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культури, духовності«Північний форпост. Чернігівський 
напрямок, 2022». Нове видання пре-
зентували у Чернігові, на базі місце-
вого «Будинку книги»,  в самому цен-
трі міста-героя. Автор книги – відо-
мий  чернігівський військовий історик 
Михайло Жирохов. В книзі хроніка 
оборони Чернігова день за днем. Для 
написання, письменник використову-
вав усі можливі відкриті джерела, а 
також додав власні враження, оскіль-
ки оточення міста сам пережив від 
початку до кінця.

– Серед моїх попередніх творів – 
книжки про історію війни на Донбасі, 
– розповідає автор. – Тож тепер, осо-
бисто перебуваючи у самому епіцен-
трі військових подій на північному на-

прямку, не міг не написати про черні-
гівських захисників, які зупинили ро-
сійську навалу.

На презентацію прийшли місцеві 
активісти та волонтери, які допома-
гали містянам під час облоги. Жва-
вий діалог присутніх з автором три-
вав понад годину. Кожен бажаючий 
мав змогу придбати книжку з підпи-
сом та побажанням автора. 

Михайло Жирохов поділився сво-
їми творчими планами. Одним з на-
ступних його проєктів стане опис по-
дій оборони Чернігова  «очима» пе-
ресічного громадянина, адже жителі 
міста, на його думку, також доклали 
чимало зусиль для відбиття окупан-
тів та зняття оточення.

«Час обрав нас»: мистецтво військових

Захисників Чернігівщини підтри-
мали вокально-інструментальний 
ансамбль зі складу Зразково-показо-
вого оркестру Збройних Сил України 
та музичний гурт «Брас-бенд». Ви-
ступи проходять у межах патріотич-
но-мистецької акції «Час обрав нас», 
за дорученням Головнокомандувача 
ЗС України генерала Валерія Залуж-
ного.

Для гарного настрою, позитивних 
емоцій, яких вкрай не вистачає, для 
підтримки бойового духу захисників 
та народу України співаки та музикан-
ти виконали в Чернігові українські піс-
ні сучасного репертуару, серед яких 
відомі «Байрактар», «Чорнобаївка», 
«Ой, у лузі червона калина» та ін. А 
наприкінці концерту всі гуртом вико-

нали Державний Гімн України. Крім 
того, у хвилині мовчання згадали по-
леглих побратимів.

Такі концерти пройшли у кількох 
містах та селах області. Зокрема, в 
неділю 26 червня такий концерт наші 
військові митці провели в залі будин-
ку культури селища Куликівка (на 
фото). І це був перший концерт тут 
з початку війни. Зал був заповнений, 
успіх військових і музикантів був ве-
личезним. 

Загалом же патріотично-мистецька 
акція «Час обрав нас» стартувала у 
квітні та проходила також у Київській, 
Житомирській, Хмельницькій, Черні-
вецькій та Тернопільській областях. 
За цей час військові музиканти про-
вели понад сто виступів.

Віртуальний музей «Війна впритул»
Чернігівщина – одна із облас-

тей, частина якої була під окупа-
цією,  зазнала  значних руйнувань 
та людських  втрат. 

Команда проєкту з оцифрову-
вання туризму «Discоver UA» за 
підтримки Департаменту культу-
ри і туризму, національностей та 
релігій обласної військової адмі-

ністрації та обласного центру роз-
витку туризму створили віртуаль-
ний музей пам’яті війни на Чер-
нігівщині. У музеї за допомогою 
3-Dтурів на сайті «Чернігівщи-
на туристична» chernihivregion.
travel/war  можна побачити жах-
ливі наслідки російської агресії  у 
Чернігові та області.

Прем’єра 
в Молодіжному театрі
30 червня прем'єрою вистави «Рубі-

кон» у виконанні заслужених артистів 
України Любові Веселової та Олексія 
Биша Чернігівський обласний моло-
діжний театр закрив свій XXXVII теа-
тральний сезон.

Виставу подивилися військовослуж-
бовці територіальної оборони та рідні 
загиблих  воїнів – члени громадської 
організації «Єдина родина Чернігів-
щини». Це вистава за драматичною 
поемою чернігівського автора і гро-
мадського діяча Юрія Соколова. Ре-
жисер-постановник Олексій Биш, му-
зичне оформлення Тараса Тарасенка, 
художник-постановник Олена Солов-
йова, художнє оформлення Ігоря Биз-
гана.

Юрій Соколов оновив  створений у 
2017 році сюжет до реалій сьогоден-
ня. Вистава розкриває життєві момен-
ти звичайних українців, які опинились 
у вирі подій російського вторгнення в 
Україну.

Яскравим і зворушливим став ви-
ступ митців. Тема всім зрозуміла, бо 
війна продовжується, Росія перейшла 
«рубікон». 

Сцена з вистави

Після вистави від батьків загиблих 
героїв прозвучали слова подяки та 
були  акторам вручені квіти. Виступив 
і ветеран АТО/ООС підполковник Ігор 
Бизган, який і зараз воює за незалеж-
ність України. Він подякував творчому 
колективу, кожній мамі загиблого ге-
роя подарував троянду. 

На вечорі згадали і першу викона-
вицю поеми «Рубікон» артистку роз-
мовного жанру філармонійного центру 
Олену Белеванцеву, син якої загинув 
на війні, а сама вона у 2020 році по-
мерла від ковіду. Напередодні виста-
ви актори відвідали її могилу і покла-
ли квіти. 

Військові теж подарували акторам 
квіти та подякували за постійну під-
тримку захисників. Адже навіть під час 
блокування міста російськими війська-
ми актори театру робили вистави для 
оборонців міста.

Історії блокадного Чернігова розповіли 
актори Молодіжного театру

У Молодіжному театрі створи-
ли проєкт «Тиловий Щоденник». У 
його основі – думки та переживан-
ня тих, хто пережив блокаду Черні-
гова. Ці історії збирали волонтери, 
медики, військові, представники іс-
торичного музею та молодь.

Проєкт не має конкретного сю-
жету. На сцені відтворюють окре-

мі епізоди життя чернігівців: ви-
стоювання черги за питною во-
дою, пошук зв’язку, щоб пого-
ворити із рідними, розмови з 
оточуючими під час перебування 
в укритті.

Молодіжний театр планує пред-
ставити «Тиловий Щоденник» у 
Львові, Ужгороді, Мукачевому.

24 лютого Росія на-
пала на Україну.  Від-
булося вторгнення 
військ Російської Фе-
дерації по всіх напря-
мах, включаючи ді-
лянку кордону з рес-
публікою Білорусь 
та адмінмежу з АР 
Крим. Війна триває 
5-й місяць. Ось дещо 
з хроніки війни, сто-
совно сфери історії 
та культури.  

У Харківській області 
російські загарбники зни-
щили Національний му-
зей Григорія Сковороди, 
прямим влучанням росій-
ської ракети у ніч проти 
7 травня. Спалахнула по-
жежа. Приміщення фак-
тично знищене, але най-
цінніші експонати колек-
ції вдалося врятувати, їх 
перемістили заздалегідь 
в безпечне місце. Музей 
розташований у с. Ско-
вородинівка. Це був ма-
єток XVIII століття, у яко-
му останні роки свого жит-
тя працював та біля яко-
го був похований Григорій 
Сковорода. Наприкінці 
року в Україні на держав-
ному рівні відзначатимуть 
300-річчя з дня народжен-
ня українського філософа 
і письменника. 

Через бомбардування 
та обстріли збройними си-
лами РФ українських міст 
та сіл пошкоджено 1 748 
закладів освіти, з них 144 
зруйновані повністю.

Внаслідок авіаудару ро-
сійських військ було зруй-
новано скит на честь іко-
ни Божої Матері Свято-
гірської лаври Української 
православної церкви Мос-
ковського патріархату  в 
селі Богородичне Доне-
цької області. У підвалі 
храму жили й переховува-
лися близько 100 служи-
телів церкви – монахині, 
монахи та діти. Люди, на 
щастя, не постраждали.

Влада Білорусі, що теж 
бере участь у війні проти 
України на боці Росії,  ви-
лучає з шкільних  бібліо-
тек книжки 33  вітчизня-
них авторів, у тому числі  
лауреатки Нобелівської 
премії Світлани Алексіє-
вич. Також, зокрема, та-

ких письменників, як Аку-
дович, Рязанов, Бахаре-
вич, Мартинович, Орлов. 
Усі автори  є членами лік-
відованої владою Спілки 
білоруських письменників

Верховна Рада Украї-
ни  заборонила російську 
музику в українських ме-
діа та у  громадському 
просторі.  Відповідний за-
кон ухвалили 19 червня.  
Йдеться про публічне ви-
конання та демонстрацію, 
а також використання фо-
нограм, відеограм та му-
зичних кліпів виконавців, 
які підтримують російську 
агресію. Виняток станов-
лять  виконавці, які засу-
джують агресію РФ, – їхні 
композиції можуть лунати 
на  нашому радіо та в пу-
блічному просторі. Список 
таких виконавців форму-
ється.  Обмеження діяти-
муть на період до звіль-
нення всіх окупованих 
українських територій та 
припинення агресії Росії. 

Депутати Верховної 
Ради також проголосува-
ли за заборону імпорту 
російськомовної літерату-
ри. Обмеження діятимуть 
на книжки з Росії та Біло-
русі. Заборона також сто-
сується видань, автори 
яких мали російське гро-
мадянство.

