і рукі стынуць. 
Такі непрадказальны, тонкі свет…
Але вясна – яна нібы букет.
Дурэеш зноў ад бэзу і язміну!

…Прасела, але ўсё ж стаіць страха,
За сценамі і спрэчкі ўсе і звады.
І пах кахання, жарсці і граха…
І бездань, у якую варта падаць.

**
Як спявалі птушкі напрадвесні,
Як ляцелі ўзімку мы з гары!
Усё бывае толькі да пары…

Не хапае вогнішчаў і песень,
І чаўноў. На іх плывуць сябры.
Пад нагамі – прысак і асцё,
Так вось і шыбуеш паўз жыццё.. 

**
Чырвань захада, цёплыя вейкі.
Сёння соладка, учора – горка…
Ад кахання не ўратуюць лекі, 
Але … Можа ўратаваць дакторка.

**
І ты ў жыцці кагосьці ўсё ж уразіў,
Бо ты таксама тут не з самых горшых.
Але ў каханні лепей – без фантазій, –
А раптам напалохаеш партнёршу.

**
Гул пчаліны між ліп яшчэ,
І ў лугах не асцё.
Людзі едуць на лецішчы,
Бы ў другое жыццё.

Сонца ў лесе не слепіць,
І суніцы за плотам.
Хоць на тыдзень ці месяц
Адысці ад спякоты.

Толькі птушкі ды вецер
Растрывожваюць ціш.
Што там робіцца ў свеце? –
Не глядзіш…

**
Сум на душы. Маркота,
Як адгалоскі лета.
Вось і сышла спякота,
Што ты ўспомніш пра гэта?..

Цені ад дрэў, бы здані,
І буслы – карагодам.
Восень – пара кахання,
Лепшая частка года.

Сыплюцца з неба знічкі, 
Праўда, не так, як летам.
Боцікі і і спаднічкі
Так пасуюць кабетам.

…Што табе поп ці нугцый,
Іншыя ягамосці…
Хочацца дакрануцца
Да такой прыгажосці!

**
…Каму дапамагчы, куды пайсці,
Што папарасіць у Бога і ў Неба?..
Зашмат Жанчыны у тваім жыцці 
А так не трэба.

Ты ўжо дарослы, нават, больш таго,
Саспелі думкі, бы віно ў склепе.
Не прыкіпай цяпер ні да каго,
Пабудзь пакуль адзін. 

Так будзе лепей.

Відомий український поет, перекладач, громадський діяч, багатолітній голова 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка Павло Мовчан народив-
ся 15 липня 1939 року в с. Велика Вільшанка Васильківського району Київської 
області в  селянській сім’ї. Закінчив літературний інститут ім. М. Горького (Мо-
сква, 1965), вищі сценарно-режисерські курси при Держкіно СРСР (1969 –1971).

Депутат Верховної Ради України 5-ти скликань, у тому числі двох перших, що 
проголосили незалежність України та ухвалили Конституцію держави. 

Член Спілки письменників України з 1972 р. Лауреат Державної премії Украї-
ни ім. Т. Шевченка (1992 р.), Державної премії Туркменської РСР. Нагороджений 
орденами князя Ярослава Мудрого. Автор багатьох книг поезій, публіцистики, 
перекладів Г. Матевосяна, В. Распутіна, Ю. Марцинкявічюса, М. Каріма, Мах-

тумкулі інших відомих письменників. Володіє туркменською, польською, російською, сербською мовами.
Подаємо  поезії Павла Мовчана з книги «Поріг» ( 1988).

Павло МОВЧАН

В негоду
В ліс я йшов — мені назустріч
раптом випроставсь туман;
це — спіткання неминуче,
як рокований твій стан.
Ну нічого: за тобою
небо, випите до дна,
поле, встелене габою,
і продухвина вікна.
За тобою попіл літа,
терпкість випитих оман,
за тобою — все на світі,
а попереду — туман…

* * *
Час виснаживсь. Напевне, він знемігсь
в мені, в тобі… І будьяка тривалість
огидна нам, як почорнілий сніг,
що завалявсь на клумбі привокзальній.
А простір ніби в потяг перейшов,
у синій потяг, зменшений до крапки…
Заглибившись у зір, він, мов цвяшок,
зіниці рве, а потяг їде хряпко…
Ніби не він, а ти його везеш,
в тобі колеса стукають на стиках
днів і ночей… Авжеж, авжеж, авжеж…
Збігає біль по довгих рейках крику…

***
Спогади викреслив, імені зрікся…
Не впізнавай мене – це вже не я…
Наче образу, забув я весь вік свій.
І не пристане вдруге ім’я…
Не спопелію, Боже, я вдруге,
трепетом тільки на клич озовусь.
Стелиться в ноги сонячна смуга, –
з неї зійти на обоччя боюсь.
Бо наблукався уже манівцями,

в сутінках вдосталь наспотикавсь,
не обминув жодної ями –
тільки й робив, що підводивсь весь час:
впав я хрестом на дорогу востаннє…
Хто я? Твій порох?.. Твій докір?.. Прости…
Та і тривалим було спотикання…
Нащо ж підводиш ізнов мене ти?

* * *
Ця тиша, – наче плач дитячий серед ночі:
спалахує, горить, підчорнена вогнем,
і лускається скло – хтось голосно регоче,
упавши, замовка – створіння кам’яне…
І болісно мовчить принишкло, наче пташка,
цей згусток блазнувань 

чи отверділий сміх…
Тобі пониклий дух звести, мов камінь, важко,
а вигукнуть «Спасіть!» в пробоїну – не міг…
Мовчить людський словник… 

мовчать живі і мертві.
Усі віки мовчать, хоч мають що сказать.
Зарубки кам’яні і ризи – не затерті,
стирається з чола рокована печать…
В пробоїну скляну зчорнілий промінь хлинув,
стира з обличчя риси і поклики з очей;
поволеньки стаєш безликим, наче глина,
лише жарина крові зсередини пече.
У промені пітьми розгледів врешті сутнє:
душа у всіх однакова, однаковий скелет,
безособовий світ імли і всемогутній,
не відтворить нічим його нічний портрет…
Та зовнішнім ти жив і дбав про нього завше,
окремішність любив, відмінне пам’ятав.
Хіба ж ти не про це мовчиш, камінний пташе?
Пробивши шибку в ніч, де править темнота.
У промені пітьми всі лихоліття видно:
густі стовпи пожеж і віхи чумові,
в дьогтяних сорочках та невивідних злиднях

примарний суне люд: чи мертві, чи живі?
Попереду воли, запряжені у гарби,
з полудрабків звисає паліччя рук та ніг,
Тече юрба, неначе стікає чорна фарба
з дороги полотна, що біла, наче сніг…
А ген на торговицю безликі людолови
женуть юрбу безлику, аж біла сіль курить…
Сириця в’їлась в тіло, та з губ ані півслова,
історія замовкла, і праведність мовчить…
Ген вояки на друзки розбили фортеп’яно,
і клавіші, мов зуби, утоплені в смолу…
І світлий промінь б’є крізь тіло твоє дране,
розщеплюючи промінь, що йде з імли в імлу…
Людський словник скупий, 

зате мовчання щедре:
завмерли перед злетом холодні камінці,
розмотується промінь 

з клубка на кілометри,
тече пітьма по стеблах, всякає в корінці.
Плоди, налиті часом, всередині чорніють,
стає нічним вугіллям все сонячне вапно:
зійшлися на тобі всі промені, Маріє!
Цей – з мого серця – щойно, 

а чорний вже давно.
Один животворящий, 

а другий – життєзгубний,
ти ж лінією блазня розграфлена навпіл,
розтятий пополам і навіть перстень шлюбний,
вуста тобі згинають то радощі, то біль.
І одним оком зриш ти в мене, 

другим – в кого?
В одній долоні пташка, а в другій камінець…
Між нами межовим став аркуш скла тонкого,
а на твоєму серці кривавиться рубець.
Ти голосом своїм познач безлике слово,
і час, що розірвався, хоч зойком сполучи.
Вступає в тіло тінь – нестерпно тихо знову,
і пташка не зліта, і камінець мовчить.

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 уні-
верситету ім. Т. Шевченка. Працювала журналісткою у ЗМІ, редактором у видавни-
цтвах Києва та Київщини, довгий час жила у Полтаві. З 2011 року знову мешкає в 
Ромодані, на творчій роботі.

Автор виданих у Києві і Полтаві  поетичних книжок «Окрик» (1993), «Дар Любові» 
(1997), «Страсті по Страті» (2000, 2001), «Необлітане небо» (2002), «Нічого, крім повторень» (2004), «Пилок і 
пил» (2015), книги малої прози «Зінське щеня» (2017).  Член Національної Спілки письменників України (1997).

У серпні 2020  року в полтавському видавництві «Дивосвіт» побачила світ поетична книжка Наталки Фурси 
–  «…ані вирію, ані скиту…».  Перша презентація  пройшла на початку вересня  того року в Чернігівській цен-
тральній міській бібліотеці ім. М. Коцюбинського». А це вірші з рукопису нової книжки, написані в останні тижні. 

Наталка ФУРСА

***
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…

***
Люблю твоє повернення – й своє…
це вгадуваннявпізнавання 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…

***
Не плач, – каже сонце сонечку, – 
і цей листопад минеться.
Буває і в травні поночі,
і серпень шкребе по серцю…

Ця осінь рясною ризою
загорне усіх у спокій.
Не плач, бо вітри пронизують
найперше й найглибше – мокрих.

А стужа скляною голкою
пришиє сльозу до тіла – 
дарма, що душею голою
із нього сльоза світилась…

Дарма, що текла до променя – 
бо й променю часом темно…
Не плач: притулись до комина,
аби не горів даремно.
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Іван Багряний. Біг над прірвою 
від Охтирки до Нового Ульма

Від крамольного 
театрального 
оформлення 

до упівських агіток

Не встиг Іван Багряний оклига-
ти від перебування в «санаторії» 
НКВС і вилежатися після нього в 
лікарні, як розпочалася німецько-
радянська війна.

Відомо, що під час окупації він 
писав у газети місцевої колабо-
рантської адміністрації, зокрема 
під псевдонімом «Сорок Сорок» – 
до харківської «Нової України» та 
охтирського «Голосу Охтирщини».

Це означає, що він мусив пере-
бувати в більш-менш близькому 
зв’язку з похідними групами наці-
оналістів-мельниківців: саме вони 
зорганізовували на окупованій те-
риторії подібні видання. Його ма-
теріали зазвичай викривали ра-
дянські порядки, зокрема сталін-
ські репресії.

В одному з номерів, наприклад, 
це був фейлетон про порозуміння 
між Сталіним і Російською право-
славною церквою (крок, до речі, 
стратегічно вивірений і зовсім не 
вартий сміху), а в іншому – низка 
анекдотичних мініатюр із радян-
ських тюрем у стилі «Саду Гетси-
манського».

Утім, і без натхненних фраз на 
адресу нацистів та легких «плюв-
ків» у бік союзників і євреїв теж не 
обходилося, хоча складається вра-
ження, ніби в міру можливості ав-
тор прагнув таких речей уникати.

Є інформація, що Багряний у 
«Голосі Охтирщини» займався та-
кож ілюструванням. Працював і 
в місцевому театрі як художник. 
Оформлення однієї вистави, де 
на завісі чорні хмари із заходу за-
туляли сонце, здалося нацистам 
крамолою, і Багряний знову ледь 
не пішов «до холодної», але йому 
вдалося переконати «будівничих 
Нової Європи», що насправді сон-
це там на заході, а хмари йдуть 
зі сходу. Нібито допоміг у цьому 
«мистецтвознавчому диспуті» ні-
мецький офіцер, якому Іван Ба-
гряний перед тим зробив портрет.

1942 року, за спогадами пред-
ставника бандерівської ОУН Ми-
коли Самійленка, їхня невеличка 
група, що рухалася з нинішньо-
го Дніпра через Харків та Охтир-
ку, познайомилася з Багряним. 
Самійленко пише, що письмен-
ник уже тоді хотів їхати на Захід-
ну Україну – на Волинь, де, за його 
даними, «створюється Українська 
армія». Можливо, сорок другий рік 
– момент переорієнтації Багряно-
го з мельниківців на бандерівців. 
Причин могло бути дві. Перша – 
надто тісна співпраця мельників-
ців з окупантами. Друга – те, що 
мельниківські структури на Сум-
щині та Харківщині того року вели-
кою мірою зруйнували німці.

У лютому 1943 року Охтирку на 
деякий час зайняла Червона ар-
мія. Найвідоміший український 
«багрянознавець» Олександр Шу-
гай наводить спогади першої дру-
жини письменника, Антоніни Зо-
симової, що Багряного призвали 
до війська, але його ешелон роз-
бомбили німці, й він повернувся 
додому. Тоді його заарештували, 
але Івану вдалося втекти (подібні 
перипетії Багряний зобразить піз-
ніше в емоційно супернапруже-
ному романі «Людина біжить над 
прірвою»).

Якщо вдуматися, це просто не-
ймовірно: Іван Багряний пережив 
ЧЕТВЕРТИЙ арешт радянськими 
органами – й знову лишився ці-
лим, знову вислизнув!

Промовистий випадок нераціо-
нальності та неергономічності ста-
лінських репресій. Закатувавши 
насмерть багатьох діячів, щиро від-
даних комуністичній ідеї чи глибоко 
заляканих, енкаведисти випустили 
зі своїх пазурів таких щирих і послі-
довних, смертельних і шкідливих 
ворогів, як, наприклад, Іван Багря-
ний чи Тодось Осьмачка.

Улітку сорок третього Черво-
на армія, розгромивши нацис-
тів у Курській битві, знову пішла у 
стрімкий наступ.

За розрахунками дослідника Іго-
ря Бігуна, Іван Багряний залишив 
Охтирку й рушив на захід у липні чи 
серпні. Рішення було подвійно тра-
гічним – письменник назавжди 
прощався не тільки з рідним міс-
том, а й з дружиною та сином. Чи 
від’їзд Багряного зруйнував роди-
ну, й Антоніна Зосимова не схотіла 
або не змогла нікуди їхати, чи він 
лише зафіксував розпад, але, на-
скільки можна зробити висновик 
з доступних матеріалів, стосунки з 
першою сім’єю розірвалися назо-
всім. За винятком одного епізоду, 
про який – пізніше.

Поступово, через Київ, Іван Ба-
гряний опинився на Галичині, у 
Львові, на Самбірщині та Стрийщи-
ні. Тут він то вів публічне літератур-
не життя, то переховувався, зре-
штою, зовсім зблизився з ОУН (б), 
працював у референтурі бандерів-
ської пропаганди, робив текстові 
та візуальні агітаційні матеріали.

І навіть брав участь у створенні 
Української Головної Визвольної 
Ради. Останнє свідчить про те, що 
десь саме тоді поряд із Багряним-
письменником, Багряним-худож-
ником і Багряним-публіцистом на-
родився Багряний-політик.

Одіссея Центральною і 
Південною Європою

На Галичині письменник пере-
бував, аж поки його не наздогнав 
фронт. Зокрема, тут він написав, 
переховуючись від гестапо, зга-
даний роман «Тигролови». Його 

надрукували 1944 року у львів-
ському журналі «Вечірня година», 
а пізніше, пробираючись на захід, 
автор втратив рукопис – і, як ка-
жуть дослідники, мусив уже в емі-
грації писати його наново, з нуля. 
Відповідно, певною мірою пере-
робляти.

Мабуть, така історія створення 
спонукала до появи екзотичної 
чутки про те, що буцімто книжку 
насправді написав не Багряний, 
а його нова дружина. Щоправ-
да, з Галиною Тригуб він позна-
йомився й одружився вже 1946 
року. Як і в першій родині, в них 
з’явилося двоє дітей.

З України Багряний виходив 
разом із групою членів УГВР і 
ОУН-УПА через Карпати. Спершу 
їхня група опинилась у Словаччи-
ні, потім в Угорщині.

Там, за спогадами Ярослава 
Струтинського, письменник про-
вів кілька лекцій політичного ха-
рактеру в таборі, де готували гру-
пу упівців для парашутного десан-
ту в Карпати (про це була домов-
леність з військами Королівства 
Угорщини Міклоша Горті).

З Угорщини Багряний попряму-
вав не навпростець на захід, а на 
південь, до Хорватії, де тоді була 
підконтрольна Німеччині «Неза-
лежна Держава Хорватія». Перед 
падінням цього утворення під уда-
рами югославських партизанів 
група УГВР, з якою був Багряний, 
перебралася до Австрії, до міста 
Інсбрук.

Ця «Одіссея» Центральною і Пів-
денною Європою в компанії упів-
ських політиків і партизанів теж 
надихнула Івана Багряного – і 
він почав писати роман з парти-
занського життя. Назва тексту – 
«Люба» – була присвячена реаль-
ній особі, радистці їхньої групи, 
Любові Комар.

Олександр Шугай наводить 
у своїй книжці «Іван Багряний: 
Нове й маловідоме» її пізніші лис-
ти до письменника досить підне-
сеного характеру й не без роман-
тичного присмаку, що засвідчу-
ють, між іншим, літературні зді-
бності колишньої партизанки. 
Кумедно, що до Багряного вона 
зверталася «Павловичу!».

Пізніше письменник знищив 
роман «Люба». Як він пояснив, 
«розсердився на героїв цього ро-
ману (…), колишніх моїх друзів» 
– тобто, можливо, це відбулося 
тоді, коли він розсварився з оу-
нівцями.

Судячи з різних спогадів і до-
сліджень, в ОУН(б) Іван Багряний 
залишався великою мірою чужо-
рідним елементом. Хоч і посідав 
досить високе становище (напри-
клад, брав участь у переговорах 
із промельниківською Всеукраїн-
ською національною радою), але 
був ніби поза субординацією, що 
взагалі характерно для письмен-
ників у політичних структурах, не 
мав формального членства в ор-
ганізації.

Перебуваючи в місії УГВР, він 
постійно дискутував з бандерів-
цями. Характерно, що це відбува-
лося на тлі суперечок різних груп 
усередині ОУН(б) про те, наскіль-
ки глибокою має бути демокра-
тизація руху за наслідками Другої 
світової війни.

Та, вочевидь, погляди Багря-
ного були занадто «ліберальни-
ми» чи «націонал-демократични-
ми» для націоналістів з будь-яких 
фракцій. До того ж письменника 

дратувала ворожнеча між ОУН (б) 
і ОУН (м) та інші «внутрішньови-
дові» війни. Приблизно на почат-
ку осені 1945 року Іван Багряний 
разом з літературознавцем Юрі-
єм Лавріненком (майбутній упо-
рядник культової антології «Роз-
стріляне Відродження») нелегаль-
но перебрався до Німеччини й 
розірвав відносини з націоналіс-
тами.

Загребельний ловив 
його, та не впіймав

У Німеччині, спершу в Ауґсбурзі, 
а потім у Новому Ульмі, Багряний 
увійшов до групи діячів, що засну-
вали МУР –  «Мистецький Україн-
ський Рух». Це була амбітна орга-
нізація. Своєю метою вони заде-
кларували створення на емігра-
ції «великої літератури», розвиток 
національної літературної тради-
ції в поєднанні з досягненнями ін-
ших європейських літератур (кон-
цепція «органічно-національного 
стилю» Юрія Шевельова).

Звісно, в таких претензіях важ-
ко не впізнати ідеї «Розстріляного 
відродження», а надто ВАПЛІТЕ. В 
якомусь сенсі МУР став спробою 
продовження ВАПЛІТЕ та інших 
довоєнних організацій.

Склад МУРу виявився зоряним. 
Окрім нашого героя, Івана Багря-
ного, до групи увійшли такі пись-
менники, критики та інші діячі, як, 
наприклад, Віктор Петров, Юрій 
Косач, Ігор Костецький, Юрій Ше-
вельов, Василь Барка, Микола 
Шлемкевич, Тодось Осьмачка, 
Євген Маланюк, Святослав Гор-
динський.

Такий – і то неповний – список, 
звісно, з лихвою забезпечив і ці-
каві видання, і цікаві твори, і ці-
каві дискусії. Сприяло суто мис-
тецьким успіхам дистанціювання 
від політичних партій. Але з часом 
далися взнаки різні погляди на 
культуру, різне світосприйняття, 
зрештою, й різні політичні асоціа-
ції, а, можливо, передусім – при-
родні амбіції відмінних, але дуже 
самодостатніх творчих особистос-
тей.

1948 року МУР після низки су-
перечок і криз розпався.

А двома роками раніше Іван 
Багряний написав головний 
свій публіцистичний твір – лист-
памфлет «Чому я не хочу верта-
тись до СССР?».

