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У трьох залах представле-
ний живопис різних епох.

Один зал представляє живо-
пис XX століття і присвячений 
творчості народного худож-
ника України, лауреата Дер-
жавної премії ім. Т. Шевченка 
Сергія Федоровича Шишка. Є 
в колекції  його ранні роботи, 
присвячені Ніжинському вузу, 
полотна пізнього періоду. Сер-
гій Шишко подарував навчаль-
ному закладу 36 власних ро-
біт.

У наступних залах – картини, 
подаровані з нагоди  25-річно-
го ювілею (1845 р.) Гімназії ви-
щих наук почесним попечите-
лем Олександром Григорови-
чем Кушельовим-Безбородь-

ком. Тут  західноєвропейський 
живопис епохи Ренесансу та 
XVII століття, російський жи-
вопис XIХ століття: оригінали 
й авторські копії Рубенса, Ван-
Дейка, Рафаеля, Мікеландже-
ло, Караваджіо, Брюллова, 
Мокрицького, багатьох інших  
майстрів пензля.

Адреса: Ніжин, вул. Граф-
ська, 2. Тел.: (04631) 7 19 81.

Е-мейл: muzeumndu@
gmail.com

Сайт: www.ndu.edu.ua
Режим роботи: з 9.00 до 

16.00, без перерви (відвіду-
вання та екскурсійне обслуго-
вування – за попереднім запи-
сом). Вихідні: субота, неділя.  

Художньо-меморіальний му-
зей-садиба «Садиба народно-
го художника України Олексан-
дра Саєнка». Музей створено 
у колишній садибі Саєнків  5 
листопада 1996 року.

В експозиції –  колекція ав-
торських творів, мистецькі тво-
ри родини Саєнків, меморіаль-
ні та побутові речі, бібліотека.

Адреса: Ніжинський р-н, м. 
Борзна, вул. Партизанська, 
58.

Телефон: (04653) 2 14 01. 
Ел. пошта: myzeu_saenka@
ukr.net

Графік роботи: з 8.00 до 
17.00. Вихідні: субота, неділя 
(за домовленістю музей пра-
цює  і у вихідний день).

Борзнянський  музей 
Олександра Саєнка

* * *
Стежка в травні – слизька, 

мов шовк,
безоглядна, як все, що квітне.
Надто близько ти підійшов – 
так, що стала я рідна.

Від зела вже одна зола…
Кажуть, трави сильніші сталі?
Надто близько я підійшла –
майже ворогом стала.

Сліпне кров у річках зими.
Та весна рве льоди й судини!
Надто близько зійшлися ми – 
як чужі… на крижині. 

* * *
А вже душа – спориш осінній,
а той спориш – уже як сіно…
Ламає пальчики верба,
і павутина, тиха й сива,
зникає в небі – тим щаслива,
що теж, як небо, голуба…

І вже душа біліє снігом,
сльоза – ховається у кригу.
Свічу запалює доба, 
бо темно їй – у ніч із ночі…
Але свічі не бачать очі – 
їм світить зірка голуба.

* * *
Така між нами тиша тиш – 
як лук, для пострілу напнутий…
Ти надто голосно мовчиш,
щоб я могла тебе не чути!

Така між нами далина,
що всесвіт вигнувся дугою, – 
його тримає та струна,
яку зробив ти тятивою.

Такі між нами холоди,
що й промені ламають стріли.
І, може, тому снігом білим

між «я одна» і «ти один» 
цвітуть довірливі сади,
яким ще зав’язь не боліла.

                 Ромодан, Полтавщина

Микола 
БУДЛЯНСЬКИЙ

Н о с т а л ь г і й н е
Десь за далями за далекими,
Де народжуються громи.
Мої весни були лелеками,
Моє щастя було крильми.

Мої ранки сміялись вишнями,
Солов’ями сади цвіли.
Ти одна така, найвродливіша,
Була в нашому, у селі.

Стежки бігли, за руки бралися,
І їх місяць благословив.
Щастя вік не зіп’єм, здавалося,
Його скрізь, як роси в траві.

Чом ти, юносте, так поспішливо
Сієш радість, а родить щем.
За селом відгуляла вишнями
І відтьохкала солов’єм.

Нам було, як і всім, відміряно
Щастя-долі у тій весні.
То лелеки прикрилять з вирію,
А кохання – хіба у сни.

Т о п л я т ь   п е ч і … 
На світанку вітер небо плужить.
Зачаївсь у хмарах пізній грім,
Наче місяць, спійманий в калюжі,
Серед ночі морозцем легким.

Топлять печі. Над дахами висне
Сіра втома всохлих яворів,
Під якими ночувала пісня
Наших парубоцьких вечорів.

Знов зиміє, як колись, у юні,
Та вже не хурделить, як колись.
То лиш спогад походив по струнах
Й на печальній ноті зупинивсь.

Де ні хати, ні старої груші,
І від стежки ледь помітний слід.
Тільки місяць спійманий в калюжі,
Наче серце, стукає об лід.

З и м а    д е с  ь    п о    с в і т у   
х о д и т ь
Ну де ж твоя біла врода,
Де віхола на утіху?
Зима десь по світу ходить,
Аби позичити снігу.

Мій грудню, мій друже-брате,
Згадаймо дитинства зими…
Летіли з гори санчата
На хату, що пахла димом.

Гайсали вітри горласті,
Скрипіли морозів кроки.
Ну, де ти, дитяче щастя,
Лишилось в снігах високих?

І знову в селі. Затишшя,
Нудьгища така ж, як в місті.
Питають у мене вишні:
Мо’ час убиратись в листя?

Що я їм сказати мушу.
Он небо розверзлось громом.
Ворона промерзлу грушу
Клює у саду старому.

Така в нас погода-мода,
Із сірим сумним обличчям.
Зима десь по світу ходить,
А снігу ніхто не зичить.

Валентина ГРОМОВА

* * *
Ще осінь не прощалася, як слід.
І не ступала на тоненький лід.
і в безнадійному сумному передзим'ї
ще хтось чекає на слова незимні.

* * *
Не шелесне листок. дощ, як просом.
Срібне все й золоте – на друзки.

У жалобі просинь. 
Прощається осінь,

цілує деревам безлисті галузки.

* * *
Оптом і вроздріб – усе на виплату.
Ні життя, ні любові – не вимолить.
У всесвітньому цьому мороці 
і душа – на виплату молиться .

* * *
І снігова королева іноді плаче, 
і в неї бувають гарячими сльози.
А ще їй сняться весняні мімози,
яких королева зроду не бачила.

* * *
У неба – очі порожні.
День – поранений подорожній.
До рани ще подорожник
не виріс при дорозі.

* * *
Не спиться саду. Ще дрімає ледь, 
закутався в пухнастий білий плед,
а яблунька, що мама звала пепенкою,
набрала, рада, снігу повну пелену.

* * * 
Опівночі, коли заснуть
натомлені усі слова  –
тоді душа з душею
мовчки розмовляють.

* * *
Ще не плакали ридма сніги мармурові, 
а черемуха цвітом пахучим марить.
Лише пише зима ще новелу білу, 
а душа у весни вже – розкрита Біблія.

Олена ТЕРЕЩЕНКО

* * *
Ламке печиво зів'ялого листя... 
І чай зі смаком осені... 
Хто питиме його зі мною? 
Хто грітиме гарячою чашкою 
тонкі задубілі пальці? 
Листопад заварює 
приворотне зілля 
із запахом терпкого диму 
осінніх багать. 
Ти неспішно смакуєш 
цей трунок... 
А я знаю - все ще попереду. 
Зима огорне зболену душу 
пухкою білою ковдрою, 
і на снігу розквітнуть 
червоні маки.

* * *
Я тобі обіцяла, що буде сніг...
Пам'ятаєш?
Він злостиві посмішки снів лихих
постирає.
Біле в келих вино хлюпне -
крижане...
Осінь пройде і разом з нею
твій сум мине.
Буде срібло всю ніч дзвеніти
у кришталі.
Будуть дихати теплі квіти
на холодному склі.

З нових поезій
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Чернігівщина

Капела бандуристів Чернігів-
ського обласного філармонійного 
центру, яка носить ім'я нашого зем-
ляка, видатного українського коб-
заря Остапа Вересая, створена у 
2010 році з ініціативи її керівників.

Художнім керівником капели  
була призначена викладач-мето-

дист Чернігівської музичного учи-
лища ім. Л. Ревуцького, заслужена 
артистка України Раїса Миколаїв-
на Борщ, директором та хормей-
стером капели – старший викла-
дач цього училища,  заслужений 
працівник культури України Микола 
Митрофанович Борщ.

Колектив створено за підтримки 
Головного управління культури, ту-
ризму та охорони культурної спад-
щини  обл держадміністраціі.

У складі капели – бандурис-
ти (співаки), музиканти  оркестру 
(струнно-смичкові та дерев’яні ду-
хові інструменти). Капела за типом 

– мішана (перший професійний ко-
лектив в Україні такого типу), може 
виконувати твори, різні за жанром: 
від  обробки народної пісні до тво-
рів світової та вітчизняної класи-
ки, інструментальні, хорові твори 
а-капела, у   більшості з них –  ор-
кестровка й аранжування керівни-
ків колективу. 

За 11 років  капела з успіхом ви-
ступала в багатьох концертах, на  
фестивалях, святах на Чернігівщи-
ні, загалом в Україні, за кордоном. 
Капела успішно пропагує україн-
ську класичну і сучасну музичну 
культуру. 

Капела бандуристів імені Остапа Вересая

Чернігівський драмтеатр пред-
ставив глядачам 3 грудня прем’єрну 
виставу «МарЛені», поставлену за-
служеним артистом України  Андрі-
єм Бакіровим за п’єсою сучасної ні-
мецької літераторки Теа Дорн. Пер-
сонажі вистави –  видатні постаті 
німецького кіно: німецька і голлівуд-
ська кінозірка Марлен Дитріх (засл. 
артистка України Оксана Гребе-
нюк), антифашистка, одружена з 

євреєм, і відома оператор і кіноре-
жисер Лені Ріфеншталь (артистка 
Світлана Бойко) – улюблений режи-
сер Гітлера.

У цій майстерно вибудованій  іс-
торії показано, як світ за останні 
80 років не надто змінився. І бага-
то людських вчинків відбуваються 
майже за тим же сценарієм, що і 
за часів молодості цих знаменитих 
німкень.

«МарЛені» – прем'єра в театрі 
ім. Т. Шевченка

Це «Словник говіркових, розмов-
них, рідковживаних та застарілих 
слів української мови». Перше ви-
дання вийшло у 2019 році і  стало 
наслідком тривалої праці відомого 
поета й етнолога, народознавця, мо-
вознавця та історика Миколи Ткача 
(04. 01. 1942 – 17. 04. 2019), нашого 
земляка, уродженця села Сахнівщи-
на  з Менщини.

Словник є унікальним на тере-
ні мовознавства, вміщує близько 

ста тисяч слів,  є першим в Україні 
словником, який вміщує в собі говір-
ки всіх етнічних груп і ареалів розсе-
лення українців та засвідчує авто-
хтонність живої української мови в її 
говірковому розмаїтті. Має 1000 сто-
рінок. Прислужиться всім, кого ціка-
вить живе українське слово. Хто за-
хоче придбати словник, можна теле-
фонувати  (066) 9123466 або писати 
на електронну пошту : mixastkach@
ukr.net.

Словник Миколи Ткача: друге видання

Виставка архітектора Андрія Карнабеда
У Національному архітектурно-

історичному заповіднику «Чернігів 
стародавній» відкрили виставку ро-
біт відомого чернігівського архітек-
тора, краєзнавця і художника Ан-
дрія Карнабеда (14. 10. 1927 – 29. 
03. 2005), уродженця села Рогіз-
ки Сновського району. Він був кан-
дидатом архітектури, надзвичай-
но ерудованою людиною, інтелі-
гентом вищого ґатунку, видатним  
пам’яткоохоронцем, захищав і від-
стоював пам’ятки історії й архітек-
тури. Стояв біля витоків створення 
заповідника, формування його ко-

лекцій, понад 30 років очолював від-
діл фондів цієї установи. У спадок 
нащадкам залишив близько 140 ху-
дожніх робіт, більшість із яких – ар-
хітектурні пейзажі. На виставці  44 з 
них, створені з 1946-го по 2000 роки. 
Писав Карнабед пам’ятки різних міст 
і містечок України – Києва, Субото-
ва, Львова, Прилук, Седнева та ін-
ших, проте найбільше – рідного Чер-
нігова. Автор понад 500 статей, на-
рисів та книг, присвячених памʼяткам 
Чернігова та області, учасник та ор-
ганізатор низки науково-пошукових 
експедицій.

Безкоштовні курси української мови
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 прово-
дяться консультації до іспиту на ви-
значення рівня володіння держав-
ною мовою (запроваджений відпо-
відно до Закону «Про забезпечення 
функціонування української мови як 
державної».

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 ко-
льори життя та творчості Миколи 
Глущенка (1901 –1977);  «Злилися 
в мені мелодія й слова», Олександр 
Білаш (1931 – 2003; «Михайло Гру-
шевський без глянцю», до 155-річчя 

від дня народження; «Чернігівщи-
на в житті і творчості Івана Рашев-
ського (1849 – 1921)»; «Він боронив 
Україну своїм пером. С. Єфремов: 
трагедія людини  та науковця»; «Пі-
сенна історія України. Ігор Поклад», 
«Микола Леонтович. Життя і твор-
чість». 

Просвітницькі поїздки. Вони 
стали традиційними на Курсах. За 
ці роки слухачі побували в бага-
тьох музеях, інших пам`ятних міс-
цях Чернігівщині і загалом України. 
Ось і перед Новоріччям відбулася 
екскурсія до столиці. Слухачі Курсів 
побували у музеї історії Києва, на 
Софійському майдані біля новоріч-
ної ялинки. 

Розклад занять Курсів: 
вівторок, четвер, 17.00 – консуль-

тації до іспитів з української мови; 
середа,  17.30 – відкритий лекто-

рій Т. Андрійчук; 
четвер, 17.30  і   cубота,  10.00 

– Безкоштовні курси української 
мови.  

Довідки за телефоном: 675-043.

Олекса́ндр Ферапо́нтович Сає́н-
ко (08 (20). 08. 1899, Борзна – 05. 
03. 1985, Київ)  –  український ми-
тець-декоратор. 

Батько митця, Ферапонт Петро-
вич Саєнко, був першим керівни-
ком школи садівництва, городни-
цтва, бджільництва, заснованої 
1898  року в Борзні. Мати, Мотро-
на Іллівна, походила з козацького 
роду. Після епідемії скарлатини,  
що прокотилася Україною на по-
чатку 20 століття, двоє із п'яти ді-
тей Саєнків після хвороби на все 
життя втратили слух та мову. Горе 
не оминуло і наймолодшого – дво-
річного Сашка. Очевидно, втрата 
двох каналів спілкування із світом 
особливо загострила у хлопчика 
сприйняття прекрасного, і він за-
хопився малюванням, уроки якого 
й акварельний живопис виклада-
лись у школі садівництва. 

Добрі друзі сім'ї Саєнків  Ганна 
Барвінок (дружина Пантелеймона 
Куліша) та Петро Ге (син славетно-
го художника Миколи Ге) поради-
ли віддати Сашка до Петербурзь-
кого імператорського училища 
глухонімих. Навчання тут розвину-
ло і мистецькі, і ремісничі навички 
майбутнього митця.

Після повернення до України 
Олександр Саєнко продовжив ху-
дожню освіту, студіюючись спо-
чатку в рідній Борзні, згодом пе-
ребрався до Києва, у вересні 1917 
року успішно склав екзамени в ху-
дожню школу.

1928 року Саєнко закінчив Ки-
ївський художній інститут. Він був 
учнем Василя Григоровича Кри-
чевського. 

Саєнко працював у галузі мону-
ментального та монументально-
декоративного мистецтва в техні-
ці  інкрустації соломою.1975  року 
Саєнкові присвоєно звання На-
родний художник УРСР.

Художника завжди вабила істо-
рія України, якій присвятив чима-
ло робіт.

Мав персональні виставки у 
Львові, Борзні, Києві.

Донька, Саєнко Ніна Олексан-
дрівна, також стала відомою ху-
дожницею, а потім і онука, донь-
ка Ніни – Леся Майданець-Саєнко.

До джерел творчого подвигу
Книга  Ніни Саєнко являє собою 

фундаментальне публіцистичне 
дослідження джерел мистецької 
спадщини видатного українсько-
го художника Олександра Саєнка. 
Масштабна книга «Пам’ять роду : 
Епістолярії родини Саєнків. 1886 
–2020» (видавництво «Контраст», 
Харків. 2021 р.) , в якій представ-
лено епістолярну спадщину роду 
Олександра Саєнка. Уперше дру-
куються листи Олександри Біло-
зерської-Куліш (Ганни Барвінок), 
художників Андроника Лазарчука, 
Василя Кричевського, Сергія Усти-
менка, Михайла Дерегуса, Васи-
ля Касіяна, письменника Михайла 
Стельмаха, документи з архіву ро-
дини Саєнків.   

Матеріали, представлені в кни-
зі, – це ілюстрація до утверджен-

ня української культури 
кінця ХІХ – початку ХХІ 
століть на прикладі роду 
Саєнків – з його виклика-
ми долі, трагічними поді-
ями, борінням за волю і 
радістю перемог.  До-
сить згадати, що батько 
художника теж був по-
мітною постаттю в про-
вінційному місті на Чер-
нігівщині, творцем са-
дівничої школи, довко-
ла якої гуртувалися всі 
українські національні 
діячі, як і його брат, за-
знавав переслідувань 
царської влади.

Роль сподвижника ук-
раїнської культури  взя-
ла на себе і його донька 

Ніна Олександрівна Саєнко. Упро-
довж багатьох років вона ретельно 
досліджує творчу спадщину  сво-
го батька, представляє її в Україні 
та зарубіжжі. Вийшло у світ понад 
10 книг, організовано понад 150 
художніх виставок в Україні і 15-ти 
країнах світу.

Книга чудово ілюстрована, по-
ліграфічно виконана за кращими 
стандартами. Вже відбулись пре-
зентації видання в музеях  Києва, 
Чернігова, Борзни, Канева. Нау-
ковці, публіцисти, мистці, істори-
ки, музейні працівники, студенти 
вищих навчальних закладів висо-
ко оцінили дослідницьку,  публі-
цистичну працю Ніни Саєнко.

Леонід ГОРЛАЧ,
поет, лауреат Національної 

премії України ім. Т. Шевченка

*   *   *
Книга номінована на Націо-

нальну премію України ім. Т. 
Шев ченка 2022 року.

 .

Ні́на Олекса́ндрівна Сає́нко 
(нар. 24.01.1944 р. м. Борзна)  – 
мисткиня декоративного мисте-
цтва, мистецтвознавиця, журна-
лістка, публіцист,  членкиня  Наці-
ональної спілки художників Укра-
їни (1989), Національної спілки 
майстрів народного мистецтва 
України (1993), Європейської тек-
стильної асоціації/ETN (1995), 
Всеукраїнського жіночого това-
риства ім. Олени Теліги  (2003), 
Кавалер Ордена княгині Ольги 
ІІІ (2005) і ІІ (2015) ступеня, лау-
реатка міжнародної Літературної 
премії української діаспори США 
(2009), Заслужений діяч мистецтв 
України (1998), президентка Між-
народного благодійного «Фонду 
Олександра Саєнка» (2006).

Твори (килими, гобелени, моза-
їки соломою, вибійки) зберігають-
ся у 20 музеях України, в націо-
нальних і зарубіжних музейних та 
приватних зібраннях (Австралія,  
Бельгія,  Велика Британія, Канада, 
Німеччина,  Росія, США, Фінлян-
дія, Франція).

Олександр Саєнко  
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19 вересня 1919-го у Києві було розгромлено одну із найстарі-
ших та найбільших україномовних книгарень. Трохи більше соро-
ка тисяч книжок українською мовою було спалено. Так прихиль-
ники «єдіной, нєдєлімой Росії» намагались знищити українців.

40 тисяч знищених томів. 
Карна експедиція проти української книги

На Безаківській вулиці у Києві (нині 
– Симона Петлюри), неподалік заліз-
ничного вокзалу, була чудова книгар-
ня. Вона відчинила свої двері ще у 
1899-му. Її організували кілька смілив-
ців, що взялися видавати журнал «Ки-
евская старина». 

Це був справжній центр українсько-
го національного життя. Цінителі укра-
їнського друкованого слова сходились 
сюди придбати новинки, обговорити 
уже прочитане.

Сергій Єфремов згодом писав: «По-
малу, крок за кроком, поширяла ця 
книгарня свої зв'язки та операції, за-
войовувала книгарський ринок і дося-
гла справді величезних, як на ті часи, 
результатів, і не самих матеріяльних. 
На чолі її стояв В. Степаненко, що 
зумів зробити офіціяльно «Книжный 
склад журнала «Киевская старина»» 
легальним осередком широкої укра-
їнської пропаганди, що виховав не 
одну, може, тисячу свідомих українців. 
Власна громадська книгарня стала 
таким чином не останньою часткою в 
дореволюційному балансі українства, 
не кажучи вже про значіння її в кни-
гарській та видавничій справі безпо-
середньо».

З часом мінялись власники, назва. 
Але асортимент залишався – україно-
мовні книжки та періодика.

Завідувачем книгарнею весь час за-
лишався Василь Степаненко. За сло-
вами Євгена Чикаленка «чорнявий, 
потім шпакуватий, високий, худий, з 
нервовим обличчям, з глибоко запа-
лими очима, хворий на табес, не мо-
жучи кімнати перейти без костурів, він 
20 років, можна сказати невідлучно, 
безвиїзно просидів у книгарні, віддаю-
чи їй всі сили, всі інтереси свої».

Улітку 1918-го тут оселилась Книго-
спілка – щойно зорганізований видав-
ничий кооператив.  

У книгарні «були величезні запаси 
книжок і останніх видань і навіть ста-
рих, часом вже великих рідкостей... 
Починаючи від марта 1917 року, всі 
передреволюційні видання розпроду-
ються незвичайно швидко».

В останні дні серпня українська сто-
лиця знову пережила зміну прапорів. 
Червоний прапор спочатку змінив си-
ньо-жовтий, а за короткий час – росій-
ський біло-синьо-червоний.

Чергова нова влада вперто пере-
творювала Київ на «город русский, 
русский, русский».

На Царській (тепер Європейській) 
площі впав бюст Шевченка. Встанов-
лений ще Центральною Радою новий 
стиль календаря було скасовано – по-
вернулись до старого дореволюційно-
го юліанського стилю.

Розбитий гіпсовий бюст Тараса 
Шевченка на Царській (тепер – 

Європейській) площі. 
Вересень 1919-го

Чиновники, які працювали у струк-
турах УНР, не могли розраховувати на 
продовження карʼєри. На залізнично-
му вокзалі «один із офіцерів порадив 
вокзальним службовцям змінити укра-
їнську вивіску на російську та повісити 
над нею трикольоровий прапор зара-
ди уникнення інцидентів із переїзжими 
військовими».

На пам'ятнику Богданові Хмель-
ницькому відновили нещодавно зни-
щені написи «Волим под царя вос-
точного, православного» та «Богдану 
Хмельницкому – единая неделимая 
Россия».

Відродилась чорносотенна газета 
«Киевлянин» з промовистою передо-
вицею у першому ж номері. Там кра-
сувалося фото Антона Денікіна та 
його звернення «К населению Мало-
россии!».

Перший номер відродженої газети 
«Киевлянин»

Українські гімназії втратили фінан-
сову підтримку міського бюджету. Де-
нікінці дозволяли витрачати на ці цілі 
виключно приватні кошти. Новоприз-
начений попечитель Київського учбо-
вого округу Євген Спекторський за-
явив: «українське військо є політич-
ним ворогом білогвардійського режи-
му, влада відмовляється утримувати 
українську освіту».

19 вересня 1919-го до книгарні на 
Безаківській увійшов чоловік. Продав-
ці звично привіталися. Добродій за-
мість придбати чудову книжку зажа-
дав зачинити – зачинити! – книгарню. 
Це було нечувано.

Пройшло два з половиною роки, 
як упав царський режим, два роки як 
проголошена УНР, пережили гетьман-

ський режим, щойно вдруге позбулись 
більшовицької окупації. Революція, 
свобода. По усій Україні відкривались 
нові видавництва та книжкові магази-
ни. Навіть у Петрограді була! За роки 
революції почали виходити десятки, 
як не сотні, українських газет. Недар-
ма 1917-й історики назвали «медовим 
роком української преси». І от, на тобі 
– зачинити книгарню!

Счинився скандал. Добродій за-
явив, що він прийшов «з доручення 
«предсідателя» якоїсь «комісії» Бу-
диловича». Працівники добре знали 
це прізвище. Жив колись такий про-
фесор, член-кореспондент Петер-
бурзької академії наук. Його дисер-
тація була присвячена мові первісних 
словʼян. Він видавав газету «Окраины 
России». Щиро не любив українців та 
білорусів. Але помер ще у 1908-му. А 
у 1919-му відбулась реінкарнація дав-
нього україножера у постаті сина на 
імʼя Борис.

Співробітники книгарні, звісно ж, 
відмовились припиняти торгівлю. По-
сланець «від Будиловича» став по-
грожувати викликом денікінської «Го-
сударственной стражи». Перед такою 
загрозою книгарі поступились. Домо-
вились, що складають список наявних 
в магазині книжок, припиняють торгів-
лю і йдуть до Будиловича в офіс. У го-
тель «Невський» по вулиці Фундукле-
ївській (нині – Богдана Хмельницько-
го).

За свідченнями очевидця тих по-
дій, що заховався під криптонімом «М. 
Л.», розмова у готельному номері три-
вала три години.

Виявилось, що денікінці, захопивши 
Київ, створили «Комісію для зібрання 
військово-історичних матеріалів Ви-
звольної війни від більшовиків». Ця 
комісія на чолі із відомим українофо-
бом Анатолієм Савенком підпорядко-
вувалась відділу пропаганди Особли-
вої наради при головнокомандувачу 
Збройних сил Півдня Росії. Борис Бу-
дилович був там заступником голови.

Він заявив ошелешеним працівни-
кам української книгарні, що будуть 
вилучені «вредные» книжки. Напри-
клад, про козацтво. І що подібна акція 
була проведена, зокрема, і у Полтаві. 
І, нібито, нічого страшного не сталось. 
Навіть перших три томи «Історії Укра-
їни-Руси» Михайла Грушевського не 
вилучили.

Сергій Єфремов  з цього приводу 
написав: «в скромній особі якогось 
д. Будиловича відбивається практич-
но та величезна охота, що нею ки-
плять де які круги, щоб звести рахун-
ки з українством, не вишукуючи на-

віть пристойних чи хоч на око закон-
них форм до того. Просто — кортить, 
просто — руки сверблять». Його ж за-
клики до прокуратури припинити зну-
щання над українською книгарнею за-
лишились непочутими.

Борис Будилович вибрав зі списку 
118 назв книжок. Суціль україномов-
них. У цьому списку були навіть ті, що 
пройшли ще царську цензуру. І нака-
зав спалити.

За кожну книжку книгарі боролись. 
Особливо за ті, що були в одному при-
мірнику – пропонували передати до 
бібліотеки. На що отримували відпо-
відь: «Моя місія – знищити книгу ціл-
ком, а ви хочете віддати її туди, де з 
неї кожен могтиме користуватись».