Від 1 січня 2023 року 
книги видаватимуться і 
розповсюджуватимуть-
ся виключно державною 
українською мовою, мова-
ми корінних народів Укра-
їни та офіційними мова-
ми Європейського Союзу. 
Інші книги мають бути мо-
вою оригіналу, але не ро-
сійською, або перекладені 
українською.

За понад 4 місяці ве-
ликої війни російські оку-
панти пошкодили чи зни-
щили  100 об’єктів цінної 
історичної забудови та 
144 релігійні споруди. По-
страждали також десятки 
будівель музеїв та запо-
відників, будинків культу-
ри, театри та бібліотеки.

Окупанти спалили всі 
книжки з бібліотеки хра-
му Православної церкви 
України Петра Могили в 
Маріуполі. Ця велика бі-
бліотека була  зібрана во-
лонтерами та благодійни-
ками.
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Ці талановиті поетки не раз друкувалися в нашій газеті. Це їхні нові 
вірші. Може, зараз хтось з читачів дорікне, що в них «мало війни». Але 
її вдосталь нині у багатьох авторів, митців, котрі поспішають «засвіти-
тися» та цій темі. І ще,  до відома готових дорікати і повчати: всі ці три 
поетки також  пережили і на собі відчули жахи війни. І тим паче дуже 
важливо, що вони й далі творять справжню, талановиту поезію.

Нова книга Олександра Забарного З поетичного зошита
У Гоголівській аудиторії Ніжинсько-

го державного університету 29 черв-
ня  відбулася презентація нової кни-
ги  письменника, доцента універси-
тету Олександра Забарного «Багряні 
терикони». Серед присутніх – викла-
дачі, студенти, співробітники вишу, 
шанувальники художнього слова Ні-
жина. Окрім автора у презентації кни-
ги взяли участь і виступили: офіцер 
Збройних Сил України, доктор істо-
ричних наук, професор Євген Луняк; 
видавець Микола Лисенко; директор 
бібліотеки НДУ імені М. Гоголя, краєз-

навець Олександр Морозов; літерату-
рознавець, доктор педагогічних наук, 
професор Юрій Бондаренко; дирек-
тор Ніжинської міської бібліотеки Оле-
на Єкименко. Кілька годин у аудиторії 
панувала атмосфера творчості.

Цей захід було підготовлено біблі-
отекою НДУ спільно з Навчально-на-
уковим інститутом філології, перекла-
ду та журналістики. З книгою можна 
ознайомитися в бібліотеці Ніжинсько-
го державного університету.

Ось що зазначив автор. «Тернис-
тим шляхом йшла ця книга до свого 

читача... Писала-
ся вона сім років, 
з 2014 аж до 2021-
го, писалася непо-
спіхом, пропуска-
ючи через серце і 
мозок автора кож-
ну долю своїх лі-
тературних геро-
їв. Книга була під-

писана до друку 20 лютого 2022 року. 
А 24 лютого розпочалася повномасш-
табна російсько-українська війна... 
Час розколовся на До і Після...»

Бібліотеки запрошують

Наталка ФУРСА

***
Як із жарин розпечених – димок,
як з хмари дощ – душа із мене вийшла
і втому опустила в темний мох…
Садок травневий наслухає тишу – 
і від моїх здригається думок.

Ти тут, моя приблудна абрикосо?
Цвіт висох, наїжачена кора,
і кожна гілка поглядає косо…
Цей травень пожалів тобі добра –
на першу зав’язь сипонув морозом. 

А ти ж заповідала солов’ю
ці галузкИ, що покрутило болем… 
Дозволь, з твого листка сльозу зіп'ю.
Не бачу. Темно. Тільки в пучки коле
її душа – торкаючи мою.

28.05., 24.06.2022 р.

***
Прийшов до мене дощ. 
Од доні дощ прийшов.
Іздалеку прийшов. 
Два дні шукав дорогу.
Налипла польська в’язь 
йому до підошов
і галицька трава, 
що обтирала ноги.

Ковтав столичний дим,
крутив у вирвах вир,
місив ірпінський прах,
студив вогню на скроні…
Натомлений прийшов, 
аж чорний, ледь живий.
Ні, не кривавий вже, 
та як ропа солоний.

Прийшов, нечутно вповз
на ґанок од воріт,
постукав… розстеливсь
потопом на порозі…
– Ти вибач, я посплю, 
бо вранці – йти на схід. 
Я ж, власне, і зайшов 
твої забрати сльози…

7-8.07.2022 р.
Ромодан, Полтавщина

Ірина КУЛАКОВСЬКА

* * *
Настане час, і дощ навчить мене
Плакати по-справжньому:
Відверто, щиро, не криючись.
Так голосять малі діти
За першою загубленою іграшкою
Чи повітряною кулькою,
Що вирвалася в небо.
Так ридають старі люди
Через власне безсилля, чуже нахаб-
ство, всепоглинаючу самоту...
Зливатися з плачем. 

Розчинятися в плачі. Бути плачем -
Волати під барабанний 

дріб діравих відер,
Сурмити в хоботи іржавих ринв...
Настане час, і дощ обов'язково

 навчить мене плакати.
А нині – посуха. Краплини піску
На потрісканій шкірі 

розжарених вишень.
Кришталики солі 

на стертих розідраних пучках.

І сонячний захід кольору троянди.
І попіл на вустах троянди.
Паради планет.
Траєкторії руху комет.
І пір'я чорних янголів
Над ранами невиліковних згарищ...
Настане час,
Дощ знову наважиться заплакати...

30.06 2022

* * *
Вона ще кривавить, 

наївна бентежна душа,
Колючим лушпинням, 

скалками раптового болю.
Ще шкіряться зорі, 

зникають в курних споришах.
І вичахлий вечір тремтить 

у сильцях сухостою.

Вона ще пульсує, 
убрана в галуззя думок

Витких, невідчепних, 
мов пасма розлогого хмелю,

Що путають ноги, 
сповільнюють порух і крок...

Вовтузять вітри хмарову 
попелясту куделю...

Хапає повітря. 
У відчаї власних безкриль

Здираючи пучки, 
ламає хрумку соломину.

І гелгання, гамір тріскучих 
сорочих весіль

Розпатрує тиш, 
ніби ветху линялу тканину.

До чогось ще прагне, простує, 
кудись поспіша.

Бреде навмання вщент розбитим 
окраєм імлистим.

Вона так стомилась, 
підтоптана квола душа...

Ридають сади передчасним 
гірким жовтолистом.

07.07.2022
Чернігів

Олена ТЕРЕЩЕНКО

* * *
Гарячий медовий полудень
обпікає губи,
як щойно заварений чай.
Я п'ю його з твоїх долонь,
і від мого дотику
твої пальці стають 
пелюстками жасмину...

13.06.2022

* * *
У Літа синьо-зелені очі
кольору лугових квітів
і м'якої трави.
Волосся пахне липовим цвітом,
а губи смакують, як черешні.
Король-Літо
безсоромно роздягає поглядом
лісових фей.
І на гойдалці під веселкою
шепоче найніжніші слова
Королеві квітів.

17.06.2022
Чернігів

Центральна бібліотечна систе-
ма Чернігівської міської ради ще 19 
травня відновила обслуговування 
читачів. І її централь, міська бібліо-
тека ім. М. Коцюбинського. і бібліо-
теки-філії по місту. 

При тому, що центральна біблі-
отека ім. Коцюбинського зазнала 
великих ушкоджень від російських  
агресорів: у двоповерховій будівлі 
було вибито вікна і двері, пробито 
дах, завдано великої руйнації в са-

мому приміщенні, знищено частину 
обладнання. книжкового фонду.  

Все ж, колектив бібліотеки відно-
вив обслуговування читачів. Ось де 
саме воно проводиться:

Центральна бібліотека ім. М. Ко-
цюбинського (вул. Кирпоноса, 22), 
Бібліотека для дітей ім. О. Довжен-
ка (в цьому ж будинку): понеділок – 
субота, 10.00 – 18.00. Тел. 77-51-29

Обслуговування у філіях:  вівто-
рок – субота, 10.00 – 18.00: вул. 

П’ятницька, 32, вул. Козацька, 28, 
вул. Захисників України, 7-В, вул. Д. 
Самоквасова, 8, вул. Льотна, 12 (фі-
лія для дітей), вул. Захисників Украї-
ни, 7-В (філія для дітей).

Центральна міська бібліотека та-
кож пропонує наступні послуги на 
платній основі: ксерокопіювання 
та сканування документів, друк ін-
формації з електронних носіїв на 
ч/б принтері. Звертатися з 10.00 до 
17.00, понеділок – субота.

Безкоштовні курси 
української мови – Чернігову 

Волонтерський проєкт БКУМ діє в 
Чернігові вже 7-й рік. Останні три з 
лишком роки – на базі Центральної 
міської бібліотеки ім. М. Коцюбин-
ського. Відтоді,  як засновниця і ке-
рівниця курсів, кандидатка філоло-
гічних наук Людмила Зіневич стала 
директоркою бібліотеки і Централь-
ної бібліотечної системи міста. 

Перебуваючи тимчасово в Ні-
меччини, у столиці Баварії Мюнхе-
ні, Л. Зіневич відновила і діяльність 
БКУМ у тому ж форматі: лекційно-
практичні заняття, зустрічі з цікави-
ми людьми. Аудиторія з усієї Украї-
ни, є і громадяни Німеччини україн-
ського походження. Прихисток для 
занять надав Храм  Покрови Пре-
святої Богородиці Української гре-
ко-католицької церкви.  