Нагадаю, що в середині 1940-х 
років тривало масове примусове 
повернення громадян СРСР, які 
після війни опинилися на Заході, 
до Радянського Союзу. Військо-
вополонені, колаборанти, в’язні 
концтаборів, остарбайтери, бі-
женці, борці за незалежність – 
усіх їх силоміць повертали додо-
му. Хтось повертався з охотою, 
для інших це була екзистенційна 
трагедія. Останні уникали тако-
го повернення за будь-яку ціну. 
Звісно, серед них був і Багряний, 
який так само переховувався від 
«мисливців на ді-пі» (назва «ді-пі» 
походить від формулювання «пе-
реміщені особи» англійською мо-
вою – displased persons).

Про репатріацію Сталін домо-
вився з союзниками на Ялтин-
ській конференції, і демократич-
ні країни Заходу преспокійно за-
плющували очі на те, що на де-
яких репатріантів (і далеко не 
тільки тих, хто співпрацювали з 
нацистами) на батьківщині чека-
ло ув’язнення чи смерть.

Атмосферу роботи репатріа-
ційних радянських місій колорит-
но зобразив у своєму романі «Ти-
сячолітній Миколай» Павло За-
гребельний. Відомо, що сам він 
працював у військовій місії в Ні-
меччині, а отже, цілком міг брати 
участь в організації «побачень із 
Батьківщиною». Якщо це справ-
ді так, то не буде великим пере-
більшенням пожартувати про Ба-
гряного, що «Загребельний ловив 
його, та не впіймав».

Є дані, що Іван Багряний брав 
участь у виготовленні докумен-
тів для українців з УРСР про те, 
що вони народилися на Захід-
ній Україні, тобто під польською 
юрисдикцією, а отже, не підпа-
дали під дію домовленостей со-
юзників (угода поширювалася 
тільки на СРСР у кордонах 1939 
року).

А сорок шостого року він висту-
пив на захист «переміщених осіб» 
(«ді-пі») та від їхнього імені. Пам-
флет «Чому я не хочу вертатися до 
СССР» був своєрідним пояснен-
ням для західних читачів, що від-
бувалося під радянською владою 
в міжвоєнні роки та чому багато 
громадян СРСР прагнули за будь-
яку ціну лишитися на Заході.

Багряний писав не в тональ-
ності виправдання, але з відчут-
тям власної правоти. За словами 
Олександра Шугая, «якби сталося 
так, що І. Багряний, крім памфле-
ту «Чому я не хочу вертатись до 
СССР?», не створив більше нічо-
го, він би все одно увійшов до іс-
торії українського народу як його 
надійний оборонець, видатний 
полеміст і політичний діяч».

Між протилежних 
політичних вогнів

Після розриву з ОУН Багряний 
долучився до створення нової 
партії, а невдовзі очолив її. Спер-
шу партія мала зватися «Україн-
ська демократично-республікан-
ська партія», але в підсумку утвер-
дилася назва «Українська рево-
люційно-демократична партія».

Політологи називають УРДП лі-
воцентристською партією.

Програмні документи, попри 
деяку внутрішню суперечливість, 
утверджували відданість спад-
щині УНР, «ренессансу» двадця-
тих років, ідеї сильної соціальної 
держави, співіснування різних 
форм власності й господарюван-
ня, свободі слова і переконань.

Революційні демократи не були 
прихильниками ані комуністич-
них чи фашистських тоталітарних 
систем, ані ліберального капіта-
лізму в чистому вигляді.

Ставлячи за мету незалежність 
України, УРДП орієнтувалася не 
на зовнішнє втручання, але на 
«визрівання» незалежності зсе-
редини, через поступову політич-
ну активізацію населення УРСР.

Багряний казав, що українські 
комуністи і комсомольці повинні 
стати прихильниками ідеї неза-
лежності та реалізувати її. А по-
літично активна діаспора може 
лише прискорювати та коригува-
ти цей рух.

Як показав хід історії, в загаль-
них рисах Іван Багряний був пра-
вий. Здобуття незалежності вия-
вилося суперечливим і складним 
процесом –  але надважливу роль 
у ньому радянського політично-
го істеблішменту заперечи-
ти просто неможливо.

Ворог радянського імпері-
алізму, якого не подужали 
енкаведисти. Письменник, 
якому на диво не заважа-
ла, а тільки допомагала по-
літична заангажованість. 
Іван Баг ряний — герой з 
яскравою, карколомною 
біогра фією: і творчою, і 
особистою, і політичною.
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7 Як самостійний політик, 
лідер помітної партії (до-

слідники Павло Гай-Нижник 
і Олег Ярошинський називають 

її однією з трьох найчисельніших 
еміграційних партій, поряд із бан-
дерівською та мельниківською) 
та головний редактор її газети 
(«Українські вісті»), Іван Багряний 
опинився між двох вогнів. Адже 
став противником як радянських 
комуністів і прорадянських лівих, 
так і націоналістів.

Із «совєтами» було все більш-
менш ясно. Їх дратувало і те, що 
Багряний вирвався з їхніх ла-
бет, і те, що він вів проти них ак-
тивну пропагандистську бороть-
бу. Ефект від цієї боротьби поши-
рювався не лише на українських 
емігрантів, оскільки низка його 
творів мали певний міжнародний 
розголос.

Як розповідає Олександр Шу-
гай, радянські органи полювали 
на Багряного, намагалися вима-
нити його. Через це він носив у 
лацкані піджака ампулу з ціаніс-
тим калієм – щоб не датися живим 
у руки ворога.

Вдавалися більшовики й до бо-
лісних психологічних прийомів. 
Так, вони змусили виступити по 
радіо проти Багряного його сина 
від першого шлюбу, який лишив-
ся в Радянському Союзі. За слова-
ми Шугая, це важко відбилося на 
здоров’ї письменника.

Принагідно кажучи, вже за ча-
сів незалежності син продовжив 
розпочате – підтримував прора-
дянські позиції, виступав проти 

вшанування пам’яті батька. Хтоз-
на, чи то справа була в його пере-
конаннях, чи в цьому була образа 
через зруйновану родину. А може, 
так психологічно «відплачувались» 
утиски й обмеження, яких мусив у 
Радянському Союзі зазнавати син 
«буржуазного націоналіста».

Зі справжніми націоналістами 
було все складніше. Адже крити-
куючи їх чи обороняючись від них, 
Іван Багряний сварився з тими, з 

ким іще вчора-позавчора ділив 
хліб у походах, у підпіллі та на ви-
школах. Утім, політична боротьба 
загострювалася за власними за-
конами.

Полеміка була все темперамент-
ніша, а часом виходила й на рівень 

хуліганських витівок, включно з 
биттям шибок, бійками та погроза-
ми. Хоч інколи бешкети закінчува-
лися зовсім несподівано.

Про один такий випадок розпо-
відав знаменитий громадський 
діяч і видавець Осип Зінкевич. Іще 
юнаком у таборах «ді-пі» він якось 
побачив, що кілька хлопців зрива-
ють афішу з прізвищем «Багряний». 
На запитання, в чому справа, вони 
пояснили, що в Мюнхені виступа-
тиме письменник, «більшовик», і 
вони збираються зірвати його ви-
ступ. Зінкевич долучився, але вже 
на самому вечорі харизматичний 
промовець його заворожив – і це 
стало початком співпраці.

У юності Осип Зінкевич неле-
гально переправляв для Багряно-
го друковану продукцію через кор-
дон, а в літньому віці, вже керуючи 
видавництвом «Смолоскип», дру-
кував книжки Багряного і книжки 
про Багряного. 

Яскравим іносказальним, ху-
дожнім виявом полеміки Івана 
Багряного з націоналістами була 
повість «Огненне коло». У ній ство-
рення знаменитої дивізії «Галичи-
на» зображено не як продовжен-
ня визвольної боротьби, але як 
невиправдана та безперспектив-
на співпраця з загарбником і тра-
гічна помилка. Її логічним наслід-
ком стало те, що в бою під Брода-
ми українці з різних боків фронту 
вбивали одне одного.

«Огненне коло» мало стати час-
тиною тетралогії, присвяченої 
українській молоді перед і під час 
Другої світової війни, проте з чоти-

рьох запланованих книжок поба-
чили світ тільки ця повість і роман 
«Маруся Богуславка».

Так чи сяк, створення УРДП і 
взагалі повоєнна громадська ді-
яльність Багряного стала досить 
успішною спробою врізноманіт-
нити безальтернативну розвил-
ку політичних радикалізмів «кому-
нізм  – націоналізм» в українсько-
му двадцятому столітті.

При цьому гострі публіцистич-
ні виступи Багряного стосувалися 
не тільки комуністів чи націоналіс-
тів. Варто відзначити його послі-
довність, наприклад, у випадку з 
активним виступом проти редак-
ційної політики радіостанції «Го-
лос Америки» в 1950 році в газе-
ті «Українські вісті». У «Відкритому 
листі до дирекції «Голосу Амери-
ки» письменник і політик заявив, 
що українські програми цієї раді-
останції були підконтрольними ро-
сійським еміграційним діячам і, 
відповідно, просували російське 
імперське розуміння «українсько-
го питання», російський погляд на 
Україну, її історію та культуру.

Зрозуміло, що в тодішніх умовах 
далеко не кожен український емі-
граційний політик міг собі дозво-
лити полемізувати з американ-
ськими державними структурами.

У пізній період емігрантського 
життя письменник продовжував 
активно творити. Писав і прозу, і 
поезію, був активний і в царині ди-
тячої літератури (його книжка «Те-
лефон», яка «виростає» з одноймен-
ного жартівливого вірша росій-
ського поета Корнєя Чуковського, 
й досі успішно продається в україн-

ських книгарнях і на ярмарках).
1963 року Івана Багряного 

спро бували висунути на здобуття 
Нобелівської премії. Але результа-
ти цієї спроби не стали відомими –   
оскільки 25 серпня того року пись-
менник помер у санаторії. Він мав 
хворобу серця, сухоти, діабет, інші 
хвороби. 

Іван Багряний прожив життя, 
для якого важко знайти епітети. 
Нескінченні мандрівки, карколом-
ні пригоди, непохитна відданість 
ідеалам, неабиякий інтелект та ін-
туїція, нездоланна воля до пере-
моги, яскрава творчість у багатьох 
жанрах і насичена політична ак-
тивність  –   усе це зробили з Ба-
гряного одного з головних наших 
героїв двадцятого століття.

І особливо приємно, що всупе-
реч загальним традиціям україн-
ського самозабуття, пам’ять про 
Багряного жива. Його книжки від-
носно регулярно перевидаються, 
його долю і творчість досліджують, 
в Україні є вулиці Багряного, ме-
моріальні дошки і пам’ятник, пра-
цює благодійна Фундація імені 
Івана Багряного.

А отже, й читачам, яких заціка-
вила ця дуже пунктирна і схема-
тична стаття, відносно нескладно 
буде знайти детальніші студії про 
Багряного та його твори.

Олег КОЦАРЕВ,
письменник, есеїст (Харків)

«Українська правда» – «Істо-
рична правда», 14.12.2018 
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Іван Багряний. Біг над прірвою 
від Охтирки до Нового Ульма

Іван Багряний, його друга 
дружина Галина ТригуФб, їхні 

діти Роксолана і Нестор

Варвара Каринська: 
«Шекспір театрального костюму»

Сьогодні день пам'яті жінки, 
сила якої викликає подив, талант 
і цілеспрямованість досі захоплю-
ють весь світ, а біографія надихає 
на створення роману. Недарма її 
називали «Шекспіром костюму», а 
її спідниці – «співочими».

Йдеться про американську ди-
зайнерку українського походжен-
ня Варвару Каринську (03. 10.  
1886, Харків –  18. 10.  1983, 
Нью-Йорк)  –  авторку сценічних 
костюмів для кіно та балету, спі-
вавторку сучасної балетної пачки, 
володарку премії «Оскар».

Народилася Варвара в сім’ї хар-
ківського купця-мільйонера Ан-
дрія Жмудського (він ініціював 
зведення найбільшого в Харкові 
Благовіщенського собору), і була 
третьою з 10 його дітей. Вона з ди-
тинства захоплювалася вишиван-
ням, однак здобула і «серйозну» 

освіту  –  вивчала право в Харків-
ському університеті.

А далі  –  життя з сюжетом, гід-
ним відображення у телесереалі. 
В 1908 році молода Варвара ви-
йшла заміж за Олександра Мой-
сеєнка, сина іншого заможного 
харківського промисловця, але 
вже через рік її чоловік помер, за-
лишивши дружину з немовлям  –  
донькою Іриною. Варвара не впа-
ла у відчай, а до доньки додався 
ще й прийомний син  –  дворічний 
небіж Володимир, якого молода 
вдова відсудила у свого старшого 
брата в 1910 р.

Невдовзі Варвара вийшла за-
між за видатного харківського 
адвоката-криміналіста М. Карин-
ського. Саме під його прізвищем 
вона стане відомою. В 1915 р. Ка-
ринські перебралися до Москви, 
адвокатська практика Каринсько-
го процвітала, а Варвара зосеред-
илася на мистецтві та світському 
житті, відкривши свій салон. Як 
мисткиня вона віднайшла свою 
власну художню техніку, комбіну-
ючи шматки кольорової шовкової 
марлі з фотографіями та малюн-
ками. Темою її перших робіт був 
балет. Вже перша виставка була 
дуже успішною.

Та скоро у вирі революційних 
подій, які спершу підняли чолові-
ка Варвари до посади міністра юс-
тиції Тимчасового уряду Росії, а з 
поразкою білогвардійського руху 
змусили емігрувати, сім'я розпа-
лася, адже Варвара із дітьми за-

лишилася в Україні й заочно роз-
лучилася з чоловіком.

Однак доля не залишала її саму: 
вже в 1921 р. вона повернулася 
до Москви, де вийшла заміж втре-
тє  –  за Володимира Мамонтова, 
сина одного з найбагатіших мос-
ковських дореволюційних про-
мисловців. Це дозволило їй знову 
відкрити свій салон, де збиралися 
митці, інтелектуали й навіть уря-
довці, а також модельне ательє з 
пошиття одягу й капелюшків, анти-
кварну крамницю та школу виши-
вання. Але радянська влада наці-
оналізувала останню.

Усвідомлюючи, що вільно тво-
рити в СРСР їй не вдасться, а діти 
не матимуть гідного майбутньо-
го, Варвара Каринська докладає 
всіх зусиль, аби виїхати з дітьми 
в Європу. Їй це вдасться в 1924 
році за підтримки наркома освіти 
А.Луначарського.

Після кількох років перебуван-
ня у Берліні та Брюсселі в 1930 р. 
вона опинилася в Парижі, де про-
жила 9 років. 15-річний період 
життя в Європі був досить вдалим 
у творчому плані. Варвара працю-
вала з Сальвадором Далі, Марком 
Шагалом та іншими художниками. 
Виконувала костюми для трупи 
«Балле рюс де Монте-Карло»  та ін-
ших відомих балетних труп.

Із Парижа в 1939 р. мисткиня 
з дітьми переїхала до Нью-Йорка. 
Там до 1970-х рр. Барбара (так її 
називали у США) почне нове жит-
тя, але продовжить займатися 

улюбленою справою. Вона зроби-
ла майже всі костюми до постано-
вок засновника Школи американ-
ського балету Джорджа Баланчи-
на (спочатку за ескізами художни-
ків, потім самостійно)  – «Вальс» 
(1951), «Шотландська симфонія» 
(1952), «Лускунчик» (1954), «Блис-
куче алегро», «Дивертисмент № 
15» (обидва 1956), «Па де де Чай-
ковського» (1960), «Сон у літню ніч» 
(1962), «Коштовності» (1967), «Дру-
гий концерт Чайковського» (1973). 
Баланчин називав її «Шекспіром 
костюма», від якої залежить поло-
вина успіху балетної вистави. 

Паралельно вона виконувала 
сценічні костюми для різних тан-
цювальних колективів, мюзиклів 
на Бродвеї та голлівудських філь-
мів.

Загалом у США Варвара Карин-
ська створила костюми до май-
же 50 балетів і, за оцінками кри-
тиків, здійснила переворот в ба-
летній моді. Йдеться про пачку. 
По мірі розвитку танець вимагав 
все більшої свободи і пластики, 
тому Каринська почала викорис-
товувати м’які спідниці, які не за-
важали рухам у танці, і водночас 
створювали б необхідну атмосфе-
ру і настрій вистави. Варвара від-
ходила від обручів, від балетних 
пачок, подібних до парасольок зі 
спицями. Зрештою так Каринська 
зробила саме ту пачку, яку вико-
ристовують і сьогодні.

Варвара Каринська була удр-
стоєна вищої відзнаки світового 

кіно –  нагороди Американської 
Кіноакадемії, премії  «Оскар» 
(1948 р.), за дизайн костюмів для 
фільму «Жанна д'Арк» ( США). У  
1952 р.   номінувалася на «Оскар» 
за костюми   до фільму-балету 
«Ганс Крістіан Андерсен». 

За своє 97-річне життя Варва-
ра Каринська пройшла чимало 
випробувань, які її загартували 
і посилювали бажання творити. 
Саме до творчості вона завжди 
прагнула і навіть у наскладніші 
часи не зрадила собі і своєму та-
ланту. Адже в цьому був сенс її 
життя та найбільше задоволен-
ня.

Харків'яни пам'ятають про ви-
датну уродженку свого міста. В 
Харкові є пам'ятна табличка на 
будинку її сім'ї, вулиця, названа 
на її честь, та Фонд імені Варва-
ри Каринської. В 2004 р. було за-
сновано Міжнародний фестиваль 
моди і театрального костюма ім. 
Каринської.

Diaspora.ua,19.10.2019
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О. Генрі – це псевдонім, 
під яким писав Вільям Сід-
ней Портер (1862 – 1910),  
класик американської і сві-
тової літератури,  блискучий 
майстер новели. Його твора-
ми вже друге століття захо-
плюються мільйони читачів 
світу. 

Характерна особливість 
новел письменника –  дина-
мічний сюжет, несподіва-
ний фінал, гумор. З симпа-
тією змальовані герої нью-
йоркських новел, яких пись-

менник добре знав, будучи 
закоханим у це велетенське 
місто і його мешканців, про-
стих людей. Ці герої – про-
давщиці, клерки, актори, 
дрібні торгівці та інший люд, 
кого приваблювали з усі-
єї Америки та й усього світу 
вогні гігантського мегаполі-
са в примарній надії розба-
гатіти, ствердитися, знайти 
просте людське щастя. Як 
часто розбивалися ці мрії і 
як непросто було зберегти 
доброту, людяність, досто-

їнство. Герої О. Генрі нама-
гаються витримати удари 
долі, а письменник ставить-
ся до своїх героїв з непри-
хованою симпатією. «Так, 
доля нас б’є і ламає, але да-
вайте спробуємо залишити-
ся людьми», говорить нам 
письменник своєю творчіс-
тю. І, виявляється, оця гу-
манна нота, що пролунала 
на порозі непередбачувано-
го, негуманного ХХ століття, 
стала потрібна людям на ба-
гато наступних десятиліть, 

потрібна й сьогодні, у поки 
що не набагато гуманніше 
наше століття.

Наша газета друкувала де-
тальну розповідь про пись-
менника в № 2, також там 
же його  оповідання  «Остан-
ній листок». 

Друкуємо ще одне опові-
дання письменника. Воно з 
його книги «На вибір» (1909), 
твір з  нью-йоркського циклу 
автора. Саме в Нью-Йорку  у 
свої  останні роки жив і тво-
рив письменник. 

Щоб упереджений читач не від-
кинув одразу ж цю книгу в най-
дальший куток кімнати, я зазда-
легідь попереджаю, що це не га-
зетна розповідь. Ви не знайдете 
тут ні енергійного, всезнаючого 
редактора, ні вундеркінда-репор-
тера щойно з села, ні сенсації, ні 
вигадки – нічого.

Але якщо ви дозволите мені об-
рати місцем дії для першої сце-
ни репортерську кімнату «Ранко-
вого маяка», то у відповідь на цю 
люб'язність я точно дотримаюся  
всіх даних мною вище обіцянок.

У «Маяку» я працював поза-
штатним співробітником і споді-
вався, що мене переведуть на 
постійну платню. В кінці довгого 
столу, заваленого газетними ви-
різками, звітами про засідання 
конгресу та старими підшивками, 
хтось лопатою  чи граблями роз-
чистив для мене місцинку. Там я 
працював. Я писав про все, що 
нашіптувало, сурмило  і кричало 
мені величезне місто під час моїх 
старанних блукань його вулиця-
ми. Заробіток мій не був регуляр-
ним.

Якось до мене підійшов і спер-
ся на мій стіл  такий собі Тріпп. Він 
щось робив у друкарському відді-
лі, – здається, мав якийсь стосу-
нок  до ілюстрацій: від нього пах-
ло хімікаліями, руки були вічно 
вимащені та обпалені кислотами.