В акті спалених книжок – 40 543 
примірники. Українська книгарня у Ки-
єві була розгромлена. Був великий 
скандал. Преса опублікувала список 
спалених книжок.

Русофільська газета  «Киевлянин»  
спочатку ці дії Бориса Будиловича на-
звала самочинною діяльністю. Піз-
ніше виявилось, що він діяв з наказу 
військового губернатора № 20 від 31 
серпня. Щоправда, наказ тримали у 
секреті і не оприлюднювали.

Врешті, Борис Будилович спробу-
вав виправдатись. Він надіслав лист 
до редакції газети «Промінь». У лис-
ті назвав публікації про погром книгар-
ні «наклепницькими випадами агентів 
Петлюри і Бронштейна». Виявив усі 
стереотипи великоросійського шові-
ніста про українців: мовляв, сепара-
тисти-зрадники спільно з євреями і 
більшовиками за німецькі гроші руй-
нують Велику Росію.

Виправдатись борцю за «руській 
мір» перед українцями не вдалось. 
Він виглядав смішно.

Сергій Єфремов  – один із 
співвласників розгромленої книгарні

По гарячих слідах Сергій Єфре-
мов заявив, що при денікінському 
режимові «популяризація історії, на-
ціональна справа, публіцистика – 
все це, як видко, має бути заказано 
українському слову». Це був вирок 
«русскому миру». Пізніше, той же 
Сергій Єфремов назвав цей епізод з 
історії української книги карною екс-
педицією.

Вже у жовтні Борис Будилович пе-
режив кілька днів страху перед при-
ходом більшовиків. Червоні якраз по-
чали атакувати українську столицю 
із заходу. Денікінці  тоді чкурнули аж 
на Дарницю. Наступного року новіт-
ній Герострат загинув. Десь на Дону. 
А українська книгарня відродилася. І 
ще якийсь час тішила київських укра-
їнців літературою рідною мовою. Поки 
не була ще раз зачинена. Більшовика-
ми. У 1920-х.

Віталій СКАЛЬСЬКИЙ,
історик, кандидат 

історичних наук, співробітник Ін-
ституту історії НАНУ 

 (Опубліковано у виданні  
DSNEWS.ua)

Сайт argumentua.com, 
25. 09. 2019.

Самвидав – феномен тоталітарного суспільства 

Цікаві факти 
про українську 

мову
За різними підрахунками, 

українська мова займає 25 
або 32 місце за кількістю но
сіїв у світі.  Загалом понад 50 
мільйонів людей володіють 
українською.

Сучасна українська мова 
містить приблизно 256 тисяч 
слів. 

За лексикою українська є 
найбільш спорідненою з бі
лоруською – 84% спільної 
лексики, із польською і серб
ською  маємо 70% і 68% від
повідно спільних слів,  з ро
сійською – 62%.

Якщо порівнювати фонети
ку й граматику, то українська 
має від 22 до 29 спільних рис 
з білоруською, чеською, сло
вацькою й польською мова
ми, а з російською тільки 11.

448 року візантійський іс
торик Пріск Панійський, пе
ребуваючи в таборі гунсько
го володаря Аттіли на тери
торії сучасної України, запи
сав слова «мед» і «страва». Це 
була перша писемна згадка 
українських слів.

На відміну від решти схід
но слов’янських мов, іменник 
в українській має 7 відмінків. 
Вирізняє нас кличний відмі
нок, який існує також в лати
ні, грецькій та санскритській 
граматиках.

В нашій мові є три фор
ми майбутнього часу. Напри
клад, проста (піду), складна 
(йтиму) і складена (буду йти).

Однією з «родзинок» укра
їнської мови є те, що вона ба
гата на зменшувальні форми. 
Навіть слово «вороги» має 
зменшувальну форму, яка 
вживається в гімні України: 
«згинуть наші воріженьки, як 
роса на сонці».

Найбільше слів в україн
ському алфавіті починаються 
на літеру «п». Найменш ужи
вана на початку слів (та й за
галом) літера «ф», її вжива
ють переважно в іншомовних  
словах.

У нашій мові є особливі 
слова або вирази – палін
дроми: їх можна читати  зліва 
направо і справа наліво. Ось 
приміром «Я несу гусеня», або 
ж «ротатор».

Українську мову офіційно 
визнали літературною після 
видання «Енеїди» Івана Кот
ляревського. Перший україн
ський «Буквар» видав у 1574 
року у Львові першодрукар 
Іван Федоров. До наших часів 
дійшов лише один примірник 
книги, який було знайдено 
1927го в Римі. Зараз старо
друк зберігається в бібліотеці 
Гарвардського університету.

Найбільше перекладів се
ред українських творів має 
«Заповіт» Тараса Шевченка: 
на 147 мов світу.

Найбільше псевдонімів 
мав поет Олексндр Конись
кий – свої твори він підпи
сував 141 іменем, у Івана 
Франка було 99 псевдонімів, 
у  Осипа Маковея – 56.

В українській мові безліч 
синонімів. Наприклад, слово 
«горизонт» має 12 синонімів: 
обрій, небозвід, небосхил, 
крайнебо, круговид, кругозір, 
кругогляд, виднокруг, видно
коло, виднокрай, небокрай, 
овид.

Назви всіх дитинчат тва
рин є іменниками середньо
го роду: теля, котеня, жабеня.

Довідник «Весь Київ» на 1916-й 
повідомляє, що по вул. Безаківській, 8 

розміщена «Українська книгарня»

Будинок на перехресті Хрещатика та Фундуклеївської, у якому один 
із поверхів займав готель «Невський». Листівка. Початок ХХ ст
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Цікаве про українських письменників
Україна

«Переплётчик 
Иван Тобилевич»

Це сталося на репетиції опе
ри М. Лисенка «Утоплена» в міс
ті Ростові. Оперу збиралася по
ставити трупа М. Старицького, 
і всі артисти, хто брав і хто не 
брав участі у виставі, зійшли
ся в театрі на пробах, щоб по
слухати її чарівні мелодії. І от 
на репетиції з’явився поліцей
ський. Він приніс вимогу, щоб 
І. Тобілевич, який криється під 
театральним прізвищем Кар
пенкоКарий, негайно виїхав 
із Ростова: йому за участь у ре
волюційному русі забороняєть
ся перебування і на Україні, а 
дозволяється вибрати місцем 
проживання якесь заштатне 
місто Східної Росії.

Ось так Іван Карпович опи
нився в м. Новочеркеську. Важ
ке життя почалось у драматур
га. Жив він у підвальному при
міщенні будинку маляра Ба
лашова на Аксайській вулиці. 
Спершу не було ні ліжка, ні ме
блів — стіл, лавка і пара стіль
ців. Шукаючи хоч якихось засо
бів до існування, Іван Карпович 
ходив спершу на поденну робо
ту до кузні: ковалі приязно при
йняли до свого гурту політично
го «піднадзорного».

Згодом І. Тобілевич попро
сився на роботу до палітурни
ків і добре освоїв це ремесло. 
Незабаром на воротах, де жив 
КарпенкоКарий, з’явилася ви
віска: «ПЕРЕПЛЁТЧИК ИВАН ТО
БИЛЕВИЧ, работа исполняется 
чисто и аккуратно». Палітурне 
ремесло Іван Тобілевич освоїв 
за два місяці. Заробляв від 20 
до З0 карбованців на місяць. 

Знайомі, які були в цьому міс
ті ще від часу театральних га
стролей, не впізнавали Івана 
Карповича на вулиці, довідав
шись, що він «піднадзорний». 
Охоплював часом важкий на
стрій, і надходили хвилини зне
віри. Так тяглося аж п’ять років, 
поки І. Тобілевич дістав дозвіл 
повернутися на Україну.

Зшиваючи чужі книжки, Іван 
Карпович любив співати. Піс
ля робочого дня письменник 
цілими ночами писав. Так було 
написано «Бондарівну», «Без
таланну», «Розумного і дурня», 
«Наймичку», «Мартина Борулю».

Хутір Надія
У 1871 році закладено було 

хутір Надія, названий так на 
честь першої дружини І. Кар
пенкаКарого Надії Карлів
ни, на землі, що дісталася їй у 
спадщину після смерті батьків. 
Спершу там спорудили невелич
кий будинок, потім було утво
рено садибу, з якою письмен
ник пов’язав усе своє життя. 
Він любив сюди приїжджати за 
кожної нагоди, скидав із себе 
міську одежу, одягав просту, 
робочу, і брався до плуга, коси 
чи грабель, що було на черзі. У 
полі обідав і ночував, уставав 
удосвіта і — до роботи. Фізич
ну працю в полі та на косовиці 
Іван Карпович уважав для себе 

за найпевніші ліки від нервових 
хвороб після міської перевто
ми. Він весь тут оновлювався, 
посилювався його інтерес до 
життя й людей. Туттаки знайо
мився із сільським людом, ціка
вився всім, чим живе селянин. 
Це тут побачив своїх Цокуля, 
Харитину, Калитку, Копача — 
всі відміни людської породи. Не 
одному бідоласі допоміг пись
менник стати на ноги: тому ку
пив пару бичків, тому — коней, 
іншому — плуга чи корову. За
галом ставився до селян як щи
рий приятель: гостював у них і 
пригощав їх у себе. У неврожай
ні роки взяв для селян позику, 
яку мусив сам виплатити. Селя
ни віддячували письменникові 
такою самою приязню. У пері
од розрухи 1905 року, коли на
вкруги було спалено всі панські 
двори, хутора КарпенкаКаро
го не дозволили спалити карда
шівці й карлюжани, про що гро
мада зробила постанову, яку 
прислала письменникові в Оде
су за підписом писаря та пись
менних і з печаткою волості.

За довгі роки праці хутір пере
творено на тихий культурний ку
ток, до кінця віку він служив ве
ликому драматургові як бажа
ний захисток від світових бур. 
Посаджені ним дерева давали 
живлющу тінь, степи — повітря, 
а кришталева поверхня викопа
ного ним ставка втихомирюва
ла душу і втомлені нерви. Тут на
писав І. Тобілевич свої драми: 
«Сава Чалий», «Кріпаки», «Понад 
Дніпром», «Хазяїн», «Сто тисяч», 
«Суєта», «Ґандзя».

Смуга нещасть 
У 1861 році Л. Глібов почав 

видавати в Чернігові невелич
ку газету «Черниговский лис
ток». Друкувалася вона двома 
мовами — українською й ро
сійською, виходила раз на тиж
день. Головними дописувача
ми цієї цікавої газети були П. 
Куліш, М. Номис, О. Кониський 
та ін. 1863 року газету забо
ронили, Глібов утратив службу 
і став «неблагонадійним». За
одно впало на нього сімейне 
нещастя: вмерла дружина, він 
сам вельми занедужав і ледве 
не осліп. Поет втрапив у вели
ку скруту, і це тяглося до 1867 
року, коли дозволено було йому 
взяти службу управителя зем
ської друкарні в Чернігові.

Сила листів
До 80их років XIX ст. культур

не життя в Галичині ледве жи
вотіло й мало всі ознаки гли
бокої провінційності. Збудити 
галицьку суспільність, перш за 
все молодь, узявся Михайло 
Драгоманов. Гаряча проповідь 
Драгоманова, ведена, крім дру
кованого слова, також за допо
могою жвавої і численної ко
респонденції, йшла на те, щоб 
привчити галичан читати, від
учити їх від порожньої фразео
логії та витрачання часу й при
лучити до реальної праці. Дра
гоманов звертав увагу на на

сущні потреби народу, на застій 
у політичнім житті, на неуцтво й 
поверховість проводирів Гали
чини. Його статті, а передусім 
листи, були для значної кількос
ті галичан як удари батога, вони 
пекли й боліли, часто били не
винних, бували несправедливі, 
але завжди змушували до ду
мання, до входження у глибину 
справ, до обрахунку із власним 
сумлінням. Своєї мети будителя 
Драгоманов досягнув.

Драгоманов Михайло (1841 
– 1895) — історик, літературо
знавець, публіцист, соціолог, 
філософ, громадський діяч, брат 
Олени Пчілки, дядько Лесі Укра
їнки; очолював ліве крило Київ
ської Громади; 1876 — емігру
вав, заснував у Женеві вільну 
українську друкарню, видавав 
журнал «Громада».

Іван Франко зблизька 
Франкові подобався одяг сі

рого кольору. Майже завжди 
носив вишивану сорочку. Лю
бив носити нешнуровані чере
вики. На урочисті прийоми одя
гав чорного шлюсрока, інколи, 
але рідко, фрака. Після одного 
ювілею, оглядаючи фрак, ска
зав невдоволено: «Можна під
носити на руках, але не треба 
роздирати позиченого фрака!»

У їжі був Франко невибагли
вий, не курив, зрідка випивав 
чарку далматинського вина 
«Злата Ріца».

Франко любив довгі піші ман
дрівки. 1884 року він був учас
ником великої студентської 
прогулянки вздовж Карпат і ви
дав навіть окрему книжечку «В 
дорогу», початковий вірш якої 
«Сонце по небі колує» з музи
кою Ярославенка став спор
тивним гімном на Галичині. Ви
рушав щоліта в інші, коротші 
мандрівки, одну з яких описав у 
спогадах про В. Самійленка.

Був письменник завзятим 
аматором рибної ловитви. Вуд
кою не любив ловити, зате по
любляв сітки, які сам плів, яте
ри, саки. Друга пристрасть І. 
Франка — грибництво, яке час
то пов’язано було з його пішими 
мандрівками. Довгий час мріяв 
Франко купити велосипеда, але 
так і не купив. Зовсім не любив 
письменник полювання.

Відпочив
З початком березня 1880 

року І. Франко виїхав зі Льво
ва на Коломийщину до с. Бе
резова. Хотілося йому хоч тро
хи відпочити у приятеля К. Ге
ника. Але в м. Яблонові його 
арештували і втягли в процес, 
що тоді саме відбувавсь у Коло
миї проти Павликових сестер, 
які займалися поширенням со
ціалістичних думок у своїй око
лиці. До арешту потрапив і Ге
ник та й інші Франкові товари
ші. Їх усіх протримали три міся
ці у в’язниці й випустили, а що І. 
Франко був не з Коломийщини, 
то його наказано під сторожею 
відправити до рідного села На
гуєвичі. До Дрогобича І. Фран
ко прибув із гарячкою, його по
містили до ямив’язниці, яку 
він пізніше описав у повісті «На 
дні», а тоді відіслали до Нагує
вичів. По дорозі, однак, випав 
сильний дощ — поет змок до 
нитки і дістав лихоманку. Про
лежав кілька днів удома і знову 

подався до Коломиї, щоб звід
тіля дістатися до Геника. У Ко
ломиї прожив тиждень у готе
лі, написав повість «На дні», за 
останні гроші вислав її до Льво
ва, а опісля три дні жив трьома 
центами, знайденими над річ
кою Прутом у піску, а коли й тих 
не стало, зачинивсь у своїй кім
наті в готелі та й лежав півто
ра дні в гарячці й голоді, ждучи 
смерті, бувбо зовсім знеохоче
ний до життя. 

На щастя, Геник послав до 
нього товариша і забрав до Бе
резова. Тут письменник почав 
набиратися сили і незабаром 
уже працював над оповідан
ням «На вершку», яке туттаки 
завершив. Однак про його по
бут у Березові довідався коло
мийський староста і звелів від
правити Франка до Коломиї. 
На підводу не було грошей, і 
жандарм погнав письменни
ка в страшну спеку пішки. Тоді 
в дорозі йому повідпадали ніг
ті на пальцях обох ніг. Довелося 
знову повертати до Нагуєвичів, 
щоб восени поїхати до Львова 
на подальшу науку. За той час 
прихильники письменника ви
дали його повість «На дні», ще 
й подбали, щоб її переклали на 
польську мову. Повість справи
ла на громадянство велике вра
ження.

За оповідання — в тюрму
У другій книжці часопису 

«Громадський друг» за 1878 рік 
надрукували оповідання Ми
хайла Павлика «Робенщукова 
Тетяна», де було поставлено пи
тання про можливість шлюбно
го розлучення. У той час пись
менник відбував кару з проце
су 1877 – 1878 років, відтак 
на нього звалився ще й пресо
вий процес за це оповідання. 
Наївно виправдовуючись, Пав
лик не зміг переконати суддів 
і присяжних у своїй правоті й 
був засуджений ще на 6 місяців 
в’язниці. Не бажаючи відсиджу
вати після трьох місяців ще пів
року, Павлик виїхав до Жене
ви, де прожив майже два роки, 
працюючи у спілці з М. Драго
мановим. Відсидів своє він уже 
по поверненні.

Небувалий факт
Наприкінці 1884 року помер 

у Львові А. Нарольський, який, 
бувши невіруючим, звелів похо
вати себе без священика. У по
хороні взяв участь і виступив із 
промовою над могилою про за
слуги чесного чоловіка М. Пав
лик. Небувалий факт похорону 
без священика був сприйнятий 
як демонстрація і викликав обу
рення в реакційної частини га
лицької суспільності. Павлика 
позбавлено можливості працю
вати, в нього відібрали пере
клади для «Бібліотеки найзна
менитіших повістей», у газеті 
«Діло» з’явилася стаття під за
головком «У мутній воді», в якій 
сповнення скромного бажання 
Нарольського розвінчувалося 
як «фанатична, згубна для за
гального діла демонстрація».

Буденний Панас Мирний
Працюючи начальником пер

шого відділу Полтавської ка
зенної палати, Панас Мирний 
виявляв надзвичайну службо
ву справність, потовариському 

ставився до своїх підлеглих, ні
коли не розбираючи рангу, лю
бив пожартувати. Сміявся він 
якось стримано, граючи блис
кучими й пронизливими сіри
ми очима, що їх поособливому 
примружував під волохатими 
бровами. Ходив характерною 
дрібною ходою, начебто приво
лочуючи ноги і не згинаючи їх у 
колінах. До молодших співробіт
ників ставився без пихи, непри
ступності, але й без фамільяр
ності, просто й чемно. Перед 
роботою обходив своїх підле
глих тихим, спокійним кроком, 
тепло й м’яко вимовляючи своє 
незмінне «Доброго здоров’я» і 
привітно позираючи крізь ве
ликі золоті ясносиняві окуляри, 
злегка потискуючи сухорлявою, 
невеличкою, костистою рукою 
руку того, кого вітав. 

До одруження, а одружив
ся він пізно, в 40 років, Панас 
Мирний жив у двох кімнатах 
на Монастирській вулиці, були 
вони чисті й затишні. У його 
спальні не бував ніхто, а віталь
ню обставлено було найпрості
ше: стіл, канапа, кілька стільців, 
шафа з книгами, на стінах — 
кілька акварелей з українсько
го народного життя і два круглі 
теракоти: барельєф П. Куліша та 
Д. Гарібальді. Після обіду пись
менник завжди спочивав, дуже 
любив чаювати. Одягався у про
стого крою темну одежу, зазви
чай ходив у чорному двобортно
му піджаці, у високій випрасу
ваній глухій сорочці з чорною 
краваткоюбантом. Навесні й 
восени носив круглого чорно
го бриля, влітку — такого ж фа
сону бриля солом’яного, взимку 
— смушеву шапку. Незмінним 
супутником Панаса Яковича 
взимку й улітку була парасо
ля, всякчас товаришував йому 
рудий брезентовий складений 
портфель, що його письменник 
холодної пори і в негоду чіпляв 
на ремінці через плече. Працю
вав удома так, що іноді, вже на 
світанку (годині о 3 – 4), дуже 
стомлений засинав. О 9ій годи
ні ранку щодня йшов на службу, 
несучи із собою повний паперів 
портфель.

Автор «Лимерівни»
У 1890 році Полтаву відвідала 

трупа Садовського. Захоплений 
грою М. Заньковецької, Панас 
Мирний підніс їй рукопис «Ли
мерівни» із присвятою. Подаро
вану п’єсу Марія Костянтинів
на зуміла провести за сприяння 
свого родича Катеринича через 
театральну цензуру, а в жов
тні 1891 року запросила Пана
са Яковича на прем’єру до Кур
ська. Письменник поїхати не 
зміг через службу, але у квітні 
1892 року Панас Мирний таки 
побачив свою п’єсу вже в Пол
таві. Лимерівну грала Занько
вецька. Вистава мала  великий 
успіх. Зворушений письменник, 
слухаючи овації, забув про свій 
припис не розкривати псевдо
німа і під вигуки публіки «Авто
ра! Автора!» піднявся на сцену. 
Перед здивованими очима пол
тавців стояв багатьом відомий 
полисілий, худий, засмоктаний 
«бомагами», трохи зніяковілий 
і розчулений колезький радник 
П. Рудченко. Заньковецька на
дягла на нього вінка.

Продовження. Поч. в №№ 7 - 10.

Із книги 
«Із вершин та низин» 

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

минулому номері газети публі-
кацію глав краєзнавчої книжки 
«Меди і полини історії» – відомо-
го чернігівського письменни-
ка, журналіста, краєзнавця Во-
лодимира Миколайовича Сапо-
на (20.07.1951 – 02.10.2017).

П’ять днів у Ніжині

Кінець грудня 1845 го та пер
ші дні нового року Тарас Шевчен
ко провів у селі В’юниці та Пере
яславі, де, незважаючи на хворо
бу, пише поетичні твори, зокрема, 
і безсмертний «Заповіт». А вже 12 
січня бачимо його на  традиційному 
балу в Тетяни Волховської у Мойсів
ці Пирятинського повіту. Тут поет зу
стрічається з багатьма своїми дру
зями і знайомими – Григорієм Тар
новським, Миколою Маркевичем, 
Віктором Забілою, знайомиться із 
князем Кейкуатовим – власником 
села Бігач неподалік Чернігова, та 
родиною Катериничів з Марківців 
Козелецького повіту.

Звідси вирушає в Ісківці Лубен
ського повіту – до Олександра 
Афанасьєва Чужбинського, який 
згодом залишить детальні спогади 
про відвідини Тарасом Григорови
чем Ніжина і Чернігова.

Отже, відкриємо ці спогади: «…
заїхав він до мене перед Масля
ною – блідий і  з поголеною голо
вою після недавньої пропасниці. 
Тоді він постійно носив чорну окса
митову шапочку. Я й не знав, що 
він лежав хворий за кілька верст у 
Переяславському повіті… Цього й 
останнього разу він заїхав до мене 
в Ісківці з метою запросити мене 
супроводжувати його по Малоро
сії; він мав намір перемальовувати 
старовинні речі по церквах та мо
настирях…»

По дорозі на Чернігів Шевченко 
і Чужбинський побували на ярмар
ку у Лубнах і не пізніше вівторка 19 
лютого були у Прилуках. Тут стався 
випадок, який не міг не занотува
ти Тарасів супутник: «В той час, як 
у Прилуках перепрягали нам коней 
– це було вночі, – на сусідній вули
ці сталася пожежа. Горіла вбога ха
лупа. Народ збігався, але гасили й 
допомагали здебільшого євреї, бо 
в халупі жив їхній одновірець. Ми 
також прибігли на  пожежу, і Тарас 

Григорович кинувся рятувати май
но погорільців. Він нарівні з інши
ми виносив різний мотлох, коли все 
закінчилося, виголосив промову до 
християнського населення, що дія
ло якось неохоче… Шевченко пал
ким словом докоряв присутнім за 
байдужість, доводячи, що людина 
в скруті й біді, хоч би якої була на
ції, хоч би яку сповідувала віру, стає 
нам найближчим братом».

Попереду був Ніжин, де поет про
вів не більше п’яти днів. Тарасові 
вже довелося бачити його навес
ні 1843 року, коли їхав до Качанів
ки. Найбільше місто губернії на той 
час налічувало понад 9 тисяч жите
лів, в ньому діяло два десятки цер
ков і два монастирі. Упродовж двох 
століть місто славилося своєю тор
гівлею, значна роль в якій належа
ла грецькій громаді – одній з най

чисельніших в Україні. Як колишнє 
полкове місто, Ніжин посів помітне 
місце в історії доби Гетьманщини. 
Зокрема, тут у 1663 році відбулася 
відома «Чорна рада», що згодом ля
гла в основу однойменного історич
ного роману Пантелеймона Куліша.

Та найбільш відомим для Тараса 
Шевченка Ніжин був відомим сво
єю гімназією вищих наук князя Без
бородька, відкритою 1820 року, в 
якій навчалося чимало його друзів 
і знайомих – Євген Гребінка, Апол
лон Мокрицький, Віктор Забіла, 
Нестор Кукольник, Василь Тарнов
ський, Яків де Бальмен, Олександр 
Афанасьєв Чужбинський… 

Зрештою, випускником гімназії 
був і Микола Гоголь, з яким Шев
ченко так і не познайомився, ви
словлюючи пізніше з цього приво
ду жаль, зокрема, в листі до Варва
ри Рєпіної: «Перед Гоголем должно 
благоговеть как перед человеком, 
одаренным самым глубоким умом 
и самою нежною любовью к лю
дям!» Ще навчаючись в Академії 
мистецтв він виконав ілюстрацію 
до повісті Гоголя «Тарас Бульба» – 
«Зустріч Тараса Бульби з синами», а 
у 1844 році написав вірш «Гоголю». 

Родом з Ніжина був Олексій 
Сенчило Стефановський, тут пра

цювали Іван Сошенко і Капітон 
Павлов. Згодом, на засланні, Шев
ченко не раз згадуватиме Ніжин 
у своїх повістях, зокрема, у «Близ
нецах» – білу хатинку «с садиком и 
цветничком, как раз против гречес
кого кладбища», «кондитерскую Не
миная», річку Остер.

Шевченко і Чужбинський приїха
ли до Ніжина в день відкриття Все
їднівського  ярмарку і зупинилися в 
готелі з колоритною назвою «Не ми
най», про який останній згадував: 
«Не минай», значить, не проїжджай, 
або не проходь мимо! Хитра назва! 
Втім, треба й те сказати, що для по
вітового міста і цей готель гарний: 
номери пристойні, хоча меблі не зо
всім зручні, а страви досить смач
ні».

Далі автор спогадів зазначає: 
«Приїзд Шевченка до Ніжина не 
міг лишитись таємницею. Двері 
наші не зачинялися, особливо нас 
відвідували студенти, і серед ін
ших М. В. Гербель, що був тоді на 
останньому курсі». На згадку про 
зустріч Тарас записав в альбомі 
дев’ятнадцятирічного  Миколи Гер
беля перші чотири рядки свого ві
рша «Гоголю»:

«За думою дума роєм вилітає,
Одна давить душу, 

друга роздирає,
А третяя тихо, тихесенько плаче
У самому серці, може, 

й Бог не бачить.»
Вдруге Шевченко й Гербель зу

стрінуться 1860 року в Петербур
зі. Саме тоді колишній ніжинський 
студент видав під своєю редакцією 
«Кобзар» Тараса Шевченко в пере
воде русских поэтов», де вмістив і 
власні переклади. Пізніше ця кни
га в доповненому і доопрацьова
ному вигляді ще двічі побачить світ, 
залишаючись аж до початку ХХ сто
ліття одним з основних джерел зна
йомства російських читачів з пое
тичною творчістю Кобзаря. Зберіг
ся і лист Шевченка до сина Миколи 
Маркевича  – Андрія, 1857 року, в 
якому він запитує: «Чи не зустрінеш
ся ти часом з Гербелем, переводчи
ком «Слова о полку Ігоревім». Воно 
хоч і зоветься Гербель, а такий же 
сірий хохол, як ми з тобою, молодий 
мій друже».