Курси провели зустріч з пані Ма-
рією Бочан, активісткою української 
діаспори, також з її сестрою Оль-
гою Захарків. Наприкінці 1950-х пані 
Ольга працювала у Мюнхені в цен-
тралі Організації Українських Наці-
оналістів, у  газеті ОУН «Шлях пе-
ремоги». Особисто знала очільни-
ка ОУН Степана Бандеру, про якого 
розповіла на зустрічі. 

Людмила Зіневич разом з кур-
сами займається і волонтерством. 
Ось що вона написала у Фейс буці:

«Безкоштовні курси української 
мови, як в Україні, так і за кордо-
ном згуртовують людей для добрих 
справ. Відкриті в Німеччині курси 
української мови допомогли знайти 
партнерів, які відгукуються на запи-

ти України. Так, нам вдалося зібра-
ти кілька партій гуманітарної допо-
моги для ЗСУ, а тепер і для біблі-
отеки. Вдячність Роману Морозу 
(Мюнхен, неймовірної енергії і шля-
хетності людина) Володимиру Ряб-
цеву (Львів), Єдиному волонтер-
ському центру (Чернігів).»

За кілька днів стараннями Люд-
мили Зіневич і її Курсів у Мюнхені 
вдалося отримати від спонсорів і 
переслати в Чернігів у бібліотеку ім. 
Коцюбинського  спершу 4, потім ще 
11 моніторів. Дуже важливо,  адже 
від бомбардування постраждало та-
кож чимало обладнання бібліотеки. 

Художній музей: 
онлайн-проєкт 
«Inter arma…»

Обласний Художній музей ім. Га-
лагана презентував виставку мис-
тецького онлайн-проєкту «Inter 
arma…» («На війні»), перегляд ро-
біт художників, створених під час 
або під впливом війни. Серед пред-
ставлених робіт – твори митців з 
різних країн, яких об'єднала одна 
тема: війна. 

На картині зруйнована агресора-
ми обласна бібліотека для юнацтва 
по вул. Шевченка, поруч зі стадіо-
ном. Первісно в цій пам'ятці історії 
та архітектури знаходився Музей 
старожитностей ім. Тарновського. 

Ната Левітасова, «Чернігівська 
бібліотека», полотно, олія 

Ольга Захарків і Марія Бочан 
(зліва направо) на мітингу в 

Мюнхені на підтримку України

Вистава 
театру – дітям
Обласний театр ім. Т. Шевченка 

підготував  прем’єру казкової виста-
ви «Подорож до країни Мрій, або 
Велосипед з червоними колесами». 
Постановку за твором австралій-
ської письменниці Рут Парк здійсни-
ла молода режисерка театру  Анас-
тасія Кузик. У виставі грають актори  
Олександр Монастирський, Павло 
Дубовий, Наталія Рибенок, Сергій 
Пунтус, Микола Лемешко, Анаста-
сія Сальнікова, Олексій Трішкін.

Прем’єра 1 червня пройшла при 
повній залі. Замість квитків пере-
пусткою стали дитячі малюнки, які 
маленькі глядачі хотіли б передати 
у подарунок захисникам України.

Протягом червня на покази цьо-
го спектаклю щоразу запрошували   
від 30 до 80 дітей  з малозабезпече-
них і багатодітних родин, сімей вій-
ськовослужбовців і учасників АТО. 

Премія імені Любові Забашти
У Прилуцькій центральній 

міській бібліотеці  ім. Любові  За-
башти відбулося вручення  місь-
кої літературно-мистецької пре-
мії ім. Л. Забашти «Квіт папо-
роті»-2021. Дипломантами ста-
ли вихованці гуртка Валківської  

школи, Центру творчорсті дітей 
та юнацтва, художнього відді-
лення Прилуцької школи мис-
тецтв.  Лауреатом мистецьких 
перегонів став Заслужений ху-
дожник України, член Спілки ху-
дожників України Віктор Шульга.

Директорка бібліотеки Людмила Зубко і лауреати конкурсу

Запрошують на екскурсії
Батурин: Національний  запо-

відник  «Гетьманська столиця»
Проведення екскурсій на таких ло-

каціях: Цитадель Батуринської форте-
ці; Парк «Кочубеївський»; Біля палацу 
гетьмана Кирила Розумовського.

На сайті заповідника  https://www.
baturin-capital.gov.ua діє автоматизо-
вана система продажу квитків та ін-
тернет-магазин. ЗСУ та Тероборона – 
безкоштовно!

Інформація за тел.:  (04635) 48-0-
08, (067)54-297-05.

Антонієві печери
Національний заповідник «Черні-

гів стародавній» запрошує в Антонієві 

печери, унікальну пам’ятку підземної 
культової архітектури XI—XIX століть.

Працюють щодня, без вихідних, з 
10.00 до 18.00 (каса для продажу квит-
ків — до 17.30).

Сад Коцюбинського
Одним з  популярних об`єктів Черні-

гівського Музею-заповідника Михайла 
Коцюбинського, поряд з меморіальним 
будинком родини, експозицією  голов-
ного корпусу, є також знаменитий сад 
письменника.  Музей запрошує на екс-
курсії до саду.  Тут ви можете послу-
хати цікаві історії із життя родини Ко-
цюбинських, зробити чудові фотогра-
фії, відпочити. Сад відкритий  щодня: 
у  будні – з 9-ї годині, у вихідні – з 10-ї.
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Мистецтво у полоні
Комуністичний режим в Україні українське 

мистецтво не підтримував, хіба тільки те, що 
йому слугувало. У міжвоєнний період (1919 – 
1939 роки) і пізніше потужним творчим голо-
сом заговорила еміграція – українські худож-
ники, скульптори, графіки, декоратори в Мюн-
хені, Парижі, Нью-Йорку, але насамперед – у 
Празі.

Столиця демократичної Чехословаччи-
ни Томаша Масарика створила для україн-
ських мистців умови для повноцінного життя і 
творчості. Відкрили свої двері Українська сту-
дія пластичного мистецтва, яку чехи назива-
ли «академією», Музей визвольної боротьби 
України з його багатою збіркою творів обра-
зотворчого мистецтва, численні видавництва, 
творчі спілки. Так чехословацька, а нині чесь-
ка столиця, стала місцем зосередження уні-
кальної й найбагатшої в Європі збірки творів 
українського мистецтва.

Серед представлених у збірках твори Ге-
оргія Нарбута, Галини Мазепи, Роберта Лісо-
вського, Василя Кричевського, Катерини Ан-
тонович, Юліана Буцманюка, Івана Іванця та 
багатьох інших.

Війну не прережив Музей визвольної бо-
ротьби України, але велика частина його мис-
тецьких збірок збереглася.

У фондах Музею – пам’ятника національ-
ної писемності, Національного музею в Пра-
зі, Національної галереї, Національного архі-
ву Чеської Республіки зберігаються унікальні 
архіви і твори українських мистців, які чекають 
свого повернення на європейську мистецьку 
сцену.

Творчість Архипенка
Згадаю лише киянина Олександра Архи-

пенка (1887–1964) – найвідомішого скульпто-
ра 20-го століття, винахідника кубізму в скуль-
птурі, який мав свою виставку  творів у Празі 
в 1923 році.

Сьогодні його два твори (мармур, 1922-
го і 1924 року) прикрашають експозицію На-
ціональної галереї в Празі, однак мало хто 
поєднає творчість цього автора з Україною, 

найчастіше з Францією, Америкою чи навіть 
Росією. Хоча ще в 1923 році у книжці  про 
творчість Архипенка, яка вийшла в Берліні зу-
силлями видавництва «Українське слово», ав-
тор вступної статті Ганс Гільдебрандт заявив: 
«Так-то цілковите уявлення нашого сучасного 
різьбярства від натуралізму, в якого широке 
море впадали всі течії 19. століття, є немисли-
ме без Українця Архипенка».

Та й сам скульптор називав себе україн-
ським американцем (переселився до США в 
1923 році), брав активну участь в житті укра-
їнської громади, надсилав допомогу україн-
цям в часи Голодомору-геноциду, є автором 
пам’ятника Шевченкові в Нью-Йорку.

І на чужині він розмовляв українською мо-
вою, любив українську пісню.

Привласнити чуже – явише, на жаль, і в іс-
торії мистецтва не поодиноке. Так на довгі 
роки став росіянином Ілько Ріпин (не Илья Ре-
пин), чи скульптор родом із Чернігівщини Пар-
мен Забіла (а не Забелла). Над цим активно 
працювали радянські «служителі» мистецтва: 
переписували історію, нищили українське 
мистецтво.

Злочин, який забрав сотні творів
Лише злочин, вчинений Василем Любчиком 

– тодішнім керівником Музею українського 
мистецтва у Львові (нині Національний музей 

у Львові імені Андрея Шептицького) – наза-
вжди забрав із українського мистецького скар-
бу сотні творів.

Про головного організатора і натхненного 
виконавця злочину згадує уродженка Івано-
Франківщини, мистецтвознавиця, кураторка 
Українського музею і бібліотеки у Стемфор-
ді Любов Волинець: «Василь Любчик з вели-
кою наполегливістю виконав своє завдання. 
Твори таких мистців, як Івана Труша, Михай-
ла Бойчука, Святослава Гординського, Олек-
си Грищенка, Михайла Мороза, Михайла Осін-
чука, Ярослави Музики і багатьох інших були 
видалені до спеціального фонду і з 31 липня 
до 2 серпня 1952 року спалені у великих пе-
чах. Скульптуру розбивали та викидали на 
сміття».