Йому було років двадцять п'ять, 
а на вигляд усі сорок. Полови-
ну його обличчя приховувала ко-
ротка кучерява руда борода, схо-
жа на килимок для витирання ніг, 
тільки без напису «Ласкаво про-
симо». У нього був болісний, жа-
люгідний, запобігливий вигляд, і 
він постійно позичав гроші в сумі 
від двадцяти п'яти центів до одно-
го долара. Більше долара він ніко-
ли не просив. Він так само  добре 
знав межу свого кредиту, як На-
ціональний Хімічний банк знає, 
скільки води  може виявитися в 
результаті аналізу деяких  його 
забезпечень. 

Присівши на краєчок столу, 
Тріп стиснув руки, щоб вони не 
тремтіли. Віскі! Він завжди на-
магався триматися безтурботно 
і розв'язно, це нікого не могло 
обдурити, але допомагало йому 
перехоплювати в борг, тому що 
дуже вже жалюгідною була ця на-
граність.

Того дня я виманив у буркот-
ливого бухгалтера п'ять сяючих 
срібних доларів у вигляді аван-
су за розповідь, яку неохоче було 
прийнято для недільного номе-
ра. Тому якщо я і не перебував 
ще в ладу  з усім  всесвітом, то 
перемир'я принаймні було укла-
дено, і я  гаряче приступив до опи-
су Бруклінського мосту при місяч-

ному світлі.
–Ну, Тріпп, –  сказав я, глянув-

ши на нього не дуже привітно,  – 
як справи?

Вигляд у нього був ще більш 
нещасний, змучений, прибитий 
і улесливий, ніж зазвичай. Коли 
людина доходить до такого ступе-
ня приниження, вона  викликає 
таку жалість, що хочеться її вда-
рити.

– У вас є долар? – спитав Тріп, і 
його собачі очі запобігливо блис-
нули у вузькому проміжку між ви-
соко зростаючою сплутаною бо-
родою і низько сплутаним волос-
сям.

– Є! – сказав я. –  Так, є, – ще 
голосніше і різкіше повторив я, – і 
не один, а п'ять. І можу вас запев-
нити, мені було нелегко  витягти їх 
зі старого Аткінсона. Але я їх ви-
тяг, – продовжував я, – тому що 
мені потрібно було – дуже потріб-
но – просто необхідно отримати 
саме п'ять доларів.

Передчуття неминучої втрати 
одного з цих доларів змушувало 
мене говорити переконливо.

– Я не прошу в борг, – сказав 
Тріпп. Я полегшено зітхнув. – Я 
думав, вам знадобиться тема для 
гарного оповідання, – продовжу-
вав він, – у мене є для вас чудова 
тема. Ви могли б розігнати її що-
найменше на цілу колонку. Вийде 
чудова розповідь, якщо обіграти 
як треба. Матеріал коштував би 
вам приблизно один-два долари. 
Для себе нічого не хочу.

Я пом'якшав. Пропозиція Тріп-
па доводила, що він цінує минулі 
позики, хоч і не повертає їх. Здо-
гадайся він у ту хвилину попроси-
ти в мене двадцять п'ять центів, 
він одержав би їх негайно.

– Що за оповідання? – спитав 
я і покрутив у руці олівець з вигля-
дом справжнього редактора.

– Слухайте, – відповів Тріпп. 
– Уявіть собі: дівчина. Красуня. 
Рідкісна красуня. Бутон троянди, 
вкрита росою фіалка на волого-
му моху та інше. Вона прожила 
двадцять років на Лонг-Айленді 
і ще ніколи не була в Нью-Йорку. 
Я налетів на неї на Тридцять чет-
вертій вулиці. Вона щойно пере-
їхала поромом через Східну ріку. 
Кажу вам, вона така красуня, що 
їй не страшна конкуренція всіх 
світових запасів перекису. Вона 
зупинила мене на вулиці і запи-
тала, як їй знайти Джорджа Бра-
уна. Запитала, як знайти у Нью-
Йорку Джорджа Брауна. Що ви 
на це скажете? Я розговорив-
ся з нею і дізнався, що наступно-
го тижня вона виходить заміж за 
молодого фермера Додда – Хай-
рема Додда. Але, мабуть, Джордж 
Браун ще зберіг перше місце в її 
дівочому серці. Кілька років тому 

Джордж начистив чоботи і виру-
шив до Нью-Йорка шукати щастя. 
Він забув повернутися до Грінбур-
га, і Хайрем, як другий кандидат, 
зайняв його місце. Але коли ді-
йшло до розв'язки, Ада – її звуть 
Ада Лоурі – осідлала коня, про-
скакала вісім миль до залізничної 
станції, сіла в перший ранковий 
поїзд і поїхала до Нью-Йорка, шу-
кати Джорджа. Ось вони, жінки! 
Джорджа немає, значить вийми 
й подай  їй Джорджа. Ви розумі-
єте, не міг же я залишити її одну 
в цьому Вовчому-місті-на-Гудзоні. 
Вона, мабуть, розраховувала, 
що перший зустрічний повинен 
їй відповісти: «Джордж Браун? З  
блакитними очима? Ви його зна-
йдете на Сто двадцять п'ятій ву-
лиці, поруч із бакалійною лавкою.  
Він – касир у шорно-сідельному 
магазині». Ось до чого вона чарів-
но наївна! Ви знаєте прибереж-
ні села Лонг-Айленду, на зразок 
цього Грінбурга, – дві-три качині 
ферми для розваги, а для заробіт-
ку – устриці та чоловік десять дач-
ників. Ось із такого місця вона й 
приїхала. Але ви обов'язково ма-
єте її побачити! Я нічим не міг до-
помогти їй. Вранці у мене гроші не 
водяться. А майже всі її кишень-
кові гроші пішли на залізничний 
квиток. На чверть долара, що за-
лишилася, вона купила льодяни-
ків і їла їх прямо з кульочка. Мені 
довелося відвести її до мебльо-
ваних кімнат на Тридцять другій 
вулиці, де я сам колись жив, і за-
класти її там за долар. Стара Мак-
Гінніс бере долар на день. Я про-
веду вас туди.

– Що ви плетете, Тріпп? – ска-
зав я. – Ви ж казали, що у вас є 
тема для оповідання. А кожен по-
ром, що перетинає Східну ріку, 
привозить і відвозить із Лонг-
Айленду сотні дівчат...

Ранні зморшки на обличчі Тріп-
па врізалися ще глибше. Він сер-
йозно глянув на мене з-під сво-
го сплутаного волосся, розтиснув 
руки і, підкреслюючи кожне сло-
во рухом  тремтячого вказівного 
пальця, сказав:

– Невже ви не розумієте, яке 
дивовижне оповідання  із цьо-
го можна зробити? У вас чудово 
вийде. Романтичніше опишіть ді-
вчину, нагородіть всякої всячини 
про вірне кохання, можна трохи 

покепкувати над простакуватіс-
тю  жителів Лонг-Айленду, – ну, 
ви краще мене знаєте, як це ро-
биться. Ви отримаєте не менше 
п'ятнадцяти доларів. А вам опові-
дання обійдеться в якихось чоти-
ри. У вас залишиться чистих оди-
надцять доларів!

– Чому це  воно коштуватиме 
мені чотири долари? – запитав я 
підозріло.

– Один долар – місіс Мак-
Гінніс, – без затримки відповів 
Тріп, – і два дівчині, на зворотний 
квиток.

– А четвертий вимір? – спитав 
я, швидко підрахувавши дещо в 
думці.

– Один долар мені, – сказав 
Тріпп. – На віскі. Ну, іде?

Я загадково посміхнувся і зруч-
но прилаштував лікті  на столі, 
вдаючи, що повертаюся до пере-
рваної роботи. Але струсити цей 
фамільярний, підлесливий, за-
взятий, нещасний реп'ях у люд-
ській подобі  було не так легко. 
Лоб його раптом покрився блис-
кучими крапельками поту.

– Невже ви не розумієте, – ска-
зав він з якоюсь відчайдушною рі-
шучістю, – що дівчину треба від-
правити додому сьогодні вдень – 
не ввечері, не завтра, а сьогодні 
вдень! Я сам нічого не можу вді-
яти. Ви ж знаєте, я – дійсний та 
почесний член Клубу неімущих. Я 
думав, що ви могли б зробити з 
усього цього хороше оповідання  і 
зрештою заробити. Але як би там 
не було, невже ви не розумієте, 
що її будь-що потрібно відправити 
сьогодні, не чекаючи вечора?

Тут я почав відчувати важке, 
як свинець, гнітюче почуття, яке 
називалося почуттям обов'язку. 
Чому це почуття лягає на нас, 
як тягар? Я зрозумів, що в цей 
день мені судилося втратити біль-
шу частину з такими трудноща-
ми  здобутих грошей заради того, 
щоб виручити Аду Лоурі. Але я дав 
собі клятву, що Тріппу не бачити 
долара на віскі. Нехай зіграє за 
мій рахунок роль мандрівного ли-
царя, але влаштувати пиятику на 
честь мого марновірства і слаб-
кості йому не вдасться. З якоюсь 
холодною люттю я вдягнув пальто 
і капелюх.

Покірний, принижений Тріпп, 
марно намагаючись догоди-

ти мені, повіз мене на трамваї 
до своєрідного ломбарду тітонь-
ки Мак-Гінніс. За проїзд платив, 
звісно, я. Здавалося, цей пропах-
лий колодієм Дон Кіхот і найдріб-
ніша монета ніколи не мали нічо-
го спільного.

Тріпп смикнув дзвінок біля 
під'їзду похмурого цегляного бу-
динку. Від слабкого брязкотін-
ня  дзвіночка він зблід і стиснув-
ся, наче заєць, що почув собак. Я 
зрозумів, як йому живеться, якщо 
кроки квартирної господині, що 
наближаються, приводять його в 
такий жах.

–Дайте один долар, швидше! – 
прошепотів він.

Двері прочинилися на шість 
дюймів У дверях стояла тітонька 
Мак-Гінніс, білоока – так-так, у 
неї були білі очі – і жовте обличчя, 
однією рукою притримуючи біля 
горла засмальцьований рожевий 
фланелевий капот. Тріпп мовчки 
сунув їй долар, і нас впустили.

– Вона у вітальні, - сказала 
Мак-Гінніс, повертаючи до нас 
спину свого капота.

У похмурій вітальні за тріснутим 
круглим мармуровим столом си-
діла дівчина і, солодко плачучи, 
гризла льодяники. Вона була без-
доганно красива. Коли вона роз-
гризала льодяник, можна було 
думати тільки про поезію її рухів і 
заздрити байдужій цукерці. Єва у 
віці п'яти хвилин – ось з ким мо-
гла зрівнятися місс Лоурі у віці 
дев'ятнадцяти – двадцяти років. 
Тріпп представив мене, льодяни-
ки були на мить забуті, і вона по-
чала розглядати мене з наївним 
інтересом, як щеня (дуже поро-
дисте) розглядає жука або жабу.

Тріпп став біля столу і сперся на 
нього пальцями, наче адвокат чи 
церемоніймейстер. Але на цьому 
подібність закінчувалася. Його 
поношений піджак був наглухо 
застебнутий до самого коміра, 
щоб приховати відсутність білиз-
ни та краватки. Неспокійні очі, 
що сяяли у просвіті між шевелю-
рою та бородою,  нагадували шот-
ландського тер'єра. Мене шпи-
гонув  сором при думці, що я був 
представлений невтішній красу-
ні як його друг. Але Тріпп, певне, 
твердо вирішив вести церемонію 
за своїм планом. Мені здавало-
ся, що в його позі, у всіх його діях 
прозирає прагнення подати мені 
все, що відбувається, як матері-
ал для газетного оповідання, спо-
діваючись все-таки видурити у 
мене долар на віскі.

– Мій друг (я здригнувся) містер 
Чалмерс, – почав Тріпп, – скаже 
вам те саме, що вже сказав вам 
я, міс Лоурі. Містер Чалмерс – ре-
портер і може все пояснити вам 
набагато краще за мене. Тому я 
і привів його. (О Тріп, тобі радше 
потрібен був Срібноуст!). Він чу-
дово у всьому розуміється і може 
порадити, як вам краще вчинити.

Я не відчував особливої впев-
неності у своїй позиції, до того 
ж і стілець, на який я сів, роз-
хитався і поскрипував.

О. Генрі

Без вигадки
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– Е... е... міс Лоурі, – 
почав я, внутрішньо роз-

лючений вступом Тріпа. – Я 
весь до ваших послуг, але... е-е... 

мені невідомі всі обставини спра-
ви, і я... гм...

– О! – сказала міс Лоурі, блис-
нувши усмішкою.–- Справа не 
така вже погана, обставин нія-
ких немає. У Нью-Йорк я сьогод-
ні приїхала вперше, не рахуючи  
того, що була тут років п'яти від 
народження. Я ніколи не думала, 
що це таке велике місто. І я зу-
стріла містера... містера Сніппа 
на вулиці і спитала його про одно-
го мого знайомого, а він привів 
мене сюди і попросив почекати.

– Мені здається,  міс Лоурі, – 
втрутився Тріпп, – вам краще 
розповісти містеру Чалмерсу все. 
Він – мій друг (я став звикати до 
цього прізвиська) і дасть вам по-
трібну пораду.

– Ну, звичайно, – звернулася 
до мене Ада, гризучи льодяник, 
– але більше й розповідати нема 
чого, крім хіба того, що в четвер я 
виходжу заміж за Хайрема Додда. 
Це вже вирішено. Він має двіс-
ті акрів землі на самому березі і 
один із найприбутковіших горо-
дів на Лонг-Айленді. Але сьогод-
ні вранці я веліла осідлати мого 
конячку, – у мене біла конячка, 
її звуть Танцюрист, – і поїхала 
на станцію. Вдома  я сказала, що 
пробуду цілий день у Сюзі Адамс; я 
це, звичайно, вигадала, але це не 
важливо. І ось я приїхала поїздом 
до Нью-Йорка і зустріла на вулиці 
містера... містера Фліппа і запита-
ла його, як мені знайти Дж... Дж...

– Тепер, міс Лоурі, – голосно і, 
як мені здалося, грубо перебив її 
Тріпп, щойно вона запнулася, – 
скажіть, чи  подобається вам цей 
молодий фермер, цей Хайрем 
Додд? Чи хороша він людина, чи 
добре до вас ставиться?

– Звичайно, він мені подобаєть-
ся, – з запалом відповіла міс Лоу-
рі, – він дуже хороша людина І, зви-
чайно, він добре до мене ставить-
ся. До мене всі добре ставляться.

Я був абсолютно впевнений у 
цьому. Усі чоловіки завжди бу-
дуть добре ставитись до міс Ади 
Лоурі. Вони зі шкіри лізтимуть,  
змагатимуться і боротимуться 
за щастя триматиме над її голо-
вою парасольку, нестимуть її ва-
лізу, підніматимуть її носові хуст-
ки або пригощатимуть її содовою 
водою.

– Але вчора увечері, – продо-
вжувала міс Лоурі, – я подумала 
про Дж... о... про Джорджа і... і я...

Золота голівка схилилася  на  
схрещені на столі руки. Яка чудо-
ва весняна злива! Вона плакала 
нестримно. Мені дуже хотілося її 
втішити. Але ж я – не Джордж. Я 
зрадів, що я не Хайрем... але й по-
шкодував про це.

Незабаром злива припинила-
ся. Вона підвела голову, бадьо-
ра і трохи усміхнена. О! З неї, без-
сумнівно, вийде чарівна дружина 
– сльози лише посилюють блиск 
та ніжність її очей. Вона засунула 
в рота льодяник і почала розпові-
дати далі.

– Я розумію, що я жахлива се-
лючка! – говорила вона між зі-
тханнями та схлипуваннями. – 
Але що мені робити? Джордж і 
я... ми любили одне одного з того 
часу, коли йому було вісім років, 
а мені п'ять. Коли йому виповни-
лося дев'ятнадцять, – це було чо-
тири роки тому, – він поїхав до 
Нью-Йорка. Він сказав, що стане 
полісменом, чи президентом за-
лізничної компанії, чи ще чимось 
таким, а потім приїде за мною. 
Але він ніби у воду впав... А я... 
дуже любила його.

Новий потік сліз був, здавало-
ся, неминучим, але Тріпп кинув-
ся до шлюзів і вчасно замкнув 
їх. Я чудово розумів його лиходій-
ську гру. В ім'я своїх мерзенних, 
корисливих цілей він намагався 
будь-що-будь створити газетне 
оповідання.

– Продовжуйте, містере Чал-
мерс, – сказав він. – Поясніть 
жінці, як їй слід вчинити. Я так і 

казав їй, ви майстер на такі спра-
ви. Валяйте!

Я кашлянув і спробував заглу-
шити своє роздратування про-
ти Тріппа. Я зрозумів, у чому мій 
обов'язок. Мене хитро замани-
ли в пастку, і тепер я міцно сидів 
у ній. По суті, те, чого хотів Тріпп, 
було цілком справедливе. Дівчину 
треба повернути до Грінбурга сьо-
годні ж. Її необхідно переконати, 
заспокоїти, навчити, забезпечи-
ти квитком і відправити без зволі-
кання. Я ненавидів Хайрема і зне-
важав Джорджа, але обов`язок  є 
обов'язок. Noblesse oblige та жа-
люгідні п'ять срібних доларів не 
завжди опиняються у романтич-
ній відповідності, але іноді їх мож-
на звести разом. Моя справа – 
бути оракулом і до того  ж оплати-
ти проїзд. І ось, увійшовши одно-
часно в ролі Соломона та агента 
Лонг-Айлендської залізниці, я за-
говорив так переконливо, як міг.

– Міс Лоурі, життя – досить 
складна штука. – Промовляючи 
ці слова, я мимоволі вловив у них 
щось дуже знайоме, але сподівав-
ся, що міс Лоурі не чула цієї мод-
ної пісеньки. – Ми рідко одружу-
ємося з предметом нашого пер-
шого кохання. Наші ранні захо-
плення, осяяні чарівним блиском 
юності, надто ефемерні, щоб здій-
снитися. – Останні слова пролу-
нали банально і вульгарно, але я 
все-таки продовжував. – Ці наші 
заповітні мрії, нехай невиразні 
й нездійсненні, кидають чудовий 
відблиск на все наше подальше 
життя. Але  життя – це не лише 
мрії, це дійсність. Не можна жити 
одними спогадами. І ось мені хо-
четься запитати вас, міс Лоурі, як 
ви думаєте, чи могли б ви побуду-
вати щасливе... тобто гармонійне 
життя з містером... містером До-
ддом, якщо у всьому іншому, крім 
романтичних спогадів, він люди-
на, так  би мовити, що підходить?

– О, Хайрем дуже славний, – 
відповіла міс Лоурі. – Звичайно, 
ми б з ним чудово ладнали. Він 
обіцяв мені автомобіль та мото-
рний човен. Але чомусь тепер, 
коли настав час весілля, я нічого 
не можу вдіяти з собою... я весь 
час думаю про Джорджа. З ним, 
мабуть, щось трапилося, інакше 
він написав би мені. У день його 
від'їзду ми взяли молоток і зуби-

ло і розбили навпіл десятиценто-
ву монету. Я взяла одну половин-
ку, а він – іншу, і ми обіцяли бути 
вірними одне одному і зберігати 
їх, доки не зустрінемося знову. Я 
зберігаю свою половинку у ко-
робочці з перснями, у верхньому 
ящику комоду. Нерозумно було, 
звичайно, приїхати сюди шукати 
його. Я ніколи не думала, що це 
таке велике місто.

Тут Тріпп перебив її своїм урив-
частим скрипучим сміхом. Він усе 
ще намагався стулити  якусь дра-
му чи оповідання, щоб видряпати 
жаданий долар.

– Ці сільські хлопці багато про 
що забувають, як тільки приї-
дуть у місто і дечому тут навчать-
ся. Швидше за все ваш Джордж 
з глузду з'їхав або його захапала 
інша дівчина, а може, згубило пи-
яцтво або  кінні перегони. Слухай-
те містера Чалмерса, вирушайте 
додому, і все буде добре.

Стрілка годинника наближала-
ся до полудня; час було діяти. Гнів-
но поглядаючи на Тріпап, я м'яко 
і притомно почав умовляти міс 
Лоурі негайно повернутися додо-
му. Я переконав її, що для її май-
бутнього щастя аж ніяк не потріб-
но розповідати Хайремові про чу-
деса Нью-Йорка, та й взагалі про 
поїздку до величезного міста, що 
поглинуло невдаху Джорджа.

Вона сказала, що залиши-
ла свого коня (бідний Росинант!) 
прив'язаного до дерева біля за-
лізничної станції. Ми з Тріппом 
порадили їй сісти на цю терпля-
чу тварину, як тільки повернеться 
на станцію, і мчати  додому якнай-
швидше. Вдома вона повинна до-
кладно розповісти, як цікаво вона 
провела день у Сюзі Адамс. З Сюзі 
можна змовитися, – я впевнений 
у цьому, – і все буде добре.