Цей «сірий хохол», нашадок швей
царського архітектора, запрошено
го Петром І до Росії, хоч і народив
ся в Твері, дитинство провів у міс
ті Шостці Чернігівської губернії, де 
його батько генерал лейтенант Ва
силь Гербель обіймав посаду на
чальника порохового заводу. 

Мабуть, відвідав Тарас Шевчен
ко і сам Ніжинський ліцей – такий 
статус тоді мала колишня гімназія. 
Як художника його цікавила там 
насамперед картинна галерея, яку 
з нагоди 25 річчя заснування на
вчального закладу подарував лі
цею його почесний попечитель О. 
Кушельов Безбородько. Ще влітку 
1845 року він повідомляв міністра 
народної освіти: «Я дарую ліцею 
картинну галерею, яку я придбав у 
різних містах Італії і Європи… Всьо
го 175 картин у позолочених рамах 
з умовою, щоб ці картини були роз
міщені у вільних залах будинку лі
цею і служили розвиткові хорошо
го смаку і залишались завжди влас
ністю цього навчального закладу».

Найповніше в галереї, що досі є 
окрасою Ніжинської вищої школи, 
представлено живопис епохи Від
родження. Значна частина картин – 
оригінали творів живописців болон
ської школи, однією з перших серед 
яких є «Нарцис біля джерела» Агості
но Каррачі. Центральну частину залу 
прикрашає полотно «Марія Магда
лина» пензля невідомого митця шко
ли Тиціана. В колекції чимало копій, 

виконаних учнями Рафаеля, 
Корреджо, Тиціана, Меке
ланджело, Перуджіно, Ваза
рі. Фламандський, і нідер
ландський живопис,  пред
ставлений роботами Брей
геля, Ван Дейка, Рубенса та 
інших.

Та повернемося знову до 
спогадів Тарасового супут
ника. «У четвер ми пішли  в 
Дворянське зібрання. Тут 
сталася невеличка приго
да. Хтось з начальствующих 
осіб не хотів було впусти
ти Шевченка на тій підста
ві, що останній був в окса
митовій шапочці, але цьому 
педантичному мужеві пояс
нили, що Тарас Григорович, 
хоч би в якому був убран
ні, робив честь своєю присутністю. 
Поет дуже сміявся з цієї пригоди».

Загалом Шевченка і його това
риша ніжинці зустрічали гостинно, 
нудьгувати не доводилося, особливо 
в товаристві «чарівної М. С .К., відо
мої тоді красуні в Малоросії, що ду
рила всім голови», пише Афанасьєв
Чужбинський. Мова йде про кача
нівську знайому Тараса Марію Задо
рожню, яка на той час жила в Ніжині, 
де її чоловік Андрій Кржисевич слу
жив поліцмейстером.

Згадуючи про перебування Шев
ченка в Ніжині, Афанасьєв Чуж
бинський розповідає про випадок, 
що трапився з ним в цьому місті 
і чудово засвідчив таку його рису 
як безкорисливість, бажання до
помогти кожному, хто потрапив у 
скрутну ситуацію.

«Як тепер пам’ятаю, прокинулись 
ми в суботу досить рано, і поки не 
прибули гості і нам ще не час було 
вирушати до знайомих, я хотів піти 
у крамниці купити деякі припаси, бо 
ми збиралися виїхати після балу до 
Чернігова і в такий спосіб заверши
ти Масляну. Виходячи з дому, я про
сив Шевченка приготувати чай.

– Не хочеться мені уставать, – 
промовив він, – щось я утомив
ся, так би й кабанував цілісінький 
день. Нехай приносять самовар, а 
прийдеш – сам в зробиш чай. Я по
годився і вийшов.

Повертаюся хвилин через двад
цять. Тарас Григорович  був одяг
нений. За столом сидів якийсь юн
кер, пив чай і підливав собі у склян
ку рому з карафки, поданої послуж
ливим номерним.

– От нам Бог і гостя послав, – 
сказав мені Шевченко.

Юнкер вважав за потрібне від
рекомендуватися мені. До нас час
то приходили відвідувачі, але коли 
я глянув на цього, в мене виникла 
якась темна підозра, що відвіду
вач цей з’явився до нас, власне, 
не через бажання познайомитись з 
українським поетом, а з іншою ме
тою. Але я намагався бути якомога 
привітнішим. Юнкер розповів кіль
ка анекдотів, давно вже відомих, і 

коли не залишилось більше рому, 
він, голосно гукнувши номерного, 
наказав подати ще карафку. Мені 
це не сподобалось і непокоїв мене 
не зайвий полтиник, а перспекти
ва бути в товаристві з невідомим 
суб’єктом, який після закінчен
ня другої порції рому міг стати не
стерпним. Напившись чаю, юнкер 
відкликав Шевченка набік і щось 
шепотів хвилин зо дві, потім роз
кланявся і вийшов.

– Дай мені три карбованці, – 
сказав мені несміливо Тарас, див
лячись на мене з своєю добродуш
ною посмішкою, і по обличчю видно 
було, що він готовий розсміятись.

– Певно, тому? – спитав я стиха, 
показуючи на двері.

Він махнув рукою. Я вийняв гро
ші. Шевченко взяв шапку і вийшов. 
Повернувшись, він розповів мені, 
що юнкер, увійшовши до нас у но
мер і відрекомендувавшись, при
знався йому, що програв казенні 
гроші і просив позичити п’ять кар
бованців, не повернувши яких, він 
міг мати великі неприємності. Та
рас Григорович по доброті душев
ній поставився співчутливо до цьо
го молодого хлопця і обіцяв допо
могти, а поки що запросив напи
тись чаю. Та коли гість, осушивши 
карафку рому, зажадав другої, 
то, незважаючи на таке похваль
не служіння Бахусу, Тарас вирішив 
зменшити пожертву і дав три кар
бованці. При цьому тільки жарто
ма попросив, щоб я не розпові
дав В. О. Закревському, який міг 
образитись за таку байдужість до 
справжнього мочемордія. Він ніко
ли не відмовляв тим, що просили, 
а бували часи, коли в нас спільний 
капітал зменшувався до кількох 
гривен. Тарас Григорович завжди 
брав дрібну монету для подання 
милостині. Співчуття до злиднів і 
горя інших приводило його іноді 
до найнаївніших сцен, і це ще біль
ше вабило кожного до його осо
би. Правда, після нахабного обма
ну, коли він позбувався останніх 
грошей, він сердився і давав сло
во бути обачнішим; але яке небудь 
нове жебрання, спритно скорчена 
міна, жалібний голос – і Тарас не 
витримував. Певна річ, поважаю
чи таку його рису, я ніколи не казав 
йому про це, бо не влаштовувати ж 
слідство – варто чи не варто пода
вати милостиню; але багато знайо
мих із співчуття радили Шевченку 
берегти свої фінанси.

– Я й сам знаю, – відповідав 
він, –  та нехай лучче тричі одурять 
мене, а все таки учетверте подам 
тому, хто справді не бачив, може, 
шматка хліба».

Того ж суботнього дня після балу 
Шевченко і його товариш виїхали з 
Ніжина в напрямку Чернігова, «де 
сподівалися побачити цікаву старо
вину».

Тарас Шевченко

Микола Гербель

Афанасьєв-Чужбинський
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Архівне фото початку ХХ століття. 
Чернігів. Михайло Коцюбинський 

серед чернігівської інтелігенції, просвітян, колег по роботі

Михайло Коцюбинський 
про театр і кіно

Коцюбинський був 
справжнім естетом, 
глибоким знавцем і 
шанувальником 
як народної, так і
класичної музики, 
театрального мистец-
тва і кіно. У юнацькі 
роки він сам залюбки 
грав у аматорських 
виставах, пізніше це 
захоплення передало-
ся його дітям.

27 лютого 1907 року (за ст.ст.) на 
запрошення Михайла Михайловича 
до Чернігова приїхав Микола Лисен
ко і дав концерт з участю відомого 
українського співака, педагога Київ
ської музичнодраматичної школи О. 
П. Мишуги та його кращих учениць. 
На святі музики у «Дворянському зі
бранні» була присутня вся родина Ко
цюбинських.

Відвідини вітчизняних і закор
донних музеїв і театрів збагачува
ли творчу натуру Михайла Коцюбин
ського. Богдан Лепкий, професор 
Ягеллонського університету (Кра
ків, Польща), талановитий літера
тор, критик і перекладач, згадував, 
як 1905 року в Кракові з Михайлом 
Коцюбинським він побував на ви
ставі місцевого драматичного теа
тру. Ролі виконували провідні поль
ські актори К. Камінський, С. Висо
цька, Л. Сосновський (Сольський) та 
ін. Михайло Михайлович був у захва
ті: «Ох і грають! Наші побутовці не гір
ші артисти, але, коли би ви побачили 
Заньковецьку! Боже ти мій! Невже ж 
може бути більша артистка від неї? 
Це не гра, це переживання, такі мо
гутні, сумні або й веселі, що їх не за
будеш ніколи».

Дружина українського письменни
ка і журналіста Осипа Маковея Оль
га назавжди запам’ятала тепле спіл
кування з Михайлом Коцюбинським 
у Відні на початку червня 1909 року. 
У Віденській опері тоді виступала во
лодарка колоратурного сопрано, ві
дома у Європі співачка Зельма Курц. 
Під час антракту до подружжя Ма
ковеїв підійшов Михайло Коцюбин
ський. Після театру «…за вечерею 
між обома письменниками пішла 
щира приятельська розмова, яка за
тягнулася в ніч надовго… Говорили 

на найбільш цікаві тоді теми нашої та 
світової літератури. Згадували також 
і про домашні буденні справи…» (О. 
Маковей. У Відні).

16 лютого 1912 року М. Коцюбин
ський пише дружині з острова  Капрі: 
«Приїздив Шаляпін. Приїхав яхтою з 
МонтеКарло, де він тепер співає… 
Весь час він то розказував (дуже гар
но, художньо говорить), то знайомив 
нас з новою оперою «Хованщина». 

Грамофонні записи романсів у ви
конання Федора Шаляпіна любили 
слухати рідні Михайла Коцюбинсько
го.

Добра їхня приятелька Т. Шкур
кінаЛевицька у спогадах «Про по
дружжя Коцюбинських» писала, як 
вони втрьох з Михайлом Михайло
вичем і Вірою Устимівною, користу
ючись відпусткою 1901 року, їздили 
до Москви і Петербурга: «Цілими дня
ми ми ходили по музеях, щовечора 
бували в театрах. Михайло Михайло
вич надзвичайно цікавився літера
турним життям столиці. Повертаю
чись додому, зупинились у Москві 
в приятеля Михайла Михайловича. 
Пам’ятаю, з яким захопленням ста
вився М. Коцюбинський до молодо
го тоді ще Художнього театру (МХАТ). 
Особливе враження справила на 
нього вистава «Доктора Штокмана» 
(за Г. Ібсеном).

Далекого 1898 року, тяжко працю
ючи в редакції Житомирської газети 
«Волинь», Михайло Михайлович мав 
небагато розваг: «Так мене кортить 
піти нині до театру подивитися сіне
матограф, що приїхав до Житоми
ра лише на оден сеанс. Я ніколи не 
бачив – і, може, зважуся піти, якщо 
впораюся до 8ї години» (М. Коцю
бинський. Лист до В. Коцюбинської, 
13 лютого 1898 року).

У липні 1909 року письменник по
відомляв знайомим і В.  Коцюбин
ській про свою нову зустріч із мисте
цтвом кіно: «Ми з Горьким попали в 
сінематограф і нас будуть показува
ти. Може, колись і в Чернігові пока
жуть. Кумедна історія».

Наступного 1910 року Михай
ло Михайлович з родиною у новому 
Чернігівському кінотеатрі «Міраж» 
переглянув хронікальний фільм, до 
якого увійшли ті самі пам’ятні кіно
кадри.

Тетяна КУЗНЄЦОВА, 
завідуюча відділом  

Чернігівського 
музею-заповідника 
М. Коцюбинського

Михайлина 
Коцюбинська

18 грудня знаній літературознавиці, відомій 
громадській діячці-шістдесятниці, племінниці 
Михайла Коцюбинського Михайлині Коцюбин-
ській виповнилося би 90 років.

Вона була почесною докторкою Національного 
університету «КиєвоМогилянська академія». Ла
уреаткою Національної премії України імені Тара
са Шевченка (2005) за збірник літературнознав
чих праць «Мої обрії», Премії імені Василя Стуса 
(1994), Чернігівської обласної премії ім. М. Ко
цюбинського (2003), Премії імені Олени Теліги 
(2001), Літературної премії імені Олександра Бі
лецького (1993), премії ім. П. Куліша, кавалером 
ордену княгині Ольги ІІІ ст. (2006). Заслужена ді
ячка науки і техніки України (2001).

Михайлина Хомівна Коцюбинська народилася 
18 грудня 1931 року у Вінниці. І, як згадувала вже 
пізніше М. Коцюбинська, саме у тій кімнаті, де на
родився й класик української літератури, але за 67 
років до цього.

1935 року разом з батьком Хомою Михайлови
чем (молодшим братом письменника) та матір’ю 
Катериною Яківною перебралася до Чернігова, 
де було засновано літературномеморіальний 
музей Михайла Коцюбинського, а її батько став 
першим його директором. 1941 – 1944 рр., під 
час війни, була разом з батьками та музеєм у 
евакуації в Уфі (Башкортостан). 

1949 р. із золотою медаллю закінчила Черні
гівську школу № 41 (нині – ЗОШ № 17). Того ж 
року вступила до філологічного факультету Київ
ського державного університету. 

Після його закінчення й у останні роки свого 
життя Михайлина Хомівна працювала в Інституті 
Літератури НАН України. Протягом 60 – 80х ро
ків піддавалася утискам з боку влади через під
тримку дисидентського руху в Україні, і зокрема 
за підтримку протесту проти утисків української 
інтелігенції під час перегляду фільму Сергія Пара
джанова «Тіні забутих предків» 1965 року. Після 
цього Михайлина Коцюбинська була виключена 
з КПРС та згодом звільнена з роботи у Інституті 
літератури НАН. 

Михайлина Коцюбинська захищала як могла 
Василя Стуса, будучи свідком на судовому проце
сі проти нього у вересні 1980 р. Майже 20 років її 
ніде не друкували. Почала видаватися лише 1987 
року, під час так званої Перебудови у СРСР. Член
киня Спілки письменників України з 1989 року. 

Її перу належать книги «Образне слово в літе
ратурному творі», «Література як мистецтво сло
ва», «Етюди про поетику Шевченка», «Зафіксо
ване і нетлінне», «Мої обрії», «Книга споминів». 
Вона була редакторкою та консультанткою однієї 
з найпотужніших наукових праць Чернігівського 
літературномеморіального музею М. Коцюбин
ського –  чотиритомного видання «Листів до М. 
Коцюбинського». Була упорядником багатотом
ника творів Василя Стуса. Авторка статей, есе
їв, спогадів, критичномемуарних розвідок про 
В. Стуса, І. Світличного, З. ҐеникБерезовську, П. 
Тичину, Є. Сверстюка, Н. Суровцеву, Б. Антонен
каДавидовича. Володіючи особливою інтуїцією, 

відчула всезростаючий інтерес до художньої до
кументалістики як до самостійного мистецького 
явища і всебічно проаналізувала цей специфіч
ний вид словесної творчості. 

Ретельно вивчала спогади, щоденники, епісто
лярії письменників. Опублікувала листи В. Стуса, 
Олександра Олеся, Олега Ольжича, В. Стефаника, 
В. Вовк. Брала активну участь у громадську житті.

2008 року стала почесним доктором НаУКМА.  
Останнім часом працювала над десятитомником 
творів В'ячеслава Чорновола. 

Згасло земне життя, яке «було аргументом сво
єї філософії» (ці слова Альберта Швейцера часто 
повторювала Михайлина Коцюбинська). З ньо
го, як із підручника, можна було вивчати, що таке 
свобода і сила духу, вірність правді й любов до 
України. А ще ота особлива її риса, про яку вона 
сама згадала, виступаючи 2004 року перед ви
пускниками Українського католицького універ
ситету: «Внутрішня свобода допомагає виробити 
прямоходіння і прямостояння…». Вона стояла так 
рівно і впевнено, що на неї багатьом легко було 
спертися, до неї прихилитися. 

Згасло земне життя, яке дало багато плоду. 
Блискучий літературознавець та есеїст, Михайли
на Хомівна написала немислимо багато дослід
ницьких статей –немислимо, бо як можна було 
встигнути стільки написати за життя, сповнене 
задухою цькувань, відчаєм втрат, роками виму
шеного мовчання! А останніми роками вона пи
сала всупереч хворобі й постійному болю. Вона 
виробила свій власний стиль – точно вивірений, 
ретельно огранений, дбайливо викоханий, – що 
його не сплутаєш з іншими. Щоб у цьому переко
натися, досить перегорнути «Етюди про поетику 
Шевченка», «Зафіксоване й нетлінне» та двотом
ник «Мої обрії», який увібрав, за словами Михай
лини Коцюбинської, «усе гідне, як на мене, уваги 
з мого майже півстолітнього наукового доробку». 

Її ім’ям пишалися книговидавці та редактори 
журналів, навчальні заклади, де вона читала свої 
лекції,  Національний університет «КиєвоМо
гилянська академія», почесним доктором якого 
вона стала. 

На жаль, 7 січня 2011 р. вона відійшла в інший 
світ. Того ж року на фасаді Чернігівської ЗОШ № 
17, де вона навчалася протягом 1947 1949 ро
ків, встановлено меморіальну дошку. 2012 р. у 
видавництві «Дух і Літера» вийшла книга спога
дів про Михайлину Хомівну «У мерехтінні найдо
рожчих лиць» під редагуванням Елеонори Соло
вей. Також за сприяння професора Кам'янець
Подільського університету п. Олега Рарицького у 
селі Оринині на Хмельниччині було перейменова
но одну з вулиць на честь Михайлини Коцюбин
ської.

Пам'ять про Михайлину Хомівну Коцюбинську, 
цю славетну особистість залишиться навіки у на
ших серцях!

Ігор КОЦЮБИНСЬКИЙ, 
директор Чернігівського 

літературно-меморіального Музею 
Михайла Коцюбинського
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Іван БАГРЯНИЙ

В сутінках

Адміністратор цукроварні, при
садкуватий Ігнат Соломонович, і 
завполітосвітою заводського ком
сомольського осередку, чубатий 
Андрій, приїхали в нове підшефне 
село Бобрик читать лекції. Одна му
сила бути по агрономії, друга про 
міжнародне становище — обидві з 
діапозитивами. 

Коли біля хатичитальні спини
лась на всім скаку пара вороних, 
сонце спускалось в рожевуватий 
туман над далекими хребтами сіль
ських хат. З брички злізли запилені 
шефи, поторсали замок біля запер
тих дверей, обійшли читальню кру
гом, постояли нерішуче. 

— Ей, хлопчику! — Хлопчик си
дів і порпався в пилу між коліями, 
як горобець. — Ти що, на дощ куря
ву збив? Піди та поклич завідуючо
го читальнею або кого з сільради, 
та хутенько. 

Хлопчик підсмикнув штанці і 
стрімголов залопотів гарбузами че
рез город. 

— Січас… 
Андрій зняв карбідовий чарівний 

ліхтар, коробки з діапозитивами і 
розставляв все на ґанку. 

— Що, Ігнате Соломоновичу, 
озброїмось терпінням… 

— Хехе, Андруша, озброїмось, 
якщо хвате… 

Ігнат Соломонович тільки вчо
ра видужав, десь там у нього роз
лилась була жовч, а від того ще 
й сьогодні білки стомлених очей 
по кутках трохи жовті. Він зморе
но розіслав брезентовий плащ на 
ґанку і ліг горілиць. Флегматичний 
зроду, умів він бути спокійним за
вжди, і зараз ось почекає хвилину
дві, сяде на бричку і чкурне назад. 
А поки що уставивсь очима в хащі 
хмелю над ґанком, довгий ніс його 
поводив ніздрями як крилами і за
спокоївсь. 

— Я чекаю. 
Андрій розтягнувся на шпориші і 

мовчки розглядав тези. 
— А знаєш, сьогодні неділя і лю

дей мусить бути багато. 
— Подивимось… А от як їх зі

брать? 
— Пхе, їрунда, зберемо, ось при

йде завхач.
— Ммм…— Ігнат Соломонович 

ловив мух,— иш, чорт… гідра контр
революції, ти жигать, ось тобі…— 
ловив, а задушити було ліньки, і він 
пускав назад. 

Андрій взявся далі за тези. Над 
дерев’яною, наново побіленою 
церквою з писком крутились щурі. 

Минуло кілька хвилин. 
З реготом із гарбузів вилетіла 

юрба хлоп’ят. 
— Нема, нема… 
— Тю, кого нема? 
— Завідуючого нема, ми пішли, 

а він поїхав до міста ще вчора… А 
сільрада заперта… 

— Гм… Ігнат Соломонович, чуєш? 
І що ми будемо робить? 

— Хехе. Хлопці, а як у вас збира
ють людей? Ну, на збори, на сходку, 
чи що? 

Хлопці терлись і не знали, як у них 
збирають людей.

— Ну, як от у вас, наприклад, лек
ція чи що там, ну мітинг? 

— А хтозна… 
— От їйбо, та бувають же у вас 

збори… 

Ігнат Соломонович аж упрів, а 
хлопці всетаки не знали, як у них 
збирають людей. 

— От їйбо, та ніде нікого з дорос
лих… Де хоч ваші люди? 

Тут хлопці знали і кинулись напе
ребій. 

— Всі на полі… жнива… ну, так 
сьогодні ж неділя, треба… 

— Треба… А культуру не треба? 
Андрію, хіба ми дурно приїхали? 
Скликать! 

— Звісно, скликать, — і гарячий 
Андрій кинувсь був уперед та спи
нивсь і почухав потилицю — куди? 

Сільрада замкнена. От закавика. 
На ґанку черідкою виставились ліх
тар та коробки з діапозитивами, 
оглянув їх і сів безпорадний.

На щастя, підвернувсь вертлявий 
хлопчисько. І бувають же такі роз
битні діти. 

— Дядю, у нас як на збори, так 
дзвонять… Дзвоном скликають… 

— Ааа… Андрію, чуєш? Розко
пать. 

— Прравильно, веди до дзвона
ря. 

— До дзвонаря… до дзвонаря… 
І ціла валка дітвори з Андрієм по

середині зникла в хмарі збитого 
пилу, як череда. 

Ігнат Соломолович умостився і 
терпляче ждав на ефект. 

Поки Андрій гукав у двері сто
рожки, пронирливі, запобігливі 
хлоп’ята відхилили незамкнені чо
мусь важкі двері на дзвіницю і вже 
ганяли по бантинах горобців. 

Старий дзвонар, він же й сторож, 
зрештою виліз. Був це кривий чер
нець Павлін. Як зачув, чого від ньо
го хочуть, замотав злякано головою 
в дрібненьких кісках, продираючи 
заспані очі і шмаркаючи сизим но
сом. 

— Як? Та то ж ґвалт… Що ви? 
Андрій вибачливо розводив ру

ками. 
Раптом дзвонар, як ошпарений, 

рвонувсь до дзвіниці — зобачив 
хлопців. 

— Що? Що ви робите, суккини 
сини? Що ви робите? Пррриб’ю. 

І за хвилю його милиця та лайка 
стугоніла по сходах. Хлопці метну
лись аж на самий верх. 

Андрій вибіг з огради, став на ви
гоні перед церквою, задрав голову 
і стежив за оказією. 

Там заверещало не своїм голо
сом — одного насів, значить. Двоє 
з’явились і перелякано забігали, як 
миші, аж зверху на помості, плута
лись у віжках під дзвонами. 

Один побачив внизу Андрія, зга
дав, чого зліз, схопив віжку від най
більшого дзвона, що в нього дзво
нять раз на рік і то на велике свято, 
розгойдав і… Раптом, як на Велик
день, в розгон у найбільший дзвін: 

— Бов. 
Надвечірню тишу тіпонуло за пе

тельки… 
— Боввв! — як з гармати. 
Ігнат Соломонович здригнувся, 

коли вдарив дзвін, а коли вгледів, 
як летіли ошалілі громадяни села 
Бобрика — на полудрабках, охляп 
на конях, а, крім вершника з люш-
нею, ще був або хомут перекруче
ний догори розмотаною супонею, 
або сідьолка збоку, — як мчали 
на возах і пішки старі й малі, баби 
й діди, покинувши печене й варе
не, з дому й з поля. Один промчав 
з косою й з мантачкою замиленим 
конем, на коні були наритники і не 
було обротьки, вчепившись в холку. 

Коли побачив… 
Ігнат Соломонович скочив на 

бричку, шарпнув коней і за мить 
мов у воду ринув. 

На ґанку рядочком лишились — 
карбідовий ліхтар і коробки з діапо
зитивами. 

— Держііть! Злодія держіть! 
— Бий його — морду бий… 
Андрій стояв серед вигону біля 

стовпа і спокійно спостерігав бата
лію. Дивно, на кого вони так напи
рають. Вже й націю опреділили. Ди
вувався, доки не зрозумів, що вся 
ота стихія суне на нього, а зрозумів 
— усередині щось йокнуло і заще
міло. 

Кремезний багатій Сміян нале
тів конем і, рикаючи, замахнувсь 
на всю душу люшнею, мов булавою, 
Андрій відхилився, ззаду хтось під
тримав вилами, але не проколов — 
люшня вдарилась об стовп і розле
тілась в щепки. 

— Стій! — Це Андрій. 
— Ага, кричиш… 
— Сюди його… самосуд йому! 
Андрій спочатку храбривсь, та, 

побачивши, що непереливки, роз
терявсь: 

— Товариші… Громадяне! 
– Що він там шабаршить, в харю! 
— Бииий їііх!. 
Сміян налітав, мов кібець. 
— Підожди, Сміяне, не втече, до 

розправи його, порядок треба, а по
тім і в пику… 

Дзвонар Павлін плигав на мили
ці і, запінений, всім розповідав про 
«бандитський наскок». Обуренню не 
було меж. 

— Як, ми на полі, а нас ґвалту
вать, а потім гробить? Ааа… Так 
бий же його, бий! 

— Стій, не напирай, слова про
сить. 

— Товариші, та дайте ж слова,— 
зринув зрештою з хаосу Андріїв го
лос, що серед юрби, мов серед яр
марку, посувавсь разом до сільра
ди. 

— Нікоторого слова. 
— Дать слово? 
— Не треба…
— Говори!. 
Сміян придививсь до Андрія і… 

впізнав. 
— Ааа,— давня злість перевер

нула печінки. Давно то було. — Я ж 
тобі… пригадаю! 

Наперли на сільраду. Сільрада 
зачинена. Коли Андрій опинивсь 
на ґанку і глянув навколо, комашки 
полізли поза шкірою: весь величез
ний вигін гетьчисто запруджений 
людьми, і ще йдуть, біжать з усіх за
улків, захекавшись. 

А надворі сутеніє. 
Прибіг переляканий секретар (як 

з неба впав), упізнав Андрія і біль
ше перелякався. 

Андрій почав був говорити, роз
палюючись і звично входячи в 

ролю, як на мітингу. Юрба зашика
ла, притихла, та тиша не втрима
лась, раптом лопнула, і зчинивсь 
знову, тепер уже утроений, лемент. 
Полетіло каміння, зовсім близько 
вдаривсь і розбив шибку кийок… 

Секретар хапливо відімкнув две
рі і пхнув туди Андрія — бідняга вле
тів навзнак. 