Свідки розповідали, скільки зусиль і часу 
було витрачено цими «знавцями українсько-
го мистецтва», зокрема, на знищення творів 
Олександра Архипенка з львівських збірок, 
мармурові твори відразу злочинцям не підда-
вались.

Настав час визволити з полону
Нині найбагатшою збіркою творів україн-

ського мистецтва поза межами України в Єв-

ропі володіє Прага, більшість творів зберіга-
ється у фондосховищах і у повному масшта-
бі ніколи не експонувалась. Це «мистецтво в 
полоні» чекає свого часу, чекають і українські 
мистці в Парижі, чекають на повернення до-
дому з музеїв Москви і Петербурга украде-
ні скіфські скарби, цінності з кургану Соло-
ха, скарб Михайлівського монастиря у Києві і 
срібні врата Хрестовоздвиженської церкви Ки-
єво-Печерської лаври.

М о з а ї к а 
« Д и м и т р і й 
Солун ський» 
(на фо то) – 
унікальна па-
м'ятка мо-
за   їчного ми-
стецтва по-
чатку 12-го 
сто ліття, ство-
рена візантій-
ським худож-
ником для 
оз доби Ми-
хайлівського 
Золотоверхо-
го собору в 
міс ті Києві.

У 1938 році 
її відвезли до 
Москви – Тре-
тьяковська га-
лерея попро-
сила надати цю мозаїку для тимчасового екс-
понування на виставці, але й досі її не повер-
нула

Настав час, за Святославом Гординським, 
підготувати видання європейськими мовами 
про багатство українських збірок за кордона-
ми України, настав час визволити його з по-
лону.

Оксана ПЕЛЕНСЬКА, 
дослідниця, співробітниця 

Радіо Свобода
Радіо Свобода, 02.07 2021.

Олександр Архипенко (1887–1964) – 
скульптор і художник, і його роботи

Предмети з ризниці Софійського собору 
в Києві, які були вивезені з України до 

Росії й нині перебувають у Державному 
історичному музеї Росії

Більшість сакральних святинь 
Княжої України-Русі вивезено в Росію

У Львові вийшла книжка 
«Святині Княжої України» 
(видавництво «Свічадо»), 
яка знайомить із україн-
ським монументальним ма-
лярством, книжковою міні-
атюрою, іконописом, цінни-
ми реліквіями і мощами часів 
України-Русі (Х–ХІІІ століть), 
які були зруйновані, викра-
дені і вивезені, переважно, 
у Росію, де їх перейменува-
ли і переписали історію їх-
нього походження. Автори 
книги осмислюють сакраль-
ну спадщину Княжої Украї-
ни, розвіюючи стереотипи і 
міфи північного сусіда.

Ікона «Корсунське Благовіщен-
ня», яку в Росії назвали «Устюзь-
ке Благовіщення», є давньорусь-
кою іконою, написаною приблизно у 
1022 році, за різними даними, в Ки-
єві або Корсуні. Сьогодні вона при-
крашає не український музей, а мос-
ковський.

Ікона 
«Корсунське Благовіщення» 

Велика сакральна реліквія ро-
сійської церкви – Володимир-
ська ікона – насправді є Виш-
городською Богородицею Ніж-
ності. І до 1155 року це одна з 
основних українських святинь. 
Донині історія української са-
кральної пам’ятки в Росії пода-
ється, як її власність, і написана 
своя історія цієї ікони.

Удільні князі, які намагалися 
руйнувати Київ, добре розуміли, 
що прославлені київські реліквії 
можуть сприяти зміцненню їхньої 
влади, пишуть автори досліджен-
ня «Святині Княжої України».

У радянський час майже всі ша-
новані київські ікони були переда-
ні до Третьяковської галереї (Мо-
сква), включно з Вишгородською. 
Із 1999 року цей образ віддали в 
російську церкву.

Мистецтвознавці Андрій Ко-
марницький і Богдан Зятик у 
книзі описують десятки сакраль-

них пам’яток домонгольського 
періоду, Княжої України, які були 
вивезені з України. Найбільше до 
цього приклався володимиро-суз-
дальський князь Андрій Боголюб-
ський, який був першим, хто гра-
бував і руйнував Київ, вивозив у 
Росію українські реліквії.

У 1157 році Боголюбський ви-
возить Вишгородську Богороди-
цю. Організовує коаліцію князів 
проти Києва і жахливо його ни-
щить, це фіксують всі літописи. 
Частина пам’яток вивозиться на 
північ. Нищення Боголюбським 
було жахливе. До нього так ніх-
то не руйнував, це був принципо-
вий акт північного князя, який був 
представником пізнішої москов-
ської держави і вивіз дуже бага-
то пам’яток. 

 «Найбільше було вивезено у 
ХІІІ столітті. Настала черга ви-

везення останків князя Володи-
мира і Ольги. Золотий пояс варя-
га Шимона, мощі святих, надзви-
чайно цінний уламок фрески «Очі 
невідомого святого» з Десятин-
ної церкви були викрадені у 1940 
році з Софійського музею».

Серед ікон, які потрапили у Ро-
сію, окрім київських, були з Чер-
нігова, Галича, Переяслава. Дав-
ньоукраїнські реліквії зберігались 
в Успенському соборі Москов-
ського Кремля, потім у Третья-
ковській галереї.

Ситуація з вивезенням і нищен-
ням сакральних пам’яток Княжої 
доби дозволяє зрозуміти, як укра-
їнську історію і культуру намага-
лись століттями фальшувати і на 
українській історії та культурі бу-
дували та будують власні вигада-
ні, наголошує Богдан Зятик.

 «У книзі ми постаралися охо-
пити всі найцінніші сакральних 
пам’ятки. У нас під час досліджен-
ня виникло ще більше запитань 
щодо збереження окремих релік-
вій. Як, для прикладу, «Монома-
хова Богородиця», де вона зараз?

«Поліська Богородиця» – у при-
ватній колекції Ігора Гриніва (ко-
лишній народний депутат – ред.). 
Чому така святиня у приватній ко-
лекції? Чудотворна ікона св. Ми-
коли Мокрого знаходиться в США 
і ми маємо досі лише чорно-бі-
лу її знимку. Чудотворна ікона 
«Успіння Богородиці» з Києво-Пе-
черської лаври –  чи вона збере-
жена і взагалі, де вона? Ми в кни-
зі наважились перейменувати, по 
суті, всі ті святині, які традиційне 
мистецтвознавство радянського 
періоду і російське затавровува-
ло, як своє. Всі українські святи-
ні Княжої доби маємо популяри-
зувати, бо російська пропаганда 
робить своє», наголошує Богдан 
Зятик.

Книжка написана українською 
та англійською мовами, щоб до-
нести інформацію про українські 
сакральні пам’ятки Княжого пе-
ріоду до західного читача, щоб 
і він ознайомився з самобутнім 
та унікальним іконописом Києва, 
який вирізняється золотоволоси-
ми, світлоносними зображеннями 
Спаса, ангелів, Богородиці, що 
у київській богословській тради-
ції була запроваджена ідея ото-
тожнення Софії Премудрості з 
Богоматір’ю.

Дослідники наголошують, що у 
формуванні в Україні-Русі рідкіс-
них форм християнської сакраль-
ної традиції важливу роль віді-
грало поєднання візантійського 
Сходу і католицького Заходу та 
елементів язичництва, яке до-
вший час у Княжій Україні співіс-
нувало з християнством.

 «Дуже прикро, що більшість 
українських святинь, мощей свя-
тих, останки князів, мініатюри, 
рукописи, здебільшого вивезе-
ні в Росію. Маємо заявляти про 
нашу культурну спадщину, бо ми 
тотально програємо на культур-
ному фронті», зауважує Богдан 
Зятик.

У книзі показано велику хрис-
тиянську традицію України-Ру-
сі, пласт національної культури 
з ХІ століття, можна ознайоми-
тись з історією Десятинної церк-
ви, Успенського собору Києво-Пе-
черської лаври, Софійського со-
бору, їхньою архітектурою і оздо-
бленням.

Львівські мистецтвознавці сис-
тематизували та інтерпретува-
ли лише частину з того великого 
пласту української культури Кня-
жої України.

Галина ТЕРЕЩУК
«Радіо Свобода», 07.10.2019

Вишгородська ікона Божої 
Матері, нині відома як 

Володимирська
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Цікаве про українських письменників
Україна

Пожежа на Балканах
У 1875 році на Балканах від-

бувалися бурхливі події. Після 
повстання проти турків у Бос-
нії та Герцеговині взялися за 
зброю серби, чорногорці й бол-
гари. Росія оголосила війну тур-
кам 1877 року, а до того допо-
магала повстанцям. Було орга-
нізовано «Слов’янський комі-
тет», який збирав пожертви на 
допомогу братнім слов’янам, 
вербував добровольців і виря-
джав їх на війну з турками. Ви-
сунувся тоді й авантюрний гене-
рал М. Черняєв, проти якого за-
стерігав Л. Толстой.

В українських колах боротьбу 
слов’ян проти турків теж сприй-
няли з ентузіазмом. М. Стариць-
кий видав уславлені «Сербські 
народні думи та пісні» (1876 р.), 
на обкладинці стояв червоний 
хрест і виділявся напис: «Чис-
тий виторг на користь братів-
слов’ян». «Українці, — писав у 
передмові Старицький, — за 
своєю кровною спорідненістю, 
за своїм минулим, за типом і за 
багатьма побутовими рисами, 
за мовою, нарешті, і за симпа-
тіями надзвичайно близькі до 
придунайських слов’ян». 