І тут я, не будучи невразливим 
для отруйних стріл краси, сам по-
чав захоплюватися цією приго-
дою. Ми втрьох поспішили до по-
рому; там я дізнався, що квиток 
до Грінбурга коштує лише один 
долар вісімдесят центів. Я ку-
пив квиток, а за двадцять центів 
яскраво-червону троянду для міс 
Лоурі. Ми посадили її на пором 
і дивилися, як вона махала нам 
хустинкою, поки білий клаптик не 
зник удалині. А потім ми з Тріппом 
спустилися з хмар на суху, без-

плідну землю, осяяну похмурою 
тінню непривабливої дійсності.

Чари краси та романтики розсі-
ялися. Я неприязно подивився на 
Тріппа: він здався мені ще більш 
змученим, прибитим,  ніж звичай-
но. Я намацав у кишені два срібні 
долари, що залишилися, і презир-
ливо примружився. Тріпп спробу-
вав слабко захищатися.

– Невже ви не можете зроби-
ти з цього оповідання? – хрипко 
спитав він. – Хоч яке не є, адже 
що-небудь ви можете придумати 
від себе?

– Жодного рядка! – відрізав я. 
– Уявляю, як глянув би на мене 
Граймс, якби я спробував всуну-
ти йому таку дурницю. Але дівчи-
ну ми врятували, будемо втішати-
ся хоч цим.

– Мені дуже шкода, – ледь чут-
но сказав Тріпп, – мені дуже шко-
да, що ви витратили так багато 
грошей. Мені здавалося, що це 
знахідка, що з цього можна зро-
бити чудове оповідання, розуміє-
те,  – оповідання, яка мало б ша-
лений успіх.

– Забудемо про це,–- сказав я, 
роблячи над собою похвальне зу-
силля, щоб здаватися безтурбо-
тним, – сядемо на трамвай і пої-
демо до редакції.

Я приготувався дати відсіч його 
невисловленому, але ясно від-
чутному бажанню. Ні! Йому не 
вдасться вирвати, виклянчити, 
вичавити з мене цей долар. До-
сить я клеїв  дурня!

Тремтячими пальцями Тріпп 
розстебнув свій вицвілий лис-
кучий піджак і дістав з глибокої, 
схожої на печеру кишені щось, що 
було колись носовою хусткою. На 
жилеті в нього блиснув дешевий 
ланцюжок накладного срібла, а 
на ланцюжку теліпався брелок. 
Я простяг руку і з цікавістю пома-
цав його. То була половина сріб-
ної десятицентової монети, роз-
рубаної зубилом.

– Що? – спитав я, дивлячись на 
Тріппа.

– Так-так, – відповів він глухо, 
– Джордж Браун, він же Тріпп. А 
що толку?

Хотів би я знати, хто, крім жіно-
чого товариства тверезості, засу-
дить мене за те, що я одразу ви-
йняв з кишені долар і без вагання 
простяг його Тріппу.

О. Генрі

Без вигадки

Польська література Еліза Ожешко

Елі́за Оже́шко (пол. Eliza Orzeszkowa; 
06. 06. 1841, село Мільковщина, побли-
зу міста Гродно, Білорусь – 18. 05. 1910, 
Гродно).  польська письменниця біло-
руського походження.  

Уроджена Ельжбета Павловська 
(Elżbieta Pawłowska), молодша дочка ба-
гатого поміщика та адвоката Бенедик-
та Павловського та його другої дружи-
ни Франчески. Освіту здобула у Варшав-
ському пансіоні. У 17 років видана заміж 

за поміщика Кобринського повіту Петра 
Ожешка (1823 – 1874) і жила в його маєт-
ку Людвінове.

Надавала підтримку учасникам поль-
ського повстання  1863 року проти окупа-
ції Польщі Росією. Це стало відомо росій-
ській владі. Петро Ожешко, чоловік Елі-
зи,  взяв усю провину на себе і за виро-
ком суду, за допомогу повсталим, у грудні 
1864 був безстроково засланий до Перм-
ської губернії, а маєток  його конфіскова-
но державі.

Шлюб Елізи Ожешко з Петром Ожеш-
ком за її ініціативою був визнаний у 1869 
році недійсним. Влаштувавшись у Грод-
но, Ожешко продала маєток у Мільковщи-
ні (1870) та жила на доходи від літератур-
ної діяльності.

Еліза Ожешко цікавилася лікарськими 
травами, які вживали знахарі. Мандру-
ючи Гродненщиною, вона розпитувала 
знахарок, збирала народні назви рослин. 
Нею було зібрано гербарій та близько 228 
народних назв рослин, описи їх  зовніш-
нього вигляду та способів застосування. 
Свої спостереження письменниця поміс-
тила у творі під назвою «Ludzie i kwiaty 
nad Niemnem» («Люди та квіти над Не-
маном»), надрукованому в географо-ет-
нографічному журналі «Wisła» («Вісла»).

21 жовтня (2 листопада) 1894 року ви-
йшла заміж за Станіслава Нагорського, 

білоруського громадського діяча. Займа-
лася благодійною та громадською діяль-
ністю.

Після тяжкої хвороби серця померла та 
похована у Гродно на старому католиць-
кому цвинтарі.

Еліза Ожешко дебютувала у пре-
сі повістю «Картинка з голодних років» 
(«Obrazek z lat głodowych») у 1866 році.

Ранні романи та повісті «Пан Граба» 
(1869), «Марта» (1873) та інші написа-
ні на теми суспільної емансипації та бо-
ротьби жінок за людську гідність. Розпаду 
патріархального поміщицького устрою та 
піднесенню буржуазії присвячені романи 
«Елі Маковер» (1874 – 1875), «Сім'я Брох-
вічів» (1876) та інші.

Широке визнання принесли роман 
«Меір Езофович» («Meir Ezofowicz» 
1878,  перекладено  на 13 мов), опові-
дання збірки «З різних сфер» (1879 – 
1882), повісті з життя білоруських селян 
«Низини» («Niziny», 1883), «Дзюрдзі» 
(«Dziurdziowie», 1885), «Хам» («Cham», 
1888).

Роман «Над Німаном» («Nad Niemnem», 
1887) розцінюється як вершина досягнень 
письменниці. У романі зображуються пра-
цьовиті землероби, вірні національно-па-
тріотичним традиціям епохи польсько-
го повстання 1863 року, і шляхта, що де-

градує. З пізніх творів виділяються роман 
«Аргонавти» («Argonauci», 1899), збірка 
оповідань «Gloria victis» («Слава перемо-
женим», 1910), присвячених повстанню 
1863 року.

У 1905 році висувалась на Нобелівську 
премію з літератури (як і Лев Толстой), 
але її отримав Генрік Сенкевич. 1906 року 
на честь 40-річчя її літературної діяльнос-
ті було випущено пам'ятну медаль.

Твори Елізи Ожешко неодноразово пе-
рекладалися російською та українською 
мовами. Причому, ще у дореволюційні 
роки.  Ось деякі видання російською: «По-
лное собрание сочинений», 8 тт. Киев – 
Санкт-Петербург – Харьков, 1902—1910; 
«Собрание сочинений», 12 тт. С-Пб, 1909 
–1910; «Собрание сочинений», 12 тт. 
С-Пб,  1905 – 1908; «Полное собрание со-
чинений», 8 тт. Киев, 1902 – 1911.

Українські переклади: «Вибрані твори», 
Київ, 1950; «Оповідання та повісті», Київ, 
1956; «Аргонавти», Київ, 1966.

Прізвищем письменниці названо ву-
лиці у Львові, Гродно.  2001 року у Грод-
но, в приміщенні, де мешкала Ожеш-
ко разом з чоловіком Нагорським   свої 
останні 16 років і де тоді  був центр лі-
тературно-мистецького життя міста, 
відкрито меморіальний будинок-музей 
письменниці.
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Петро АНТОНЕНКО

Н і ч н е   т а н г о
П'єса.  Трагіфарс на 2 дії.

Дійові особи
Паоло, Павло Петрович Чумак, 

60 років, доктор наук, професор, 
член-кореспондент, директор нау-
кового інституту.

Олівія, Ольга Багмут, 55 років, 
його дружина, актриса.

Кет, Катя, 35 років, сучасна жінка.
Боб, Борис, 35 років, молодик 

«без певних занять» з певними за-
няттями.

Мішель, Михайло,  60 років, зем-
ляк і друг дитинства Паоло, лікар.

Галла, Галя, 30 років, домопра-
вителька, покоївка і т. д. в домі Чу-
маків.

Місце дії – заміська вілла Чумаків. 
Час дії – серпень, перша дія – субо-
та, вечір і ніч, друга дія – неділя, ра-
нок.  Дії проходять без антракту. 

Дія перша
Простора веранда. Посереди-

ні  – журнальний  столик, довкола 
плетені лозяні стільці, ліворуч та-
кож плетене крісло-качалка, зліва і 
справа – двоє дверей. Всі персона-
жі входять з правих дверей, вихо-
дять у ліві. 

На веранді Галла, щось обдивля-
ється, поправляє. До веранди на-
ближається Боб. 

Б о б. Мадам!
Г а л л а (холодно). Мадемуазель.
Б о б. О, вибачте, соррі, пшепра-

шам –  мадемуазель, міс, фрой-
ляйн, синьорита, панна…Е…   

Г а л л а. Галла…
Б о б. Боб (уклін). Чи то направду 

маєток доктора, директора, член-
кора, майже академіка і майже ла-
уреата пана Чумака?

Г а л л а. Спершу скажи, як ти 
сюди потрапив? Як відчинив «каліт-
ку»? І чому не гавкав собака? 

Б о б. «Калітку», себто, по-
нашому, хвіртку, я відчинив так, що 
й собака не гавкнув. Але все ж, я 
туди потрапив? 

Г а л л а. Зараз перевіримо, чи  
саме ти сюди потрапив? Нам учо-
ра телефонували щодо преси. Твій 
«мандат»?

Б о б (порпається в сумці на 
плечі, дістає пластикову картку). 
Проше, панно.

Г а л л а (уважно читає). Курочка 
Борис Михайлович, фотокореспон-
дент журналу «Світ зірок». То це ти 
(звіряє фото й оригінал)? 

Б о б. Точно так, мадемуазель. Я. 
Він же – Боб Крук. 

Саме це є моїм навіть не псевдо, 
а творчим ім`ям. Якщо панна читає 
наш журнал...

Г а л л а. Боже збав. Я читаю тіль-
ки телевізор та Інтернет. 

Б о б. Нема проблем! Я не вила-
жу з Інтернету, тобто там я – і там, 
і сям. 

Г а л л а. Вас мало бути двоє.
Б о б. Моя колежанка ще в доро-

зі. Мабуть, застрягла в корках. Хоч 
вона така, що може їх і перелетіти. 

Г а л л а. Цебто як? Наче відьма 
на мітлі? 

Б о б. Ну, вона доволі симпатич-
на відьма.

Г а л л а. Дурниці, жінки не бува-
ють симпатичні. 

Б о б. Окрім Вас, мадемуазель.
Г а л л а. Я не те мала на увазі, 

і ніколи ні з ким себе не порівнюю. 
Просто кажу, що жінки можуть бути 
ким завгодно, а не «симпатичними». 

Б о б. Наприклад?     
Г а л л а. Наприклад, тими, що да-

ють, і тими, що беруть.
Б о б (дещо сторопіло). Ви про 

що? 
Г а л л а. Про то. Я не сказала 

– «віддаються». І нічого заводити 
мене на інтимні манівці. 

Б о б. О,  якраз про це. Одна моя 
колежанка якось каже  мені: «Зна-
єш, у мене все інтимне життя – це  
робота».  А я їй: «Не зрозумів? Чи 
ти на роботі займаєшся інтимом, чи 
робота замінила тобі інтимне жит-
тя?» 

Г а л л а. Жінки завжди з тобою 
такі відверті? 

Б о б. Сам не знаю, чому. Я такий 
тихий, спокійний. От, приміром, ви 
ж теж відверто скажете, панно Гал-
ло,  –  в достоличному житті вас, ма-
буть, звали Галя? 

Г а л л а. Припустімо. Годі нам ба-
зікати. Ваша з пані відьмою кімната 
уже підготовлена. Ви ж замовляли 
одну кімнату? 

Б о б. Вас це дивує? 
Г а л л а. Мене мало що дивує. 

Ради Бога, називайте це «цивіль-
ний шлюб» чи «сожитєльство», ми 
не малі діти.

Б о б. Але декого це може здиву-
вати.

Г а л л а. Кого? 
Б о б (спохопившись). Це я так, 

абстрактно, не конкретно щодо нас 
з колежанкою. А, може, нам так про-
сто зручніше працювати? 

Г а л л а. В ліжку? Звичайно, зруч-
ніше. До речі, у нас прості дерев`яні, 
але чудові ліжка, екологічні. Ближче 
до природи. 

Б о б. Ностальгія пана доктора.
Г а л л а. Про хазяїв або добре, 

або нічого.
Б о б. Цікавий варіант відомої 

приказки.
Г а л л а. А ось і хазяї. 

Входить Олівія. Побачивши Бо-
ба, на мить зупинилася в дверях, 
потім опанувала себе. 

О л і в і я. Добрий день, пане жур-
налісте. Це ж ви і є? Галло, так? 

Г а л л а. Він, пані Олівіє, я пере-
вірила документ. Курочка Борис, по-
батькові забула. 

О л і в і я. Нічого, пан ще молодий 
для по-батькові.

Б о б. Доброго дня, пані Олівіє. 
Радий бачити зірку сцени й екрану, 
але, зізнаюсь, не сподівався. Читав, 
що ви зараз у Франції на зйомках.

О л і в і я. Яка  Франція? Ми побу-
ли там «перельотом», трохи більше 
доби, роздивлялися натуру. А поки 
що  Францію знімаємо в  Бердичеві. 

(Галла виходить.)
Б о б. У мене таке враження, що 

це не двоє дверей, а двоє вух. І за 
ними весь час хтось підслуховує.

О л і в і я. Це вибрики мого чо-
ловіка. Нещодавно надумав пере-
планувати цю батькову віллу. Знай-
шов десь п’яничку-архітектора, ко-
трий заявив, що він великий оригі-
нал і зробить тут все по-інакшому. 
Нічого особливого не зробив, окрім 
цього дивного колообігу. За цією ве-
рандою – галерея, по ній всі ходять 
зліва направо, цебто за  годиннико-
вою стрілкою. Сюди входять з пра-
вих дверей, виходять у ліві. Чоло-
вік усе життя жив за годинниковою 
стрілкою, тобто правильно.

Б о б. Ви з чоловіком скрізь – у 
пресі, на радіо, телебаченні, Інтер-
неті.  Не коробить, коли іноді пи-
шуть: «Олівія Багмут, дружина про-
фесора Чумака»? 

О л і в і я. Ніскільки. Нехай його 
коробить, коли пишуть: «Паоло Чу-
мак, чоловік Олівії Багмут». А де ж 
ваша прекрасна половина?

Б о б. Половина нашого творчо-
го десанту в дорозі. Кет скоро буде.

О л і в і я. Ну, то поспішіть лашту-
вати ваше сімейне кубелечко. Ви ж 
замовили одну кімнату? 

Б о б. Спішу, лечу. Поки що – до 
відзєння, адью, орревуар, пані, ма-
дам, сеньйоро.(Йде).

Входить Мішель. 
М і ш е л ь. Вітаю, Олівіє. Я не за-

пізнився?
О л і в і я. Вітання, Мішель. Лікарі 

запізнюються, лише коли констату-
ють смерть. 

М і ш е л ь. Жарти у тебе. Слухай, 
чому це Паоло так нагально нас зі-
брав? 

О л і в і я. Як чого? На свій день 
народження, притому, ювілей. 

М і ш е л ь. Я не забув. Але ж день 
народження у нього післязавтра, в  
понеділок. Чи ми почнемо, як сіль-
ські весілля, від сьогодні й на три 
дні, а то й тиждень? 

О л і в і я. Пригадую, ти завжди 
був доволі байдужий до випивки. 

М і ш е л ь. Що ти ще пригадуєш? 
О л і в і я. Багато що. Напри-

клад, як ти прийшов на мій день 
народження, мої, прости Господи, 
всього-на-всього 20 років. 

М і ш е л ь. Я ще тоді, як почат-
куючий лікар, проконсультував твою 
маму. Сказав, що у неї просто пере-
втома від роботи.

О л і в і я. Що ти ще тоді говорив?
М і ш е л ь. Що лікарям біля неї 

нема чого  робити і що взагалі  твоя 
мама у свої 46 років виглядає, як 
твоя старша сестра.

О л і в і я. Що ще говорив?
М і ш е л ь. Пожартував, що  мама 

ще могла б народити тобі сестричку 
чи братика. 

О л і в і я. Що ще? 
М і ш е л ь. Хіба я все пригадаю? 
О л і в і я. А ти пригадай. Коли ми 

танцювали.
М і ш е л ь. Я сказав, що не вмію 

танцювати, бо непарні ноги – одна 
права, одна ліва.

О л і в і я. Старий, як світ, жарт. 
Що ще тоді сказав?

М і ш е л ь. Що люблю це танго.
О л і в і я. Що ще?
М і ш е л ь. Ще? 
О л і в і я. Так, ще!?
М і ш е л ь. Сказав: «Виходь за 

мене заміж».
О л і в і я (моментально). Я згод-

на.
М і ш е л ь. Це ти кажеш там, у  тій 

двокімнатній квартирі на четверто-
му поверсі? У тому тисяча дев’ятсот 
… отому році? 

О л і в і я. Я тут, у цій віллі, у дві 
тисячі … цьому році…  

М і ш е л ь (спантеличено). У 
тебе в кіно дуже просто відмотати 
кіноплівку назад.

О л і в і я. В кіно зараз нема жод-
них плівок. У комп’ютері, на моніторі 
все легко  «відмотується» курсором 
«мишки». 

М і ш е л ь. Знаю, у мене в клініці 
самі комп`ютери. І ми тепер у дві ти-
сячі … році. 

О л і в і я. І ти вже два роки, як 
вільний.

М і ш е л ь. Не руш цього. 
О л і в і я. Вибач. Я завжди по-

важала твою покійну дружину, але 
нічого не треба «відмотувати». Ми 
живемо далі.

М і ш е л ь. І ти теж вільна? Давно? 
О л і в і я. Інколи здається, все 

життя. А інколи – від сьогодні, з цієї 
хвилини. (Виходить).  

Входить Кет.
К е т. Доброго дня. 
М і ш е л ь. Вам теж. 
К е т. Я Кет, журналістка. З журна-

лу «Світ зірок».
М і ш е л ь. Мішель, друг Паоло. 

Вас уже чекають. 
К е т. Чула. До речі, ви можете 

бути героєм наступного числа на-
шого журналу.

М і ш е л ь. Дякую за честь, зви-
чайно, але я не публічна особа, не 
доктор наук і не кінозірка. 

К е т. Не відмовляйтеся одразу. 
Тим паче, люди дуже цікавляться 
темами здоров'я. А ви ж теж «зірка» 
у своїй царині. 

М і ш е л ь. Але така звичайнісінь-
ка біографія. Народився, хрестився, 
вчився, трудився. Труджуся. А щодо 
цікавості людей, то, на жаль, вони  
цікавляться не здоров'ям, а «про 
здоров'я». 

К е т. От, розмовляю зі світилом 
медицини, і ні про що запитати 
щодо свого здоров'я. 

М і ш е л ь. Вам так здається? Дай 
то Боже.

К е т. Сумніваєтеся у моєму 
здоров'ї?

М і ш е л ь. Ніскільки. З вашого ви-
гляду бачу, що не просто гарна, а й 
цілком здорова молода пані.

К е т. Лікарі теж кажуть комплі-
менти? Не лише  діагнози. 

М і ш е л ь. Щодо діагнозів. Учора 
бачу, стоять на тролейбусній зупин-

ці  дівчатка, власне, підлітки, і смок-
чуть цигарки. Я намагаюся в таке не 
втручатися на вулиці, а тут не стер-
пів. Кажу їм: «Дівчатка, хто б курив, 
але не ми, чорнобильські трупи. У 
кожного по десять діагнозів, тільки 
ще не встановлених». Як каже один 
мій колега, «Нема здорових, є необ-
стежені».

К е т. Ви песиміст.
М і ш е л ь. Я реаліст. Знаєте, до-

сить одного аргументу, щоб довес-
ти, що людина  – ніяка не «гомо са-
пієнс», тобто не «істота розумна». 
Цей аргумент – люди курять. 

К е т. Може, перед вами «куря-
ща»?

М і ш е л ь. То я – «перед вами» – 
маю змінювати свою думку?

К е т. Ви – праведна людина і, 
очевидно, в житті не курили. 

М і ш е л ь. Я многогрішна люди-
на, як і всі ми. Але курити кинув ще 
в першому класі, у сім років. 