— Не напирай… товариші, стой! 
— Пустии! 
І секретар не стримав — ціла 

юрба ввалилася слідом. 
При каганці в сільраді засідає 

дивний «трибунал» — кілька найза
можніших — хазяїв, що вдерлись на 
чолі зі Сміяном, і вузлуватий, зляка
ний секретар сільради. З «началь
ства», як на гріх, нікого… 

Спочатку сидять мовчки. Груня 
зі Сміяном, важко дихаючи, витрі
щилась на свою жертву — зудить у 
руках. Секретар знає Андрія — ком
сомольця, завполітосвітою, але в 
чому тут річ? 

Напружена тиша. 
Величезні волохаті тіні колишуть

ся по стінах, по стелі. 
На дворі шумить, як море, юрба і 

гупає в двері. У вікна витріщились 
десятки пар очей. 

Андрій сидить окремо на столі і 
демонстративно дриґає ногами, а в 
самого душа не на місці. 

— Тут телефон є? 

— Що? Я тобі нателефоную, я 
тобі… — Сміян схопився, потім 
сів… 

Суд почався. Верховодить Сміян. 
Помацки, не знаючи, в чому суть, 

секретар почина вигороджува
ти Андрія. В’яже незграбно мову в 
узли. Се й те… це гарний юнак, ком
сомолець… 

— Га, комсомолець… тим гірше 
для нього: бандит він, довольно. 

Андрій перебив і спокійно почав 
розповідати, в чому справа… 

— Що, що ж ти брешеш, сучий 
син, ану дзвонаря сюди, дзвонаря 
давай. 

Пустили героя вечора, дзвонаря. 
А на дворі юрба шумить, хтось про
бує виставити двері. 

Проти монаших доводів кривого 
Павліна та проти аргументів Смія
на, скріплених матом і грюком кула
ка об стіл, всякі виправдання без
силі. Та Андрій і не виправдувався. 
Ушнипивсь понуро поглядом у Смі
яна. 

Десь він цього «креза» за
пам’ятав… Ага, 20ий рік… розвер
стка… Он як… Угуу… 

Тепер Андрій не виправдувався, 
бо добре знав, що не поможе, що 
сьогоднішній випадок лише зачіп
ка. Так, так… корінь зла десь там… 
коли він із братвою тут розкула
чував… Скільки років пройшло, а 
впізнав Сміян. О, хіба він коли за
буде, ніколи. Хіба вмре… 

Андрія щось питали, але він не 
чув, втягнувшись у спогади. 

…О, ніколи вони не забудуть цьо
го… 

Ніби стверджуючи останнє, Смі
ян грізно наблизився і взяв за пе
тельки. 

— Ну? 
— Не руш! 
— Нна… 
Важка груба долоня вдарила в 

лице. Андрій рвонувся, напружив
ся, як кішка для скоку, але враз 
руки опали, мов віжки, засунув їх 
глибоко в кишені. Бачив своє без
силля і кипів. Одступив крок до две
рей.

— Пустіть… пустіть мене до лю
дей… 

Сміян і другий загородили дорогу. 
Андрій налазив, тримаючи руки в 
кишенях. 

— Геть… 
— А… ти револьвер… викинь! 
Андрій не виймав рук із порож

ніх кишень. 
— Пусти…— Він був готовий на 

все. 
Сміян намацав ззаду стілець і 

скрипнув зубами… 
— Викинь… викинь! 
— Геть! — Розмахнувся Сміян… 
Раптом погас каганець. Замету

шилися. Знадвору хтось вибивав 
шибки. 

Коли засвітили каганець, Ан
дрія і секретаря сільради не було, 
і всі двері замкнені. 

Сміян і його приятелі замкнули 
в собі гнів. Резолюція була корот
ка: 

— Піймать гада. 
На дворі Сміян лютував: 
— Хто в нас пале… хто в нас 

краде… хто коней воде… 
Сліпе, глухе обурення стверди

ло правоту його слів. 
— Він не втече, він не втече, ми 

йому… — нахвалялись п’яні Єв
лампієнки, діти «порядного» бать
ка, шибайголови. — Ми на всіх ву
лицях… Гей, хлопці, — зібрали ка
галу подібних собі і пішли. 

Людям, особливо молоді, ради 
свята не хотілось розходитися. Зі
йшлися у балачках та з кумою, той 
зі сватом. Ґвалт помалу вщух. По
обсідали канави та колодки. Ді
вчата лузають насіння. 

— Розходьсь, розходьсь… пред
ставленія не буде, не буде, — жар
тував веселий чередник Микита. 

— Е, дядьку Микито, вже було… 
— От так… з вашою чередою, як 

я через неї та приставлєніє проґа
вив. 

Жарти, сміх. Розходились. Ли
шалась молодь. 

Андрій, крадучись, добрався ку
щами з секретарем сільради до 
нього додому.

Секретаря звали Никанором. 
Раніш він був слюсарем на цукро
варні. 

Коли погасло світло, а погас
ло воно не само, Никанор мер
щій відімкнув двері в другу кімна
ту, шепнув Андрієві, і вони зникли. 
Пробравшись через другий вихід 
у садок, потім кущами і ось вони 
тут, дома. 

— Ну, Андрій, або пан, або про
пав. — Никанор у пітьмі дістав за
пилену карабінку, обойму патро
нів, мисливську рушницю. — Ви
бирай, заряджай. 

У самого руки трусились. 
Розкуражена перелякана дру

жина Никанорова схопилася, за
світила лампу і вкрутила — світ 
ледве блимав. Сама сіла на ліжко
ві, біла, як крейда, в самій полот
няній сорочці. 

Зарядили хлопці і довго прислу
хались до найменшого руху. 

Тиша аж дзвенить. Андрія розі
брав сміх, стало чудно. 

— Чого ти? 
— Хха, яка це все кумедія, мов 

у театрі… Ет, дурниця. Знаєш, Ни
каноре, я піду: вони вже давно, 
мабуть, розійшлися. 

Щось рипнуло, принишкли. 
Стукнуло нерішуче в вікно. Жін

ка мерщій погасила світло. 
Тиша. Знову стук. 
— Хто? 
— Я. 
— Та я, Ларин… 
— А, Іван, ти… Зараз. 
Відкрив. Засвітили світ. Ввій

шов стривожений Ларин, комсо
молець, товариш Андріїв,  необте
саний, але щирий. 

— Ти тут, хоххо… а я думав — 
капут. Там, брат, на тебе засідки 
всюди. — Потім спохвативсь: — 
А знаєш, за мною, здається, весь 
час слідили Євлампієнки з ора
вою. 

Під вікнами зашелестіло. Ника
нор збентежився: 

— Гаси. 
Тиша. Хвилина, дві… 

Іван Багряний – літературний псев-
донім, справжнє ім'я – Лозов'яга 
Іван Павлович (19.09 (02.10) 
1906, м. Охтирка нинішньої Сум-
ської області – 25.08.1963, м. Но-
вий Ульм, Німеччина). Видатний 
український письменник, політич-
ний і громадський діяч, зазнав ста-
лінських репресій у 1930-ті роки. 
1945 року змушений був емігрува-
ти з СРСР. У ФРН ним  були напи-
сані відомі романи «Сад Гетсиман-

ський», «Огненне коло», «Тигролови», численні поезії, опові-
дання, п’єси. Друкуємо одне з оповідань письменника.
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Канадсько-Український 
бібліотечний центр запрошує

Ніде нічого. Андрій не ви
тримав, незручно за Ника

норову сім’ю. 
— Ану його к чорту, ждать отак, 

ніби курка в хворості, я піду: та й 
тобі, Никаноре, безпечніше буде, в 
тебе ж жінка, дитина… Та й взагалі 
це дурниця, ну хто посміє? Я пішов. 

Никанор пробував перечити, але 
й самому здавалось — так краще. 

Пішли. Ларин проводив. 
За левадами на краю села Андрій 

простився з Іваном. Посміялися 
трохи з оказії і розійшлися. Андрій 
пішов просто на шлях до млинів. 

Ніч ні темна, ні видна. Місяць 
червоний і здоровий, мов діжа, 
тільки не сходив ізза далекого лісу. 
З річки тягнув вогкий холоднуватий 
вітер. Чорні млини порозставляли 
грубі руки і стояли трійцею обабіч 
дороги. 

Андрій ішов колією, збиваючи 
припаду пилюку, і спостерігав за ку
рявою. Інколи озирався набік, не з 
тривоги, ні, а так. Тривога уляглась, 
коли залишив останній перелаз. 
Ішов, згадував пережите за день і 

сміявся про себе. Зразу, опинив
шись за селом, стало так легко, ніби 
спав стопудовий тягар. Тепер хоті
лося крикнути на всі груди і побігти 
вибриком по сонній пилюці. 

Коли минав останній млин, озир
нувся. Раптом щось впало важке на 
голову і зразу ж із реготом на ньо
го насіли. 

Зразу град болючих ударів, потім 
кудись волокли за ноги — далі нит
ка пам’яті урвалась. Пекучі огненні 
кола і морок. 

…Липкий і тягучий морок. 
Ранком Ігнат Соломонович по

тягся в ліжку. Сміявся з учорашньої 
пригоди — як він безсоромно тікав, 
га.

— Хехе… Ну й лекцію вструг
нув, ледве коні донесли. От номер… 

жаль. Сором людям похвалитися, а 
то б, хехе. 

Ігнат Соломонович сміявся і не
терпляче чекав Андрія. Андрій за
ходив до нього кожного ранку. Тим 
більше сьогодні мусив зайти після 
такого вчорашнього (на його думку, 
надзвичайного) «казуса». 

— А ліхтаря забув… отакої, — 
тільки тепер згадав, що справді ліх
тар так і лишився на ґанку. 

— Туди, к бісу, треба когось поси
лати. Знову коня давай… Хоча, от 
дурень я, Андрій же там… 

Задзвонив телефон… 
— Так… Я… Що?. Що? 
Брови Ігната Соломоновича під

скочили вгору, рука трусилась, дру
га, що тримав нею широкі кальсо
ни, зробила непевний рух. 

Втратив всяку рівновагу… 
Не дослухав і кинувся мерщій 

одягатись.
Коли Ігнат Соломонович з’явився 

в лікарню, Андрій, тільки що приве
зений, лежав нерухомо… Ні лиця на 
ньому, ні вигляду… 

Без усяких ознак життя. 
Метушився лікар, метушилися се

стри зі шклянками і з ще чимсь. 
Ніяк не міг збагнути всього, що 

сталося… Потім до телефону і по
дзвонив: 

— Дайте міліцію… 
А потім ще дав розпорядження на 

конюшню — поїхати і забрати кар
бідовий чарівний ліхтар та діапози
тиви. 

Примітки щодо виділених слів: 

діапозитив — фотографічний зні-
мок на спеціальній прозорій плівці 
або склі, призначений для показу зо-
бражень на екрані за допомогою про-
екційного ліхтаря;  

полудрабок — бік возового ящика, 
утворений за допомогою поздовжніх і 
поперечних жердин на кшталт драбини; 

охляп — без сідла; 

люшня — дерев’яна деталь, яка 
зв’язує вісь воза з полудрабком; 

хомут — шийна частина кінської 
упряжі, що являє собою дерев’яний 
остов (кліщі), вкритий м’яким вали-
ком; 

супоня — ремінь, яким стягають хо-
мут, запрягаючи коня; 

мантачка — вузький дерев’яний 
плоский брусок для гостріння коси, 
укритий шаром смоли з піском; 

наритники — частина кінської 
збруї, що утримує хомут або шлею від 
сповзання на шию (під час спуску з 
гори і т. ін.); 

обротька (оброть) — вуздечка без 
вудил для прив’язування коня; 

карбідова лампа (ліхтар) — лампа, 
в якій як пальне використовують аце-
тилен, що утворюється внаслідок дії 
води на карбід кальцію; 

кібець — хижий корисний птах ро-
дини соколових, переважно з сірим 
або рудим пір’ям; 

крез — людина, що володіє вели-
чезними багатствами.

Іван БАГРЯНИЙ

В сутінках

Він переведений позаторік  у Чернігівську центральну 
міську бібліотеку ім. Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 22) і 
гостинно запрошує читачів, дослідників. Перед цим 20 років 
діяв у філії № 4  цієї бібліотечної системи, по вул. Одинцова, 
нині –  Захисників України. Цей Канадсько-Український 
бібліотечний центр у Чернігові —  один із перших таких 
центрів в Україні, відкритих свого часу українською 
діаспорою Канади.

Історія його така. У 1999му  
до Чернігова з Торонто в черго
ве приїхала доктор пані Марія 
ФішерСлиж, одна з відомих дія
чів української діаспори Канади. 
Як член Ліги українських мецена
тів пані Марія багато допомагала 
українській незалежній пресі, на
шим ученим, зокрема в  археоло
гічних дослідженнях гетьманської 
столиці Батурина. 

Марія Фішер-Слиж

Щороку пані Марія бувала в 
Україні, в тому числі як делегатка 
Всесвітніх форумів українців, за 
першої нагоди приїздила і до Чер
нігова, який їй дуже подобався.

Того разу пані Марія прибула до 
нашого міста від імені Товариства 
приятелів Канади ще з одним ак
тивістом цієї організації, пись
менником Степаном Горлачем. 

Гості завітали до редакції газе
ти «Сіверщина», видання обласної 
«Просвіти». На той час я вже кіль
ка років був редактором газети. 
Ми були знайомі з пані Марією не 
один рік до цього, як з читачкою 
газети, дружили аж до її смерті в 
Торонто  2012 року, на 90му році 
життя.

Гості  повідомили, що україн
ська діаспора Канади почала ці
кавий проект – створення в Укра

їні КанадськоУкраїнських бібліо
течних центрів. І одним з  перших 
міст для цього обрали Чернігів. 
Гості запитали, наскільки це ре
ально? Звичайно, як журналіст і 
просвітянин я всіляко підтримав 
цю ідею. Вийшов на обласну бі
бліотеку імені Короленка. Пере
дав єдину умову гостей: такий 
центр має функціонувати як окре
мий заклад, тобто його книжко
вий фонд не треба розпорошува
ти по різних бібліотеках.

На жаль, обласна бібліотека  не 
змогла виконати цю умову. Всім 
відомий красивий старовинний 
будинок  уже ледве вміщував го
ловну бібліотеку області. Шкода, 
що міська і обласна влада не під
тримали пропозицію керівництва 
бібліотеки –  зробити прибудову 
для її розширення.  

Тоді ми звернулися до Цен
тральної міської бібліотеки ім. 
Коцюбинського. Сподівання були 
на те, що вона має по місту по
над десяток бібліотекфілій, де й 
міг би розміститися такий центр. 
Тодішня директорка Марія Яків
на Мостова охоче  підтримала цю 
ідею. Центр розмістили у філії № 4 
міської мережі, на  тодішній вули
ці Одинцова. 

Доволі швидко Товариство 
приятелів Канади доставило до 
Чернігова весь чималий книж
ковожурнальний фонд. І ось 24 
вересня 1999 року Канадсько
Український бібліотечний центр  
урочисто відкрили. За участю 
представників Посольства Кана
ди в Україні, міської влади й пані 
Марії ФішерСлиж, яку проголоси
ли почесним фундатором центру.

Центр розмістився у великому 
читальному залі бібліотеки. Тут на 
стелажах розмістили тисячі  без
цінних книг – подарунок україн
ців Канади. Це художня літерату
ра, історія, філософія. Багато діа
спорних видань, які в радянські 
часи просто не могли були опу
бліковані в Україні, книги забо
ронених авторів – репресова
них письменників, політемігран
тів. Це Іван Багряний, Олександр 
Олесь, Олена Теліга, Євген Ма
ланюк, інші видатні письменни
ки. Є тут і знаменита Британська 
енциклопедія, в оригіналі, цьо
го багатотомника нема в жод
ній бібліотеці міста.  Або багато
томний енциклопедичний слов
ник англійською мовою, видання 
– НьюЙорк, 1959 – 1960 роки, 
енциклопедії і словники україн
ською мовою, інші цінні видання.

Продовжуючи тему історії Цен
тру, зазначу, що пані Марія
ФішерСлиж  постійно цікавила
ся роботою Чернігівського та ін
ших подібних центрів, які діаспо
ра Канади відкрила більш як у 
десятку обласних міст України. В 
наступні роки вона постійно при
їздила в Чернігів, інші міста, до
помагала цим Центрам. І далі до
лучався до цієї справи й Степан 
Горлач. Обоє вже в інших  світах, 
вічна їм пам'ять. Пан Горлач, ве
теран Другої світової війни. відо
мий письменник української діа
спори, педагог, помер 2018 року   
в Торонто у віці 97 років. Добру 
пам'ять вони залишили числен
ними справами для рідної Украї
ни, в тому числі і  створенням та
ких Центрів.   

Фондом Центру всі роки  корис
тувалися учні, студенти, викла
дачі, всі бажаючі. Тут проводили 
спільно з бібліотекоюфілією № 4 
різні заходи для читачів. Фонд по
повнювався дарунками українців 
діаспори. Наприклад,  кілька ро
ків тому додалася домашня біблі

отека Павла Пришиби, діяча діа
спори, яку по його смерті  родина 
подарувала Центру. 

Дарують сюди книги й читачі. 
Наприклад, чималу бібліотеку по
дарувала давня читачка Центру, 
відома чернігівська історик, кан
дидат наук Тамара Павлівна Дем
ченко.

Наступна директорка міської 
бібліотечної системи Ніна Іванів
на Власенко також постійно при
діляла увагу Центру. Так, завдяки 
її старанням міська бібліотека за 
програмою  «Бібліоміст» отрима
ла комп’ютерний клас – саме для 
цього Центру. Його також розміс
тили тут,  до послуг   всіх читачів.

Але кілька років тому над Цен
тром нависли хмари. Той чималий 
двоповерховий будинок бібліоте
ка (власне, три в одній – Канад
ськоУкраїнський  Центр, бібліо
теки для дорослих і для дітей) ді
лила  зі школою мистецтв. Здава
лося б, мирно могли  співіснувати 
книга, музика, живопис. Але  від
бувався якийсь «наїзд» саме на 
бібліотеку, щоб її потіснити й «урі
зати». Деякі чиновники від куль
тури чомусь вважали, та й дехто 
досі вважає,  бібліотеки  чимось 
другорядним. Хоч вони давно вже 
є не просто місцем книгообміну, 
а значно розширюють свої функ
ції, стають справжніми центрами 
культури і духовності. 

Але там, на Одинцова, кілька  
приміщень  у бібліотек було віді
брано, у тому числі два читальні 
зали, в одному з яких розміщу
вався  КанадськоУкраїнський 
бібліотечний центр. А далі його 
взагалі  «запхнули» в бічну, мало 
освітлену кімнату. Тут уже не ста
ло місця і для комп’ютерного кла
су, його довелося «розпорошити» 
по бібліотеках.

Далі чиновникам  від культури  
хотілося б ще «стиснути» бібліоте
ку для дорослих. Хоча тут  зали
шилися  лише кімнатаабонемент 
і невеликий читальний зал. А при 
бібліотеці  ж працюють  гуртки, 
клуби за інтересами.

Стало очевидно, що в таких 
умовах Центр уже працювати не 
може. 

Оновити його роботу й виріши
ла призначена на початку  2019 
року  на цю посаду директорка 
Центральної міської бібліотечної 
системи Людмила  Зіневич. 

Кандидат філологічних наук, ви
кладач вищої школи з багатоліт
нім стажем, відома громадська 
активістка, зокрема, керівник, 
викладач  волонтерського про
екту – Безкоштовні курси укра
їнської мови, вона перевела Ка
надськоУкраїнський центр в цен
тральний офіс системи. Короткий 
коментар директорки. 

— Людмило Василівно, оче
видно, це не просто переміщення 
Центру? 

— Так, з цим ми значно активі
зуємо його роботу. 

— Як працюватиме Центр? 
— Щодо часу роботи, то він по

вністю збігається з роботою са
мої центральної бібліотеки. Центр 
розмістився на її другому повер
сі. Йде  звичайна книговидача ви
дань читачам для користування 
вдома. Але деякі найбільш цінні, 
рідкісні видання, як це є в біблі
отеках, видаватимуться читачам 
лише для користування в читаль
ному залі. 

— Кого найперше запрошує 
Центр?

— Науковців, викладачів, сту
дентів, власне, всіх бажаючих. 
Адже у його фонді  зібрані дійсно 
цінні, рідкісні видання. Звичай
но, це буде не лише книговидача, 
Центр проводитиме різні цікаві 
заходи.  Ми вже створили сторін
ку Центру у Фейсбуці.

*    *   *
Центр запрошує всіх цінителів 

красного письменства, дослідни-
ків нашої історії, всіх бажаючих 
читачів. Він постійно поповнюєть-
ся. Наприклад, наша газета «Світ-
інфо» отримала посилку книг від 
українців Канади, з Торонто. Кон-
кретніше — від Суспільної Служ-
би  світового Конгресу українців. 
України. Це цікаві україномовні  
видання діаспори, зокрема, бага-
тотомна «Енциклопедія україноз-
навства», що виходила у 40 – 80-
ті роки під редакцією професора 
В. Кубійовича. Щира вдячність  за 
подарунок Суспільній Службі, на-
самперед її голові  – багаторіч-
ній читачці нашої газети пані Іри-
ні Ващук. Всі книги передано у  
Центральну міську бібліотеку ім. 
Коцюбинського, в її Канадсько-
Український центр.    

Петро АНТОНЕНКО

Степан Горлач
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Цитати з творів Прістлі: говорить автор і його герої 
Люди, які не люблять пліток, зазви-

чай не цікавляться своїми ближніми.

Ми повинні стерегтися помсти сво-
їх почуттів, що зголодніли,  цього за-
точеного в клітку озлобленого звірка.

Суспільство має таку молодь, на 
яку воно заслуговує. Як і політиків, і 
армію.

Чим вигадливішими є засоби спіл-
кування, тим менше ми спілкуємося.

У нашому світі змови більше не по-
трібні. Ми і без змов все зруйнуємо 
та розвалимо – на те у нас є наука та 
прогрес.

Пора вже зробити щось дурне. Не 
можна все життя бути тихим і розум-
ним, адже це жахливо, правда?

Він жив у епоху зневіри, а віри в 
себе не мав. З його світу було вигна-
но богів, але не вигнано демонів.

Справжня щирість – це щось на-
стільки глибоке, що таким шляхом її 
не домогтися, а будь-які напівправди 
рано чи пізно все одно вилізуть назо-
вні.

Знаєте, якщо людина дожила до 
мого віку, але, по суті, так і не почи-
нала жити, з нею відбувається одне 
з двох: або в нього повністю вмирає 
душа – а в Брікміллі повно людей, які 
фактично померли багато років тому, 
– або він починає ненавидіти життя, 
перетворюється на великого сірого 
щура, готового гризти все живе.

Він завжди схилявся перед літера-
турою, схилявся настільки глибоко, 
що не смів із нею познайомитися.

Ми надто багато часу витрачаємо 
на те, щоб брехати як словами, так і 
вчинками.

Я заради неї все зроблю – в межах 
розумного, звісно.

Все, створене уявою, має існувати 
десь у всесвіті.

Варто втрутитися жінці, як потім не 
знаєш, чим усе скінчиться.

Чого не побачать очі, те відчує сер-
це.

Голодно та нудно – ідеальні умови 
для роботи.

Її супутниці вистачило б і співчуття 
зітхання, але в машині зітхати марно, 
якщо тільки ви не робите це гучніше 
працюючого двигуна.

Більшість людей не отримує того, 
чого хоче, а все тому, що самі не зна-
ють, чого хочуть.

Міс Трант ненароком потрапила в 
кругообіг чужих життів, а це найказ-
ковіше місце на світі.

Я знаю, на чому тримається цей 
світ. Не на грошах, ні. На коханні! На 
двох серцях, що стукають в унісон.

Незважаючи на юний вік, юнаки 
стали досвідченими стратегами про-
ти жіночої цнотливості та розважли-
вості.

Саме цей безглуздий аргумент ро-
бить наше життя таким плоским, по-
хмурим. До біса це «що буде, якщо 
всі...» Час нарешті зрозуміти, що 
люди не можуть бути однаковими. 
Навіть у наш із вами час є люди, не 
схожі на всіх інших!

Краще в минуле не повертатися – 
це слизька стежка.

Ми, володарі Землі, тепер постійно 
намагаємося вбити час і зазвичай ту-
пим предметом.

Міс Метфілд не була гарною, але 
могла б бути, якби хтось постійно 
твердив їй, що вона красуня.

Ми повинні пам'ятати, що він  – 
дуже романтичний і невгамовний 
юнак, та ще й закоханий – словом, 
юний віслюк.

Всі жителі Браддерсфорду уважно 
розглядають один одного на предмет 
носозадирства, і якщо хтось дозво-
ляє собі більш-менш незвичайний 
вчинок, його ніс тут же піддається ре-
тельним вимірам.

Я завжди кажу: невідомо, що чекає 
на тебе за рогом. 

Звикай дивитися життю у вічі, на-
віть коли це гидко.

– Невже ви не любите розумних 
жінок? – Я не люблю з ними жити. Я 
волію, щоб розум був у мене.

Я на своєму місці, де хочу бути, і ро-
блю те, що хочу робити. І при цьому 
не знаходжу в житті нічого чудового.

Інтереси у мене широкі, навіть 
дуже, хоч і неглибокі.

Тепер ми живемо у світі оголених 
або напівоголених жінок, у світі рук 
і плечей, литок і стегон, що так час-
то виставляються напоказ, і таких 
засмаглих, що сама шкіра їх здаєть-
ся свого роду одягом; але коли жін-
ки були закутані з голови до п'ят, таке 
оголення  була приголомшливим од-
кровенням, ніби відбулося диво і ста-
туя ожила.

Я зрозумів тоді, – і досі вважаю, 
– що за рівних можливостей жінки 
кращі за чоловіків,  і лише видатні чо-
ловіки піднімаються до їхнього рів-

ня; зрештою ці видатні чоловіки одні 
тільки й здатні цінувати і любити жі-
нок, пересічні ж лише в окремих ви-
падках.

Вона так намагалася бути елегант-
ною, з таким аристократизмом потя-
гувала портвейн, що виглядала по-
вною дурепою.

Не треба розпочинати, коли не го-
товий договорити.

Джеральд Аткінсон ні для кого не 
був надто молодий; то був дуже ста-
рий юнак.

Боже, що це за місто! Мільйони та 
мільйони людей – і більшість із них 
ще не усвідомлює, що вони живуть 
на світі.

Воістину, у цієї людини в минулому 
було прекрасне майбутнє.

Вона була відданою дружиною, 
тільки на якийсь свій, скажений лад, 
неначе заміжжя було останньою кра-
плею, що переповнила чашу її тер-
піння.

Цього разу обійми Філліс були та-
кими бурхливими, поцілунки такими 
вологими, а хихикання таким безпе-
рервним, що я зрозумів: вона зовсім 
упилася. 

Бачите, ми маємо чимось ділитися. 
Якщо нічого іншого немає, нам дово-
диться ділити з ближніми нашу про-
вину.

На порядок йде половина життя, 
тому життя таке й  суєтне.

Жінки є більш спостережливими, 
ніж чоловіки. Вони детективи за на-
турою.