Добровольцем на турецьку 
війну пішов 1877 року й тала-
новитий український актор М. 
Садовський, за хоробрість його 
нагородили Георгіївським хрес-
том. 

Ще раніше воював під прапо-
ром генерала Черняєва й Іван 
Манжура. 30 жовтня 1876 року 
армію Черняєва було розбито. 
Манжура, поранений у праву 
руку, отримав медаль.

Ще один письменник брав 
участь у Герцеговинському по-
встанні — Теофан Василев-
ський, який писав під псевдо-
німом Софрон Круть. Бажаючи 
опинитися на полі змагань і за-
пізнившись до Боснії, він через 
Чорногору дістався до Герце-
говини і пробув там кілька мі-
сяців. Жив потім довгий час у 
Белграді, познайомився з при-
дунайськими слов’янами. Т. 
Василевський посилав звідти 
в Галичину цікаві нариси: «Ві-
йна слов’ян з турками 1875 – 
1878 рр.» (друкувався в «Моло-
ті», 1878 р.), «Дещо про Сербію» 
(друкувався там-таки), «Чор-
ногорці в Герцеговині. Запис-
ки українського добровольця» 
(друкувались у «Правді», 1880 
р.) тощо. Нариси писав С. Круть 
жваво, гарною мовою. Цікаво, 
що за Т. Василевського вийшла 
заміж відома українська пись-
менниця Дніпрова Чайка.

Життя на колесах
Поет Кесар Білиловський за 

фахом був лікарем, навчав-
ся у Відні та Ієні (Німеччина), 
працював у Сибіру, Петропав-
ловську, Курляндії, Петербурзі. 
Коли 1910 року в Криму спа-
лахнула холера, його призна-
чили лікарем-інспектором Тав-
рійської губернії. Поет мобілі-
зував медичні сили на ліквіда-
цію холери й активно боровся 
з епідемією. Через три роки К. 

Білиловський став головним лі-
карем Феодосійського каран-
тину, а після революції — стар-
шим інспектором Народного ко-
місаріату робітничо-селянської 
інспекції Кримської АРСР. Від 
1929 по 1932 роки поет працю-
вав лікарем амбулаторії в міс-
ті Решта в Персії (Іран). Маючи 
73 роки, обслуговував персо-
нал радянських представництв 
за кордоном. Помер у Сімферо-
полі 1938 року.

Химерна доля поета
Поет Мусій Кононенко був си-

ном кріпака з Полтавської гу-
бернії. Навчався в сільській 
школі всього дві зими й ледве 
вмів читати і писати. Ще в школі 
почав складати вірші каліченою 
російською мовою. Якось був 
свідком, коли циган скривдив 
чоловіка. Мусію стало шкода 
того чоловіка, і 12-річний хло-
пець описав ту пригоду вірша-
ми, показав старшому братові, 
що був письменніший від нього. 
Брат сказав, що наче кінця не 
вистачає, і приписав од себе кі-
нець по-українському. Це дуже 
здивувало юного поета, бо ні-
коли не доводилося йому бачи-
ти українських віршів, і він спи-
тав брата:

— Хіба можна скласти вірші 
мужичою мовою?

— А чому ж не можна, — від-
казав брат, — адже в нас співа-
ють пісні, а пісня — то однако-
во, що і вірші.

Розмова ця запала хлопцеві 
в серце, він почав складати ві-
рші на зразок народних пісень.

Незабаром помер батько, і 
треба було Мусієві допомага-
ти старшому братові в госпо-
дарстві, хоч сам він був кво-
лий і хворобливий. Через два-
три роки помер і поетів брат, 
становище М. Кононенка стало 
нестерпне: до сільської роботи 
був нездатний. Переконавшись 
у цьому, дядько відвіз 16-річ-
ного хлопця (1860 року) до Ки-
єва і віддав його на службу до 
професора Шкляревського. Тут 
уперше побачив він українські 
книжки, що продавалися на сто-
ликах на Хрещатику, і купив собі 
«Тополю» й «Наймичку» Т. Шев-
ченка. Над «Наймичкою» пла-
кав, як дитина. Це знову при-
вернуло хлопця до віршування, 
оскільки лакейська служба да-
вала вільний час. Про це дізна-
вся професор Шкляревський і 
оповів знайомим, які зацікави-
лися долею талановитого само-
родка. 1883 року було надруко-
вано на кошти тих людей поему 
М. Кононенка «Нещасне кохан-
ня», а сам поет почав готувати-
ся з допомогою своїх добродіїв 
до іспиту на сільського вчите-
ля. Однак підійшов йому час іти 
в солдати, і, тільки пробувши в 
солдатах чотири роки, зміг Ко-
ноненко знову взятися за перо 
— став у 90-их роках XIX століт-
тя діяльним співробітником ча-
сописів «Зоря», «Правда», «Буко-
вина», «Дзвінок», «Літературно-
науковий вісник», вміщував там 
вірші, прозу та критичні статті. 

Згодом М. Кононенко зій-
шов із літературної арени, але 
в 1917 – 1918 роках видав у 
Полтаві п’ять томів власних по-
етичних творів під загальною 
назвою «Хвилі».

Турок і козак
Серед українських поетів XIX 

ст. був справжній турок. Його 
ім’я — Крижан-паша. Народив-
ся на Київщині, але предки були 
турецького роду. Друкував пое-
зії в альманаху «Складка» (1897 
р.) та в періодиці. Не забував і 
своєї першої батьківщини, ма-
ючи постійні зносини з Туреч-
чиною.

У селі свого імені 
Один із письменників жив у 

селі свого імені. Це Тимофій 
Бордуляк, який і мешкав у с. 
Бордуляки. Село заснував да-
лекий предок письменника.

Михайло Коцюбинський 
зблизька

У 80-их роках XIX ст. М. Ко-
цюбинський жив у Вінниці. Су-
часники змальовують молодого 
тоді письменника так. Був він 
на зріст вище від середнього, 
худий, блідий, з матовим облич-
чям і, хоч мав тільки за двад-
цять, — лисий. Узимку носив 
покритий синім сукном кожух 
із сивим смушковим коміром 
і таку саму сиву шапку, а літом 
— бриля. Задумливий, неговір-
кий, на перший погляд суворий, 
любив більше слухати, ніж го-
ворити. Однак у близькому то-
варистві бував дуже веселий, 
багато говорив, жартував, лю-
бив (також у вузькому товари-
стві) влаштовувати прогулянки 
в ліс та поле. Часто в компанії 
читали й розбирали книжки, чи-
тали й нелегальну літературу. 
Під вікнами М. Коцюбинсько-
го часто з’являлися жандарми, 
бо був він тоді під наглядом по-
ліції, — письменник намагав-
ся щільно завішувати вікна. 
Церкву не відвідував, не говів, 
але в компанії заходив, причо-
му старався розвеселити при-
ятелів. Якось розсмішив їх тим, 
що кілька разів, стаючи в чер-
гу, підходив до ксьондза й цілу-
вав дари.

Нічого не виходить
Один із ревoлюціонерів-

народників М. Риклицький, 
прочитавши оповідання М. Ко-
цюбинського «Для загального 
добра», був вражений твором. 
Зустрівши якось Коцюбинсько-
го, він сказав:

— Ой, як шкода, що ви не на-
писали свого оповідання росій-
ською мовою. Другого дня ви 
прокинулися б великою літера-
турною силою. Читала б вас уся 
інтелігентна Росія. Були б слава 
і гроші.

З милою стримано-задоволе-
ною посмішкою Коцюбинський 
відказав:

— Ото в тім і річ, що росій-
ською мовою я не зможу так на-
писати. Як не українською, то в 
мене нічого не виходить.

Шанувальник «Землі»
Після надрукування роману 

«Земля» О. Кобилянська одер-
жала листа від якогось багато-

го землевласника, який запро-
понував їй свою руку й серце. 
Він висловив переконання, що 
жінка, яка так глибоко відчуває 
людські трагедії, зуміє глибоко 
любити. Кобилянська відпові-
ла, що він помиляється: автор-
ка «Землі» навряд чи може лю-
бити тих, хто загарбав собі се-
лянську землю.

Трус у квартирі 
Кобилянської

Нелегко жилося письменниці 
в час окупації Буковини румун-
ськими боярами. Хвиля репре-
сій зачепила її брата Юліана 
(автора латинсько-українсько-
го словника), якого боярська 
влада вигнала зі школи, а аген-
ти сигуранци увірвались у робо-
чий кабінет письменниці, пере-
кинули все догори ногами, за-
бравши листи, нотатки до нових 
творів, одну викінчену нове-
лу. На щастя, архів письменни-
ці зберігався не тут, а в брата, 
і тому уцілів. Забрані рукописи 
так і не повернули письменни-
ці, незважаючи на неодноразо-
ві домагання, вони для літерату-
ри навіки пропали.

Зовнішність 
Кобилянської 

В похилі літа Ольга Кобилян-
ська такий вигляд мала так за 
описами близьких людей: темне 
волосся, крізь яке пробивалася 
ледь помітна сивина, гладко за-
чесане, поділене проділом, за-
плетене в коси, які укладали-
ся позад голови і закріпляли-
ся шпильками. Брови виразно 
темні, обличчя поважне, сер-
йозне й нагадувало більш чоло-
віче, ніж жіноче. На ньому ані 
зморшки, були вони ледь поміт-
ні тільки під очима. Лице мато-
ве, як буває в темних шатенок, 
широке чоло трохи виділялося 
на худорлявому обличчі, на вус-
тах — вираз туги, мрії, осяяний 
добродушністю. Особливо виді-
лялися темно-карі очі, які сві-
тилися вологим, променистим 
блиском, в них, як казали, ніби 
відбивалася свіжість травневої 
роси. Сумовитий вираз облич-
чя був майже завжди, навіть 
коли письменниця всміхалася. 
Була вона середнього зросту, 
одягалася охайно, гармонійно, 
строго і не за модою. Говорила 
м’яким притишеним голосом.