К е т. Ого! 
М і ш е л ь. І точно на мій день 

народження. Знаєте, яку  гидоту, не-
допалки, ми, сільські хлопчаки, тоді 
курили? І я пропалив жаром  від не-
допалка новеньку сорочку, яку мені 
вранці подарувала мама. Відтоді 
жодної цигарки. Звісно, не через со-
рочку.   

К е т. Як цікаво! Але ви такий не-
багатослівний. 

М і ш е л ь. Навпаки. Я сьогодні 
щось багатослівний, як для лікаря.  
А взагалі я ж не філолог і не актор, 
як мої добрі давні друзі Паоло і Олі-
вія.

К е т. Ви давно їх знаєте? 
М і ш е л ь. Паоло з народження. 

Ми народилися і виросли не просто 
в одному селі, а на одній вулиці, че-
рез дорогу. Олівію знаю 35 років.

К е т . Щось про них скажете? Для 
нашого журналу. 

М і ш е л ь. Тільки найкраще. 
Але – не змушуйте. Я й сам не лю-
блю, коли говорять не мені, а «про 
мене». Ви ж братимете в обох 
інтерв'ю, з перших вуст.

К е т. Щось мені трохи неспокій-
но з цим інтерв’ю. Якийсь не такий 
день.

М і ш е л ь. День звичайний, на-
віть чудовий серпневий день, фініш 
літа. Втім, мені самому щось сьо-
годні некомфортно. Може, впливає 
ця магічна цифра – 60. Саме стіль-
ки Паоло післязавтра. А мені – теж 
невдовзі.

К е т. Чудова цифра. Вважайте, 
вам двічі по 30.

М і ш е л ь. А ви  не лише красива, 
а й мудра жінка. 

К е т. Це комплімент чи здивуван-
ня?

М і ш е л ь. Це комплімент здиву-
вання.  Та я маю зараз деякі справи.
(Виходить).   

Входить Паоло
П а о л о. Нарешті. Доброго дня, 

Кет.  
К е т. Доброго дня, пане Паоло. 

Страшенні автомобільні корки при 
виїзді з міста. 

П а о л о. Нічого. У нас попереду 
багато часу, цілий довжелезний ве-
чір і ще довша ніч. 

К е т. Пан професор налаштував-
ся на всенощну?

П а о л о. Як карта ляже, як гово-
рить мій колега. А щодо корок? Що 
поробиш – мегаполіс, мурашник. 
Втім, дещо можна б і зробити. Ска-
жімо, трохи почистити цей Вавилон. 

К е т. Як саме і від кого? 
П а о л о. Виселити всіх, хто при-

їхав сюди в останні років зо 20. На-
зад, у Бердичів, Жмеринку, Козятин, 
Хацапетівку. А чого мають безлюд-
ніти ці славні містечка?

К е т. Вам, звісно, це не загрожує. 
Ви у столиці майже сорок років. А 
от я підпаду під «чистку». І двадця-
ти років «стажу-мешкання» не маю, 
і  приїхала  «з Хацапетівки».

П а о л о. А звідки, якщо не се-
крет? А то, напевно, ви вже маєте 
на мене ціле досьє? А я про вас і  
вашого колегу – нічого. 

К е т. Ну, це ж природно. Саме  
ви – зірки нашого журналу «Світ зі-
рок». Про «Хацапетівку» я сказа-
ла, звісно, умовно. У  мого містечка 
мило звучна старовинна назва. Пів-
денне місто, з абрикосами і акація-
ми. Порівняно з цим столичним ка-
галом, звичайно ж, глушина. Але ін-
коли мені так хочеться туди повер-
нутися.  

П а о л о. Та  вас, мабуть, тримає 
тут родинне життя?

К е т. Я розлучена. Ніщо таке тут 
не тримає. 

П а о л о. Така чарівна пані і са-
мотня? 

К е т. Я не самотня. 
П а о л о. Мало не забув: Боб. 
К е т. Я не про нього. У мене є 

син. 
П а о л о. Вибачте, що згадав 

про Боба. Ми цивілізовані люди, я в 
таке не втручаюсь.        

К е т. Я теж перепрошую, але маю 
зателефонувати. У нас попереду 
дій сно ще багато часу. (Виходить). 

Входить Боб.
Б о б. Доброго дня, пане Паоло. 
П а о л о. Вітаю. Вже влаштува-

лися? 
Б о б. Якнайкраще. У вас тут рай-

ський куточок. «Вдалині від галасу 
міського…»

П а о л о. Бачу, любите поезію. 
Приємно, як для молодих людей.

Б о б. Молоді – не такі вже моло-
ді. 

П а о л о. Ну, Бога гнівите. Мені б 
ваші роки.

Б о б. Знаєте, я колись прочитав 
у одного автора: «Тільки нерозумна 
людина хоче бути молодшою, ніж 
є». Спершу не второпав: як це так,  
всім же, наче, хочеться бути молод-
шими. А потім дійшло: це ж абсо-
лютно  безглузде бажання. Ти не 
станеш навіть на день молодшим, 
ніж є. 

П а о л о. Не повернеш навіть 
сьогоднішнього ранку. А ви, Боб, 
трішки й філософ.       

Б о б. Життя – суцільна філосо-
фія. О, це вже я заговорив афориз-
мами. Майже як один мій колега, 
у котрого на всі випадки є якийсь 
афоризм. Наприклад, «Пляшка від-
корковується вгорі».

П а о л о. Дуже глибокомудро. Ще 
щось згадаєте? 

Б о б. Можна. «Лише у порожньої  
пляшки видно денце». Глибинна 
мудрість, до самого дна. 

П а о л о. Ага, щодо пляшок. Піду, 
віддам  Галлі вказівки  по  вечері. 

Б о б.  Галла – це ваша…
П а о л о (швидко). Покоївка, еко-

номка, домоправителька, як писали 
у старовинних романах.         

Б о б. Служниця. 
П а о л о. Можна сказати, друг 

сім`ї.
Б о б. Друг, друг... Щось 

таке пригадую.
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Петро АНТОНЕНКО

Н і ч н е   т а н г о
П'єса.  Трагіфарс на 2 дії.

П а о л о. Щось це вас за-
цікавило? Ох ці журналісти. 
Але дійсно маю розпоряди-

тися щодо вечері. (Виходить).

Входить Кет. 
К е т. Вітаю. Яка реакція на наше 

спільне поселення? 
Б о б. Очікувана. Ти нічого не за-

була? 
К е т. Ти нічого не забув?
Б о б. Вибач за зайве запитання. 

Але дійсно треба добре підготува-
тися. Ретельно перевірити всі папе-
ри, фото. Проколу не повинно бути. 
Ти вже привіталася з об'єктом? Як у 
нього настрій?

К е т. Такий же, як і той, що ти що-
йно зафіксував. Ви теж мило побе-
сідували? 

Б о б. Про все потроху. Але голо-
вна бесіда буде пізніше. Як і домо-
вилися – я йду першим.

К е т. Йди. Правда, у мене сум-
ніви – чи отямиться він після твого 
удару настільки, щоб почати зали-
цятися до мене? 

Б о б. Ти не знаєш бабіїв?
К е т. Я знаю бабіїв і надто добре. 

Але ситуація нестандартна.  
Б о б. Діятимемо експромтом. 

Хай живе імпровізація! Я ж все-таки 
актор. 

К е т. Схоже, і я у нашому Комбі-
наті стаю актрисою.

Б о б. Дивися, тільки не заграйся. 
К е т. Хтось іде. Зникаю. (Вихо-

дить).

Входить Олівія.       
О л і в і я. Нащо ти привіз сюди 

цю стерву?
Б о б. О, мадам! Який текст! По-

перше, не я її, а вона мене привез-
ла. Ти забуваєш, що це не я, а Кет 
– зірка нашого журналу. А я так, при 
ній: фотографуватиму вашу з чоло-
віком сімейну ідилію.

О л і в і я. А по-друге? 
Б о б. По-друге, ніяка вона не 

стерва, а доволі симпатична жінка 
і мій друг. 

О л і в і я. Уже «друг»?
Б о б. Не зрозумів? 
О л і в і я. Забуваєш класику, лю-

бий. Це у Чехова, в «Дяді Вані»: жін-
ка стає другом у такій послідовнос-
ті – спершу знайома, потім коханка, 
потім друг. 

Б о б. Дійсно, забуваю.
О л і в і я. Отож, любенький. Пе-

речитуй. Ти все-таки ж актор за про-
фесією. Правда, давно не граєш. 

Б о б. Я граю щодня. 
О л і в і я. Ну, добре. А одну кім-

нату, з одним, хоч і великим  ліжком 
ви теж замовили, як друзі? 

Б о б. Мадам ревнує? 
О л і в і я. Можеш спати з ким зав-

годно. 
Б о б. Що значить – «спати»? 

Чому цей термін став синонімом до 
– «займатися сексом»? Інколи до-
ходить до безглуздого: «Він кохав 
її тричі на ніч». Це замість чесного 
«трахав».

О л і в і я. А що, можна «спати» 
і не?..

Б о б. Звичайно. У моєму грішно-
му житті були аж дві такі ситуації. 
Перша – в пору моєї глибоко наїв-
ної студентської юності. Товариш по 
кімнаті в гуртожитку люб`язно зник  
на ніч. Далі все примітивно. Коли 
подруга була вже у моєму ліжку і 
повністю «розібрана», мені раптом 
дещо в ній не сподобалося. І бажан-
ня, точніше жадання,  як відрубало.

О л і в і я. А друга ситуація? 
Б о б. Це вже значно пізніше. Ми 

з колежанкою опинилися у відря-
дженні. А організатори семінару чо-
мусь вирішили, що нас треба посе-
лити в одному номері готелю. 

О л і в і я. У цій теж тобі щось не 
сподобалося? 

Б о б. Що ти! Подобалося все, 
вона була на десять років молодша 
од мене і така заманлива.

О л і в і я. То що було далі? 
Б о б. Далі – у неї заклинила 

«блискавка» у джинсах. Уявляєш, 
каже, що заклинило, і не може зня-
ти джинси. Так і проспала поруч 
зі мною в ліжку, у джинсах. Друго-
го дня, на семінарі, як ні в чому не 
бувало, ходить, водить стегнами  у 
цих же джинсах, а я дивлюся на неї 
і мимоволі згадую ці джинси у ліжку. 
Звичайно, збрехала мені. 

О л і в і я. У тебе, мабуть, тоді, 
вночі. сталися полюції чи ти зайняв-
ся онанізмом? 

Б о б. Мадам, нащо такий нату-
ралізм? Я тільки хотів сказати, що 
«спання» – це не синонім сексу. От, 
наприклад, ми ж з тобою жодного 
разу «не спали»… І взагалі давай 
змінимо тему. 

О л і в і я. Дійсно. Останнім ча-
сом про секс говорять більше, ніж 
потрібно, а займаються ним менше, 
ніж варто. 

(Лунає танго. «Танго Солов`я». 
Гучно, заклично.) 

Б о б. Мадам, запрошую на танго.
(Виходять на середину кону, 

стають у позу. Танцюють. При-
страсно, аж надто еротично, на-
віть як для танго. В цей час вхо-
дить Паоло. Спостерігає за тан-
цюючими. Вони, звичайно, поміти-
ли його, але не звертають жодної 
уваги.)

П а о л о (аплодує). Браво, браво! 
Хоч сьогодні на паркет. В  Аргенти-
ну, на фестиваль танго. 

(Музика стихає. Танцюючі зупи-
няють свій пристрасний танець.)

Б о б. Мадам, бардзо дзєнькує, 
данке шьон. До побачення, до від-
зєння, орревуар. (Виходить).   

П а о л о. Таке танго краще тан-
цювати у ліжку. 

О л і в і я. Ти на старості надумав 
ревнувати? Чи не запізно? 

П а о л о. Бути дурнем, простаком 
і телепнем – ніколи не пізно. То, схо-
же, це правда?

О л і в і я.  Що саме? 
П а о л о. Оте саме. Твій роман, 

чи, як  говорили колись, – адюльтер 
з цим жевжиком. 

О л і в і я. А це правда – твій ро-
ман, точніше, романчик, новелка з 
цією Галлою? Власне, я навіть не 
запитую.

П а о л о. Без коментарів. 
О л і в і я. А що тут коментува-

ти? Сивина в бороду, навіть умовну, 
– біс в ребро. 

П а о л о.  Навзаєм: зморшки під 
очі – біс межі ноги.

О л і в і я. Як культурно з вуст док-
тора-професора! Тобі не набридло 
це, особливо в останні роки? 

П а о л о. І не лише в останні. Схо-
же, такою помилкою було одружен-
ня на тобі. 

О л і в і я. Може, нашою помил-
кою – наше одруження? То чи вар-
то й далі жити одне з одним у якос-
ті «помилки»? Діти вже виросли, 
якраз час розлучитися. 

П а о л о. Може, й час. Вийдеш 
заміж за  Мішеля, із запізненням, 
правда, на 35 років, але, як кажуть, 
краще пізно…

О л і в і я. Залиш у спокої Міше-
ля, свого друга дитинства і, схоже, 
єдиного справжнього друга. Ну, а ти, 
часом, не збираєшся одружитися з 
Галлою?  

П а о л о. Вона не така примітив-
на, як ти вважаєш, і по-своєму не-
щасна. 

О л і в і я. От і пожалій. А може, 
вже накинув оком на цю кралечку 
Кет? 

П а о л о. Давай продовжимо цю 
розмову завтра вранці. До речі, що-
до Кет, я маю негайно підготуватися 
до інтерв’ю.

О л і в і я. А вона вже підготува-
лася? Тобто, вдягла нову еротичну 
білизну? 

П а о л о. Слухай, це вже якийсь 
клімакс. Хоч начебто рано? Розхо-
димося, бодай на годну-дві. (Вихо-
дять.)  

З'являються Боб і Галла.
Б о б. Ти робиш успіхи.
Г а л л а. Це ти їх робиш. Я не ро-

блю нічого, найперше – щодо шпи-
гування за хазяями. Просто, ти ви-

нюхуєш усе з півслова, а тоді  дома-
льовуєш свої вигадки.  

Б о б. А я що – просив тебе шпи-
гувати за хазяями, особливо за Па-
оло? Просто, у ліжку такі мужчини, 
ще й на шостому десяткові, бувають 
інколи дуже відвертими.

Г а л л а.  А я потім переповідаю 
цю відвертість у твоєму ліжку. Тебе 
це не коробить – з ліжка в ліжко?

Б о б. Нітрохи. Навіть якщо ти за-
явиш, що переспала (дивиться в 
зал) з усіма  присутніми. 

Г а л л а. То що я маю робити сьо-
годні? 

Б о б. Абсолютно нічого. Лише 
вчасно подавай на стіл і не ляпни 
чогось зайвого. 

Г а л л а. Це значить, як ти вважа-
єш, зовсім не розтуляти рота.

Б о б. Я так не вважаю. Ти мен-
ша простачка, ніж вдаєш. Столич-
не життя тобі явно на користь. Як 
мама? 

Г а л л а. Дивно, що цікавишся. 
Схоже, дійсно сьогодні якийсь не-
звичайний день. Мама на місці, в 

Балабаївці. І наша Балабаївка на 
місці. 

Б о б. Слухай, тобі не набридло 
тут служити? Може, пошукаєш ін-
ший варіант. 

Г а л л а. З якого дива?
Б о б. Ну, хоча б задля перемі-

ни  ліжка. Жартую, жартую… Про-
сто пан Паоло може раптом збан-
крутувати.  

Г а л л а. Він і так давно живе на 
гонорари дружини. 

Б о б. Маю на увазі – як мужчина 
і великий діяч.

Г а л л а (підозріло). Ти щось за-
тіваєш. Не марно приграв сьогодні 
з цією…

Б о б. …Колежанкою. А ти поду-
май щодо «переміни місць». Можу 
посприяти. 

Г а л л а. Чи не у твою віллу? 
Б о б. У мене ніколи не буде віл-

ли. Навіть якщо будуть такі гроші. І 
великих грошей теж. Маю інше хобі: 
спортивний азарт. І вивчення люд-
ських екземплярів. Щось я сьогод-
ні надто відвертий. Іду, щоб не за-
балакатися, моя любенька.  (Вихо-
дить).         

Входить Мішель. 
Г а л л а. Ви влаштувалися? 
М і ш е л ь. Дякую, Галло, все нор-

мально. Видно турботливі руки.
Г а л л а. А вдома як? Вибачте, 

що запитую?
М і ш е л ь. Нічого, я звик: і вдома 

звик, і до того, що інколи запитують.
Г а л л а. А чи не взяли б мене на 

службу? 
М і ш е л ь. Ким? Не знав, що ви 

медик. Хіба санітаркою?
Г а л л а. Я не медик. Ви не зро-

зуміли, на службу – цебто на роботу 
у ваш дім. 

М і ш е л ь. Не повірите, але я ще 
впоруюсь сам. А вам, часом, не нуд-
но все це? В якості покоївки, еко-
номки, домоправительки, ключни-
ці? 

Г а л л а. Тільки не ключниці. 
Статки хазяїв у надійному місці. І це 
правильно. 

М і ш е л ь. Все ж, ця служба  до-
волі монотонна, як для молодої 
пані. 

Г а л л а. Пані не така й молода. 
Якраз час для паузи в житейському 
морі. А це вимагає спокою. Так що 
не нудно. (Несподівано). Ви могли б 
на мені одружитися? 

М і ш е л ь. Теоретично міг би. Як 
каже східна мудрість, «Колись може 
статися все». «Все» – дуже міст-
ке поняття, але і «колись» – також. 
Так що, може, у якомусь наступно-
му житті ми, можливо, імовірно, те-
оретично…

Г а л л а. …І практично…

М і ш е л ь. …Одружимося. Ціка-
вий сьогодні день, не вперше чую 
щось несподіване.   

Г а л л а. Може, я пожартувала.
М і ш е л ь. Жартувати з мужчи-

нами – ризиковано. 
Г а л л а. А з жінками – небезпеч-

но.  Але я забалакалася. А ще чи-
мало клопотів. (Виходить). 

Входить Паоло.
П а о л о. Добре, що приїхав. А 

то мені чомусь не дуже комфортно. 
Може, ота цифра – 60.

М і ш е л ь. Ну й що?
П а о л о. Наче недавно було 50 

і 45. Пригадуєш, як ми ранньої вес-
ни пішли на луг, до Десни, зрубати 
десь у прибережних хащах кілька 
протяжок на ремонт паркану? Це ж 
було років з 15 тому, а  наче вчора. 
А тепер прикинь 15 років уперед: 
нам буде по 75. Притому, кажуть,  
наступні роки пролетять набагато 
швидше, ніж стільки ж попередніх.

М і ш е л ь. Щось тебе сьогодні тяг-
не на філософію. А життя таке просте. 

П а о л о. Звичайно, тобі, медику, 
видніше. Знаєш, який був найщас-
ливіший період мого життя? Одра-
зу після армії. 

М і ш е л ь. Ти тоді написав мені 
список книжок, які хотів би мати 
при тодішньому  книжковому де-
фіциті. Я дещо тобі діставав, мав 
можливість. 

П а о л о. Чимало з тих книжок я 
так і не прочитав за наступні май-
же сорок років. Деякі досі стоять на 
полицях із закладками, як у гоголів-
ського Манілова, здається, на два-
надцятій сторінці. А знаєш, чому я 
назвав ті перші післяармійські мі-
сяці найщасливішими? На контр-
асті. Шалене відчуття волі – після 
армійського «єдіноначалія» і «єді-
нообразія».  

М і ш е л ь. От, цього ти дійсно 
ніколи не любив, вічно сперечався, 
бунтував, навіть якщо потихеньку, 
в міру можливого.

П а о л о. Мене не муштра вій-
ськова обтяжувала, не така й важ-
ка, не «тяготи» військової служби. 
А оце саме «єдінообразіє». Ходити 
треба ось так, підстригатися отак, 
у тумбочці отут мають лежати кон-
верти, стільки-то штук, а отут зубна 
паста і щітка. Як безсловесні  робо-
ти… А ми хоч і селюки, але не ро-
боти. Пригадав твого батька.

М і ш е л ь. Він помер майже вод-
ночас із твоєю матір'ю.

П а о л о. Якось розговорилися з 
ним про війну, наші з тобою батьки 
її ще прихопили наприкінці, зовсім 
молодими. Ну, думаю, дядько Ми-
кола, простий селянин, колгоспник, 
фермівський трудяга, зараз почне 
пригадувати, як ішли в атаку «За 
Родіну, за Сталіна». А він мені не-
сподівано: «Катюги вони, Сталін і 
його сталінці. Стільки невинних лю-
дей знищили». Ого, думаю, от тобі 
й простий сільський дядько. 

М і ш е л ь. Я все це знав, але не 
балакав зайвого. Ти ж постійно ліз 
на пригоди.      