Джон Бо́йнтон Пріс́тлі і його персонажі Цікаве про 
письменників
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Джон Бо́йнтон Прі́стлі (англ. 
John Boynton Priestley; 13.09.1894 
– 14.08.1984) – британський рома-
ніст, драматург, есеїст, театраль-
ний  режисер. 

Народився в містечку Бред-
форд, графство Йоркшир, що на 
півночі  Великої Британії, в за-
можній сім'ї директора школи. 
Мати Прістлі померла, коли він 
ще був дитиною.

Закінчив з відзнакою Кемб-
риджський університет. Працю-
вав журналістом. Взяв участь у 
Першій світовій війні в піхотному 
батальйоні, де 1916 року дістав поранення.

У 1922 році переїхав до Лондона, де розпочав кар'єру про-
фесійного літератора. Писав книжкові огляди, рецензії, есеї.

Перша літературна слава при
йшла до Прістлі після публіка
ції романів «Добрі друзі» (Good 
Companions, 1929) та «Вулиця 
Ангела» (Angel Pavement, 1930).

У віці 30 років Прістлі вже 
мав усталену репутацію талано
витого письменникасатирика 
та літературного критика. 1932 
року його роман «Benighted» 
адаптовано для фільму Джейм
са Вейла «Старий темний буди
нок».

У 30ті роки Прістлі пробує 
себе як драматург, він публі
кує свою знамениту  п'єсу «Не
безпечний поворот» (Dangerous 
Corner, 1932). Дуже відомою ста
ла й п'єса  «Візит інспектора» (An 
Inspector Calls, 1946). П'єси Пріст
лі різноманітніші стилем та жан
ром, ніж його романи. Багато з 
його творів мають виразний полі
тичний підтекст.

Під час  Другої світової війни  
Прістлі працює диктором «Британ
ської мовної корпорації» (Bri tish 
Broadcasting Corporation, BBC). 
Кожна з його вечірніх програм 
«Постскриптум» (Postscript), що 
виходили в ефір протягом 1940–
1941 років, збирала аудиторію 
майже 16 мільйонів слухачів.

Тривалий час Прістлі був керів
ником двох лондонських театрів, 
де з успіхом поставлено 16 його 
п'єс, серед них  «Рокитова алея» 
(1933), «Райський куточок» (1934) 
та «Поки ми одружені» (1938). 
Недовге перебування в  Аризо
ні (США) надихнуло його на ство
рення автобіографічної книжки 
«Опівночі в пустелі» (1937).

У післявоєнні роки Прістлі зно
ву повертається до прози й ви
пускає кілька романів, серед яких 
«Дженні Вільєрс» (1947), «Фести
валь у Фарбріджі» (1953) та «Док

тор Солт їде» (1966). Він пише 
сценарій до фільму «Останнє свя
то» (1950); збірку оповідань «Інше 
місце» (1953); великий «персона
лізований» есей «Людина і Час» 
(1964). У 1964 році виходить 
збірка його есеїв «Есеї п'яти деся
тиріч», а 1977 року автобіографія 
«Замість дерев».

Прістлі був тричі одружений. 
1921 року він одружився з Пет 
Темпест, яка 1922 року народи
ла йому двох доньок. Утім, зго
дом Прістлі розлучається й одру
жується вдруге, у 1926 році з 
Джейн ВіндемЛьюїс, від шлюбу 
з якою народилися дві доньки та 
син. 1953 року Прістлі знову роз
лучається й одружується з Джаке
ті Гокс.

Помер у СтретфордінаЕйвоні 
(Велика Британія). 

Прістлі  написав багато, в тому 
числі прози. Але найпопулярніша 
драматургія письменника, а на
писав він чимало п'єс. В Радян
сьому Союзі ці п'єси охоче ста
вили в театрах, а також екранізу
вали. Вважалося, що в них роз
вінчується буржуазний спосіб 
життя. Звісно, є і це, адже чес
ний художник має відображати 
реальне життя. Тим паче,  Пріст
лі бв прихильний і до соціаліс
тичних ідей, доволі популярних у 
Європі на початку ХХ століття і у 
міжвоєнний час. Але, звичайно, 
щодо «розвінчання», то це дово
лі примітивне трактування. Ба
гато негативних явищ, зображе
них письменником, існували і в 
СРСР, та й перекочували у наш 
час. Головне – що в цих творах, 
насамперед п'єсах, часто і з де
тективним сюжетом, – реальні,  
живі персонажі, вирують справ

жні пристрасті, піднімаються 
важливи суспільні теми. 

Зразком гарної екранізації є 
трисерійний радянський теле
фільм 1972 року «Небезпечний 
поворот», де точно відтворено 
згадану вже п'єсу. Фільм поста
вив режисер і актор Володимир 
Басов, грають він сам, його дру
жина Валентина  Титова, а також 
Юрій Яковлєв, Олександр Дік, 
Олена Валаєва. Антоніна Шура
нова, Руфіна Ніфонтова. 

Також цікавими є екраніз
ція п'єси «Візит інспектора» (те
лефільм «Інспектор Гулл»),  теле
фільми  «Вулиця Ангелів».  «Час і 
родина Конвей», «Інспектор Солт 
від'їздить», «Скандальна пригода 
в Брікміллі» – за творами Пріст
лі (все це є в Ютубі). Дуже попу
лярним у глядачів є і радянський 
музичний телефільм «31 червня», 
з його напівфантастичним сюже
том. 

Льюїс Керрол, автор «Аліси 
в країні чудес», був математи
ком, поетом і великим вигад
ником. Він винайшов триколіс
ний велосипед, мнемонічниу 
систему для запам’ятовування 
імен і дат, електричну ручку (до 
речі, що це?!), супер обкладин
ку, прототип гри Скреббл.

Першу шашличну у Фран
ції відкрив Олександр Дюма, 
який і  познайомив країну з 
шашликом. Дюма спробував 
шашлик під час подорожі по 
Кавказу. Блюдо так йому спо
добалося, що він вніс його у 
свою «Велику кулінарну книгу» 
– була у Дюма й така.

Після виходу у світ «Тридця
тирічної жінки» Бальзак на
діслав примірник цього тво
ру знайомій пані, зробивши 
на книжці напис власноруч. 
Через деякий час, коли друж
ба письменника з цією пані 
припинилася, Бальзак поба
чив той самий примірник сво
го твору на полиці книгарні. 
Дізнавшись про ціну книжки, 
він запитав букініста, чому той 
продає її так дешево.

— Звичайно, книжку можна 
було б продати значно дорож
че, — відповів букініст, — коли 
б якийсь дурень не надряпав 
на першій сторінці оцей напис.

Антон Чехов займався ко
лекціонуванням поштових ма
рок — зібрав кілька тисяч! А 
ще, заспокоюючи нерви, мо
лотком щебінь розбивав у пил, 
який  потім йшов на посипання 
садових доріжок.

– Чи важко вивчити фран
цузьку мову? — запитала Гей-
не світська дама.

– Та ні, — відповів той. — 
Просто замість німецьких слів 
треба вимовляти французькі.

Генрік Ібсен (1828 – 1906), 
відомий своєю мовчазністю, 
відмовився від одного запро
шення на банкет, пояснивши 
це так: «Я б тільки був присут
ній і не вимовив би жодного 
слова, а через ввічливість інші 
гості теж мовчали б цілий ве
чір. Якщо я не прийду, розгні
вані гості матимуть тему для 
приємної розмови».

Якось до Анатоля Франса 
(1844 – 1924) прийшов його 
приятель і прочитав на дверях 
записку: «Буду об одинадцятій 
годині. Анатоль». У цей час схо
дами піднімався сам господар 
Анатоль Франс. Письменник  
про щось напружено думав. 
Зупинився біля дверей, про
читав записку і сказав уголос: 
«Анатоля ще нема, буде об оди
надцятій» – і пішов назад.

Бернард Шоу (1856 – 1950)  
якось одержав запрошення в 
гості до скнарилорда. «Лорд 
Честмер буде вдома з п’ятої до 
сьомої години». Шоу повернув 
це запрошення власникові з на
писом: «Бернард Шоу —  теж».

Акторпочатківець настирли
во просив Бернарда Шоу дати 
йому рекомендацію в театр. 
Шоу погодився і написав для 
нього такого листа: «Щиро ре
комендую Вам молодого акто
ра. Він грає Гамлета, Шейлока, 
Цезаря, на флейті і на більярді. 
Найкраще він грає на більяр
ді».
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Марк ТВЕН 

Кладовище, переповне
не офіцерами, нагадувало 
квітучий луг. Червоні шта
ни і кепі, золоті галуни й ґу
дзики, шаблі, аксельбанти 
штабних, нашивки єгерів і 
гусарів рябіли серед могил, 
серед білих і чорних хрес
тів, які, здавалося, тужли
во простягали залізні, мар
мурові, дерев’яні руки над 
зниклим плем’ям мерців. 

Ховали дружину полков
ника де Лімузен. Два дні 
тому вона потонула під час 
купання. 

Заупокійна служба закін
чилася, духовенство пішло, 
а полковник, підтримуваний 
двома офіцерами, продо
вжував стояти над могилою, 
в глибині якої йому все ще 
увижався дерев’яний ящик, 
який містив у собі труп його 
молодої дружини, що вже 
розкладається. 

Полковник був старий, 
високий і худий, із сивими 
вусами; три роки тому він 
одружився на дочці свого 
товариша, полковника Сор
ті, яка залишилася сиротою 
після смерті батька.

Капітан і лейтенант, на 
яких спирався їхній коман
дир, марно намагалися його 
відвести. Очі чоловіка були 
повні сліз, він мужньо стри
мував їх, тихо шепочучи: 
«Почекайте, почекайте ще 
трохи»; в нього підкошува
лися ноги, але він уперто за
лишався біля краю цієї ями, 
що здавалася йому бездо
нною прірвою, куди прова
лилися безповоротно його 
серце і життя, все, що було 
дороге на світі. 

Підійшов генерал Ормон, 
узяв під руку полковника і 
майже силоміць повів його, 
кажучи: «Ну, ну, старий това
ришу, підемо звідси». Пол
ковник послухався і повер
нувся додому. 

Відчинивши двері ка
бінету, він помітив у себе 
на письмовому столі лист. 
Узявши його в руки, тро
хи не впав від потрясіння і 
жаху – він упізнав почерк 
дружини. На поштовому 
штемпелі значилося сьогод
нішнє число. Полковник ро
зірвав конверт і прочитав. 

«Батьку! Дозвольте мені, 
як і раніше, називати вас 
батьком, як у минулі дні. 
Коли ви отримаєте цей 
лист, я лежатиму під землею 
мертва. Тоді, можливо, ви 
зможете мене пробачити. 

Я не намагатимуся ні зво
рушити вас, ні пом’якшити 
свою провину. Я хочу лише 
розповісти всю правду до 
кінця, з усією щирістю, на 
яку здатна жінка, що вирі
шила за годину накласти на 
себе руки.

Ви одружилися на мені з 
великодушності, а я пішла 
за вас з почуття вдячнос
ті і любила вас усім своїм 
дитячим серцем. Я любила 
вас, як любила тата, май
же так само гаряче; і одно
го разу, коли я сиділа у вас 

на колінах, а ви цілували 
мене, я мимоволі назвала 
вас «батько». Це вирвало
ся в мене мимоволі, неспо
дівано, від щирого серця. 
Насправді ви були для мене 
батьком, тільки батьком. Ви 
засміялися і сказали: «Нази
вай мене так завжди, дитя 
моє, мені це подобається». 

Ми приїхали з вами до 
цього міста, і – пробачте 
мене, батьку, – я закоха
лася. О, я довго боролася; 
майже два роки, так, майже 
два роки, але потім посту
пилася, зрадила вам, стала 
пропащою жінкою. 

А він? Вам не вгадати, хто 
це. Я абсолютно спокійна з 
цього приводу; адже серед 
офіцерів у мене було два
надцять прихильників, що 
завжди оточували мене, і ви 
називали їх жартома моїми 
дванадцятьма знаками зо
діаку. 

Батьку, не намагайтеся 
знайти його і не відчувайте 
до нього ненависті. Він вчи
нив так, як кожен вчинив би 
на його місці, до того ж, я 
впевнена, що він теж кохав 
мене всією душею.

Але слухайте далі. Одного 
разу в нас було призначене 
побачення на острові Валь
дшнепів – знаєте, той острі
вець за млином. Я дістала
ся туди уплав, а він мав че
кати на мене в кущах і потім 
залишитися там до вечора, 
щоб його не помітили. Не 
встигла я зустрітися з ним, 
як раптом гілки розсунули
ся, і ми побачили Філіпа, ва
шого денщика, який нас ви
стежив. Я зрозуміла, що ми 
загинули, і голосно закри
чала; тоді він, мій коханий, 
сказав мені: «Пливіть поти
хеньку назад, дорога, і зали
ште мене з цією людиною». 

Я попливла в такому роз
пачі, що мало не потонула, і 
повернулася додому, чека
ючи чогось жахливого. 

Через годину, зустрівши 
мене біля входу до вітальні, 
Філіп шепнув мені: «Я до ва
ших послуг, пані, якщо у вас 
буде лист для передачі». Тоді 
я зрозуміла, що він підку
плений, що мій коханий до
мовився з ним. 

І дійсно, я стала давати 
йому листи, всі мої листи. 
Він передавав їх і приносив 
мені відповіді. 

Так тривало близько двох 
місяців. Ми йому довіряли, 
як довіряли йому і ви.

Але ось, батьку, слухайте, 
що сталося. Одного разу на 
тому ж острівці, куди я за
пливла цього разу одна, я 
знайшла вашого денщика. 
Він чекав мене і оголосив, 
що донесе вам про все і ви
дасть наші листи, вкрадені 
і приховані ним, якщо я не 
поступлюся його бажанням. 

Ах, батьку, батьку, мене 
охопив страх, підлий, негід
ний страх; передусім страх 
перед вами, таким добрим 
і так низько обдуреним, по
тім страх за мого друга – 

адже ви б убили його, – а 
може бути, і за себе, звід
ки я знаю! – я збожеволіла, 
розгубилася, я сподівалася 
ще раз купити цього негід
ника, який теж був закоха
ний у мене, – яка ганьба! 

Адже ми, жінки, такі слаб
кі, ми втрачаємо голову на
багато швидше, ніж ви. До 
того ж, якщо раз оступишся, 
то падаєш усе нижче і ниж
че. Хіба я усвідомлювала, 
що робила? Я розуміла тіль
ки, що одному з вас двох за
грожує смерть, та і мені теж, 
– і я віддалася цій тварюці. 

Ви бачите, батьку, я не шу
каю виправдань. 

І ось, і ось сталося те, що 
я мусила б передбачити: він 
брав мене силоміць знову і 
знову, коли хотів, залякую
чи погрозами. Він теж був 
моїм коханцем щодня, як і 
той, інший. Хіба це не жах
ливо? Яка страшна кара, 
батьку!

Тоді я сказала собі: «По
трібно померти». Жива, я не 
в силах була б вам зізнатися 
в такому злочині. Мертва, я 
наважуюся на все. Я не мо
гла вчинити інакше, як тіль
ки померти: ніщо не змило 
б моєї ганьби, я була занад
то заплямована. Я не могла 
більше ні кохати, ні бути ко
ханою; мені здавалося, що я 
оскверняю всіх вже тим, що 
подаю їм руку. 

Зараз я йду купатися і 
більше не повернуся. 

Цей лист, звернений до 
вас, відправлений моєму 
коханцеві. Він отримає його 
після моєї смерті і, не роз
криваючи, доставить його 
вам, виконуючи мою остан
ню волю. А ви – ви прочита
єте його, повернувшись із 
кладовища. 

Прощайте, батьку, мені 
більше нічого вам сказати. 
Робіть, як визнаєте за по
трібне, і пробачте мене».

Полковник витер спітніле 
чоло. До нього повернула
ся раптом уся його холодно
кровність, що ніколи не зра
джувала йому в дні битв. 

Він подзвонив. 
Увійшов слуга. 
– Пошліть до мене Філіпа, 

– сказав він. 
І він висунув наполовину 

шухляду письмового столу. 
Через хвилину увійшов 

високий солдат з рудими ву
сами, відразливою фізіоно
мією і похмурим поглядом. 

Полковник поглянув на 
нього впритул. 

– Назви мені ім’я коханця 
моєї дружини. 

– Але, пане полковнику... 
Полковник вийняв із про

чиненої шухляди револьвер. 
– Говори, швидко, ти зна

єш, що я не жартую. 
– Слухаюся, пане пол

ковнику... Це капітан Сент
Альбер. 

Ледве він вимовив це 
ім’я, як полум’я обпалило 
йому очі, й він упав навзнак 
із кулею в лобі.

Еліза Ожешко

Гі де МОПАССАН

Денщик
Оповідання

Ернест ХЕМІНГУЕЙ

Про роботу 
письменника 

Мені здається, що зі 
свого найпершого рома
ну я знав, якою буде моя 
подальша доля. Я ніколи 
ні хвилини не сумнівав
ся, що являюся піонером 
нової епохи, і розумів, 
що в подальшому кожен 
мій крок будуть роздив
лятися із великим інтере
сом. Тому я вирішив дати 
наступним поколінням 
правдивий звіт про мої 
вчинки та думки. 

Мені ніколи не дово
дилося обирати героїв, 
швидше саме герої оби
рали мене. Як і багато 
моїх попередників, я за
хоплювався сильними 
людьми, які підкоряли 
собі обставини та оточу
ючих. Ця тема захопила 
мене настільки, що я не 
міг присвятити себе чо
мусь іншому. Натхнення 
може бути настільки ж 
пристрасним, як і кохан
ня. 

Зміст моїх романів 
взятий із глибин серця та 
особистого досвіду, але 
я не задовольнявся тим, 
що легко та безпечно від
пускаю їх у світ. У мене 
прості письменницькі 
звички: тривалий час об
думувати, короткі періо
ди – записувати. 

Більшу частину роботи 
я проробляю в умі. Я ні
коли не починаю писати, 
доки не наведу лад у дум
ках. Записуючи, я часто 
промовляю вголос урив
ки діалогу. Вухо – хоро
ший рецензент. Я ніко
ли не довіряю фразу па
перу, доки не вирішу, що 
збудував її так, що вона 
буде зрозуміла будь
кому. 

Попри це я вважаю, 
що мої твори швидше 
натякають, ніж говорять 
прямо. Читач повинен 
користуватися допомо
гою уяви, інакше він про
ґавить найтонші відтін
ки думки. Я пишу із ве
ликими труднощами, без 
кінця скорочуючи та пе
реробляючи. Для мене 
дуже важливе благопо
луччя моїх творів. Я ре
тельно шліфую їх, доки 
вони не стають діаман
тами. Те, що багато авто
рів спокійно зберегли б 
у ширшому об’ємі, я пе
ретворюю на мініатюрну 
дорогоцінність. 

Я володію даром – 
вмінням використовува
ти свої критичні здібнос
ті в роботі над власни
ми творами так, наче це 
праця іншого автора. Ба
гато разів я без вагань 
відкидав те, що менш до
бросовісний письменник 
залишив би. Писати по
трібно лише якщо це при
носить радість. Я щас
ливий, коли пишу, але я 
не завжди задоволений 
тим, що буває написано. 

Я не вірю, що мої кни
ги колись стануть мені 

пам’ятником. Я нама
гаюся чесно себе оці
нити. Мені вдалося ста
ти письменником швид
ше завдяки наполе
гливості, ніж таланту. Я 
– яскравий приклад лю
дини в літературі, яка 
усім зобов’язана лише 
собі. Але я ніколи не за
слуговував того неймо
вірного успіху та слави, 
які отримав. 

У мене було багато за
хоплених прихильників, 
які не прочитали жод
ної моєї книги. Суспіль
на думка завжди була 
схильна переоцінювати 
мою значимість – і недо
оцінювати значення. 

Книги володіють без
смертям. Це найміцні
ший продукт людської 
праці. Храми перетво
рюються на руїни, кар
тини і статуї руйнуються, 
а книги продовжують іс
нувати. Час не владний 
над великими думками, 
які сьогодні настільки ж 
свіжі, як і багато століть 
тому, коли вони зароди
лися в думках їхніх авто
рів. Те, що говорилося та 
думалося тоді, настільки 
ж міцно діє на нас із дру
кованої сторінки. Роки 
лише відсіяли та відне
сли погане, тому лише 
справді хороше може 
довго жити в літературі. 

Сучасному романісту, 
окрім вміння наполегли
во і терпляче працюва
ти, потрібне рідкісне по
єднання здібностей. Він 
має володіти тверезими 
судженнями і точним від
чуттям міри, щоб вибра
ти із великої маси мате
ріалу потрібне, і розклас
ти все це, дотримуючись 
необхідних пропорцій. 
Він повинен мати уяву, 
аби подумки переносити
ся в минуле, в майбутнє, 
в теперішнє, і практично 
жити в гущавині того, що 
описує. У нього повинна 
бути критична інтуїція, 
яка допомагає виявити 
причини та наслідки і ро
бити правильні суджен
ня про людей і події. Тіль
ки тоді письменник чітко 
представляє собі моти
ви людських вчинків, він 
дійсно може почати до
бре писати. 

Знайдеться дуже мало 
романів, де є все: бо
ротьба, переслідування, 
жорстокість, секс, сильні 
характери, дія, яка роз
вивається як наступ тан
кової дивізії, а також по
вага до власних героїв та 
їхньої правди. 

Частіше за все те, що 
більшість авторів пише 
в пізні роки – це просто 
нові варіації сцен, харак
терів та подій із ранніх 
творів, з тією лише різ
ницею, що в них менше 
мистецтва і менше сили 
та вогню. 

Багато сучасних рома
нів нічого не навчають і 

не служать жодній цілі, 
крім пробудження огид
ного тваринного стра
ху, від якого кров стиг
не у жилах. Я щасливий, 
якщо, читаючи роман не
відомого автора, вияв
ляю, що він просякнутий 
гіркотою, і що це добра, 
щедра і розумна книга. 

Цінність та привабли
вість хорошої книги по
лягає в простоті, відвер
тості і наче ненавмисно
му оголені характерів і 
мотивів дій. Це простота 
мови та думки. Вона віль
на від надмірних літера
турних зусиль. Але писа
ти простодушно набагато 
важче, ніж із пафосною 
складністю. Стиль автора 
має бути безпосереднім 
і особистим, його обра
зи – багатими та повно
кровними, слова прости
ми та енергійними. Ве
ликі письменники воло
діють даром блискучої 
небагатослівності, це на
полегливі трудівники, ре
тельні вчені та майстерні 
стилісти. Такі автори мо
жуть майстерно писати 
захопливі оповіді майже 
ні про що. Великий літе
ратурний гріх сучасних 
письменників – схиль
ність до прикрашення і 
любов до зовнішнього 
блиску. Я обережно став
люся до літераторів, кни
ги яких написані з про
фесійною віртуозністю. 

Значна частина того, 
що друкується зараз,  – 
це незрілі малохудожні 
твори. Багато авторів пи
шуть швидко і недбало, 
рідко редагуючи текст. 
В результаті ми маємо 
жахливі огріхи стиля. Ді
алоги героїв неприрод
ні, слова підібрані не
правильно, мова вкрай 
неохайна. Їхні книги по
збавлені єдності сюжету 
та дії. Часто оповідь на
бридливо затягнута і на
гадує порожнє базікан
ня. Складається вражен
ня, що автор має дуже 
наближене уявлення, що 
відбудеться в наступному 
розділі його роману. Іно
ді без видимої причини в 
текст включають незро
зумілі і зовсім непотрібні 
сцени, часто вводять но
вих дійових осіб напри
кінці книги. І персонажі 
в подібних авторів або 
монстри, або янголи, зо
бражені із жахливою ре
тельністю. Їх вчинки по
гано мотивовані, самі 
персонажі холодні та по
збавлені життя. Це про
сто символи, якими ко
ристуються для вирішен
ня якоїсь невизначеної, 
фантастичної проблеми 
існування. 

Додамо сюди ще й не
ймовірно неправдопо
дібні сюжети. Мало що в 
таких книгах пов’язане 
із реальним, живим сві
том.
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Софія Русова: «Мої спомини»
Полтавська «Просвіта» видала книгу спогадів Русової 

за підтримки Товариства Української Мови (США)
Полтавське обласне 
об`єднання Товариства 
«Просвіта» веде значну 
видавничу діяльність. 
Одна з таких робіт – 
перевидання виданої 
раніше в Україні 
книги Софії Русової 
«Мої спомини». Книга 
видана за фінансової 
підтримки ТУМ (США), 
голова Товариства 
– професор Віра 
Боднарук.

Софія Федорівна Русова – наша 
землячка з Чернігівщини, наро
дилася в селі Олешня Ріпкинсько
го району. Донька шведа і фран
цуженки стала видатним укра
їнським педагогом, відомою 
діячкою наших національнови
звольних змагань. Ще молодою 
дівчиною Софія виїхала з рідного 
дому в Київ для самостійного жит
тя і активно включилася в україн
ську національну справу. В Росій
ській імперії за це переслідували. 
То ж Софія, її чоловік відомий ет
нограф, статистик, діяч земства 
Олександр Олександрович Русов 
разом з дітьми зазнали чимало 
поневірянь, кочуючи імперією та 
за кордоном. Про це також йдеть
ся у мемуарах.

В добу Української Народної Рес
публіки Русова була членом Цен
тральної Ради, керівником Депар
таменту дошкільної та позашкільної 
освіти  Міністерства освіти, очолю
вала Всеукраїнську спілку вчителів. 
Автор багатьох праць з педагогіки.

Після поразки Української рево
люції  Софія Русова разом з багать
ма учасниками визвольних зма
гань змушена була виїхати на емі
грацію. Чоловік її помер ще у 1915 
році. Русова мешкала в Празі, де й 
померла у 1940 році та похована. 
Свої мемуари вона писала на емі
грації у 20х роках. 

*   *   *
Русова  не поривала зв`язків з 

рідним краєм, рідним селом Олеш-
нею. Також родина не один раз по-
верталася  з вимушених  мандрів на 
проживання в Чернігів, де актив-
но включалася в громадську діяль-
ність, українську справу. 

Цей уривок зі спогадів Софії Русо-
вої розповідає про один з таких пе-

ріодів – кінець 1870-х років. Право-
пис авторки, за тогочасною грама-
тикою.

*   *   *
Життя наше в Чернигові за ці 

перші роки статистичної праці Ол. 
Ол. було наповнене ріжноманітни
ми інтересами. Хоч Ол. Ол. майже 
весь час був у роз'їздах по повіті, 
алеж коли він вертався додому, 
наша хата наповнювалась життям. 
Збиралися статистики, обмінюва
лися враженнями, спостереження
ми, які вони дістали й зробили під 
час поїздки. Яких тільки типів не 
траплялося їм бачити і серед старо
світських землевласників і серед 
селян. Часто збиралась у нас і мо
лодь, співали хором, підготовляли 
українські концерти, на яких Ол. Ол. 
завше співав з моїм супроводом на 
фортеп'яні. 

Взагалі статистичне бюро було в 
той час наче центром культурного 
життя Чернигова: ініціатива у всіх 
громадських інтелектуальномис
тецьких справах належала статис
тикам. До 1876 р. в Чернигові не 
було жадної публічної книгозбірні, 
ледве яку книжку можна було роз
добути в єврейській книгарні Кран
ца, – отож в один із своїх поворотів 
з повіту статистики вирішили зорга
нізувати громадську книгозбірню. 
Скликали на збори всю інтеліген
цію, обрали президію: П. Червін
ського – головою, мене – секрета
рем, Тищинського – скарбником; 
ріжними концертами та виставами 
зібрали потрібні гроші, чимало кни

жок дістали на тимчасове користу
вання. 