У Кракові на Аріянській
Василь Стефаник жив студен-

том у Кракові на Аріянській, № 
1. Мешкав він удвох із прияте-
лем С. Шмігером, наймали про-
стору кімнату з вікном на вули-
цю Любич. Обстановка кімна-
ти була звичайна, студентська. 
Праворуч — ліжко Стефанико-
ве, ліворуч — Шмігерове, по-
середині — вікно, а під вікном 
— стіл. Під стіною, де Стефани-
кове ліжко, — шафа, навпроти 
— умивальник. При дверях ще 
один столик зі спиртовою ма-
шинкою для варення. Тут, у цій 
кімнаті, і було написано такі ше-
деври, як «Кам’яний хрест» та 
«Кленові листки».

Мужицький адвокат 
Осівши в Снятині, Марко Че-

ремшина із запалом узявся до 
адвокатських справ. Обороняв 
він, звичайно, знівечених жит-

тям людей, ошуканих багатіями 
та всілякими лихварями, але ні-
коли — ошуканців і тих, які іншо-
му приносили зло. І хоч багато 
хто з адвокатів використовував 
будь-яку нагоду, щоб нашкоди-
ти мужицькому адвокатові, ім’я 
Черемшини було дуже популяр-
не серед селян. Якось звернув-
ся до письменника-адвоката 
селянин із проханням захисти-
ти його перед панським еконо-
мом. Економа мав захищати ін-
ший, багатий адвокат. Той, щоб 
вирізнити свого клієнта, підвів 
його до суду і звернувся вишу-
каною польською мовою:

— Маю честь представити 
мого клієнта, адміністратора 
поміщицьких маєтків пана Юзе-
фа Кенчинського.

Суддя схопився з крісла й 
улесливо подав руку.

Побачивши це, Черемшина 
узяв під руку свого клієнта і офі-
ційно звернувся до судді:

— Маю честь представити 
мого клієнта — господаря Гри-
ця Запаренюка.

Суддя розгубився, змушений 
був піднятися з крісла і простяг-
нув мужикові кінчики пальців.

Це справило на присутніх ве-
лике враження.

З автопортрета Марка 
Черемшини

«Середнього зросту, кругла 
стать, хід енергійний і ритміч-
ний, обличчя під високим чолом 
ділиться на дві половини: одна 
весела й промінна, друга пону-
ра й темна, як ніч. Очі мінять-
ся — раз голубі, раз — зелені. 
Ніс середній, а губи широкі, як 
у негра. Ноги дрібні, бо покину-
ли постоли, а запрагли череви-
ків — такий я зверху, а зсере-
дини — скептик до філософії, 
ентузіаст до мистецтва і всього, 
що гарне. Більше активний, ніж 
пасивний, швидко запалююся і 
швидко остигаю. Не терплю ні-
якого ярма. Не люблю ні чисел, 
ні математики, ні грошей. Коли 
б мені дозволено було пере-
мінитись у птаха, то вибрав би 
собі я стать жайворонка».

Діячка жіночого руху
Визначною діячкою так зва-

ного емансипантського  жіно-
чого руху була письменниця Лю-
бов Яновська. Вона стала чле-
ном «Всеросійської ліги жінок», 
організувала в Києві жіноче то-
вариство під назвою «Жіноче 
зібрання», яке охоплювало пе-
реважно жінок-робітниць і хат-
ніх господарок. Товариство за-
ймалося працевлаштуванням 
жінок, організацією курсів для 
оволодіння якоюсь спеціальніс-
тю, а також організовувало до-
повіді, лекції. Л. Яновська була 
учасницею І російського жіно-
чого з’їзду, що проходив 10 – 16 
грудня 1908 року в Петербурзі, 
де виступила з доповіддю про 
становище жінки-селянки. До-
повідь була настільки змістов-
на, що письменниця повтори-
ла її на засіданні секції. Тоді 
ж таки Л. Яновську обрано де-
легатом на Міжнародний з’їзд 
жінок у Стокгольмі, але родин-
ні обставини і стан здоров’я 
не дозволили їй узяти в ньому 
участь.

Продовження. Поч. в №№ 7 - 12.

Із книги 
«Із вершин та низин» 

Валерій ШЕВЧУК
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Володимир САПОН: «Меди і полини історії»
Продовжуємо почату в № 8 газети 

публікацію глав крає знавчої книжки 
«Меди і полини історії» – відомого чер-
нігівського письменника, журналіста, 
краєзнавця Володимира Миколайовича 
Сапона (20.07.1951 – 02.10.2017).

Тарасова Масляна

Губернський Чернігів, до якого Тарас Шев-
ченко приїхав увечері в неділю 24 лютого 
1846 року, мало чим відрізнявся від того, 
яким він побачив його вперше, коли підліт-
ком їхав в обозі свого пана Енгельгарда до 
Вільна, і який минав уже юнаком по дорозі 
на Качанівку. 

Нині Шевченко відкривав насамперед 
старожитності цього одного з найдавніших 
міст Київської Русі, перша літописна згадка 
про яке сягає 907 року. Все побачене сум-
лінно занотував для звіту Археографічної ко-
місії.

На давньому Валу Шевченко побачив фор-
течні гармати ХVІІІ століття, оглянув Спась-
кий собор – ровесник Софії Київської, за-
кладений Мстиславом Володимировичем, 
братом Ярослава Мудрого, а також іще одне 
муроване диво давньоруських часів – Бо-
рисоглібський собор із царськими вратами, 
виготовленими за вказівкою гетьмана  Ма-
зепи з язичницьких ідолів, знайдених непо-
далік.

У П’ятницькій церкві, також пам’ятці доби 
середньовіччя, Шевченко-археограф звер-
нув увагу на потір – велику чашу для цер-
ковного обряду, подаровану свого часу Ма-
зепою церкві в селі Мохнатин неподалік 
Чернігова, замалював її. Оглянув іще одну 
пам’ятку давньоруської доби – Успенський 
собор Єлецького монастиря, а навпроти ньо-
го захопився Чорною могилою – язичниць-
кими похованнями кінця Х століття, помил-
ково ототожнюючи її з іншим курганом того 
часу – могилою княжни Чорної, що була не-
подалік, ближче до сучасного центру міста. 
Згадав при цьому польського поета Юліа-
на Немцевича, що оспівав Чорну, звісно, як 
свою землячку.

Відвідав також Болдину гору, де біля Іллін-
ської церкви беруть початок Антонієві пе-
чери, засновані Антонієм Печерським іще в 
роки князювання в Чернігові Святослава – 
сина Ярослава Мудрого.

З дозволу архієпископа Чернігівського 
і Ніжинського Павла Подлипського Тарас 
Шевченко познайомився з церковними ста-
рожитностями архієрейської ризниці. А в ін-
шому кінці міста оглянув будинок духовної 
семінарії, який свого часу належав черні-
гівському полковнику і наказному гетьма-
ну Павлові Полуботку, в семінарській біблі-
отеці, мабуть, переглянув  книгу «Скарбни-
ца потребная» письменника і релігійного ді-
яча ХVІІ століття Іоаникія Галятовського. В 
ній Тараса Григоровича зацікавив той факт, 
що впродовж 12 років місто, після нападу на 
нього війська київського підкоморія Самійла 
Горностая, перебувало в запустінні.

Згодом, на засланні, Тарас Шевченко не 
раз згадував  Чернігів у повістях «Княгиня», 
«Музикант», «Капитанша», «Прогулка с удо-
вольствием и не без морали» і, звісно, в «Що-
деннику».

Мешкали Шевченко і Олександр Афана-
сьєв-Чужбинський у найкращому в місті го-

телі «Царград», який у 1857 році Тарас зга-
дав у «Щоденнику»: «в  «Царграде», не в Отто-
манской столице, а в единственном трак-
тире в городе Чернигове». Цей заклад, що 
проіснував майже сотню років, годилося б 
назвати готелем для класиків. Свого часу в 
ньому зупинялися Олександр Пушкін і Мико-
ла Гоголь, а наприкінці століття – Лев Тол-
стой і Максим Горький. Іще до Великої Ві-
тчизняної війни на будинку готелю було при-
кріплено меморіальну дошку, що засвідчува-
ла  перебування в ньому Шевченка. В роки 
війни будинок дуже постраждав від німець-
кої бомби і його знесли. 

Першого дня в Чернігові обидва поети піш-
ли до Будинку дворянських зібрань на Валу, 
де ще зранку почалися урочистості з нагоди 
проводів Масляної. Як зазначив Афанасьєв-
Чужбинський, «нам дуже цікаво було увійти 
до товариства, де не сподівалися побачи-
ти жодної знайомої душі, а Тараса особли-
во цікавило: чи не  причепиться хто-небудь 
до нього через шапочку (як це було кілька 
днів тому у Ніжині — В. С.). Та ніхто не при-
чепився, а я несподівано зустрів двох давніх 
приятелів, і швидко звістка про Шевченка 
розійшлася по залу. Але Тарас Григорович, 
познайомившись з кількома своїми шану-
вальниками, незабаром поїхав, і вони десь 
проводжали Масляну».