П а о л о. Мене ж занесло у так 
зване інтелектуальне середови-
ще. Мабуть, од любові до читан-
ня, з самого малку. Але яка то ви-
явилася  суєта суєт отут, у столиці, 
те, що просто поглинало роки. Мені 
нащось конче треба було вступити 
до престижного iнституту, закiнчити 
аспiрантуру, захистити дисертацiю, 
вигідно одружитися, вибити квар-
тиру, побувати у закордонному 
вiдрядженнi, гасати по театральних 
прем’єрах, регулярно читати «Ли-
тературную газету», товстi журна-
ли i моднi книги, завести потрiбних 
знайомих, робити вiзити, вести 

довгi лiберальнi балачки за конья-
ком, займатися бiгом пiдтюпцем i 
аутогенним тренуванням, вмiти по-
сперечатися про вбивство царе-
вича Димитрiя, Атлантиду, схiдну 
фiлософiю, «снiгову людину», 
Нессi i фiлiппінську хiрургiю. I ще 
безлiч разiв потрiбне було те, що 
не треба i що раптом – комусь, 
чомусь – виявлялося потрiбним, 
i я переконував себе, що воно 
потрiбне й менi.

М і ш е л ь. Мабуть, ти гадаєш, 
що в медицині цього нема? Може, 
не в такій формі і трохи подалі від 
інтелектуального болота.  

П а о л о. Не просто болота, а 
багна. Як занурився в нього, то зу-
стрівся з таким… Коли у нашому 
академічному інституті мені запро-
понували вступити до Спілки пись-
менників, я спершу віднікувався, 
згадав Сковороду, котрий на про-
позицію стати «стовпом науки» від-
повів, що там і без нього багато 
стовпів неотесаних. Я ніколи не міг 
зрозуміти, чому в цій спілці понад 
тисячу так званих письменників, з 
яких половина – тут, у столиці. По-
тім мене, зовсім ще молодого на-
уковця, нащось долучили до напи-
сання панегірика одному вельмож-
ному «писателю». А я здуру напи-
сав, як бачив, розкритикував того, 
кого належало хвалити. Мене тут 
же звинуватили, мовляв, дилетант, 
не вчитався, не збагнув сутi. А суть 
не треба одкопувати, суть – це те, 
що вiдкривається саме. Суть цiєї 
книги була в її нездарності. 

М і ш е л ь. Я пам’ятаю ту істо-
рію. І чим я міг тобі допомогти з 
твоїм гарячкуванням? Хіба пора-
див менше метушитися.

П а о л о. Звичайно, ти був пра-
вий. Мені невдовзі паскудно пом-
стилися. Написали «донос» у відо-
мі органи. Там була зі мною специ-
фічна розмова, по-їхньому – про-
філактика. Дуже ввічлива, але з 
конкретними запитаннями: «Де 
взяв? Кому давав?»

М і ш е л ь. Самвидав?
П а о л о. Так, звичайно. Зараз 

все це сто разів опубліковане, уві-
йшло в шкільні програми: заборо-
нені речі Стуса, Симоненка, Ліни 
Костенко, лист Солженіцина з’їзду 
письменників  і так далі.  Але тоді 
це була стаття така-то криміналь-
ного кодексу: «хранєніє і распро-
странєніє», антирадянська агітація 
і пропаганда. Навіть якщо дав по-
читати якійсь  одній-єдиній людині. 
Навіть якщо взагалі нікому не по-
казував, але ж «хранєніє». Від ве-
ликих неприємностей мене вряту-
вало, мабуть, те, що цього самви-
даву ходила тоді серед інтелігенції, 
студентів сила-силенна.

М і ш е л ь. Але все ж, «Де взяв? 
Кому давав?»

П а о л о. Знаєш, якось я прочи-
тав книжку про Михайла Лермон-
това.

М і ш е л ь. Кажуть, він був гені-
альніший від Пушкіна. 

П а о л о. Можливо. Пригадуєш, 
якого сильного вірша він написав 
на смерть Пушкіна? «Вы, жадною 
толпой стоящие у трона, свободы, 
гения и славы палачи». 

М і ш е л ь. Уявляю, якби в часи 
Брежнєва ваш брат-письменник 
написав: «Вы, жадною толпой сто-
ящие у Лени», і далі за текстом. 
Мабуть, засланням на Кавказ би 
не відбувся. 

П а о л о. Так от, коли вірш дій-
шов до імператора, і  Лермонтова 
викликали у предтечу нашого КДБ, 
він тут же розкаявся в написано-
му. Як сказано у тій книжці, «він не 
став удавати героя там, де його не 
було». Принаймні, чесно.

М і ш е л ь. Ти теж не став? 
П а о л о. Не став. Але дещо пе-

реглянув у своїй житейській суєті.
М і ш е л ь. Її поменшало?
П а о л о. Не знаю. Ось з цим ви-

суненням на лауреата Великої пре-
мії. Мене переконують, що я її гід-
ний, потім я сам себе в цьому пе-
реконую, а далі починаю думати, а 
може, це теж суєта?

М і ш е л ь. Ти гідний цієї відзна-
ки. Невже хочеш, щоб її, замість 
тебе, отримав якийсь не-
здара?      
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12 П а о л о. Але звідки 
таке відчуття, що ця премія 
потрібна більше комусь, не 

мені? А натомість комусь дуже 
мулятиме, якщо я дійсно її отри-
маю. Інколи так хочеться кинути все 
до біса і повернутися в наше село 
над Десною, в мою батьківську хату. 

М і ш е л ь. У наше бідне, злиден-
не і чудове дитинство. «Ми всі – ро-
дом з дитинства». Це ж Екзюпері?

П а о л о. Не прибідняйся, ти, 
пане лікарю, знаєш літературу не 
гірше багатьох докторів-професо-
рів, може, й  од мене. Знаєш, тобто 
відчуваєш.

М і ш е л ь. У тебе зараз важливе 
інтерв’ю. Готуйся, а завтра  почнемо 
святкувати. (Виходить).    

Входить Боб.
Б о б. Дозвольте?
П а о л о. Ми маємо з Кет запи-

сувати інтерв’ю. Зйомки ж назавтра. 
Б о б. Знаю. Кет зараз буде. А ви 

чогось не дуже привітні?
П а о л о. Навпаки, я ці дні якраз 

«з привітом».
Б о б. Ну, так будьмо джентльме-

нами. Маю до вас невеличку спра-
ву, перш ніж писатимете інтерв’ю. 
Власне, пропозицію. Пропоную вам 
відмовитися від номінації на Велику 
премію. 

П а о л о. Ви пропонуєте? Чи, 
може, ще хтось? І який це має сто-
сунок до вашого журналу?  

Б о б. Жодного. 
П а о л о. На кого ви працюєте? 
Б о б. На КПП. 
П а о л о. Якщо я ще не забув ар-

мійську термінологію, правильніше 
б щодо КПП говорити – де працює-
те? На КПП, Контрольно-пропускно-
му пункті.

Б о б. А я ще не забув шкільну гра-
матику, і не соромно навіть перед 
доктором філології і професором. Я 
дійсно працюю в КПП. Втім, можна 
сказати й так – працюю на кого, на 
КПП. Це не Контрольно-пропускний 
пункт, хоча, в якомусь сенсі теж – не 
пропускати щось кудись. Наш КПП 
– це Комбінат Потрібних Послуг. 
Правда, злі язики називають його – 
Комбінат паскудних послуг, але ми 
не ображаємося.

П а о л о. Що ж хочуть ці ваші МИ?    
Б о б. Я озвучив.
П а о л о. У такому разі, що я за 

це матиму, за відмову від номінації? 
Б о б (пише щось на папірці й  по-

суває до Паоло). В національній ва-
люті, ми ж з вами патріоти.

П а о л о. А якщо я й так відмов-
люся від номінації? 

Б о б. Дуже благородне з вашого 
боку зізнання. Ви ж могли б добре 
заробити на цьому.

П а о л о. Не потрібні мені ваші 
паскудні гроші.

Б о б. Не такі й паскудні, врахо-
вуючі вашу зарплату і натомість 
ваші … деякі потреби.

П а о л о (задумавшись). А якщо 
я  навпаки – відмовлюся від пропо-
зиції і номінуватимусь?

Б о б (пише ще раз і показує Па-
оло). Тоді ось ця сума.

П а о л о. Не розумію: значно 
менша сума. І за що саме?

Б о б. По-перше, це уже в інтер-
національній валюті. По-друге, це 
ви маєте її нам заплатити, тобто 
нашому КПП. За те, що ми, в разі 
вашої  номінації, не станемо дещо 
оприлюднювати. 

П а о л о. Це шантаж?
Б о б. Це раціональна пропози-

ція. 
П а о л о. Тоді ваш всезнаю-

чий  КПП очевидно ж, знає, що я і 
близько не маю таких грошей.

Б о б. Продайте цю віллу. 
П а о л о. Ви так само знаєте, 

що вона не моя, а Олівії, спадщи-
на від батька. 

Б о б. Від академіка Багмута. 
Звичайно, знаємо. Але ж у вас пре-
красна квартира в столиці, плюс 
хата в селі. От вам і житло, дача.

П а о л о (різко). То не дача, а 
батьківська хата. А тут все належить 
Олівії, навіть оцей стіл. 

Б о б. Пані Олівія погодиться 
продати цю віллу. З її гонорарами 
вона швидко заробить на нову. Про-
дасть. Задля спокою, сімейного вог-
нища, врешті, щоб уникнути скан-
далів. 

П а о л о. Скандали акторам лише  
«в масть», чим більше –  тим краще. 
Але що ж таке ваш Комбінат паскуд-
них послуг міг би оприлюднити? 

Б о б (дістає з сумки течку, а з неї 
кілька аркушів паперу, простягає 
Паоло). Скажімо, ось цей документ.

П а о л о  (читає, дедалі уважні-
ше, довга пауза). Я вважав, це дав-
но знищено. 

Б о б. Як написав класик, наш 
земляк: «Рукописи не горять». «До-
носи» теж. До речі, а як нашою мо-
вою «донос», пане докторе філо-
логії? Ось приклад того, що в якісь 
моменти така-то мова поступаєть-
ся іншій. Ну, не придумаю, як по-
нашому. Не «донєсєніє» ж, то вже 
інший термін. Звісно, оригінал там, 
де треба, але це точнісінька копія з  
вашого оригіналу, написаного влас-
норуч. Ксерокопія, як було б раніше, 
а зараз, у епоху комп’ютерів, – скан. 
Тобто, оцифроване, відтак легко і 
просто вкидається в Інтернет. 

П а о л о. Воно чогось варте для 
шантажу? Це ж і не «донос», це «по-

яснення». Без жодних наступних  
«пояснень» і дійсно «доносів». Та-
кого писалося знаєте скільки? Такі 
були часи. 

Б о б. «Часи не обирають, в них 
живуть і помирають». Забув, чий 
це вірш. Все-таки, подібні «бомаги» 
дещо зіпсують ваш героїчний імідж. 

П а о л о. Я ніколи не корчив із 
себе героя. А ви цинік. Хоча, дивлю-
ся на вас, і чомусь бачу у нас щось 
спільне. 

Б о б. Звісно ж, є спільне. Напри-
клад, спільний жіночий статевий ор-
ган. 

П а о л о. Що-що? 
Б о б. Те саме, відтак, можемо 

плавно переходити до другої теми 
шантажу, як ви це називаєте. Чий 
саме «орган»? (Дістає з течки кіль-
ка фотознімків). Можу гарантува-
ти честю циніка, що це не монтаж, 
не фото-шоп. Скоріше, секс-шоп. І 
не кінопроби, хоч зізнайтеся, ви по-
думали зовсім про іншу пані, нашу 
спільну, як би це сказати… Як бачи-
те, тут не я з тою пані, а ви з іншою.  

П а о л о. Паскуда. 
Б о б. Це, звісно, не про мене?
П а о л о. Стерва. 
Б о б. Такі слова теж є у словни-

ках і навіть у лексиконі  доктора фі-
лології. 

П а о л о. Коли я маю дати від-
повідь? 

Б о б. Завтра.
П а о л о (повільно). Завтра… За-

втра, мабуть, я дам відповіді на чи-
мало запитань.

Б о б. Тоді все гаразд. Поки про-
щаюсь. Тим паче, зараз прийде Кет.
(Виходить).

Світло на кону трохи пригасає. 
Паоло, мов заворожений, сидить за 
столом, дивиться в зал. Тихо-тихо 
лунає якесь танго.

Входить Кет.
К е т. Я невчасно? Але ми домо-

вилися. 
П а о л о (отямившись). Так, зви-

чайно. Проходьте, прошу, сідайте.  
(Натискає в столі якусь кнопку, по-
серед столу випливають  з-під низу 
пляшка коньяку і дві чарочки). Ви-
нахід мого архітектора. (Наливає по 
чарочці). За знайомство!

К е т. Так, саме за знайомство! 
(Випивають).

П а о л о. Може, ще по одній?
К е т. Тоді довелося б ще й по тре-

тій, а це вже зайве. Кажуть, по дві 
не можна, точніше, парну кількість 
п'ють лише на поминках.

П а о л о. А, може, у мене помин-
ки?

К е т. У вас післязавтра день наро-
дження, ювілей. 

П а о л о. А завтра? Перед після-
завтра ще ж має бути завтра, у кого 

воно буде. Втім, поки що ми – в сьо-
годні. Що ж, працюємо? Правда, ви 
уже маєте на мене ціле досьє. У 
своєму КПП. Тільки не заперечуй-
те. Ви ж разом працюєте на це КПП.

К е т. Я працюю в журналі «Світ 
зірок». Мої публікації ви там бачи-
ли, можливо, й читали. Якщо вам 
цікаво. 

П а о л о. Цікаво. Наприклад, зна-
ти щось і про вас, а то ми не на рів-
них. Знаю тільки, що ви родом з не-
великого південного міста.

К е т. З абрикосами і акаціями. 
П а о л о. А знаєте, я колись, уже 

після інституту, служив в армії у та-
кому ж місті, з абрикосами і акація-
ми. Гарне південне місто, де подалі 
від центру, на справжнісіньких сіль-
ських  «одноповерхових»  вулицях,  
влітку  абрикоси опадають з віт пря-
мо на тротуари, у палісадниках буяє 
море квітів, і веранди оповиті зеле-
ною лозою винограду. Інколи так хо-
четься перенестися в те місто і в 
той рік. (Гладить Кет по голові). Яке 
у вас гарне волосся.

К е т. Облиште, я все це добре 
знаю. Спершу гладять волосся, по-
тім рука мужчини, начебто мимово-
лі, повзе все нижче, до іншого во-
лосся.

П а о л о. Який натуралізм.
К е т. І збочення. Вибачте, ви 

ефектний мужчина, але у нас це дій-
сно було б збочення. 

П а о л о. Не розумію. Що – при-
родне на тлі збочень уже виглядає 
збоченням?

К е т. Зараз зрозумієте. В одному 
інтерв’ю, і це не досьє, просто я ж го-
тувалася до зустрічі,  ви сказали, що 
в другому поколінні у вас самі муж-
чини, сини, а у третьому – самі ді-
вчатка, три онуки. 

П а о л о. Точно так, пані.
К е т. Трохи не так. Ви сказали, 

що, крім синів, хотіли  мати й  донь-
ку, а  от у третьому поколінні – ще 
й онука. А ви можете зараз уявити, 
що когось з них у вас менше, а ко-
гось більше?

П а о л о. Знову не розумію. 
К е т. У вас не два сини, а один. 

Відтак – не три онуки, а одна.
П а о л о (ошелешено). Це знову  

з досьє?       
К е т. Ваш старший син, той, що 

в Америці,– не ваш син. Відтак, дві 
його доньки – не ваші онуки. Втім, ви 
про це давно здогадувалися.

П а о л о. Про те, що його батько…
К е т. Ні, зовсім не той, про кого ви  

зараз подумали. Інший. Може, вам 
потрібні якісь підтвердження?

П а о л о. Від вашого Комбінату 
паскудних послуг? Плював я на ваші 
досьє.

К е т. А ви так не хвилюйтеся. Тим 
більше, натомість у мене для вас і 
дуже гарна вість. Подивіться ось це 
(простягає аркуш паперу). 

П а о л о (сторопіло, поволі чи-
тає). «Маріє, я одружуюсь. Хотів би 
виграти в цю лотерею. Правда, в ло-
терею всі не можуть виграти, такі її 
умови. Але я сподіваюсь.» Звідки це  
у вас?

К е т. У нас є все. Так ви впізнали 
свій почерк, хоч і давній, юнацький. 
Це ваш лист. Копія, звичайно, але з 
оригіналу. Скан. 

П а о л о. Який можна виставити 
в Інтернет…

К е т. Ніхто цього не виставляти-
ме. Це не компромат, це вирок долі. 
Отже, ви програли в цю лотерею? 

П а о л о. Все ж, звідки це? 
К е т. Від мами. Я сказала вам, 

що наш гіпотетичний роман був би 
збоченням. Він був би інцестом. Я – 
донька Марії. І ваша донька.

П а о л о. Що?! Ваша… мама, тоб-
то, Марія, тоді написала моїй сестрі, 
з якою дружила, що вийшла заміж 
десь через півтора роки після нашої 
останньої зустрічі. Тої самої, коли я 

був у неї вже після демобілізації. І 
ніякої дитини перед заміжжям  у неї 
не було. 

К е т. Вона збрехала, коли писа-
ла вашій сестрі, а відтак збрехала і 
вам. Жінкам інколи треба брехати, 
щоб бути правдивими перед собою. 

П а о л о. Я вам не вірю. Ви теж 
щось хочете? 

К е т. Абсолютно нічого. Хіба що 
хотіла нарешті  побачити вас. Та ще  
повідомити, що в другому поколінні 
маєте доньку, а в третьому – онука. 
Моєму синові вже 12 років.        

П а о л о. Я вам не вірю.
К е т. Потрібні ще якісь підтвер-

дження? 
П а о л о. Не треба нічого. І, влас-

не, яка різниця, вірю я вам чи ні, 
правда це чи ні. Як сказав один му-
дрець, це правда, бо може бути 
правдою, і неправда, бо не може 
бути правдою. А знаєте, дійсно уже 
все рівно, лотерея завершилася, 
принцип її простий, як двері: щоб 
хтось виграв, більшість мають про-
грати. Ви можете мене залишити?

К е т. Ви нас давно залишили. (Ви-
ходить).

Паоло закам`яніло сидить за 
столом, порожньо дивиться у зал. 

Світло поволі пригасає. Трива-
ла, на кілька хвилин, пауза, аж до 
початку другої дії. В напівтемряві 
тихо звучить  попурі з танго: те ж 
«Танго Солов`я», «Бризки шампан-
ського», «Дощ іде».

 
Дія друга
Перша і друга дії –  без антракту. 
Там же, в тих же декораціях. Ра-

нок. На веранді всі, крім Паоло. 
М і ш е л ь. Нащо Паоло зібрав 

нас у таку рань? 
О л і в і я. Я вже давно не диву-

юсь йому. Мабуть, це буде репети-
ція ювілею.

Г а л л а. Пані Олівіє, то мені по-
давати на стіл?

О л і в і я. Зачекаймо пана Паоло. 
Встигнеш. 

Боб і Кет тихенько розмовля-
ють між собою. 

К е т.  Як ти гадаєш, все буде нор-
мально?

Б о б.  Безумовно. Все за планом. 
Учора він ще трохи комизився, але 
врешті збагнув, що краще поступи-
тися. Хоча десь мені видалося, що 
йому вже все це байдуже. 

К е т. А я своїм фінальним зізнан-
ням, здається, добила його остаточ-
но. Було таке враження, що це для 
нього – як постріл. 

(В глибині дому лунає постріл. 
Всі завмерли.)

М і ш е л ь. Всі залишайтеся на 
місцях. Так буде краще для вас са-
мих… При розслідуванні. (Швидко  
виходить  у глибину дому. Кілька 
хвилин всі сидять, як  закам`янілі. 
Повертається  Мішель). 

М і ш е л ь (до Олівії). Звідки у 
Паші пістолет? 

О л і в і я. Звідки  я знаю. Зараз 
пістолет  можна купити у бабусь на 
Бесарабському ринку. 

М і ш е л ь. Де в домі аптечка?
О л і в і я. То ще потрібна аптечка? 
М і ш е л ь. Ти не зрозуміла. По-

трібна валеріанка, валокордин, бар-
бовал і таке інше.

О л і в і я. Нащо? Тут  (зверта-
ється в зал) нема слабко нервових, 
істеричних. (Натискає кнопку, зі 
столу випливають пляшка конья-
ку і дві чарки). Врешті, ось найкра-
ща валеріанка. Ого, пляшка почата, 
якесь хтось надпило. 