Довго губернатор не хотів да
вати дозвіл на відкриття такої гро
мадської бібліотеки, довго дирек
тор місцевої гімназії не дозволяв 
учням і близько підходити до тако
го небезпечного місця. Але завдя
ки скрупульозній лояльності першо
го голови Червінського, вона ввій
шла в життя. Президія мала зміня
тися щороку, і кожний раз з боку 
губернатора виходили ріжні при
чіпки, коли треба було затверджу
вати президію. Взагалі треба було 
дивуватись, скільки ця бібліотека 
була переслідувана адміністрацією, 
скільки трусів у ній зроблено за те 
тільки, що вона давала населенню 
міста гарні книжки. Але не вважа
ючи на це, вона проіснувала понад 
10 років; її, як дитину, виплекала 
сама тільки опозиція.

На прохання деяких приятелів я 
стала у Чернигові провадити дитя
чий садок. У мене збиралося 56 ді

тей. Шкільних меблів не було, але 
були малюнки, книжки; діти почува
ли себе дуже добре. Коли ось у якусь 
нещасливу годину з'явилась полі
ція і зачинила мій садок. Це зробив 
інспектор виключно з політичних 
підозрінь. Потяглося слідство, до
пити; ніяк не могли розв'язати пи
тання, скільки дітей, зібраних доку
пи, вже становлять дитячий садок, 
що мусивби бути дозволеним від 
начальства: чи 10 чи 9 чи 11? По
тім Карпинський вже присоромив 
слідчого за це, і справа не дійшла 
до суду, залишилась нерозв'язана, 
але в дальшому вона перешкоди
ла мені одержати посаду народньої 
учительки, бо шкільне начальство 
ставилось до мене з підозрінням...

Рік 1876/77 відзначився осо
бливим інтересом до політич
них питань. Поки наші статистики 
об'їздили свої райони, там на Бал
канах ішла жорстока війна; два 
слов'янських змучених неволею 
народи — Серби та Болгари боро
лися з давніми своїми гнобителя
ми Турками і благали допомоги у 
слов'янського народа, що не згір
ше Турків сам гнобив усі народи, 
що входили в склад його держави. 
І коли російський уряд наважився 
заступитись за народи, що змагали 
до свого визволення, до волі, до не
залежности, то опозиційні елемен
ти в Росії вирішили скористуватися 
цим моментом, щоб поставити сво
єму урядові деякі вимоги. 

Не відразу згодився петербурзь
кий уряд на активну одверту допо
могу південному Слов'янству. Біль
ше півроку боролося воно само, на 
свій страх, а Европа мовчки диви
лася, як текла кров цих героїв. Пер
ші озвались до них по братерськи 
Українці, – вони добре знали, що 
то значить політична неволя; зби
ралися гроші, зброя, невеличкими 
гуртками люди переходили через 
кордон і йшли вмирати за велику 
ідею – визволення Слов'ян. У Ки
їві існувала таємна невеличка ор
ганізація, що допомагала цим гурт
кам, добувала для них зброю, неве
ликі суми грошей. Ще як жили ми в 
Празі, до нас прийшов уже в гер
цеговинському вбранні молодший 
брат Ол. Ол., артилерист Коля. В за
палі він потай вирушив з Петербур
гу за кордон, побував уже в скіль
кох боях і мусив тепер вертатися, 
щоб не зазнати від свого військо
вого начальства великих неприєм
ностей. По дорозі він заїхав до нас, 
щоб розказати про цю героїчну бо
ротьбу і про те обурення, яке там 
викликала індиферентність Европи. 
Але війна вже насувалась і, звичай
но, хвилювала всіх і в Чернигові.

Тоді серед чернигівського гро
мадянства визначалось кілька від
окремлених течій, і було декілька 
видатних осіб. Унизу по Десні в так 
зв. Лесковиці жила родина Вер
бицьких: батько – учитель літера
тури в гімназії, кумир гімназисток, 
нігіліст, представник крайньої лівої, 
два сини, Федя і Коля, та дочка – не 
пам'ятаю вже як її звали, що потім 
стала першою дружиною Вороного. 
Федя поділяв теж крайні погляди, і 
писав вірші. Хоч уся родина й гово
рила тільки поукраїнськи, живучи 
серед чисто українського населен
ня Лесковиці, вони не визнавали 
українства, з призирством стави

лись до українського питання і на
лежали до російських поступовців. 

Разом із ними жив їхній родич 
Рашевський Іван Федорович, лі
кар земської лікарні, одна з най
популярнійших осіб у Чернигові і як 
добрий лікар, і як видатний своєю 
чесністю і прямотою громадський 
діяч, цілком демократ і в своїх пе
реконанях і в своєму житті. Він мав 
певні більшменш українські сим
патії і переконання. Дружина його 
дуже розумна жінка цілком була 
віддана вихованню свого сина
одинака Петі, заради якого зимою 
жила в Київі.

Друга чільніша течія була в зем
ській губерніяльній управі, на чолі 
якої стояв видатний земський діяч, 
бувший повітовий лікар Олексан
дер Павлович Карпинський. Він од
верто, чесно тримався лівого на
прямку в діяльності земства, по
всякчас вступав у конфлікт зі всіма 
губернаторами чернігівської губер
нії, або як їх тоді звали (за Щедри
ном) – «помпадурами». Серед чле
нів губерн. управи був Микола Кон
стантинович. Це вже був свідомий 
Українець, член української грома
ди. Жінка його, дуже експансивна, 
повна пані Катерина Григор'ївна, 
була дуже гарна мати. Від часу до 
часу захоплювали її громадські 
змагання, і тоді вона хвилювалася, 
обходила цілу «парафію» себто всіх 
знайомих, або збираючи на щось 
гроші, або організуючи якийсь кон
спіративний виступ у земстві; потім 
ізнов ховалася в своє кубло, чогось 
лякалася, дорікала чоловікові за 
його гострі виступи, і надовго вгру
зала в буденні турботи. В неї були 
дві дуже милі дочки. Одна з них, Ка
труся, потім вийшла заміж за видат
ного революціонера і багато зазна
ла лиха. Сестра пані Константино
вички — Олександра Єгорівна Вар
зер була мовчазної вдачі, все було 
сидить та палить цигарки; багато 
читала, але в громадській праці не 
брала участи; була радикально на
строєна, але і до всього, особливо 
до нігілізму свого чоловіка, стави
лася критично.

В повітовій земській управі го
ловою кілька літ був напрочуд гар
ний Тищинський, демократ і щирий 
Українець. Його всі знали за непід
купність переконань і чесну працю 
в земстві. Він був урядовець і жив з 
дочкою, мало освіченою дівчиною. 
Вона завше співала в українсько
му хорі і вдягалася по українському, 
але в хаті так погано господарюва
ла, що в їх завше було якось брудно, 
безладно. Для Тищинського інтере
си його повіту становили зміст ціло
го його життя, за них він гаряче за
ступався і на земських зборах і пе
ред усіма «помпадурами».

Весь цей гурток земців був дуже 
тісно зв'язаний особистими друж
німи стосунками, але ж і пияцтво 
панувало серед них! Це було щось 
страшне. У Карпинського инколи 
бували такі п'яні оргії, що пиячили 
там цілу ніч, і ранок заставав при
ятелів не за столом, а під столом, і 
їх розвозили додому в непритом
ному стані. Карпинський мав хворе 
серце, і ці оргії дуже шкодили йому, 
але загалом він мав таку міцну вда
чу, що після такої ночи вмиваєть
ся холодною водою і іде на доклад 
до губернатора, наче й не він. Мав 

дуже добре серце, всім допомагав, 
і хоч одержував велику платню, за
вше був у довгах. Він надавав вели
кої ваги земству і кілька трьохліть з 
успіхом головував у губерн. управі.

Обік з такими нотаблями губер
ніяльного та повітового земства, 
в земській друкарні, яко редактор 
маленького часопису «Чернигов
скія Извѣстія», працювала особа, 
якої ім'я зістанеться дорогим не од
ному поколінню укр. молоди. Це був 
Леонид Глібов, автор безсмертних 
байок. У ті часи він був майже слі
пий. Жив він у якійсь канурці при 
земській друкарні. Жінка його була 
проста селянка без жадної освіти. 
Завше одягнена в якесь лахміття, 
з нечесаною головою, вона цілком 
не відповідала ролі жінки такого 
славетного письменника. Старший 
син теж служив у друкарні і допо
магав батькові в редагуванні. Улю
бленцем батька був малий шести
літній син. Бувало прийдеш до них, 
– Глібов зараз веде до себе і по
чинає читати якунебудь нову свою 
байку, пояснюючи, які саме факти 
громадського життя навели його 
на ці образи. Пам'ятаю, якраз тоді 
він написав «Мальований стовп», 
і дуже ховався з ним, бо ця байка 
мала політичний підклад. І в темній 
хатинці наче ясніше стане, як залу
нають прекрасні слова, і в напів
незрячих очах блисне завзяте на
тхнення. 

Глібов завше боявся пересліду
вань, часто оповідав ріжні факти, 
що затримували розвиток нашої 
мови. Глібова любив увесь Чер
нигів; навіть по той бік «Червоно
го Мосту», де жила урядова аристо
кратія, особа нашого байкаря була 
в шанобі. Але на жаль ця загальна 
пошана не реалізувалася в поліп
шення його дуже кепських матері
яльних обставин.

І там за «Червоним Мостом» були 
у нас свої люди, як напр. Іван Гри
горович Рашевський, губернатор
ський урядовець, але разом із тим 
артист у повному розумінні цього 
слова: сам видатний маляр, він лю
бив також музику і добре розумів
ся на ній. Жонатий з дочкою бага
того власника Подольського, він 
мав прегарно мистецьки влашто
ване помешкання, де так затишно, 
приємно було слухати фортеп'ян. У 
нього збиралися завше всі місце
ві й приїжджі музиканти, він допо
міг нам улаштувати концерт Лисен
ка. Він умів виривати у губернато
ра дозволи на концерти, українські 
вистави, на громадську бібліотеку, 
і завше заступався за всіх переслі
дуваних адміністрацією. Сам справ
жній аристократ, він як мистець був 
улюбленцем місцевої аристократії, 
і його добре приймали у всіх пом
падурів. Дотепний, веселий, з усіма 
на «ти», був дуже милий товариш. 
До українства він ставився як до 
одної з ідеалістичних мрій «Саші Ан
гела» та Шрага, а що сам він дуже 
любив їх особисто, то й помагав 
українській справі, чим міг. Його 
зусиллям ми завдячуємо засіюван
ню прекрасного музею Шевченка в 
Чернигові. Він сам так любив усе, 
що зв'язане з мистецтвом, з історі
єю, з поезією.

От такий то був Чернигів напри
кінці 70х років.

Софія і Олександр Русови
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Наруга
В цей молодий березовий лiсок я їз

див по гриби уже рокiв п’ять. Дивно, що 
ранiше минав його, поспiшаючи на сво
єму безвiдмовному велосипедi в гус
тий дальнiй лiс. А виявилося, що тут, по
руч, в зеленiй оазi посеред безкрайого 
поля, давно вже поселилися боровики i 
пiдберезовики, пiдосичники i вовнянки.

Поступово я вивчив лiсок до наймен
ших закапелкiв. Найстарiшим березам 
тут було рокiв з двадцять. Помiж ними хо
роводили їх молодшi бiлогрудi сестрич
ки, тяглися вгору ще меншi, зеленокорi, 
а в густiй травi ховалися зовсiм уже 
маленькi березята – саме листячко на 
тонюсiнькiй паличцi. Все це росло саме 
собою, вiльно й природно.

Густе рiзнотрав’я на початку лiта 
розквiтало всiма барвами — пiсля довгого 
безгрибного мiжсезоння я з нетерпiнням 
навiдувався сюди ще з червня.

Iз звiрини не бачив тут нi лосiв, нi диких 
кабанiв, хоч вони, напевно, забредали 
сюди з дальнього лiсу. Навiть зайцiв ба
чив за цей час всього кiлька разiв. Зате 
буйно пурхало у вiттi неполохане птаство. 
Дзвенiв, клопотався на осоннi таємни
чий свiт комах. Зрошена вранiшнiм тума
ном, iскрилася вишуканими вiзерунками 
павутина.

За цi кiлька рокiв я вже вивчив, пiд яки
ми саме деревами найбiльшi грибницi, i 
шукав не навмання. Знайшовши пiд тiєю 
ж березою, в тiй же виямцi, що й торiк, 
гарненький грибок, я радiв йому, як до
брому знайомому. Було таке враження, 
нiби це той самий торiшнiй пiдберезовик 
благополучно перезимував i знову 
з’явився зпiд землi.

Найкращий грибний час – вранцi. 
Йдеш, боючись сколихнути тишу, наче 
аж остерiгаючись, що наполоханi гриби 
кинуться врозтiч. Коли я сказав якось 
меншiй донi, щоб не сполохала грибки, 
вона посерйознiшала i пiшла по травi 
тихо, як миша.

Донькам взагалi сподобалося видив
лятися в густiй травi, чи не зблисне тем
нокоричневий або червонастий капе
люшок грибка.

Якось нас прихопила гроза. Знена
цька. Що вдiєш, липеньгрозовик. Ми 
ледве встигли сховатися до пiднiжжя гус
тої берези. Добре, що я прихопив був 
старенький плащ, i ми, як могли, втрьох 
забилися пiд нього. Доньки, як кошеня
та, згорнулися в клубочок i притулилися 
до мене.

Грiм бив над головою. Це був уже не 
той далекiй гуркiт, коли гроза бушує 
оддалiк. Прямо над нами, в небесах з 
трiском рвалось велетенське цупке по
лотно. У мене, якщо не на вустах, то в 
головi, стрибало: «Господи, спаси i про
неси», i я дякував долi, що береза, крiм 
iнших цiнностей, має i ще одну: в неї 
нiколи не вдаряє блискавка.

Гроза вiдкотилась так само швидко, 
як налетiла. Бризнуло сонце, i повiтря 
стало таким свiжим i запашним, що його 
хотiлося пити маленькими ковтками.

... То була важка пора у нашому життi. 
Якось менi примарився тяжкий сон. 
Я бреду по глибокiй рiллi, ледве пере
ставляючи ноги, а мiй рiдний березо
вий лiсок, схоже, не наближається, а 
вiдпливає вдалеч. Нарештi я дотягую до 
узлiсся, падаю в траву i вжалено схо
плююсь. На руцi – кров. Я впав прямо 
на хижо наїжачене бите скло. Аж тепер 
помiчаю, що над лiсом нiби пройшов
ся смерч – половини берiз як не було, 
замiсть них стирчать тупi пнi. В голому, 
без кущiв, без пiдлiску, гаю було пустель
но порожньо. Лиса земля била в нiздрi 
якимось жовтуватим ядучим смородом.

Я прокинувся, розбитий i спустошений.
... Старенький велосипед мчав мене 

знайомою до найменших вибоїн польо
вою дорогою. Попереду, на обрiї, черво
но i тепло горiло сонце.

I тихо й незґвалтовано завмер у 
вранiшньому спокої прекрасний лiс  – 
дерева, кущi, трави, туге мереживо паву
тини i п’янке густе повiтря. I хотiлося при
пасти й цiлувати кожну березу.

                                                1988 р. 

Петро АНТОНЕНКО

Ліричні 
етюди

Зустрічі
Бузкові іскри

Степанковаль аж за серце взявся. 
Присів на лаву коло кузні, закурив.

От, старий дурень, знову понесло. А 
хіба ж йому можна хвилюватися? То
рік, як возили на огляд в райлікарню 
механізаторів, прихопили і його. Так 
там лікар, молоденький такий, з вуси
ками, отак і заявив: «Ви, діду, побере
жіть серце. Головне – не хвилювати
ся».

А він і не хвилюється. Чого ради? 
Гепай по ковадлу, либонь, уже сорок 
п’ятий рік, і все. Діло звичне. Вдома ж 
коли й погиркаєшся з бабою, так це 
теж справа житейська.

Ну, а тут зірвався, язиком горох мо
лотити. Прийшли учні на екскурсію. 
Вчителька: «А зараз, діти, наш почес
ний колгоспник Степан Васильович 
розповість вам про свою професію».

«Діти», це значить, здоровенні 
хлопці й дівки, вбрані гарно так, буз
ку наламали десь по дорозі. Молоді, 
красиві. Спершу трохи слухали, а тоді 
давай шепотіти й хихикати.

Його ж, старого, понесло. Розбала
кався. Згадав, як до війни будували 
нову кузню, як на фронті підковував 
коней, як по війні збирали по полю 
залізяччя, й сусід його, теж фронто
вик, підірвався на міні.

Степан так розходився, що удвох з 
підручним тут же, на очах у всіх скле
пав гарну легеньку сапку.

Тепер от сидів на лаві, пихкав ци
гаркою і сам з себе посміювався. Чу
дило, розспівався про село і свою 
кузню. А скільки їх, отих гарних чуба
тих хлопців, залишиться в селі? Куди 
там в кузню, на якусь культурнішу ро
боту і то не підуть. Ждуть не діждуть
ся, щоб після школи чкурнути в місто.

А ще невесело Степану, що й не 
слухали його оті екскурсанти. Видно, 
відмахав своє молотом. Не ті часи. 
Подумаєш, сапою хотів здивувати.

Степан притоптав недопалка і зай
шов у кузню. Зі світла одразу й не ро
зібрав, що воно біліє на ковадлі. При
дивився  – лежить пишний кетяг буз
ку. Чистий, в росі після вранішнього 
дощу, такий дивний і беззахисний по
серед жару і заліза.

Степан кашлянув і погладив шор
сткою долонею свіжий холод бузку.

Летять дикі гуси
Набравши оберемок дров, дід Ва

силь причинив повітку і почовгав до 
хати. Доведеться й сьогодні проку
рити грубку. Ні, таки чортзнащо ро
биться з кліматом чи з «климатом», як 
говорить дід Василь. Або взяти таке: 
Благовіщення післязавтра, а студить, 
як на Покрову. Колись, пам’ятається, 
наче й босим ходив об цій порі.  Може, 
що молодшим був? А ще таки правду, 
мабуть, говорять: викачують із землі 
нафту й газ, от вона й вичахає.

Раптом з неба почулось:
–Гелгелгел!
Дикі гуси летять. Над подвір’ям, над 

селом.
От, гуси, видно, такі ж, як і торік, і 

двадцять, і сорок років тому.
Скільки ж їх пролетіло над дідовим 

життям? Хіба він рахував?
Просто, вони були завжди, щовес

ни. А ще були колективізація, голод, 
війна, трудодень у двадцять копійок, 
весілля, похорони, нова хата, сини, 
дочки й онуки. І ніколи було вгору гля
нути.

Дід Василь стоїть посеред дво
ру, задер голову і проводжає очима 
стрункий клин.

Стукає в шибку і щось киває з хати 
баба. Дров чекає.

Пахне вогким листям і димом – 
десь по городах палять бур’ян.

У небі – пташиний легіт. Летять дикі 
гуси…

                                                                   1981 р.

«Здрастуйте!»
Вона посміхнулась і сказала:
– Здрастуйте!
– Здрастуйте, – машинально 

відповів я і озирнувся вслід струн
кій дівочій постаті.

Хто вона? Я швидко перебирав 
у пам’яті своїх знайомих і напів
знайомих і ніяк не міг її пригадати. 
І звідки мене знають у цьому со
нному містечку? Чи, може, тут, як у 
маленьких поліських селах, всі ві
таються з усіма, навіть з людьми, 
яких бачать вперше?

У парковій алеї було тихо й по
рожньо. В кінці її, над мереживом 
гілок, що осьось вибухнуть пер
шою зеленню, зависло велике 
вранішнє сонце.

Я озирнувся ще раз. Її жовтога
рячий плащик швидко віддалявся. 
Вона йшла рівно і красиво, пере
дзвін каблучків м’яко тонув  у ран
ковій тиші.

Значить, ми десь зустрічались і 
вона мене впізнала? А, може, обі
зналась? А, може, просто посміх
нулась і сказала:

– Здрастуйте!

«Класики»
Цибате дівча: червона замазю

кана курточка, колготки з діркою 
на коліні, зчовгані завеликі чере
вики, мабуть, з ноги старшої се
стрички. Зажмурило оченята, аж 
зморщився всипаний веснянка
ми носик, і несміло попадає но
гами в намальовані на тротуарі 
«класики».

– Мак? – запитує подружок.
– Мак! – у відповідь, бо дівча 

потрапило в «клас».
– Мак?
– Дурак! – радісно запищали 

подружки: дівча промахнулось і 
наступило на лінію «класу».

Гра починається спочатку. Ді
вча в червоній курточці вкидає 
«склянку» – шматок розбитої та
рілки – в перший «клас». Далі 
стрибає на одній нозі, переганя
ючи своїм порепаним черевич
ком «склянку» з одного «класу» в 
інший.

Час від часу гра припиняється: 
тротуаром проходять дорослі.

Серйозні, заклопотані, з порт
фелями й сумками. Вони йдуть по 
«класах» і лініях, їм що «мак», що 
«дурак» – все рівно. Дорослі вічно 
спішать.

А за їх спинами знову чути ге
пання стоптаних черевичків, шур
хотіння «склянки» по асфальту і ве
селе «Мак?», «Мак!»

Дітвора грає в «класики».

Погляд
Хлопець років дванадцяти сто

їть під дверима бібліотеки. Двері 
зачинено, і на них записка: «Буду 
о 15й». У хлопця під рукою купа 
книг, товстих, добре зачитаних. 
На ньому простенький одяг. Хлоп
чина тоненький, тендітний, сві
титься весь.

Мене зупинив його погляд, не 
подитячому важкий, серйозний. 
Цей погляд так не гармоніював 
з веселим днем, зливою сонця і 
першою зеленню.

Чудний хлопець. Кинув би к бісу 
ці книжки. В таку погоду – ганяти 
б м’яча, кататися на човні, кидати 
перші недитячі погляди на одно
класниць.

Він міцніше вчепився у свої 
книжки, наче я збирався їх від
няти, й дивився на мене своїм 
настороженим поглядом. Сонце 
м’яко гралось на його худенько
му чистому обличчі, відбивалось у 
великих добрих очах.

Чудний хлопчик…

Туга
І тоді він написав.
Господи, як давно це було: ще зовсім маленькими були ці каштани 

біля входу в кафе, тихе затишне кафе, де плакала в руках сивого по
вного цигана крихітна старовинна скрипка, самотньо перешіптували
ся закохані парочки, моторно снував між столиками молодий боро
датий кельнер з білозубою посмішкою, і стояв тонкий дух трохи при
паленої кави; ще п'янило вранці свіже повітря, ще легко вставалось 
з прохолодного ліжка, ще посміхалися очі відчайдушно красивим жін
кам, і нечутною музикою була сповнена природа; але все вже кимось 
навіщось було зумовлено, і вже товпилися у байдужій черзі роки, і по
переду був сумний спогад про їхню першу зустріч в осінньому парку, 
коли вона жартівливо мовила: «ось бачите, нам по дорозі», а по доро
зі булото всього двісті метрів; і попереду був спогад про їх останню 
зустріч в цьому маленькому кафе, де плакала скрипка, сяяв усміш
кою бородатий кельнер, і стояв тонкий дух припаленної кави; і обоє 
вони розуміли, що пора закінчувати гру, і чекали чогось, чого, напев
но, не буває, і вона простягла якийсь клаптик паперу і попросила на
писати щонебудь на згадку, а він дивився на цей листок, пробуючи 
згадати щось веселе, безтурботне, і раптом сплив рядок простенької 
пісеньки, і ще не знаючи, що довгодовго, багато років не зможе по
збавитися від цього рядка, він написав «Мадам, уже падає листя».

                                                              
21.09.1987 р.

Він зайшов у телефонну буд
ку, причинив двері і, не дивля
чись на диск, набрав навмання 
сім цифр.

–Так. Я слухаю. Що ж Ви мов
чите? Я слухаю.

–Добрий вечір.
–Здрастуйте. Хто Ви?
– Вибачте, заради бога. Не 

кладіть слухавку. Я Вам все по
ясню. Розумієте, мені погано.

–Розумію.
–Та як Ви можете зрозуміти? 

Вибачте, будь ласка, не гнівай
теся. Ми розмовляємо впер
ше в житті. Я не знав і зараз не 
знаю Вашого телефону. Просто 
набрав сім першихліпших цифр.

–Цікаво.
–Дуже. Я Вас розбудив?
–Ні. Я дивилася телевізор.
–Ви зараз одна?
–Так.
–А взагалі?
–І взагалі.
–Дивно. У Вас такий красивий 

голос.
–Я й сама дуже красива.
–Не обманюєте?
–Ні.
–Що ж Ви одна?
–Я не одна. Телевізор ось, те

лефон. Ви на іншому кінці дроту.
Цікаво, далеко це?
–Не знаю. Може, поруч, може, 

на іншому кінці міста.
–Так що з Вами?
–Довго пояснювати. Погано 

мені, розумієте?

–Я все розумію. Шкода, не 
можу допомогти.

–Ну чому? Мені вже легше.
–Так просто?
–У світі все просто. Говоріть 

же щонебудь.
–Навіть не знаю, що? Хочете, 

почитаю вірші?
–Хочу. Будьякі вірші.
–«У лісі, ой у темному…»
–Чудово.
–«Де ходить хитрий лис…»
–Далі, будь ласка.
–«Росла собі ялинонька…»
–Унікальні вірші.
–«І зайчик з нею ріс.»
–З дитинства не чув кращих 

вір шів. Скільки Вам років? Да
руйте, коли Ви народилися?

–Давно.
–В цьому столітті?
–Ні. До нашої ери. Адже й 

правда, я якась нетеперішня.
–А я нетутешній. З іншої Га

лактики.
–І як Вам на Землі?
–А як Вам в нашому столітті?
–Смішний Ви.
–Смішний. І мені так весело. 

Хочете, вовком завию?
–Я хочу Вас бачити.
У трубці запищали короткі гуд

ки. Немов прокинувшись, він 
дивився на холодний безсло
весний телефон, а вогкий вітер 
хльостав по стеклах телефонної 
будки.

   19.11.1987 р.

Дощ
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СТРУНАСТРУНА Чернігівщина

З циклу «Історії неповторного Подолу»

Володимир ФРИЗ

Останній день 
Цилі Кацнельсон

Володимир Іванович Фриз 
народився 5 лип ня 1948 року. 
Заслуже ний лікар України, 
завідуючий відділенням ендо
протезування Чернігівської 
міської лікарні № 2. Один з 
провідних фахівців України  
в цій царині медицини. 
Пише прозу і вірші, в тому 
числі поезії польською мо

вою. Лауреат обласної літератур номистецької  премії 
імені Леоніда Глібова (2017 р.), встановленої у 2002 році 
літературною спілкою «Чернігів» та журналом «Літературний 
Чернігів». В нашій газеті в номерах 1 і 6 надруковані його 
оповідання з циклу  «Історії неповторного Подолу». Ось ще 
одне оповідання цього циклу.