Неважко здогадатися, що тими шануваль-
никами Шевченка були брати Ілля та Андрій 
Лизогуби з містечка Седнева. Власне, вони 
були знайомі заочно. Ще у грудні 1844 року 
Варвара Рєпніна писала Тарасові Григоро-
вичу про Андрія Івановича: «Шкода, що ви 
не знайомі з Лизогубом, з яким гарячим по-
чуттям він оцінює ваші поеми і як жалкує, що 
особисто не  знайомий з вами». У Рєпніних 
у Яготині зустрічався поет і з Віталієм Івано-
вичем – іще одним із братів Іллі та  Андрія. 
Мали Лизогуби й будинок у Чернігові, на За-
стриженні, навпроти губернаторського бу-
динку. Очевидно, там з новими друзями і 
проводжав Тарас Масляну того недільного 
лютневого дня.

А Чужбинський провів у дворянському зі-
бранні весь вечір і вранці описав у вірші 
вчорашній бал, «давши назви квітів і рослин 
усім особам прекрасної статі». Він згадував, 
що Шевченкові «той вірш так сподобався, 
що, примусивши мене повторити, він одразу 
ж сів за стіл, взяв олівця і на полях зробив 
ілюстрацію, наскільки міг запам’ятати ту чи 
іншу особу. Певна річ, схожості не було, бо за 
якусь годину не міг же він роздивитись не-
знайомі фізіономії, проте було багато коміз-
му  у фігурах деяких рослин, особливо смішно 
вийшли капуста, півонія, морква і т. п. Тарас 
Григорович надзвичайно ретельно взявся 
до діла, приймаючи його близько до серця.

– Ось знаєш що, – сказав він, – ось пе-
репиши лишень начисто і зостав мені більше 
місця – я гарненько ілюструю.

Я переписав вірш, а до обіду була готова 
майстерна ілюстрація…»

Ілюстрований Тарасом вірш Олександра 
побачили їхні гості, і жартівливий твір по-
мандрував містом, побувавши в кількох ро-
динах. І хоч у ньому «не було нічого образли-
вого, а тим паче не було названо жодного 

імені», все ж сприйняли безневинну витівку 
авторів не всі однозначно. Шевченко сміяв-
ся з того й нагадував Чужбинському: «Буде 
тобі, як розходяться морква чи капуста».

Пізніше дещо іронічно згадував Шевченко 
нестримний потяг Чужбинського до  віршо-
писання в Чернігові. У щоденнику за 2 лип-
ня 1857 року він пише: «Мы прожили з ним 
вместе весь великий пост, и не оказалось в 
городе не только барышни, дамы, даже ста-
рухи, которой бы он не написал в альбом 
не четырёхстишие какое-нибудь (он мелочь 
презирал), а полную увесистую идиллию. 
Если же альбома не обреталось у какой-ни-
будь очаровательницы, как, например, у ста-
рушки Дороховой, вдовы известного генера-
ла 1812 года, тогда он преподносил ей про-
сто на шести и более листах самое сентимен-
тальное послание».

Історія про поетичне натхнення колиш-
нього товариша, теж згадана в цьому запи-
сі, вже сумніша: «Я знал его как самого не-
истового и неистощимого стихотворца, но не 
знал скрытого механизма, которым приво-
дилось в движение это неутомимое вдохно-
вение. И тогда только, когда поселились мы, 
во избежание лишних расходов, во¬первых, 
а во-вторых, чтобы, как товарищи по ремес-
лу, созерцать друг друга во все минуты дня и 
ночи, тогда только узнал я тайную пружину, 
двигавшую это истинно неутолимое вдохно-
вение. Пружина эта была самовар. Сначала 
я не мог взять в толк, почему мой товарищ 
по ремеслу не спросит, когда ему вздумает-
ся, стакан чая из буфетика, как я это делаю, 
а непременно велит подать самовар. Но ког-
да я рассмотрел приятеля поближе, то ока-
залось, что он, собственно, не самовар ве-
лел подавать, а велел подавать вдохнове-
ние, или  пружину, приводящую в движение 
эту таинственную силу».

Одне слово, за натхнення для товариша, 
тобто за киплячий самовар, власнику «Цар-
града» заплатив Тарас 23 рублі сріблом, які, 
незважаючи на обіцянку, Афанасьєв-Чуж-
бинський так і не повернув. Щоденниковий 
запис Шевченка можна зрозуміти: стомле-
ний солдатською службою, самотній, він зга-
дує давні борги «за самовар» і не бажає ба-
чити того, що тоді єднало їхні душі.

Але повернемося до спогадів Чужбинсько-
го. Він зазначає, що з огляду на неоднознач-
не сприйняття вірша з ілюстраціями, «ми ви-
рішили жити анахоретами, але запрошення 
були такі щирі і в деяких домах нас приймали 
так гостинно, що ми, махнувши рукою, поча-
ли з’являтися у чернігівському вищому світі.  
У двох домах особливо часто збиралися – у 
губернатора і губернського предводителя, 
де нас оточували всілякою увагою і де справ-
ді щирий і невимушений прийом усіх і кожно-
го був першою і головною умовою».

Один із перших біографів Кобзаря Олек-
сандр Кониський додає: «Споминки Чужбин-
ського про час перебування Шевченка в 
Чернігові сходяться з тим, що й мені доводи-
лося чути від старих людей. Шевченка вітали 
чернігівці щиро, приязно: скрізь він був ба-
жаним гостем. Інакше й не могло бути. Сла-
ва Шевченка як українського поета була до-
рогою для чернігівців, які свідомо почували 
себе українцями. «Шмат гнилої ковбаси» тоді 
ще між чернігівцями не панував. Люди осві-
чені, тримаючись поступу, не лякалися при-
людно рідної мови і не відрікалися від сво-
єї національності. Тим-то й між вищими уряд-
никами до таких українців була повага…»

Цими вищими урядниками, веде далі Ко-
ниський, були губернатор Павло Гессе та гу-
бернський предводитель дворянства Ва-
силь Ладомирський. До першого Шевченко 
вже звертався листовно з проханням спри-
яти у поширенні «Живописной Украины». 
Перед самісіньким приїздом до Чернігова 
Тараса Григоровича губернатор особисто 
передплатив видання, надіславши до кан-
целярії Харківського генерал-губернатора 
Миколи Долгорукова 3 рублі сріблом. Пев-
ні зусилля робив і Ладомирський, хоча за-
галом передплата «Живописной Украины» 
на Чернігівщині була незначною. Мабуть, 
саме в губернаторському домі Шевченко 
познайомився з 67-річною Євдокією Доро-
ховою, яку ми вже згадували в цій розпові-
ді. Вона була вдовою генерал-лейтенанта 
Івана Дорохова, який відзначився у війні з 
Наполеоном, і жила в родині своєї дочки – 
дружини Павла Гессе.

З невісткою Євдокії Іванівни Марією До-
роховою, начальницею Нижегородського 
ін ституту шляхетних дівчат, Тарас Шевченко 
познайомиться в 1857 році, повертаючись 
із заслання. Ця жінка була справді вартою 
поваги українського поета – вона доводила-
ся двоюрідною сестрою декабристів Ф. Вол-
конського і З. Чернишова, а її чоловік Руфин 
Дорохов товаришував із Пушкіним і Лермон-
товим. Тарас Григорович намалював пор-
трет Марії Олександрівни, не раз згадував її 
у «Щоденнику» та листах.

Серед чернігівців, із якими познайомився 
в ті дні Шевченко, був і Степан Громеко, за 
словами Чужбинського, «тоді ще підпоручик 
якогось піхотного полку». Зустрінуться потім 
вони у Петербурзі навесні 1858 року, про що 
Шевченко запише у «Щоденнику». На той час 
Громеко вже встиг послужити навіть жан-
дармом, та, мабуть, більше розкрився його 
талант у публіцистиці. Зокрема, його статтю 
«Про поліцію і хабарі» згадує і Тарас Григо-
рович.

Закінчивши в Чернігові справи, пов’язані 
з завданням Археографічної комісії, Шев-
ченко їде до Лизогубів у Седнів.

Тарас Шевченко

З фотоархіву Володимира Сапона

Володимир Сапон і Валентина Примостко (Меркулова) (в центрі) з майстринею 
та головним інженером Чернігівської фабрики художніх виробів імені 8-го Березня. 

1976 р.

Афанасьєв-Чужбинський
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Махатма Ганді
Мога́ндас Кара́мчанд 

Ґа́нді, Махатма Ґанді 
(02.10.1869 – 30.01.1948) 
–  індійський державний 
і політичний діяч, націо-
нальний герой. Один із 
керівників та ідеологів 
національно-визволь-
них рухів Індії.  Сформу-
лював філософію нена-
сильства, що вплинула 

на національні та міжнародні рухи прихильників мир-
них змін.

Спочатку вони тебе не помічають, потім сміються з 
тебе, потім борються з тобою. А потім ти перемагаєш.

Принцип «око за око» зробить увесь світ сліпим.

Вміння прощати – властивість сильних. Слабкі ніко-
ли не прощають.

Свобода нічого не варта, якщо вона не включає 
свободу помилятися.

Грам власного досвіду коштує дорожче за тонну чу-
жих настанов.

Це завжди було таємницею для мене: як люди мо-
жуть поважати себе, принижуючи таких, як вони самі.

Щастя – це коли те, що ви думаєте, кажете та роби-
те, перебуває в гармонії.

Знайди мету – ресурси знайдуться.

Єдиний спосіб жити – це давати жити іншим.

Я розраховую тільки на добре в людях. Я сам не без 
гріха, і тому я не вважаю себе вправі звертати увагу 
на помилки інших.