М і ш е л ь. Ти ще не все знаєш. 
О л і в і я. Я знаю ВСЕ. Що б ти за-

раз не сказав, для мене не буде ні-
чого нового. 

К е т. (До Боба). Який жах…Я що-
йно говорила про «постріл». Наче 
накаркала. 

Б о б. Виходить, плакали наші 
грошики.

К е т. Як ти можеш… І хіба то були 
наші гроші. 

Б о б. А комісійні?  
Г а л л а (розгублено). Пані Олі-

віє, то мені шукати нову роботу? 
О л і в і я. Як хочеш. Я не прога-

няю. Втім, мабуть, шукай. Чесно ка-
жучи, Паоло був для тебе вже дещо 
підстаркуватим. Але на твій вік ста-
рих пердунів вистачить. (До Міше-
ля). То що, пане лікарю, викликаємо 
«швидку»? Чи й поліцію? Так, зда-
ється, належить? 

Входить Паоло. Притому, не з 
правих, а з лівих дверей.    

П а о л о. Всім вітання! 
О л і в і я. Ти вийшов з цих две-

рей?! Пішов проти годинникової 
стрілки?!   

П а о л о. Плював я на стрілки. 
Галло, а чому стіл не накритий? Де 
святковий сніданок? (Бере зі столу 
пляшку коньяку). Оце і все часту-
вання? І те хтось надпив. Люба Олі-
віє! Дорогі мої гості! Я запросив вас, 
панове, щоб повідомити, що завтра 
народжуюся. Але зібрав на два дні 
раніше. Хотілося ще трохи побути 
з вами в статусі «п`ятидесятника». 
Тобто, сьогодні мені ще 50 з гаком, 
правда, чималим, майже 10-річним. 
Учора був чудовий вечір, який про-
довжився в чудову ніч. Але якщо 
хтось вважає, що він мене цю ніч 
здивував, ошелешив, мушу його 
розчарувати. Щось подібне я перед-
бачав. Бо настає момент, коли ти не 
тільки «передбачаєш», а й, дозволь-
те неологізм, – «назадбачаєш». Тоб-
то, коли бачиш кілька десятиліть на-
зад і бодай один день наперед. І я 
радий, що цей день настав і що я з 
вами, такими різними, цікавими.  

М і ш е л ь. Слухай, Пашо, відбудь 
завтра свій ювілей і гайнемо в наше 
село. 

П а о л о. Та хоч сьогодні. Можу 
нічого тут, у цьому Вавилоні на Дні-
прі, й не відбувати. В серпні у нас в 
селі чудова пора спілих яблук, ожи-
ни на луках.

М і ш е л ь. І перших грибів. І рибо-
ловлі. Олю, приєднуйся. 

О л і в і я. Із задоволенням. 
Б о б. Пані Олівіє, а як же ваші 

зйомки у серіалі? 
О л і в і я. Бердичів зачекає. Можу  

і я хоч раз піти проти годинникової 
стрілки? А у хлопців у селі дійсно за-
раз чудово.

Г а л л а. Пане Паоло, я миттю 
несу все на стіл. І візьміть мене хоч 
на день у ваше з паном Мішелем 
село. Я хочу піти  по ожину.

О л і в і я. Звичайно. В авто Мі-
шеля всі помістимося. Так само, як і 
у батьківській хаті Паоло. Правда ж, 
любий?

К е т. І ми з Бобом теж хочемо. У 
нас своє авто. Можна? 

П а о л о. Можна. Сьогодні всім 
усе можна, як і загалом у цьому чу-
довому житті. 

Всі виходять на середину кону. 
Стають в шеренгу. Справа налі-
во – Паоло, Олівія, Боб, Кет, Галла, 
Мішель. Почергово кожен робить 
крок вперед і говорить. 

П а о л о. Неправда, що я все жит-
тя жив за годинниковою стрілкою.

О л і в і я. Неправда, що я зраджу-
вала СВОЄМУ чоловікові. 

Б о б. Неправда, що я поганий. Я 
хороший. Я такий (у зал), як ви всі. 

К е т. Неправда, що я – донька 
Марії.

Г а л л а. Неправда, що я переспа-
ла (в зал) з УСІМА присутніми. 

М і ш е л ь. Неправда все, що ми 
тут чули. 

П а о л о. Неправда!
О л і в і я. Неправда! 
Б о б. Неправда!
К е т. Неправда! 
Г а л л а. Неправда! 
М і ш е л ь. Неправда?!
Лунає «Танго Солов'я».
П а о л о. Танго… 
О л і в і я. Танго!
Б о б. Танго!!
К е т. Танго!!!.
Г а л л а.Танго?
М і ш е л ь. Танго…
Стають у пари: Паоло і Кет. Мі-

шель і Олівія. Боб і Галла. 
Танцюють. Танцюють.. Танцю-

ють…
                     Завіса. 

Грудень 2017 р.
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Фільм «Вавилон ХХ»
Молодим східнякам, або, як їх 

називали місцеві, «совітам», коли 
вони потрапляли в Західну Украї-
ну, місцеві дівчата здавалися бо-
гинями.

Неземними істотами, що спуска-
лись із захмарних висот на вимиті 
до гарячого блиску хідники – тро-
туари. Та й вицокували золотими 
закаблучками прямісінько в «со-
вітські» серденька.

А святкові сукенки!.. А розкішні 
спіднички!.. А павутинки – панчіш-
ки!.. А прикраси!..

Слів бракує все те описати.
Бідолашні ж дівчата, полишені 

в рідних краях східняками! На ви-
топтаних, випалених теренах, що 
по них прокотилася нещадна ві-
йна.

Попелюшки, упряжені в непо-
сильну роботу, що висотувала 
барви з юного тіла.

Заповітною мрією кожної було 
роздобути сяку-таку одежину за-
мість лахміття, що звисало з пле-
ченят похуділих. Хоча б із солдат-
ських плащ-наметів, що лопотіли 
брезентово.

А замість стоптаної вщент узу-
вачки ціленькі галоші на ноги. 

Ще й панчохи з конопляних ни-
ток на додачу.

Тож «совіти» чманіли… «совіти» 
мліли… «совіти» без жодного опо-
ру здавалися панєнкам в солодкий 
полон.

***
Микола ж і не думав упадати за 

тими богинями.

Працював у редакції обласної 
газети, з головою поринувши в 
журналістські клопоти.

Особливо вимотували триста 
рядків, що їх мусив здати в номер 
щоденний.

А постійні в райони відряджен-
ня… А погоня за цікавими тема-
ми… А відгуки схвальні на поста-
нови цека, що запалювали трудо-
вим ентузіазмом від дідів до не-
мовлят…

Ні вихідних, ні прохідних. Ні від-
пустки щорічної. Редакційне коле-
со оберталося невпинно, і Микола 
білкою крутився в ньому. 

Та все ж хоч і зрідка, а випадала 
вільна хвилина.

Хоча б ось така.
Заскочив Петро, знайомий з 

міськради, та й запросив на імени-
ни. Не свої, а місцевої жіночки, що 
їй Петро зробив якусь послугу.

– Підеш?
– А подарунки?
– Простіше  простого: букет кві-

тів і пляшка вина.
Петро квітів дістав. Микола – 

пляшку тоді модного вермуту.
– А я хто для неї?
– Редактор обласної газети. Зна-

єш, яка для неї це честь: сам пан 
редактор прийшов!

–  Вона одна?
– Та де! – розсміявся Петро. – 

Шість дівок на виданні й у кожної 
персональний татусь. Гав не ловила.

Велелюбна матуся стріла їх у 
квітникові дівочому: одна другої 

краща. Микола не знав, на яку й ди-
витися, коло якої й сісти до столу.

– Сідайте, пане, коло моєї Олі. 
Це моя найстарша, пане редакто-
ре.

– Гелена, – представилась Оля.
«Вона що, від поляка?»
Білява Гелена з кожною чаркою 

ставала все звабливішою. Сестри 
щебетали пташиною зграєю, а 
їхня матуся раз по раз зверталася 
до «пана редактора»:

– Скуштуйте цеї приправи… 
Олю, простеж, щоби пан редактор 
не звівся з-за столу голодним.

Пляцки так і пурхали над до-
лоньками Гелени, а дівочі коліна 
за кожним порухом все міцніше до 
його ноги притискалися. Та й Ми-
кола, добряче сп’янівши, перестав 
уникати обіцяльних приторків. 

Уранці проснувся… очунявсь… 
отямився… – голий-голісінький!

Ворухнувсь та й наткнувся на 
чиюсь оголену спину.

«Петро?»
Повернув у Петрів бік важку го-

лову.
«Дівка!» – обпалило вогнем.
Пишне волосся вкрило подушку, 

вушко дівоче цілиться золотою се-
режкою йому прямо межи очі.

«Гелена?»
Рипнули двері, Микола одсах-

нувся подалі, прикрив грішне тіло 
долонею: до кімнати впливла іме-
нинниця. Лице її приязно сяяло.

– Проснувся?.. А моя, бач, іще 
спить. Добрий хлоп: отак дівку 

впорати… Будемо шлюбитися?
– Шлюбитися!.. Шлюбитися!.. – 

защебетали панянки, що вервеч-
кою вбігли за матір’ю.

– До храму підемо?
– До храму!.. До храму!..
– Я комуніст! – вигукнув Микола, 

як перед стратою.
– Комуніст? – перепитала іме-

нинниця. – Комуніста – до ЗАГСу. 
Дівчата, несіть хлопцеві одяг.

Сестри метнулися з кімнати та 
одразу ж і з’явилися. Кожна не-
сла як святиню деталі Миколино-
го одягу.

– Партквиток… – прохрипів Ми-
кола приречено.

– Є квиток, є! – проспівала мату-
ся. – Олю, а ти чого вилежуєшся? 
Дівчата, несіть їй сукенку.

Сукенка теж з’явилась миттєво.
І  нікуди було подітися Миколі. 

Ішов, як на заріз, під дівочим кон-
воєм обіруч з Оленою – Геленою, 
чи ще як її в біса зовуть. А попе-
реду врочисто виступала матуся, 
тримаючи Миколині паспорт та 
партквиток у вузликові.

Потім згуляли весілля. Під 
скрипку й бубон молода обноси-
ла гостей чарочками, виставлени-
ми на велику таріль. Кожен випи-
вав, цілував молоду й клав на та-
ріль купюру.

Як і належалось, весілля завер-
шилось танцями. Оля ж – Гелена 
танцювати не квапилася. Розста-
вивши поширше коліна, рахувала 
за поцілунки вторговані гроші.

Анатолій ДІМАРОВ

Дімаров Анатолій Андрійович наро-
дився 17 травня 1922 року в  Миргороді на 
Полтавщині в родині вчителя. Батько був 
репресований.

Анатолій Дімаров пройшов важкими 
фронтовими дорогами, нагороджений ор-
деном Вітчизняної війни, медалями, Пра-
цював у редакції газети «Радянська Укра-
їна», головним редактором Львівського об-
ласного видавництва «Радянський пись-
менник».

Автор багатьох книжок прози. Письменник не боявся змальову-
вати часи примусової колективізації, голодомору 1932–1933, масо-
ві репресії. Та цензура викреслювали цілі абзаци, обривали сюжетні 
лінії. Насамперед ідеться про його романи «І будуть люди» (1964 – 
1968) та «Біль і гнів» (1974 – 1980).   За роман «Біль і гнів» 1981 року 
удостоєний Національної премії імені Тараса Шевченка. Лауреат об-
ласної премії імені Михайла Коцюбинського 2008 року. 

Жив у Києві. Не раз бував у Чернігові. Помер 29 червня 2014 року. 

Шлюб з інопланетянкою

У Женьки зросту – метр двадцять 
з кепкою. Його і в очі й поза очі на-
зивають Коротким. Тільки баба На-
талка, найближча сусідка, кличе по 
імені. Вона і їсти коли погукає, а ще 
насварить за те, що п’яний, або за 
те, що город бур’янами заріс. 

– Ось побачиш, Женько, приїдуть 
бандити на дорогій машині, напоять 
і заберуть у тебе землю. 

Женька посміхається щербатим 
ротом – зуби вибив Колька Бугай, 
коли бив його біля магазину. Ніхто 
не заступився, сміялися та гикали, 
наче він і не людина. Баба Наталка 
тоді сказала: «Уб’ють тебе. Ось по-
бачиш. Напився і йди додому, чого 
ти дерешся між люди?». 

– Уб’ють? – Женьці боліло в роті, 
а найбільше боліло в грудях – душа, 
чи що – він не знає. – Тоді за мене в 
тюрму посадять. 

– Дурний ти, – сердилася Натал-
ка, – наче тобі полегшає. 

– Так, за мене ж накажуть. І буде 
їм усім. – Женьці теплішає від самої 
думки, що за нього покарають. Бо за-
вжди тільки його карали. Обікрадуть 
у когось льох і тягнуть Женьку до бу-
цегарні. Міліціонери намнуть ребра 

та й відпустять. І за теля, що пропа-
ло на вигоні, били Женьку, і за Натал-
чину козу, хоча жінка й божилася, що 
хлопець ніколи чужого не візьме.

– Багато за твого батька й матір 
наказали, як їх переїхали на трасі? 
Іно-о-оземці – кланяйся їм тепер у 
пояс.  А що двоє дітей залишилися 
сиротами – то нічого? 

Наталці й досі болить не тільки 
те, що сусідів убили на трасі, а що й 
убивць ніхто не покарав, бо ж німці. 
Ще й звинуватили Женьчиних бать-
ків, мовляв, п’яні переходили шлях. 

– Вони ж Сашика забрали, – 
Женька ніби вже й збайдужів до тих, 
що задавили його батьків. Тоді йому і 
двох років не виповнилося. А Сашко-
ві – п’ять. Старшого брата німці уси-
новили, а його забрала батькова се-
стра. Тітку він зненавидів ще малим 
за те, що била його ременем і щодня 
дорікала куснем хліба, хоча він його 
і не часто бачив. Тільки й наїдався 
у школі – там Женьку годували без-
платно. Підріс і пішов жити в батьків-
ську хату. Тітка приходила, силою за-
бирала, а він знову тікав. Поки баба 
Наталка не заступилася: «Катре, не 
муч хлопця, бо в міліцію заявлю. І 

сирітських грошей більше не тронь – 
він і сам зуміє розпорядитися». 

Та Женька не зумів. Дружбанів 
завелося повна хата.  Ледве шко-
лу закінчив і то дев’ять класів. Баба 
радила вступити  до якогось учили-
ща, а він сказав: «На роботу піду». 
А де вона у селі та робота. Хіба  
дров кому нарубати чи в городі ско-
пати. Тільки за таку роботу Женьці 
пляшку дають, мало хто й  за стіл 
посадить та нагодує. 

У хмелю він дурний. Як іде по ву-
лиці – кричить несамовито. Важ-
ко розібрати, що кричить, і кожного 
разу – інше, хоча вже давно ніхто не 
звертає уваги на той крик, ніби ніхто 
й не чує. І чим більше не чують, тим 
страшніше кричить Женька. Зази-
рає в чужі двори, комусь погрожує, 
а то й просто рикає, мов звір. 

Кілька років тому в Женьки не-
сподівано з’явився скарб. Йому 
під президентські вибори безко-
штовно оформили Державний акт 
на батьківські паї. Аж на дванад-
цять гектарів. І не де-небудь, а на 
Дем’яновому полі, де не земля, а 
золото – каже баба Наталка. Відда-
ли документи урочисто ще й у кра-
сивій папці. Женька довго ту папку 
тримав на столі у світлиці. Аж поки 
одного разу по телевізору почув, як 
селян убивають за землю. Злякав-
ся, сховав папку в шухляду під вели-
ку батькову й материну весільну фо-
тографію, навіть клямку зробив, бо 
шухляда часто сама відчинялася. А 
торік його покликали в сільську раду 
підписати договір із якоюсь фірмою 
на оренду землі. Довго умовляли, 
розповідали, що Женька з того ма-
тиме, та він затявся: «Земля Саши-
ку, братові моєму». І не підписав. 

Про старшого брата йому колись 
розповіла баба Наталка й показа-
ла на фотографії, де Сашко сидить 
на дивані й тримає на руках мало-
го Женьку.  

З того часу він чекає брата. Ма-
лим рахував, скільки тому років. І 
не раз побитий, погрожував своїм 
кривдникам: «Ось приїде мій Сашик  
із Німеччини – я йому все порозка-
зую». Ті дражнилися, називали бра-
та Гітлером, і Женька знову бився. І 
тітці, було, говорив, коли та шмага-
ла його по чім попало. Правда, тіт-
ка не зважала: «Приїде. Аякже.  Він 
давно вже й забувся про оце задри-
пане село». Та Женька не вірив. На-
віть серце завмирало, коли по їхній 
вулиці проїжджала іномарка. 

А віднедавна Женька зліг. Став 
кашляти кров’ю. Руки пітні, ноги хо-
лодні, а голова, ніби розпечений ка-
зан. Баба Наталка хотіла піти до 
сільської ради, щоб викликати ліка-
ря –  він відмовився – грошей не-
має. Та й до лікарні їхати ні в чім: 
усе старе й зношене. Баба сама ва-
рила якісь трави, носила їсти. Наче 
попустило, уже й по хаті став потро-
ху тупати. Стане біля вікна й  ди-
виться на дорогу. А то якось запи-
тав у Наталки: «А коли народився  
мій Сашик?». Та подумала трохи: 
«Наче влітку. Твій батько сіно косив 
у лузі, а матір запитало на роди. 
Так я бігала у сільську раду, щоб ви-
кликали «швидку». Точно в косови-
цю народився. Здоровий такий – у 
батька вдався». 

Женька ніколи не допитувався, 
у кого він удався, бо мати й бать-
ко були рослими. Тепер ось думав 
про те, що, напевно, смерті однако-
во, якого він зросту. Й добре, що ма-
лий – менше дощок на труну піде. 
Коли побачив на дорозі чорну іно-
марку – злякався. Дочовгав до две-
рей, принишк, прислухаючись до го-
лосів на дорозі й пожалкував, що не 
віддав Наталці папку з документа-
ми. «Уб’ють і землю заберуть, а що 
я Сашику лишу?», – схлипнув чи то 
від болю чи відчаю і зайшовся каш-
лем. Не хотів, щоб вибивали двері 
– сам відчинив. Приречено чекав, 

що скрутять руки, кудись потягнуть, 
але перед ним стояла молода гар-
но вбрана жінка. Привіталася, ска-
зала, що перекладачка й запитала, 
чи не він Дяченко Євген? 

Його брат високий і зовні наба-
гато старший від Женьки. У світло-
му костюмі – таких у селі ні в кого 
немає. Зайшов до хати, став, наче 
вкопаний і дивиться на Женьку. А 
той усміхається ніяково, аж вину-
вато, бо в хаті свинушник, на столі 
лазять мухи, а його ліжко схоже на 
барліг. Брат щось сказав перекла-
дачці, і вона знову запитує в Жень-
ки, чи справді він Дяченко Євген і чи 
тут жили його батьки?

– Тут жили, – у Женьки чомусь на 
очі навернулися сльози. – А я Жень-
ка, Женька! – він аж подався до 
брата, але той чомусь відсахнувся. 
– Та скажіть же йому, що я Женька, 
– заблагав перекладачку.

Вони самі розмовляли про щось 
між собою – брат і перекладачка. У 
брата погляд суворий і сердитий го-
лос. Він морщиться, щось каже і ди-
виться на Женьку, але перекладач-
ка того не перекладає. Врешті заго-
ворила:

– Олександр не розуміє, чому ви 
так живете. Він їхав побачити бать-
ківський дім…

– Так, а я що?.. – розвів Женька 
руками. – Це ж і дім… – Відчув, що 
більше не встоїть, опустився на ліж-
ко. А брат нарешті обдивився кімна-
ту, зазирнув у другу, потім відкрив 
двері ще в одну, і Женька несподі-
вано почув: «Ukrainische schwein» 
(«Українська свиня».) Зрозумів ска-
зане без перекладачки й у грудях 
забракло повітря. 

Він кашляв довго й надривно, 
здавалося, ще трохи й запалі груди 
розірве важке бухикання. Хотілося 
щось сказати, закричати оцьому… 
Гітлерові та Женька лише застог-
нав і виплюнув кров у долоню.