Вранішнє сонце вже не тіль
ки освітило,  але навіть трохи 
зігріло Поділ. З кожною хви
линою оживало буденне життя 
цього унікального району Ки
єва. Саме тут, поруч з помпез
ними радянськими назвами 
вулиць, не зрозуміло,  як збе
реглися такі, як Спаська, Кос
тянтинівська, Межигірська, Хо
рива, Почайнинська, Покров
ська, Іллінська.  На відміну від  
вулиць  Індустріальна, Сталели
варна,  Суднобудівна, Портова,  
де вже давно вирувало про
мислове життя, в цих архаїчних 
кварталах населення жило за 
своїм хронометром і не поспі
шало просинатися.  Може ста
лося це тому, що  архітектура 
минулих століть законсервува
ла старі традиції та уклад жит
тя  мешканців старого Подо
лу, творячи ілюзію застиглого 
минулого. А може ще чомусь ?                                                                                                          
В цих дуже давніх  будинках з 
довгими балконами, які    за
безпечували вхід до помеш
кань  і загрозливо нависали 
над внутрішнім двориком, в 
який можливо було потрапи
ти з вулиці тільки через єдиний 
вхід – тунель,  жило  своїм уні
кальним  життям  корінне насе
лення Подолу.  

В одному з таких будинків 
життя в цей ранній час  ще не 
почалося. Вікна,  які виходили у 
внутрішній двір, спали,  заплю
щені фіранками. Деякі з них 
були  покриті  більмом  кала
мутних поліетиленових плівок,  
мабуть для того,  щоб в примі
щення не потрапляв аромат 
каналізаційної  ями та загаль
них туалетів, що розмістилися 
під  першим поверхом будинку.                                                                                                                           
Двір був порожній, але до во
догінного крану в центрі двору, 
з якого на чавунну решітку ка
налізаційної клоаки цівкою те
кла вода,  наче черга до мавзо
лею, тягнулися  коти. В цю яму  
жителі будинку зливали харчо
ві відходи і нерідко вміст ніч
них горщиків. Саме тут, біля 
решітки, збиралася зграя ко
тів. Вони ліниво, наче з відра
зою, обнюхували залишки їжі, 
що за розмірами не пройшла 
через решітку. Ці ситі  створін
ня різної масті столувалися на 
щедрих смітниках і  помийних 
ямах славної П’ятнадцятої лі
карні та Вищого Морського По
літичного Училища. Приходили  
вони в цей двір не за харчами, 
а  за покликом серця, керовані 
генетичною пам’яттю. Бо саме 
тут, на цих дивних балконах, що 
якимось дивом трималися на 
стінах, їхні матусі  народили  їх, і  
саме тут, біля цього крану, про

дуктами місцевого  молокоза
воду  їх виплекала добра  жінка 
з квартири,   вхід до якої ховав
ся під  сходами балкону.  Звід
си вони пішли на  вільний хліб 
у  світ котячого самостійного 
життя, та не забували свою го
дувальницю.         

А світ цей називався Подолом.                                                                                
Ця назва у людей асоціювала
ся не тільки як нижня частина 
міста,  а ще як частина жіночої 
одежі,  що  була символом  зва
би, любові, плодючості  та  без
межної таємничості. В подолі  
носили, виношували, а інколи 
і приносили. Під подолом хова
лася та найзагадковіша части

на жіночого тіла, яка  дарувала 
людям щастя любові, незбаг
ненне задоволення і  була здат
на привести у світ нове життя .                                                                                                                        
Коти, на відміну від людей,  
пам’ятають добро і тому щиро 
любили  жінку яка врятувала 
їм життя.  Вони мовчки  очіку
вали, коли  їхня годувальниця і 
найстарша жінка Подолу   Циля 
Кацнельсон  вийде у двір, щоб,  
як колись,   пригостити   їх мо
локом. Скільки років було цій 
жінці  – не знав ніхто, бо в часи 
війни її документи залишили
ся в одежі, яку змусили зняти 
в Бабиному яру. Поранена се
ред вбитих, прийшла до тями 
вночі і тільки перед  світанком  
доповзла до старенької хати на 
краю Сирця. Добрі люди схова
ли її і не дали вмерти  від ран і 
голоду. Про свій вік вона  ніко
му не говорила. Може, не хоті
ла, а може,  не пам`ятала.  Че
рез те,  що  ніколи офіційно не 
працювала  і не мала  пенсію, 
установи,  яка б могла  розсе
кретити її вік, не було.  На запи
тання в реєстратурі  поліклініки 
про її дату народження тихо від
повіла:  

– Нє помню,  дочечка, но моя 
невіносімая  жізнь, такі точно  
знаю, шо началась в октябрє 
семнадцатого. 

Так і записали в амбулатор
ній картці  її день народження:  
7е  жовтня 1917 року.  Хтось 
називав її тітка Циля,  а хтось 

бабуся Циля. Але насправді  на
віть найстаршому жильцю  бу
динку, де вона  мешкала, за 
кількістю прожитих років була 
щонайменше  прабабусею.  

Циля Кацнельсон жила з 
того, що щодня  в будьяку пого
ду, але в теплу пору року, сиділа 
під аркою входу до свого будин
ку, навпроти невеликого примі
щення філії Ощадбанку.   Вона 
не просто сиділа,  а мала свій 
багаторічний  і спадковий біз
нес, який перейшов до неї ще 
від її бабці Фані Кацнельсон, 
а та, напевно,  перша на вули
ці Хорива почала  продавати  
соняшникове насіння. Бабуся 
Циля всім розповідала, що має  
домовленість з Ощадбанком 
про те, що вона не бере у людей 
гроші на збереження, а Ощад
банк, у  свою чергу,  не  продає 
на цій вулиці соняшникове на
сіння.  Останні роки її все часті
ше  бачили, що, сидячи на стіль
ці, вона спала. Вік брав своє.                                                                                                                 
Але повернемося у наш двір. 
Стрілка годинника повільно 
підкрадалася до  шостої  ран
ку. Та,  не чекаючи недолугого  
запевнення про те, що «Союз 
нерушимий, сплотіла вєлікая 
Русь»,  архаїчну тишу  дрімаю
чого царства, яке  жило за по
дільським хронометром, рап
том розірвав потужний грюкіт 
оббитих залізом дверей по
мешкання, яке знаходилося  

під  сходами балкона  першо
го поверху.  Скреготіння  мета
лу, підсилене акустикою двору
колізею, наче помах магічної 
палички, розбудило мешкан
ців будинку, в якому  жила баб
ця Циля. Це з дверей, які про
голосили набат, вийшла немо
лода жінка вражаючих габари
тів. Це і була Циля Кацнельсон. 
Вона тримала в одній руці роз
кладний столик і стільчик, в 
другій –  півлітрову пляшку з 
молоком, а з шиї на шлейці  
звисав чималий  мішечок з на
сінням. 

Вправним дотиком огряд
них сідниць  двері зайняли 
своє попереднє положення, 
але ще з більшим гуркотом, 
ніж відчинилися. Коли до цьо
го гуркоту долучилися голо
си котів, які  побачили свою 
годувальницю, ця какофонія 
перевищила рівень терпіння 
численної зграї голубів. З бі
лого  суцільно покритого послі
дом даху панічно  кинулися в 
небесний простір  «птахи миру».                                                                                          
Голосно проклинаючи свій ра
дикуліт, бабуся Циля, не по
спішаючи, налила в порожні  
бляшанки молоко та поімен
но запросила до сніданку сво
їх вихованців. Та це була тіль
ки прелюдія до опери. Голосом, 
більше схожим на скреготіння  
гільйотини, що ріже метал на 
кораблебудівному заводі, по
рожнечу  двору розірвало по
тужне:                                                                                      

– Грігорій вставай, уже пол 
сєдьмого.

А далі ще голосніше:                                                                                                 
– Гріша, тєбя такі вигонять із 

інстітута культури. Шо ти спіш? 
Ти уже вторую нєдєлю нє брал 
в зуби саксафон. Гершик, за
помні, шо сєйчас скажет  тєбє 
тьотя твоєго дєдушкі. Такі  єсли 
ти меня не послушаєш, будєш,  
как твой отєц, до конца своєй 
жізні  лабать в Подольскіх ка
баках, пока нє сопйошся.                                                                                                                    

Та Григорій не подавав ознак 
життя, зате відкрилися двері на 
другому поверсі  і на  балкон в ко
роткому напівпрозорому  пенью
арі вискочила пишна панянка. 

– Мадам Кацнельсон, я вас 
умоляю. Ви орьотє, как охваче
ний пламєнєм параход Росія во 
врємя войни. Ізза вас в 71м 
году у мєня роділся больной ре
бьонок, а сегодня в моєй постє
лі от інсульта такі  может умє
рєть хороший человєк.                                                                                              

Бабуся Циля не затрималася 
з відповіддю:                                                        

– Ой, Розочка, я тєбя умоляю, 
нє дєлай мнє нєрви. Шо я імєю 
до твоєго ребьонка? Єсли би 
ти нє єзділа с Хаімом на води в 
Трускавєц, а нашла сєбє женіха 
в Биковнє ілі Троєщінє, ти імє
ла би вєрного мужа і здоровиє 
дєти. А Хаім на мінуточку, такі 
твой двоюрідний брат. І вобше, 
на Подолє всє євреї  родствєн
нікі, ето знаєт даже КГБ. Доро
гая моя, імєнно  от етого і рож

даются больниє дєті, как твой, 
шо імєл болєзнь. 

Зупинилася, згадуючи назву 
хвороби.                                                                    

 – Как та улица в Амєрікє,  гдє 
жівйот моя правнучка? Кажет
ся, Даун стріт.                                                                                                                  

– Шайсен! –  голосно крик
нула Розочка і з грюко
том закрила за собою двері.                                                                                                                                    
В цей момент фіранки на вік
нах почали одна за одною від
криватися, а  в дверях заскре
готали замки. Завантажена за
собами  для проведення при
ватної торгівлі, бабця Циля, 
наче нічого не сталося, качи
ною ходою пошкандибала  на 
своє робоче місце, під арку  
проти Ощадбанку. 

Двері квартири пишної Рози 
знову відкрилися, і на поміст 
балкона, оглядаючись навко
ло, обережно ступив чоловік. 

Мав незаперечні ознаками 
представника чомусь ненави
сної  радянській владі гнилої ін
телігенції. Був у костюмі і при 
галстуку, в руках тримав міст
кий шкіряний портфель, а на 
його голові впевнено сидів фе
тровий капелюх. Втягнувши го
лову в грудну клітку та піднявши 
комір, він в такий спосіб пробу
вав зберегти  «моральний об
лік будівника комунізму». Впев
нений, що ніхто його зараз не 
бачить, швидкими кроками по
долав балкон і сходи. Коли опи
нився  на кам’яному помості 
двору, відчув безпеку,  випря

мився і з піднятою головою 
впевнено  пірнув в тунель, що 
був єдиним виходом  з двору.                                                                                                    
Та Циля Кацнельсон, наче гли
ба, сиділа на стільці під ар
кою, перекривши  вихід з ту
нелю надто широко розведе
ними ногами. Виглядав її пост 
надійніше, ніж польська митни
ця в Гребенному навпроти на
шої  Рави Руської. Саме втрата 
обережності, за версіями ра
дянських письменників, була 
головною причиною  викриття 
наших розвідників. Гість Рози 
не був розвідником, тому не 
дивно, що теж втратив обереж
ність. Зате бабця Циля  була 
напоготові. Вона, наче павук, 
що наснував павутину в най
вужчому місці, заблокувала ви
хід,  і кожного, хто пробував за
йти чи вийти з двора або про
ходив  вулицею,  вміло схиляла 
до вступу  з нею в торговельно
економічні стосунки. Для від
відувачів  Розочки  у нею був 
розроблений  особливо вишу
каний і надійний сценарій.                                                                                                                          

– Ой мужчинка, шалом. А ви 
знаєте, что за Версальской кон
вєнцієй, каждий, кто побивал 
у  нашем домє,  для продлєнія 
удовольствия  покупаєт самиє 
вкусниє на Пололє сємєчкі? 
Постоянним клієнтам Розочкі 
у меня скідка. Ой, а я кажется 
вас знаю, молодой человєк.                                                                
Ця остання фраза в ста від
сотках випадків паралізува
ла жертву, і він погоджував
ся на все, що пропонує  бабця 
Циля.   В цьому випадку спро
тиву теж не було. Чоловік, ви
тираючи піт з чола,  вже відій
шов метрів з десять від пропус
кного пункту  баби Цилі,  а вона 
все продовжувала  водити над 
мішком з насінням двома ку
пюрами  «госзнака», які тільки 
що експропріювала у клієнта 
Рози. При цьому, як заклинан
ня, промовляла українською 
мовою слова, що перейняла 
від подільських перекупок.                                                                                                                     

– Добрий почин іде від муж
чин. Щоб надалі везло та пло
дилось бабло.                                                                                                                                     

А в цей час у дворі вже кипіло 
буденне життя. Розочка Морт
халєвіч стояла на балконі і со
лодко затягувалася імпортною 
цигаркою. Молодиця з восьмої  
квартири захоплено дивилася 
на неї і тихо, щоб ніхто не по
чув, казала:                                                                                                               

– Ой Розочка,  как я вам за
відую. Каждий раз новий муж
чінка, єто так романтічно.  А я 
от своєго Зями уже шестой год 
слишу, что не в сексє щастьє. 
Скажіте пожалуста, а в чом такі 
женскоє счастьє?  А єщо, єслі 
нє секрет,  кто бил у вас  севод
ня?  Мне как би показалось,  
что ето діректор дієтіческой 
столовкі, шо вначалє  Андреєв
ского  узвоза.                                                                                                        

Роза томно потягнулася і, 
розтягуючи кожне слово, нехо
тя відповіла:                                                                                                                             

– Ой Сонєчка, мєлко ви пла
ваєте. Бєрітє глубже. Єто бил 
врач, моя дорогая.                                                                                                                                    

–Шо, в самом дєлє доктор, – 
не могла заспокоїтися Соня.                                

– Сонєчка, шо ви такоє га
ворітє, доктор – ето наш Ро
мановскій. А у мєня бил просто 
врач.  

Підняла очі до неба, роздуму
ючи, як відповісти на сакраль
не жіноче питання, смачно за
тягнулася цигаркою з менто
лом і, видихаючи з кожним 
словом дим, прорекла:                                                                                              14
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– Ві, Соня, мєня спраши
ваєтє, в чом женскоє счас

тьє?  Ето єслі ви ночью нє по
двиваєтє, как волк, от одіночества 
в холодной постєли. Счастьє – єто 
імєть мужа, даже єсли он считаєт, 
что не в сексє счастьє.  Когда, до
рогая, ви імєєтє мужа, то єво как 
би нє чувствуєтє. Єто как воздух,  
Сонєчка. Которий вам нє мєшаєт, 
но бєз котрого нєльзя жить. Когда 
мужа  нєт, єто, скажу вам, сплош
ной  Шабат.                                                                                                                       

Саме в цей момент з дверей, 
на яких  виблискувала табличка  
«Доктор медицини, ортопед Рома
новський  Б. А.», вийшов одягну
тий в джинсовий костюм франт з 
сигарою в зубах  і «дипломатом» з 
крокодилячої шкіри в лівій руці. Ця 
табличка з’явилася, коли завідую
чий кафедрою ортопедії, відомий в 
Києві професор Левенець запро
понував Романовському писати  
кандидатську дисертацію. Правда, 
далі виготовлення таблички спра
ва не пішла. За гульнею Борис Ар
кадійович не мав часу не тільки на 
дисертацію.  Почувши слова Рози, 
володар привабливої таблички 
підняв чорні окуляри, поглянув на 
неї і, не виймаючи сигари, через 
зуби похвалив:                                                                                                                     

– Я винуждєн отмєтить, Розо
чка, что ви растьотє в моіх гла
зах.  Єсли конєчно я вас правільно  
услишал. І кто по спеціальності бил 
ваша жертва?                                                                                                                          

Розочка  задумалася,  а потім 
невпевнено відповіла:                                           

– Навєрно, анестезіолог. Пото
му что я нічєво не почуствовала. 

– Ай,  Розочка, ваши чувства 
возбуждают  только  деньгі. Прав
да,  нє могу понять, от чево ви так 
ритмічно покріківалі  в благосло
венний час ісполнєнія гімна Со
вєтского союза. Нє дай бог,  у вас 
мучіла почєчная коліка? Ілі, мо
жет, полученоє вознаграждєніє 
прєвисіло ваші ожіданія? Я конеч
но нє допускаю мислі, что єто билі 
долари, іначе ви б крічалі до слєду
ющего гімна, что  утром.                                                                                                                     

– Ой, Боріс Аркадієвич, то,  что 
я получаю за свой каторжний труд,  
меня  уже давно не возбуждаєт. 
А крік – єто результат моіх студій  
в театральном інстітутє  Карпен
каКарого. Два года учьоби , ска
жу вам, єто нє тюлілюлі. Поєтому 
я нє контролірую сєбя, когда вхо
жу в роль.                                                                                                                    

– Ой Розочка, тєпєрь я увєрєн, 
что  в вашем тєлє такі нє умерла 
актріса.  Только поддєржівайтє 
форму, пожалуйста. Совєтую вам 
отрєставріровать свою фігуру, из
мєніть імідж  і тупо повисіть таріф, 
как єто дєлают на Лукяновском 
ринкє.  

Цими словами завершуючи свої 
поради, доктор медицини вже сту
пив з балкона на східці, що вели 
вниз.   

Коли підійшов до бабці Цилі, як 
пароль на воротах військової час
тини, продекламував свій щоден
ний монолог:                                                                                                   

– Мадам Кацнельсон, кушать 
семічки очень вредно, но я не ра
скрою ету тайну жителям Подола, 
разумєєтся єсли ви меня випусти
тє  із єтого замка, шо очень похож 
на ЛяРошель в Боскайском залі
вє.                                                                                                                                  

Зі словами «Боря, я тєбя так лю
блю. Может, потому, что ти такой 
умний? А может,  за то, что ти  іно
гда биваєш добрим», хитро при
мруживши очі  і не зводячи широко 
розведених ніг, жваво крутнула
ся на стільці, щоб пропустити док
тора медицини Романовського.                                                                                       
Ступивши на бруківку древньої ву
лиці,  він  глибоко вдихнув свіже 
повітря, поправив зачіску та  по
вчальним тоном попередив старій
шину Подолу:                                                                                                          

– Мадам Кацнельсон, как врач, 
винуждєн вас очєрєдной раз  пред
упрєдить, что осли ви будєтє дер
жать так широко ноги, у вас может 
випасть пєчєнь.                                                                                  

Не чекаючи відповіді, еску
лап покрокував у напрямку 
п’ятнадцятої лікарні. Мав гарний 
настрій. Йшов і думав:                         

«Чудова тема для хохми. Кину їй 
між ноги печінку, оце буде сміху. 
П’ятнадцята лікарня і  навіть весь 
Поділ про це довго будуть говори
ти. Чим я не  Райкін або Жванець
кий». 

З такими думками дійшов до 
травматологічного відділення 
п’ятнадцятої лікарні, де працював 
. А за обідом поділився своїми на
мірами з колегами. Публіка рего
тала вже від самої ідеї.  Непере
вершений  розповідач анекдотів  
Мойсей Стретович продовжував 
реготати, коли вже всі замовкли:                                                                                                                  

–Романовський, душка,  з цього 
вийде такий класний анекдот.   Ось 
послухай. Початок буде, як ти роз
повів. Вона спала, ти кудись ішов і 
підкинув їй печінку, а коли повер
нувся, твоя бабця Циля плаче, бо 
випала печінка. Ти її заспокою
єш, що нічого страшного не стало
ся, більше не розводьте ноги,  і все 
буде добре. А вона тобі в відповідь: 
«Ага, а ти знаєш, что  мнє стоіло єйо 
назад запіхнуть». 

Лікарську кімнату розірвав не
ймовірний регіт.  Тільки завідую
чий відділенням помахав незадо
волено головою і сказав.                                                                                                                                        

– Боря,  це дурна ідея, гріх смі
ятися над старою людиною. Я цю 
бабусю знаю, кажуть що вона 
була в Бабиному яру і чудом вижи
ла.  А ще, скажу тобі, що мене до 
сих пір мучить совість за того ста
рого єврея, біля якого ти кукурі
кав, а потім відправив у психушку .                                                                                                       
Романовський зірвався з місця:                                                                                                                  

– Льоня, ти мєня попросіл,  і я 
спасал чєсть  твоєго мундіра, а 
сєйчас ти  меня  упрєкаєш. Так не 
чесно. Знай,  что  под суд ідут   убій
ца  і заказчік.  Я смотрю,  что  ти 
мєня, єврея, скоро в антісємітізмє  
обвініш.                                                                                                                       

– А написати анонімку, що до
цент  в порогах і дверях своєї «Вол
ги»  ховає золото,  я теж тебе про
сив? – запитав завідувач відділен
ням  і, грюкнувши дверима, вий
шов.                                             

Компанія почала реготати  вже 
з Боріного жарту над доцентом 
кафедри. Знали, що його «Волгу» 
в КДБ  розібрали на деталі, шу
каючи золото.  Працівники від
ділення недолюблювали кафе
дралів   за те,  що ті їх повчали та  
вказували  на помилки в роботі .                                                                                                     
У відсутності начальства компанія 
розкоркувала пляшку Закарпат
ського коньяку, яку привіз як подя

ку дисертант з Мукачева, і прозву
чав тост.                                                                                                                  

– За Романовського і Стрето
вича, веселих і дотепних людей, 
без яких ця сіра буденність дове
де нас до інфаркту або інсульту. Ви,  
хлопці, створили неперевершений 
анекдот, який будуть переповідати 
десятиліттями,  а ви ввійдете в іс
торію Подолу як талановиті  гумо
ристи. А корчити з себе гуманіста  
сьогодні модно, та безперспектив
но. Світ,  на жаль, жорстокий і його 
може врятувати тільки сміх.                                                                                                                        

Була п’ятниця. Романовський 
вголос нагадав,  що завтра субо
та, а для юдея це свято Шаббат.                                                                                           
– За радянськими законами, ко
леги,  день перед святом короткий. 
Альгітраот, – попрощався на івриті  
і вже о другій  пішов з відділення.  

Мучили сумніви, але все таки ку
пив на ринку печінку. Якщо пере
думаю,  то підсмажу на вечерю, за
спокоїв себе і пішов додому. Під 
аркою,  як завжди у звичній позі,  
сиділа бабця Циля і спала. Така 
поза забезпечувала їй стійкість на 
стільці, а ще створювала місце для 
її досить великого живота. Не ви
тримав  спокуси, а може,  коньяк  
завадив мудро вчинити. Тихенько, 
аби не розбудити, поклав на зем
лю між ногами невелику долю пе
чінки і пішов.                                              

Вже вечеряли з дружиною,  коли 
в двері подзвонили. На порозі  сто
яла  Соня. Була перестрашена,  а 
руки тряслися.                                                                   

– Боріс Аркадьєвіч,  бабушкє  
Цилє очєнь  плохо, позвонітє на  
скорую. Вас там знают і скорєй прі
єдут.                                                                            

Подзвонив і відразу побіг до 
дверей під сходами. Тільки зайшов 
у маленьку задушливу  кімнату, по
чув: «Борєчка,  я тєбя не послуша
ла, і у мєня такі випала печень . А я 
так напугалась, шо мєня сільно за
болєло сєрдце.»                                                 

Стояв, а з очей великими кра
плями почали котитися сльози.  
Бабуся Циля холодною рукою тор
кнулася  його руки і, наче жаліючи, 
сказала:                                                                                                                            

–Нє плач. Я тєбя, Борєчка,  всєг
да любіла, ти,  віжу, такі добрий чє
ловєк. Нє плач, мнє второй раз умі
рать нє страшно. Я прожила длін
ную і  тяжолую  жізнь.  Дєвяносто  
пять,  а может і больше, єто  много, 
і я уже устала жіть.                                                                                                               

Романовський покрився по
том від думки, яка наче розрива
ла   його голову  зсередини:  «Їй 
дев’яносто пять, а вона кожен день 
так важко заробляла собі на кусок 
хліба. Синагога, звичайно,  щось 
допомагала, але це більше показу
ха. А я? Я тільки один раз, поверта
ючись з  ресторану,  дав їй сто ру
блів і то тільки тому,  що був дуже 
п’яний і не бачив, яка це купюра.»                                                                                                  

Швидка після кардіограми кон
статувала обширний інфаркт міо
карда. Ін'єкції вже були не здатні 
підтримати старе і виснажене сер
це. 

Хотів попросити прощення, але 
боявся,  що сусіди здогадаються, 
хто винний в смерті  бабці Цилі. А 
вона стала блідою, як стіна. Рап
том  захотіла щось сказати, та змо
гла тільки  прошепотіти  «Боря»  і 
закрила очі.  Її дихання  повільно 
зупинилося,  а на обличчі застигла 
добра посмішка.                                                                                                           

Вночі швидка забрала доктора 
Романовського в інфарктне відді
лення інституту Шалімова.

                           1979 рік,  
Київ, Поділ

З циклу «Історії неповторного Подолу»

Володимир ФРИЗ

Останній день 
Цилі Кацнельсон

13
30 липня минуло  

160 років з дня наро
дження Любові Олек
сандрівни Яновської, 
письменниці, членкині 
Української Централь
ної Ради, діячки «Про
світи».

Народилася  вона 
30 липня 1861го в 
селі Миколаївка Борз
нянського повіту на 
Чернігівщині, в маєт
ку бабусі Любові Бо
голюбцевої, рідної се
стри Ганни Барвінок. 
Навчалася в Кремен
чуцькому пансіоні, за

кінчила Полтавський інститут шляхетних дівчат. Цікави
лися філософією, гарно співала і їй пророкували артис
тичну кар’єру (принц Ольденбурзький пропонував ста
ти його стипендіаткою та за власним бажанням обрати 
консерваторію для навчання), однак душа до того не 
лежала: «…коли приходили хвилини натхнення задля 
якоїсь фантазії, то приходили вони дуже рідко і на ко
роткий час, і в тих фантазіях своїх я ніколи не могла ви
явити гаразд своїх юнацьких переживаннів, а перо чи 
олівець були мені завжди немов слухняніші за клавіа
туру й мій щоденник був мені багацько дорожчий за ті 
романси, ноктюрни й вальси, що я іноді компонувала»,  
згадуватиме пізніше. Вона обрала літературну та педа
гогічну діяльність.

Деякий час працювала домашньою вчителькою в Лу
бенському повіті, займалася самоосвітою, вийшла за
між за ліберального дрібного поміщика Василя Янов
ського, старшого на 20 років.

Перші твори писала російською – батько, колишній 
військовий, карав дітей за вживання українських слів. 
Мати займала протилежну позицію, сім’я зрештою роз
палася, з двома дочками мати поїхала в Петербург, од
нак незабаром померла і діти повернулися до батька. 
Та згодом Любов Яновська перейшла на українську 
мову. 

Авторка близько 100 оповідань, повістей, романів, у 
яких виявила глибоке знання народного життя та люд
ської психології. Серед найбільш відомих – оповідання 
«Смерть Макарихи» (1900), «Ідеальний батько» (1900), 
«Два дні з життя» (1905), драма «На Зелений Клин» 
(1900), повісті «Городянка» (1901), «Тайна нашої прин
цеси» (1911), «Мій роман» (1917), п’єса «Лісова квітка» 
(1903), комедії «З малої хмари великий дощ» (1903), 
«Блискавиця» (1903).. 

Під впливом Володимира Шемета брала активну 
участь у громадському житті, відстоювала українські 
мову, літературу, культуру. У Києві, де мешкала з 1905
го, очолювала секцію драматургії в місцевій «Просві
ті», влаштовувала літературномистецькі вечори, попу
ляризувала творчість Тараса Шевченка. Як поборни
ця жіночої емансипації організувала Жіноче зібрання. 
Член Всесвітньої ліги жінок, учасниця першого росій
ського жіночого з’їзду в Петербурзі (1908), делегатка 
Міжнародного жіночого з’їзду в Стокгольмі (1911). Се
ред її друзів – Михайло Коцюбинський, Леся Українка, 
Сергій Єфремов, Микола Лисенко, Олена Пчілка, Борис 
Грінченко та інші відомі діячі того часу.

Софія Русова писала у спогадах, що вона працювала 
«коло українських справ з якоюсь гарячковою відданіс
тю». Діяльний член Українського клубу, часто виступала 
там то як добра піаністка, то як письменниця з читан
ням своїх ще не опублікованих творів. «Видно було, – 
писала С. Русова, – що вона користувалася симпатіями 
київського українського суспільства...».

Смерть чоловіка, Перша світова війна, погіршення 
здоров’я – після 1916го перестала писати, хоча взя
ла участь в організації Українського національного те
атру (1917). Була членкинею Української Центральної 
Ради. Заробляла на життя приватним вчителюванням, 
а останні десять років була прикута до ліжка.

Померла 20 листопада 1933го в Києві. Похована на 
Байковому цвинтарі.

Сергій ГОРОБЕЦЬ
Український інститут національної пам’яті

Чернігів 

Письменниця 
з Борзнянщини 

Любов Яновська
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Ніна КОЧУБЕЙ

Ніна Миколаївна Кочубей  наро-
дилася 8 грудня 1953 р. в с. Соки-
ринці на Чернігівщині. Закінчила 
Сокиринську середню школу, фа-
культет англійської мови Ніжин-
ського педінституту  ім. М. Го-
голя. Працювала учителькою ан-
глійської мови в Срібнянській се-
редній школі та в гімназії № 5 м. 
Прилуки.

Друкувалася в журналах і газе-
тах. У 2011 р. в серії «Рідні джере-
ла» вийшла перша збірка прозо-
вих творів авторки «Замальовки 
з натури» (видавництво «Десна Поліграф»). У 2018 р. –  збірка 
«Земні миттєвості» (Дніпро, видавець Біла К. О.).

Запах м’яти

Ліна ЛАНСЬКА

***
Візьми мої руки - 
там долі
Безвісний щемкий епізод 
Донині ховає штрих-код,
Візьми, я зігрити дозволю...

Прошу, бо замерзла у кригу.
У іній застигла хода 
З-за спомину ще вигляда,
Гукнувши в обійми відлигу.

Зігрій в зашкарублих долонях,
Нестерпно палючих іще,
Торкаючись потай плечем...
Хіба вже я зовсім стороння?

Лишень у полоні принуки
Останню краплину тепла
Не кидай... Нехай замала.
Вогненною довго була
Й зотліла...
Візьми мої руки.

***
Спішу за дощами ув осінь,
Втікаючи від завірюх.
Себе-таки, не обдурю,
А темінь обманюю й досі.

Крізь ніч вередливу і сонну,
Скосивши сльотаві снопи,
Заграву за хвіст ухопить
Спішу, доки сяйво не тоне,

Зірковий ковтаючи пил.
У затишку судної брами
Негодо, очей не склепи,
Ліхтар одноокий приспи –
Ще Осені подих між нами.

                               Чернігів

Ірина КУЛАКОВСЬКА

* * *
У чайниці на денці - струхлий відчай,
Дзижчання літа і ячання чайок,
Поміж чаїнок заблукала вічність,
Роз'ятреного спокою кавалок...

Звичайним рухом пересиплеш в чашку,
Розкаламутиш зраджене тепло...
Присмачиш медом, додаси ромашку,
На мить згадаєш те, що відпекло.

Дзвінкий фаянс бабусиних сервізів,
Даремних чаянь ледь живий ручай...
Струмує день з небесних шпар, порізів,
Дощами юшить на глевкий окрай.

Злив легковажних невгамовне скерцо
Не зупинити. Лиш печаль густа
Все цибенить із тріснутого денця
І молочаєм обпіка вуста.

* * *
Пливу по хвилях твоєї туги.
А пізня осінь вростає в скелі,
Вітрів годує розмоклим листям
І їжачками каштанів
З міста, 
Де ми зустрілись...

Бреду по хвилях твоєї туги.
Так мілководдям блукає чайка
Стара, підтоптана, розжиріла
І трощить мушлі щербатим дзьобом.
А альбатроси віщують бурю.
А альбатроси цілують небо...

Біжу по хвилях твоєї туги...

* * *
На мені обриваються «листи щастя»:
Завиваються в тугі самокрутки
І повільно тліють,

Захлинаючись ядучим тютюновим димом.
Поруч зі мною в'януть, жухнуть, 

осипаються
Бруньки, бутони, зав'язь.
Безкраї тінисті сади
Розроджуються пустоцвітом.

Біля мене дичавіють пси
І лякають недостиглий місяць
Стоголосим переливчатим виттям.

За мною палають мости,
Стріляють «аврори»,
Руйнуються карфагени...

І тільки осінь,
Згорнувшись клубком у мене 

на колінах,
Тихенько дрімає
До наступної осені.

                             Чернігів

Алєсь БЄЛЫ

Вірші в оригіналі, 
білоруською мовою

* * *
Сто год , як адцвілі язмін і бэз,
Павук не ладзіць паміж дрэваў кросны,
І ты ідзеш у безлістотны лес,
(Як добра, што ў ім яшчэ і сосны).

Высвечваецца ў рачулкі дно,
А з птушачак наўкол -- хіба сінічкі.
І нейкім легкадумным , бы віно, 
Гудок за гэтым лесам электрычкі.

Згасае, думкі цешачы, зара,
А наваколле, паміж тым, нямее.
І сам сабе гаворыш, што пара,
А то сцямнее…

* * *
Вось ты і адрокся, і загінуў,
Ні «кахаю» болей , ні «люблю»…
Тоненькі струменьчык успамінаў
Сінім ценем ляжа на зямлю.

І каб не псаваць далей настрой,
І жыцця падправіць сэнс і змест,
Гэткай перадснежаньскай парой
Ўзяць палатку і махнуць у лес.

Не бяда, што дожджык «за сцяной», --
Ад газніцы будзе ў ёй цяпло.
А яшчэ – агонь гарыць ля елкі!
А яшчэ… Давай сюды гарэлку,
Для пачатку возьмем «па адной…»
Вось мы і ўзняліся на крыло!

Ну а дождж, вядома, не бясконцы.
Пах вады і водар цыгарэтаў…
Зрэшты, дачакаемся і сонца, 
Ну а сонца – гэта значыць лета!

* * *
Што яшчэ ты хочаш, акрамя --
Выйсці ў мора і -- далей ад рэйда.
Параходзіку надаць імя --
Напісаць яго на борце крэйдай.

Літары на белым – бы каралі.
Мора! Валадарства перуноў!
Так цікава, бо – да першай хвалі…
Змые – і напішаш нешта зноў.

* * *
Жадайце многага… 

Майце адвагу быць шчаслівымі.
Збігнеў Ўладзімеж Фрончак.

Калі стане неба з аўчыну,
І згасне душэўны парыў --
У човен, у лодку! З Жанчынай!
(Магчыма, апошні заплыў).

І словы ўзгадай і акорды,
Пра мілі і пра кіламетры…
Вадзе калыхацца ля борта,
Сукенцы -- ад ветру.

І станецца -- вернецца вера,
Бы выплывуць з воблака здані.
І ўспомніш, што ёсць яшчэ бераг,
Дзе кветкі, будан і жаданне…

* * *
Цяпер мы рэдка пішам аб сяўбе –.
Тым болей – пра чырвоныя атрады….
Часцей за ўсё мы пішам «для сябе»,
Ну а калі дакладней – то ў шуфляду!
Збіваецца на дробналессе свет,
Што з сённяшняга ўставім 

у скрыжалі…
Раней і ў поле ідучы спявалі,

І выстрыгалі вершыкі з газет,
І (як было прыемна!), цытавалі.

…І ты, нарэшце, да канца спасціг,
Што моладзь болей у кафэ ці краме,
Што маладыя не чытаюць кніг,
Тым больш, не вучаць 

вершыкі на памяць!

  м. Барановичі,  Білорусь

Лілія БОНДАРЕВИЧ-
ЧЕРНЕНКО

Ч у м а к и 
Соль наших судеб, силы
с земель, что далеки –
с Азова и из Крыма –
возили чумаки.

Любисток пахнет, мята,
луна уж на сносях.
над украинской хатой
Чумацкий светит Шлях.

Над Украиной лето,
зарницы там и тут...
Прапрадеды кисеты
неспешно достают.

Табак, конечно, дело,
и крепок, аж до слез!
Эпоха поседела  –
скрипит чумацкий воз!

Истории палитра:
столетьям вопреки
в усы смеются хитро
и курят чумаки...

Взяв вечность на поруки,
как будто невзначай,
обкуривают люлькой
весь космос по ночам...

*   *   * 
Я ждала лишь до первого снега:
побелело вокруг - отболело, 
не осталось ни звука, ни следа.
Отцвело. Отзвенело. Отпело.

Навсегда позабыты до срока
старый парк и мосточек дощатый
у дворца в пышном стиле барокко,
где с тобой мы гуляли когда-то?..

В лабиринтах бродить Минотавра,
где дурачат, давно надоело!
Сердцу в них неуютно и странно -
мое сердце иного хотело...

Налетела метель да с разбега,
оглянуться, поверь, не успела...
Я ждала лишь до первого снега:
побелело вокруг - отболело...

...С прошлым, памятью можно ужиться,
но мешает один "узелочек":
до сих пор почему-то мне сниться
в старом парке дощатый мосточек.

Д в е   д о р о г и   о т   п о р о г а
Плед шотландский Вам на плечи,
чтоб забыли про озноб.
Чай с лимоном Вас излечит
от гриппозных жарких снов.

Отпустите все тревоги,
отдохните от сует,
от дверей лишь две дороги:
одна – в дом, другая  – в свет.

В этот вечер снежный, странный
о любви Вам не скажу,
только знайте, друг желанный  –
сына Вам еще рожу!

...Излечившись от ангины,
от своих гриппозных снов
ускакал мой друг старинный –
только пыль из-под сапог!

Огорчились тихо боги,
но не плюнули вослед...
Две дороги от порога:
одна  – в дом, другая  – в свет.

Для печали нет причины –
ни тогда, и ни теперь:
родила другому сына,
и так счастлива, поверь!

                   Прилуки

Острівці пам’яті. Вони постійно по
вертають у дитинство, яке тепер зда
ється таким далеким казковим сном. 
Це саме той прекрасний і неповтор
ний час, коли місяць на небі великий
великий, сіно пахучепахуче, а вода 
в колодязі біля двору така холодна, 
така смачна, що подібної вже ніде, ні
коли й нізащо не віднайти.

Острівці пам’яті… Розмиті у маре
ві прожитих років, майже загублені у 
просторі та часі, вони іноді набувають 
цілком чітких і до болю знайомих со
лодкощемких обрисів.

І для цього, буває, потрібно зовсім 
небагато: просто почути знайомі зву
ки давньої мелодії, вдихнути запах не
вибагливої й ніким особливо не ша
нованої квітки польової берізки, чи 
зустрітися з вітром, що приніс п’янкий 
та запаморочливий настій м’яти.

***
Вранці знову голосно сварилися 

жінки. Вони гучно кричали й нахва
лялися повиривати руки й попере
бивати ноги отим капосним бісовим 
дітям, отим шмаркачам і бешкетни
кам. Знову ті неслухи наробили ота
кої, бач, шкоди: розвалили копицю, 
яку ще тільки вчора вони так гарно 
склали й тим ніби поставили крапку 
в кінці довгого робочого дня. Тепер 
вона он лежить, ніби якесь повалене 
чудовисько, що безсило розпластало
ся на землі й само не в змозі підняти
ся. Його треба знову збирати докупи 
й вивершувати в стіг.

Гучні вигуки й погрози вривалися 
у відчинене вікно кімнати й настир
но пробивалися крізь солодку дрімо
ту. Мої друзі того не чули та й не могли 
чути. Вони, напевно, ще міцно спали 
й бачили приємні сни. Як же солод
ко спиться в дитячому віці, особливо 
вранці. А за довгий літній день всти
гали багато чого: і набігатись, і напра
цюватися, й отримати на горіхи від 
дорослих за шкоду, і побитися, а потім 
заховавшись, щоб того ніхто не ба
чив, тихцем собі порюмсати та зібра
тися з силами, щоб віддячити крив
днику. Увечері ж, коли сварливі тітки 
вже йшли додому, ми збиралися на 
вигоні, а це якраз перед нашим дво
ром, гуляти. У інший час туди й рипа
тися було нічого – там кипіла робота.

Біля колодязя ще галаганів
ських часів, величної споруди, із 
дерев’яним різьбленим дахом, ма
шини розвантажували великі плас
ти бадилля, на яких були темнозеле
ні листочки. Все оте пахло особливим 
п’янким духом і наповнювало повітря 
хвилями приємної свіжої духмяності. 
То була м’ята. Жінкиколгоспниці, із 
засмаглими обличчями, по очі запну
ті білими хустками від пилу, вилами 
клали те духмяне бадилля на просте
лений долі брезент і, міцно тримаючи 
в руках ціпи, раз по раз били по ньо
му: вони молотили. Були вкрай зосе
реджені Стояли твердо, босі, спітнілі, 
розчервонілі. Їхні загорілі ноги напру
жувались від кожного удару, а руки 
то здіймалися, то опускалися, міцно 
тримаючи ті нехитрі знаряддя пра
ці. Від роботи не відволікалися ні на 
мить, хіба що іноді котрась знесиле
но і якось ніби аж спересердя раптом 
рвучко кидала того ціпа, підходила до 
глека з водою, що стояв під дахом ко
лодязя у затінку і, спрагло припавши 

до нього губами, великими ковтками 
пила воду. Відтак подолом спідниці чи 
кінчиком хустки витирала піт із роз
пашілого обличчя й знову поверта
лася до роботи. Потім те оббите лис
тя збирали у великі строкаті лантухи 
й відставляли вбік. По закінченні за
кидали на вантажівки, а ті вже вез
ли, як мені пояснила мама, у місто на 
м’ятний завод.

Я стояла на хвіртці й спостерігала. 
Мені дуже хотілося, щоб жінки припи
нили те гепання, почекали,  поки ста
не не так жарко або, хоча б, посиді
ли під колодязем. Там полюбляв ле
жати сусідський пес, бо трава в тому 
місці була завжди зелена й соковита, 
а земля прохолодна. Навіть коли все 
навкруги потерпало від безжалісного 
спекотного сонця, тут був такий роз
кішний, такий зелений затишок, що, 
дивлячись на нього, я ніби уявляла 
щедрі прохолодні джерела глибоко 
під землею. Про них мені розповіда
ла бабуся. А ще вона казала, що в селі 
був чоловік, який міг безпомилково 
визначити, де саме вони протікають. 
Його й просили вказати місце, коли 
хотіли викопати криницю. Він нікому 
не відмовляв. Напевно, й сам отриму
вав велику насолоду від того, що ро
бив дуже важливу справу і міг таким 
чином прислужитися людям.

А от коли наставав вечір і жінки 
йшли додому, починалося найцікаві
ше. Хіба ж можна було не скориста
тися розкішною нагодою і не поков
затися на величезній копиці, складе
ній із вибитих цурпалків м’яти? Вона 
бовваніла темною важкою горою, не
порушна й пахуча, а ще така вабли
ва, вся оповита теплими та лагідними 
променями стомленого за день сон
ця. Залазили на саму верхівку і з ве
селим реготом з’їжджали вниз. Зри
валися пласти вибитих утинків і коти
лися разом з дітьми на землю. Лунав 
дзвінкий сміх та гучні вигуки бешкет
ників. Та я недовго так розважалася. 
Було ще дещо, набагато привабливі
ше.

Увечері, прозаїчнобуденна дере
в’я на будівля, трішки схожа на при
плескану до землі черепаху, над вхід
ними дверима якої нахабно стриміла, 
вражаючи різноколірністю літер, ви
віска «Буфет», перетворювалася на 
вельми значущу споруду. Це саме із
за неї повагом, з гордовитою неква
пливістю й величавою гідністю ви
пливав місяць. Величезний, вогнис
то червоний, абсолютно відстороне
ний від земної суєти, він вражав мою 
дитячу увагу своєю магічною загад
ковістю. Тоді я ставала і, не відрива
ючи очей від того світила, зачарова
но вдивлялася у його кругле обличчя. 
І було чого. Якщо придивитися, то на 
ньому ввижалися гори, ущелини, гли
бокі впадини. А якщо подумки пере
містити ракурс, то обличчя набирало 
гетьчисто конкретного виразу, бо на 
ньому цілком чітко мені бачилися очі, 
ніс і рот.

Густішали літні сутінки, а разом з 
ними й запах м’яти. Він розчинявся 
у теплому нерухомому повітрі літньо
го вечора, огортав лагідними духмя
нозатишними хвилями. А я стояла й 
невідривно дивилася на місяць, аж 
поки виходили бабуся чи мама й кли
кали мене додому.
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СТРУНАСТРУНА

Жартома 
        і всерйоз

Діти й дурні завжди го-
ворять правду», зауважує 
старовинна мудрість. Ви-
сновок: дорослі й мудрі люди 
ніколи не говорять правди. 
(Марк Твен).

«Подейкують...» – ось уже 
половина брехні. (Томас 
Фуллер). 

І тільки неписьменні мо-
гли читати її думки. (Гуго 
Штейнгаус). 

Hіхто не став би вас слу-
хати, якби не розраховував 
сам вставити слівце. (Ед-
гар Хау). 

Є велика різниця між лю-
диною, яка хоче прочитати 
книгу, й людиною, якій по-
трібна книга, щоб почита-
ти. (Гілберт Честертон). 

Є критики, що вважають 
твір автора епіграфом до 
своєї рецензії. (Станіслав 
Єжи Лєц). 

 
Великі вчителі! Виголошу-

ючи промови, не затикайте 
вуха. (Бертольд Брехт).

Є люди, які не роблять по-
милок. Це ті, за кого дума-
ють інші. (Генрик Ягодзин-
ський). 

Є люди, які так цінують 
свою думку, що ніколи нею 
не користуються. (Цаль 
Меламед).

Є люди, які, тільки продав-
шись, переконуються, що 
мали якусь ціну. (Александр 
Кумор).

Є помилки, які дуже хо-
четься повторити. (Весе-
лий Георгієв).

Є речі, які для того тільки 
й приховують, щоб їх пока-
зати. (Мішель Монтень).

Є три способи відповідати 
на запитання: сказати по-
трібне, відповідати приві-
тно й наговорити зайвого. 
(Плутарх). 

«Що скаже історія?» – «Іс-
торія, сер, збреше, як за-
вжди». (Джордж Бернар 
Шоу).

Є книги, з яких можна до-
відатися про все, й нічого 
не збагнути. (Йоганн Воль-
фганг Гете).

 Є люди, чиї таланти ніко-
ли б не виявилися, якби вони 
не мали ще й вад. (Люк де 
Вовенарг). 

Є незамінні жінки (чолові-
ки), й до того ж їх  дуже ба-
гато. (Олександр Дюма).

Є два способи командува-
ти жінкою, але ніхто їх не 
знає. (Франк Хаббард).

Наша газета веде цей просвітницький проект, матеріали для якого беруться з од-
нойменного сайту. Золотим фондом нашої естради можна назвати і те, що з'явилося 
чимало років чи й десятиліть тому, й нинішню естраду.

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, пресконференцій, 
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.

Олександр ПЕРЛЮК

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

Михайло Ткач
Михайло Миколайович Ткач – відомий український поет, кінодраматург, 

критик. Лауреат національної премії ім. Т. Г. Шевченка.
Народився 26 листопада 1932 року в селі Лукачани Кельменецького ра-

йону Чернівецької області в селянській родині. Закінчив семирічну школу, 
потім Чернівецьке медучилище, 1957 року – Чернівецький медичний інсти-
тут. У 1959 – 1961 роках навчався на Вищих літературних курсах при Літе-
ратурному інституті ім. М. О. Горького в Москві.

Автор багатьох поетичних збірок. Також автор сценаріїв – художнього 
фільму «Серед літа», фільму-опери «Наймичка», повнометражних доку-
ментальних фільмів «Леся Українка», «Про дружбу співа Україна» та ін-
ших повнометражних і короткометражних документальних фільмів. Заслу-
жений діяч мистецтв України.

На вірші поета створено кілька десятків пісень. Найвідоміші з них: зна-
менита «Марічка», «Якщо любиш – кохай», «Зоряна ніч», «Ясени», «Сніг на зеленому листі», «Сину, качки ле-
тять». Ці пісні співав народ і кращі виконавці країни: Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Дмитро 
Гнатюк, Микола Кондратюк, Анатолій Мокренко, Костянтин Огнєвий та інші. З поетом працювали відомі компо-
зитори України, а найбільша творча дружба склалася з Олександром Білашем.

Помер поет 3 квітня 2007 року в Чернівцях.

Пісні Олександра Білаша і Михайла Ткача
Сніг на зеленому листі
Виглядаю тебе ще з весняних доріг,
Обнімаю у мріях стежини тернисті.
Замість тебе в саду раптом сніг, раптом сніг, |
Сніг, як сум, на зеленому листі. | (2)

Чи дорогу тобі, може, хтось перебіг,
Чи тебе забарили вітри норовисті,
Що так рано в саду білий сніг, білий сніг, |
Сніг, як сум, на зеленому листі. | (2)

Коли десь, моє щастя, ти збилося з ніг,
То поклич і до серця мого нахилися,
І розтане в саду білий сніг, білий сніг, |
Сніг, як сум, на зеленому листі. | (2)

Я виходити буду щодня на поріг,
Сподіватися буду, що прийдеш колись ти,
І розтане в саду білий сніг, білий сніг, |
Сніг, як сум, на зеленому листі. | (2)

Прилетіла ластівка
До вікна мойого теплий промінь ластиться,
Синьооке небо в шибку загляда.
Прилетіла ластівка голубою ласкою 
До моєї хати, до свого гнізда. | (2)

Ластівка щебече під моєю стріхою,
Від зорі до ночі човником снує.
Весняною втіхою і любов’ю тихою |
Облітає серце молоде моє. | (2)

Дівчинонько горда, глянь, 
як промінь ластиться,

Вже останню кригу понесла вода.
Прилетіла ластівка голубою ласкою |
До моєї хати, до свого гнізда. | (2)

Не лишай так скоро мого двору, ластівко,
Ти, холодний вітре, не тривож села.
Дай напитись ласкою, 

дай нажитись казкою, |
Та не дай зазнати літа без тепла. | (2) 

Гурт «Kozak System»«Kozak System» («Козак Сис-
тем») — український рок-гурт, який 
постійно представляє  Україну на 
європейських та світових музичних 
фестивалях. Заснований в 2012 
році у Києві з музикантів, які вийшли 
зі складу гурту «Гайдамаки». 

Учасники гурту:   Іван Леньо – 
спів, акордеон, клавішні, Олек-
сандр Дем'яненко – гітара, спів, 
Володимир Шерстюк – бас-гітара, 
спів, Сергій Борисенко – ударні, 
спів, Сергій Соловій – труба, спів, 
клавішні.

У співпраці з відомими укра-
їнськими поетами та музиканта-
ми Сашком Положинським, Катею 
Chilly, Сергієм Жаданом, Андрієм 
Середою, Дмитром Лазуткіним, Юр-
ком Їздриком в листопаді 2012 року 
Kozak System презентують свою 
першу студійну платівку – «Шабля».

2013 рік відзначається для музи-
кантів активним гастрольним графі-
ком в  Україні, Польщі, Німеччині, 
Великій Британії.

В 2014 році вийшов альбом  у 
співпраці з Тарасом Чубаєм «Піс-
ні самонаведення» – поєднання 
української етніки, рокової мелоди-
ки та регі. В червні 2014 року Kozak 
System в рамках телефестивалю 
Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej 
виступають  на одній сцені із леген-
дарною Марилею Родович.  В бе-
резні 2015 року виходить третя пла-
тівка «Живи і Люби» (польська вер-
сія отримує назву «Kochaj i Żyj»).

Концертне літо 2015 козаки від-
кривають міжнародному музичному 
фестивалі у Польщі. Польські ЗМІ 
називають Kozak System найвідо-

мішою командою з України, а трек 
«Kochaj i Żyj», записаний разом з 
польським гуртом «Red Lips» – без-
умовним хітом. Новорічну ніч 2016 
року Kozak System проводять на го-
ловній сцені Кракова на грандіозно-
му шоу, яке прийшли подивитися 
більше 150 тисяч мешканців та гос-
тей Кракова.

Kozak System  продовжують їз-
дити з концертами на Схід України, 
стають волонтерами центру допо-
моги онкохворим дітям.

У 2017 році під час конкурсу Єв-
робачення, який проходив у Киє-
ві, Kozak System відіграють масш-
табний концерт на Хрещатику. Гра-

фік літніх виступів гурту того року  
охоплює Україну, Сполучені Штати 
Америки, Канаду, Польщу, Німеччи-
ну, Ірландію та Англію.

30 березня 2018 року  у столично-
му клубі Атлас була презентована 
четверта платівка гурту «Не Моя», 
в яку увійшли 8 композицій.

29 лютого 2020 року  у столично-
му Центрі культури і мистецтва  на 
сольному  концерті Kozak System 
було презентовано нову платівку 
«Закохані Злодії». 

18 серпня 2020 виходить пісня та 
кліп «Героям» на підтримку україн-
ських воїнів, а також для всіх лю-
дей, що протестують у Білорусі.

Школа української мови

Неправильно                     Правильно

Завірити підпис             Засвідчити підпис

Значні протиріччя         Значні суперечності

Займати посаду            Обіймати посаду

Зайняти гроші               Позичити гроші

Заключати угоду           Укладати угоду

Заключення комісії       Висновок комісії

На нашій стороні           На нашому боці

Закривши очі                 Заплющивши очі

Залишитися в стороні     Залишитися осторонь

Залишити без уваги      Залишити поза увагою

Залишити в спокої         Дати спокій

За непридатністю          Через непридатність

Далі слідують                  Далі ідуть

Запутана справа             Заплутана справа

Заслуговує уваги            Заслуговує на увагу

Заставити працювати     Змусити працювати

Засудили до трьох років        Засудили на три роки

Існуючі закони                   Чинні закони

Запущений дім                  Занехаяний дім

Заронити підозру              Збудити підозру

Заставити працювати      Змусити працювати

Затягнути ремонт             Зволікати з ремонтом

Сину, качки летять 
На світанку сина
Сповивала мати
В час, коли про долю
Зорі лебедять.
Глянь, моя дитино,
Через Україну,
Через нашу хату
Вже качки летять.

На світанку сину
Нашептала мати:
Під Чумацьким шляхом
Чумаченьки сплять.
Встань моя дитино,
Через Україну,
Через нашу хату
Вже качки летять.

На світанку, сину,
Буду наслухати,
Коли в небі синім
Крила зашумлять.
Прилітай, дитино,
Через Україну,
Через нашу хату
Вже качки летять.

На світанку, сину,
Важко не діждати,
А ще важче в ночі
Очі видивлять.
Не блукай, дитино!
Через Україну,
Через нашу хату
Вже качки летять.