Г і т л е рВалентина МАСТЄРОВА

Народилася 1 вересня 1957 року в селі 
Сивки Чернігівського району. Закінчила Ми-
хайло-Коцюбинську середню школу, радіо 
механічне училище, працювала на підпри-
ємствах Чернігова. Згодом закінчила з від-
знакою факультет журналістики Київського 
університету ім. Т. Шевченка Тривалий час 
працювала журналісткою:  Менської райга-
зети, обласної газети «Гарт», редакторкою 
Чернігівської райгазети. 1991 року стала 
переможницею міжнародного літературного конкурсу «Гранослов», 
1997-го – всеукраїнського конкурсу «У свічаді слова». Перша книга 
«Так плакало дерево» з`явилася 1992 р. Потім вийшли книги прози 
«Крила», «Суча дочка», «Смарагд», «Мавра».  У 2020 році вийшов 
роман «Тобі скажу», на матеріалі історії Чернігівського краю 11 – 12 
століть. Член Національної спілки письменників України з 1993 року. 
Лауреатка премії ім. М. Коцюбинського 2004 року. Нині мешкає в селі 
Красилівка, до цього – Козелецького, нині Чернігівського району. 
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СТРУНАСТРУНА Мистецтво Польщі

Зірки польського кіно

Фридерік Шопен (1810 – 1849) – геній польської і світової 
музики, видатний композитор. А також, що, може, не всі 
знають,  – блискучий піаніст. Зрозуміло,  що в Польщі не 
просто вшанування,  а справжній культ композитора, що 
прославив країну на весь світ. 

Це Королівський парк Лазєнки неподалік від центру 
Варшави, найбільший парк столиці, улюблене місце 
відпочинку варшав`ян і гостей міста. Відомий пам`ятник 
Шопену. Щоосені тут проходить цікаве свято: біля 
підніжжя пам`ятника ставлять рояль, і відомі музиканти 
грають твори Шопена. А глядачі-слухачі сидять на лавах 
парку серед моря квітів.

Фото Петра Антоненка.

Свого часу на радянських екранах були дуже популярні польські фільми, в тому числі режисерів, які 
здобули потім світову славу: Єжи Гоффман, Анджей Вайда, Єжи Кавалерович. Досить назвати такі 
фільми, як «Попіл і діамант», «Лялька», «Панни з Вілько», «Березняк», «Ва-банк». Відповідно, добре 
знані польські актори: Беата Тишкевич, Єва Шикульська,Збігнев Цибульський, Даніель Ольбрихський, 
Єжи Штур, Ольгерд Лукашевич. Останні два зіграли в дуже популярному свого часу фільмі «Секс-
місія», який у СРСР йшов  в урізаному варіанті і під більш цнотливою назвою «Нові амазонки». А Єжи 
Штур блискуче зіграв головну роль у відомій комедії «Дежа вю». Популярним був і телефільм «Чоти-
ри собаки і пес» з кінозіркою Станіславом Мікульським. 

Нові часи, нові імена. Представимо популярних акторів Польщі нового покоління. З них лише Богус-
лав Лінда старшого віку, решта – молодші, але теж дуже популярні в Польщі й загалом у Європі. Зна-
ють їх і наші глядачі, проте за небагатьма відомими у нас фільмами.

Богуслав Лінда

Богуслав Лінда (польською – Bo-
gusław Linda; народився 27.06.1952, 
Торунь, Польща) – польський актор 
і режисер. Випускник Краківської 
ака демії драматичного мистецтва, 
співзасновник і викладач у Варшав-
ській кіношколі.

Закінчив Театральну школу в 
Кракові 1974 року. З 1975 року – 
актор Старого театру в Кракові, 
по тім працював у Вроцлавському 
польському театрі. З 1981 року – у 
варшавських театрах . Багато фільмів 
з його участю під час військового 
стану в Польщі були заборонені 
цензурою, і ім’я Лінди надовго зникло 
з титрів польських картин. Перелом 
відбувся лише 1987 року, коли зняли 
«з полиці» такі стрічки, як «Випадок» 
К. Кесьлевського, «Мати королів» 
Я. Заорської, «Самотня жінка» А. 
Холланд, «Магнат» Ф. Байона.

У наступні роки актор активно 
знімався в Польщі, Угорщині, Да-
нії. У багатьох фільмах Лінда грає 
в нервовій, підкреслено «аме-
риканській» манері негативні ролі 
гангстерів, поліцейських, бізнесменів, 
людей самотніх, жорстоких, без-
жа лісних, але, по суті кажучи, пси-
хологічно беззахисних. Виняток – 
лірична роль у картині «Тато» (1995). 
У 1987 році зняв короткометражний 
фільм «Кінець», а в 1990-му – 
«Сейшели», у центрі якого – доля 
нового «втраченого покоління» в 
нинішній Польщі. Нашим глядачам 
Б. Лінда добре відомий за головною 
роллю у фільмі «Охоронець для 
доньки» (1997), а також одною з 
головних ролей – Петронія в іс то-
ричному фільмі «Камо грядеши» 
(2001) , за романом Сенкевича. . 

Був удостоєний зірки на Алеї Слави 
в рідному місті Торунь. Дружина – 
Лідія Попель, журналістка, редактор, 
фотограф, кіноактриса, фотомодель. 
Батько двох синів і дочки.

Фільмографія (деякі основні робо ти): 
1981 – «Людина із заліза», «Самотня 
жінка», «Вільний стрі лець». 1989 – 1990 
– «Декалог». 1999 – «Пан Тадеуш». 
2007– «Світлі блакитні вікна».  2011 – 
«Варшавська битва.1920».

Поставив фільми: 1988 – «Koniec» 
(режисер і сценарист),1990 – «Ses-
zele», 2000 –«Sezon na leszcza», 2006 
– «Світлі блакитні вікна». 

Агнєшка Влодарчик

(Agnieszka Włodarczyk; 13.12.1980 
р., Славно) –  актриса і співачка. Свої 
перші кроки як актриса зробила в 
театрі Баффо у Варшаві. Її акторський 
дебют – польський варіант мюзиклу 
«Метро». У 1996 році була обрана для 
ролі Сари у фільмі «Охоронець для 
дочки» серед понад ста кандидаток.

Міхал Жебровський

(Michał Żebrowski; 17.06.1972 
р., Варшава) – актор театру, 
телебачення, радіо і кіно. 1991 року 
вступив на акторський факультет 
Державної вищої театральної школи 
у Варшаві, яку закінчив 1995 року. 
Грав у варшавських театрах: Ateneum 
ім. Стефана Ярача, Національному, 
Студії ім. Станіслава Ігнація Вітке-
вича, Новій Празі, Комедії та Вели-
кому. 2002 року перебував на другому 
місці в голосуванні читачів газети 
«TeleRzeczpospolita» на звання най-
популярнішого актора, отримав 
наго роду Фридерика в категорії 
«Альбом року – авторська /поетична 
пісня» за диск «Люблю, коли жінка» 
(2001), записаний з Ганною Марією 
Йопек, Касею Носівською і Касею 
Станкевич. 2004 року вийшла серія 
дисків «Почитай мені, тату», де Міхал 
Жебровський читає класику польської 
поезії для дітей. Знявся у військовій 
драмі Романа Поланскі «Піаніст» 
(2002). 2007 року зіграв роль геть-
мана Кібовськи в російському фільмі 
«1612».

20 червня 2009 року в Татрах, 
недалеко від свого будинку, обвін-
чався з Олександрою Адамчик. 30 
березня 2010 р. у них народився син.

З березня 2010-го є співзаснов-
ником і директором (разом з Є.Корін) 
варшавського театру «Шостий по-
верх».

Українському глядачеві відомий 
за фільмом Яна Гоффмана «Вогнем 
і мечем», за романом Нобелівського 
лауреата Генріка Сенкевича, де зіграв 
одну з головних ролей – шляхтича 
Яна Скшетуського. Серед інших 
най відоміших кіноробіт – «Слава і 
хвала», «Пан Тадеуш», «Коли Сонце 
було Богом», «Варшавська битва. 
1920», «Дорога в порожнечу», «Таєм-
ниця Вестерплатте». 

Ізабелла Скорупко
(Izabella Scorupco, 4.06.1970 

р., Білосток). Коли їй був усього 
рік, батьки розлучилися, і дочка 
залишилася з матір’ю. У 1978 році 
вони переїхали до Стокгольма. 
Ізабелла почала свою акторську 
кар’єру 1988 року, коли шведський 
режисер Стаффан Хілдебранд 
запросив її на роль у фільмі «Ніхто 
так не любить, як ми». На початку 
1990-х Ізабелла спробувала себе як 
співачка, випустивши альбом, який 
став золотим у Швеції.

З 1996 по 1998 рр. Ізабелла була 
одружена з польським хокеїстом, 
гравцем NHL Маріушем Черкавскі. 
У вересні 1997 року в них на-
родилася дочка Юлія. 30 січня 
2003 р. Ізабелла вийшла заміж за 
американця Джеф фрі Реймонда. 
24 липня 2003 р. у них народився 
син Яків.

Нашим глядачам відома за однією 

з головних ролей – шляхтянки Гелени 
у фільмі «Вогнем і мечем».

Павел  Дельонг
(Paweł Deląg, 

29.04.1970 р., Кра-
ків). У 1993 році 
за кін чив Ви щу 
те а тральну шко-
лу ім. Л. Сколь-
ського в Кракові. 
З 1993 року на 
теа тральній сцені. 
Грав у театрах 
Вар шави, Кельце, 

Вроцлава. Дебюту вав у фільмі Стівена 
Спілберга «Спи сок Шиндлера» (1993).

Активно знімається в Росії, Біло-
русі, Франції. Має сина Павла (наро-
дився 1993 року).

Найбільш помітна кіноробота – 
головна роль патриція Вініція у фільмі 
Єжи Кавалеровича «Камо грядеши» 
(2001) за романом Генріка Сенкевича.

Магдалена Мельцаж 

(Magdalena Mielcarz; 3.03.1978, 
Варшава) – актриса і модель. 
Постійно мешкає в Нью-Йорку, США.

У 1997 році закінчила Jaroslaw 
Dabrowski High School у Варшаві й 
на рік пізніше почала навчання на 
факультеті журналістики і політичних 
наук у Варшавському університеті.

Дебютувала як акторка 1989 року 
в дитячому міні-серіалі «Paziowie», 
граючи королеву Ядвігу. Кіль кома ро-
ками пізніше її ім’я згадується у зв’язку 
з молодіжним ансамблем «Gaweda». 
Дея кий час працювала фотомоделлю. 

Знімалася в Європі з Венсаном 
Пересом, Пенелопою Крус і Даніелем 
Отеєм. Зіграла одну з головних ролей 
у фільмі Єжи Кавалеровича «Камо 
грядеши» (2001). Зіграла доньку воє-
води у російському фільмі «Тарас 
Бульба» (2009).

Пам'ятник Шопену у Варшаві

Кумири зарубіжної естради

Мариля Родович
Мариля Антоніна Родович 

–  одна з найпопулярніших 
естрадних співачок Польщі (у 
стилях поп, поп-рок і фольк-рок), 
акторка.

Народилася 8 грудня 1945 року 
в польському місті Зелена Гура. 
Родина батька Марилі походила 
з Вільно (нині Вільнюс), там 
у них була своя аптека. Після 
війни батьки співачки переїхали 
в Зелену Гуру. Батько Марилі 
належав до місцевої еліти, був 
президентом міста й директором 
першого польського ліцею. У 
1948 році комуністична влада 
посадила його до в’язницю, він 
пробув в ув’язненні до 1956 року.

Мариля – випускниця Академії 
фізичного виховання у Варшаві. 
Чемпіонка Польщі з легкої 
атлетики серед юніорів 1962 року.

Почала грати на гітарі, ще 
будучи школяркою, брала участь 
у різних пісенних конкурсах, у 
тому числі в конкурсі студентської 
пісні в Кракові 1967 року, де 
виборола перше місце.

На її рахунку близько 2000 
пісень, понад 20 польських дис-
ків, також англійський, чесь кий, 
німецький, російський диски. 
Загальний тираж – близько 15 
мільйонів. Родович виступала по 
всьому світу. Лауреат багатьох 
премій, учасниця багатьох фести-
валів. 

1969 – «Співачка року» за 
опитуванням, здійсненим радіо-
станціями Польщі.

1970 – ІІІ премія Міжнародного 
пісенного фестивалю в Сопоті 
(пісня «Jadą wozy kolorowe» 
– «Їдуть вози кольорові», або 
«Кольорові кибитки»). 

З 1969 по 1971 роки та в 1978 
і 1992 роках перемагала на Все-
польському фестивалі пісні в 
Ополе. 

1973 – Міжнародний пісенний 
фестиваль у Сопоті – гран-прі, 
приз глядацьких симпатій. 

1976 – «Золота медаль 
естради» Польського пісенного 
ярмарку в Лодзі; титул «Співач-
ка року» за опитуванням що-
місячника Non Stop.

1978 – титул «Найкраща 
співачка» за результатами опи-
тування музичних критиків.

1979 – отримала Кавалерський 
хрест ордена Відродження Поль-
щі.

1979 – титул «Співачка року» 
за результатами опитування жур-
налу Non Stop.

1980 – ІІІ премія Міжнародного 
фестивалю музики кантрі (Окла-
хома, США).

1984 – заохочувальна нагорода 
Світового фестивалю пісні (Лос-
Анджелес, США).

1992 – на фестивалі в Сопоті 
отримала нагороду «Бур шти но-
вий соловей», за творчість на 
естраді.

1992 – видала автобіографічну 
книгу «Niech żyje bal» («Хай живе 
бал»).

1999 – І місце серед виконавців 
у всепольському опитуванні «По-
літики, співаки і групи XX сто-
річчя».

2000 – Командорський хрест 
ордена Відродження Польщі за 
видатні заслуги в артистичній 
сфері.

2001 – титул «Найпопулярніша 
співачка» в рейтингу Всеполь-
ського бюро опитування громад-
ської думки.

В Україні нагороджена відзна-
кою «Людина року-2012».

У Польщі Мариля Родович як 
співачка дуже популярна й зараз. 

Знялася в декількох польських 
фільмах, а також постійно брала 
участь у телесеріалі «Rodzina 
zastępcza» («Прийомна сім’я»), 
1999 – 2009 рр.

Заміжня. Мати трьох дітей.

Міхал Жебровський та  Ізабелла 
Скорупко у фільмі «Вогнем і мечем»
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Жартома 
        і всерйоз

Навколо самодостатніх 
чоловіків достатньо жінок, 
а навколо самодостатніх 
жінок достатньо самотнос-
ті.

Якщо не можеш вирішити 
проблему, створи іншу, яка 
скасує першу.

Гарно мовчати важче, ніж 
гарно казати.

Якщо ти відбився від ота-
ри, ти не перестав бути ба-
раном.

Є люди великі здалеку і ма-
ленькі зблизька.

Осіння депресія – це коли 
хочеться додому і під ков-
дру, хоча ти вже вдома під 
ковдрою.

Найпростіший спосіб на-
вчитися мовчати – це при-
пинити матюкатися.

Одні лазять у холодильник 
за продуктами, інші – помрі-
яти.

Дипломатія – це мисте-
цтво надурити таким чи-
ном, щоб тобі не натовкли 
пику.

Щоб на тебе не спустили 
всіх собак, не треба багато 
гавкати.

Якщо жінка перед вами роз-
дягається, то потім їй ві-
чно  буде «нічого вдягти».

Найважче взяти себе в 
руки, коли у тебе в руках чи-
їсь жіночі груди.

Через ідіотів все важче 
жити дурням.

Ніщо так не діє тобі на не-
рви, як міцні нерви твого во-
рога

Туман в голові зазвичай 
конденсується в словесну 
воду.

Розум, який вдається до-
вгий час вдало приховувати 
від оточуючих, насправді є 
дурістю!

Компроміс з покидьками 
потрібен тільки покидькам.

Мрії збуваються набагато 
частіше, ніж очікування від 
їх збування.

Погано, коли все добре. 
Обурюватися нічим.

Вчасно не прибрані речі 
стають предметом ін-
тер'є ру.

Якщо людина розпустила-
ся,  у неї в душі весна.

Виливаючи душу, не капай 
на мізки!

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
Анатолій Горчинський

Відомий композитор, режисер, виконавець пісень, народний ар-
тист України. Народився 22 липня 1924 року у Фастові, Київська 
область. Закінчив музичне училище, режисерський факультет Ки-
ївського театрального інституту. Працював режисером у театрах 
Києва, ряду обласних міст. У Тернопільському драматичному те-
атрі ім. Т. Шевченка створив 43 вистави — всі з власною музикою. 

У творчому доробку Анатолія Горчинського – понад 350 пісень. 
Серед них «Росте черешня в мами на городі», «Поетова коханка», 
«Приїжджайте частіше додому», «Здравствуй, чужая милая», «Я 
не третий, я не лишний», «Червона троянда», «Троянди на перо-
ні», що визнані шлягерами. Автор 108 вистав. 

6 січня 2007 року Анатолій Аркадійович відійшов у вічність.

Росте черешня в мами на городі
Музика: Анатолій Горчинський
Вірші: Микола Луків

Росте черешня в мами на городі,
Стара-стара, а кожен рік цвіте,
Щоліта дітям ягодами годить, 
Хоча вони й не дякують за те. 

Приспів. 

Мамо, мамо, вічна і кохана…
Ви пробачте, що був неуважний.
Знаю, Ви молилися за мене
Дні і ночі, сива моя нене.

Живе старенька мати у господі –
Невтомні руки, серце золоте.
Щодня і дітям, і онукам годить, 
Хоч рідко хто з них дякує за те. 

Приспів.
Ну що ж, про вдячність 

забувають люди,
Душа сліпа у щасті, а проте
Вони прозріють, але пізно буде:
Черешня всохне, мати – одцвіте. 

Приспів.

Анатолій Пашкевич
Анатолій Максимович Пашке-

вич (11.02.1938, с. Довбиші Ба-
ранівського р-ну Житомирської 
обл. – 11.01.2005, Черкаси) – ком-
позитор, народний артист Укра-
їни (1985). Від 1965 р. – хормей-
стер, 1967 – 1973 рр. – художній 
керівник Черкаського народного 
хору, від 1978 р. – художній керів-
ник Волинського народного хору, в 
останні роки життя – Чернігівсько-
го народного хору. 

Створив десятки чудових пі-
сень: знаменита «Степом, сте-
пом» (вірші Миколи Негоди), 
«Хата моя, біла хата» (вірші Дми-
тра Луценка), «Синові» (вірші Ва-
силя Симоненка). А на вірші Дми-
тра Луценка написав «А мати хо-
дить на курган», «Батькове сер-
це», «Гуси летіли», «Хата моя, 
біла хата», «Любисток», «Ой ти, 
ніченько», знамениту «Мамину 
вишню».

Музика: Анатолій Пашкевич
Вірші: Дмитро Луценко

Знову наснилось дитинство,
Тепле, як рання весна.
Вишня вдяглася в намисто,
Мама щаслива й сумна.
Там за село проводжала
Долю мою молоду…
Щедро мені щебетала
Мамина вишня в саду. 

В даль голубими вітрами
Весни за обрій пливли.
Раннім туманом у мами
Коси, мов дим, зацвіли.
Мати в тривогах вінчала
Щастя жадане й біду…
Радо мене зустрічала
Мамина вишня в саду. 

Здавна близьке й сокровенне
Все там, аж терпне душа.
Начебто й мама до мене
Стежкою в сад поспіша.

Знов, як бувало, до столу
Кличе, лиш в хату зайду…
Ронить зацвіток додолу
Мамина вишня в саду. 

Пісня любові й дитинства
В серці бринить, як струна,
Наче священна молитва
З рідного краю луна.
Та не порадує літо
Душу мою молоду…
Плаче тепер білим цвітом
Мамина вишня в саду.

Школа української мови

Червона троянда
Музика: Анатолій Горчинський
Вірші: Леонід Татаренко

Червону троянду дарую я вам,
Не знаю, чи стріну вас знову.
Троянда для вас, але серце моє
Давно вже належить другому.

Приспів. 
Червону троянду сьогодні 

віддам я,
Це ж найдорожчий дарунок тобі.
Червона троянда – 

це квітка кохання,
Це спомин про зустріч,

 що в серці моїм.

Я квітку червону тобі берегла,
Єдиний ти мій і жаданий,
Та доля чомусь нас обох не звела,
Навіщо ж мені ця троянда?

Приспів.

Мамина вишня

Це Серьожа Півторацький, 
онук редактора нашої газети, 
тобто мій. Він – молодший 
з двох діток моєї другої за 
старшинством доньки Тетяни, 
яка уже не Антоненко, а Пів-
торацька, по чоловіку Сергію.  
Він –  військовий-контрактник 
Збройних Сил України, учасник 
бойових дій, кілька років вою-
вав на Донбасі. Мешкають 
у Чернігові. Старший синок 
Сашк о народився 24 серпня, на 
День Незалежності, торік йому 
виповнилося 10 років. А Серьожі 
рівно 10 – якраз сьогодні, 11 
листопада. Він учень 4 класу 

школи № 4, що на Лісковиці. Вітаю його з днем народження, 
як і всю цю дружну родину. Інше фото, з батьками,  зроблено 
понад 9 років тому, коли братики були ще зовсім маленькі. А 
це новіше їхнє фото, з мамою,  на Чернігівському Валу. Вони 
мешкають поруч і дуже люблять тут гуляти. 
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