Це не дуже мудро бути впевненим у власній мудрос-
ті. Необхідно пам'ятати, що найсильніший може вия-
вити слабкість, а наймудріший може припуститися по-
милки.

Справи совісті не вирішуються більшістю голосів.

Перемагайте ненависть любов'ю, неправду прав-
дою, насильство терпінням.

Можливе для одного можливе для всіх.

Без моєї згоди ніхто не може мені нашкодити.

Бог є любов – це єдина істина, яку я цілком визнаю. 
Любов дорівнює Богові.

Яка різниця для мертвих, сиріт та безпритульних, в 
ім'я чого творяться свавілля та руйнування – в ім'я то-
талітаризму чи в ім'я священної демократії та лібера-
лізму?

Людина – це продукт своїх власних думок. Про що 
вона  думає, тим і стає.

Справжня краса полягає все-таки в чистоті серця.

Якщо бажаєш, щоб світ змінився, сам стань цією 
зміною.

Карел Чапек (09.01.1890 – 
25.12.1938) – класик чеської 
і європейської літератури. Пи-
сав глибокі філософські рома-
ни, п’єси, оповідання. Все це 
означено житейською мудріс-
тю, гумором, часом, попри не 
дуже веселі зображувані ситу-
ації, сповнене оптимізму, віри 
в людину. В № 3 нашої газети 
– докладна розповідь про пись-
менника. Ось одне з його опові-
дань.  

Карел ЧАПЕК

Замах на 
життя

Того вечора радник Томса 
розкошував: сидів, надівши 
навушники, і, блаженно всмі-
хаючись, слухав по радіо тан-
ці Дворжака. «От де музика!» 
— вдоволено приказував він 
сам до себе. Аж раптом над-
ворі щось двічі ляснуло, і з ві-
кна на голову радникові, за-
бряжчавши, посипалося скло. 
Треба зауважити, що пан Том-
са сидів у кімнаті на першому 
поверсі.

Він повівся так, як, мабуть, 
повівся б кожен з нас: хви-
линку почекав, що буде далі, 
потім скинув навушники, тро-
хи сердито подивився, що ж 
сталось, і аж потім злякав-
ся, бо побачив, що вікно, біля 
якого він сидів, у двох місцях 
прострелене, а в дверях на-
впроти, відщепивши тріску, 
застрягла куля. Перший його 
порух був вибігти на вулицю 
й голіруч схопити того негід-
ника, що стріляв, за комір; та 
коли людина вже немолода й 
солідна, вона звичайно стри-
мує той перший порух і чинить 
за другим. Тому пан Томса ки-
нувся до телефону й подзво-
нив у поліцію;

— Алло, мерщій пришліть 
сюди когось; мене щойно хо-
тіли вбити.

— А де це? — спитав со-
нний, байдужий голос.

— У мене! — розсердився 
пан Томса, ніби поліція була 
в тих пострілах винна. — Це ж 
неподобство — отак з добро-
го дива стріляти в мирного 
громадянина, що сидить собі 
спокійно вдома! Цю історію 
треба якнайретельніше роз-
слідувати! Добре мені діло — 
отак...

— Гаразд, — перебив його 
сонний голос. — Когось при-
шлемо.

Дожидаючись, пан радник 
аж кипів з нетерплячки; йому 
здавалося, наче той «хтось» 
плентає до нього цілу вічність. 
А насправді вже через двад-
цять хвилин до нього з'явився 
такий собі розважний інспек-
тор поліції й зацікавлено ог-
лянув прострелену шибку.

— Хтось стріляв до вас у ві-
кно, добродію, — констатував 
він.

— Це я й без вас знаю! — 
розсердився пан Томса. — Я 
ж біля цього вікна сидів!

— Калібр сім міліметрів, 
— сказав інспектор, виколу-
павши ножем кулю з дверей. 
— Очевидно, з армійського 
револьвера старого зразка. 
Зверніть увагу: стрілець, ви-
дно, спершу заліз на паркан, 
бо якби він стріляв з тротуару, 
куля застрягла б вище. А це 
означає, що він цілився в вас, 
добродію.

— Чи ти ба, — ущипливо 
мовив пан Томса. — А я вже 
думав, що він просто хотів 
двері зіпсувати.

— Хто ж це був? — не звер-
таючи уваги на ту шпильку, 
спитав інспектор.

— Вибачте, але адреси його 
я вам дати не можу, — відка-
зав радник. — Я його не ба-
чив і не здогадався поклика-
ти сюди.

— Кепська справа, — не-
зворушно мовив інспектор. 
— А може, ви маєте на когось 
підозру?

Панові Томсі вже уривався 
терпець.

— Яка там підозра! — від-
рубав він дратливо. — Я ж не 
бачив того поганця, та й хоч 
би він чекав там, поки я по-
шлю йому з вікна цілунок, то 
я б його в пітьмі не розгледів. 
Якби я знав, хто він, то наві-
що б я вам голову морочив, 
добродію?

— Авжеж, авжеж, — від-
казав інспектор заспокійли-
во. — Але, може, ви згадає-
те, хто міг би мати користь із 
вашої смерті? Або хто хотів би 
помститися вам? Завважте, 
це був не грабіжник; грабіж-
ники стріляють, лиш коли вже 
неминуче. Може, є хтось дуже 

лютий на вас? Ось що ви нам 
скажіть, добродію, а ми вже 
розслідуємо далі.

Пан Томса спантеличився: 
щось таке йому ще не спада-
ло на думку.

— Та ні, не знаю... — ска-
зав він невпевнено, окидаю-
чи одним поглядом своє тихе 
життя урядовця й старого па-
рубка. — Хто б це міг бути та-
кий лютий на мене? — про-
вадив він здивовано. — Сло-
во честі, наскільки я знаю, у 
мене нема жодного ворога. 
Ні, це виключено, — запев-
нив він, хитаючи головою. — 
Адже я ні з ким не знаюся, до-
бродію; живу сам, ні в кого не 
буваю, ні до чого не втручаю-
ся... За що б мав хтось мені 
мститися?

Інспектор знизав плечима.
— Ну , то й я ж не знаю, до-

бродію. Але, може, ви до за-
втра щось пригадаєте? Ви не 
боятиметесь тут самі?

— Ні, не боятимусь, — від-
казав пан Томса замисле-
но. «Дивно, — сказав він собі 
пригнічено, коли зостався на 
самоті. — Чому в мене хтось 
стріляв, ну чому? Адже я май-
же відлюдник; відсиджу свої 
години на службі й іду додо-
му... Я ж ні з ким ніякого діла 
не маю! За що ж мене хотіли 
застрелити?» Така несправед-
ливість дивувала його й спо-
внювала душу гіркотою. По-
малу його розбирав жаль до 
себе. «Працюю як віл, — ду-
мав радник, — навіть додому 
роботу беру, ніяких тобі роз-
кошів, живу, як равлик у чере-
пашці, і раптом —трах! Хтось 
надумав мене вколошкати. 
Боже, звідки в людей така 
злість! — у подиві й жаху мір-
кував радник. — Що я кому 
заподіяв! За віщо мене хтось 
так люто, так нестямно нена-
видить?»

«Та ні, це, мабуть, якась по-
милка, — заспокоював він сам 
себе, сидячи на постелі зі що-
йно скинутим черевиком у руці. 
— Звичайно ж, мене просто з 
кимось сплутали. Той чоловік 
вважав мене за когось іншого, 
на кого був злий! Так воно й є, 
— казав він собі з полегкістю, 
— бо за що, за що хтось міг би 
так ненавидіти мене?»

Раптом рука його впустила 
черевик. «Правда... — трохи 
збентежено пригадав він. — 
Ось недавнечко я впоров таку 
дурницю — звичайно, мимо-
хіть. Розмовляв із Роубалом, і 
мені ненароком злетів з язика 
неподобний натяк на його дру-
жину. Весь світ знає, що вона 
зраджує його з ким лише тра-
питься, і сам він про це знає, 
тільки показувати не хоче. А 
я, бовдур, так по-дурному ляп-
нув...» Радник згадав, як Роу-
бал тільки слину ковтнув і зці-
пив кулаки. «Боже, — ужах-
нувся пан Томса, — як же я 
вразив його! Адже він кохає 
дружину до нестями! Звісно, я 
зразу спробував усе зам'яти, 
заговорити його чимсь ін-
шим, але як той Роубал кусав 
собі губи! Ось хто справді має 
за що ненавидіти мене, — за-
смучено подумав радник. — я 
знаю, що стріляв не він, про 
це нема чого й балакати; але 
я б не здивувався...»

Пан Томса спантеличе-
но втупив очі в підлогу. «Або, 
скажімо, кравець, — із гнітю-
чим почуттям згадав він. — 
П'ятнадцять років він обши-
вав мене, а потім мені сказа-
ли, що в нього сухоти, відкрита 
форма. Звісно, хто б не побо-
явся носити одежу, обкашля-
ну сухотником; тож я й пере-
став шити в нього... А він тоді 
прийшов просити: мовляв, ро-
боти нема, жінка хворіє, та ще 
й дітей треба б на село від-
везти, то чи не вшаную я його 
знову своєю довірою. Госпо-
ди, який він був блідий, як хво-
робливо пітнів! «Нічого не ви-
йде, пане Колінський, — ска-
зав я йому. — Мені потрібен 
кращий кравець, я незадово-
лений вашою роботою». — «Я 
старатимусь, пане раднику», 
— жалібно запевняв він, аж 
пітніючи від страху та розгу-
бленості. Мало не заплакав! А 
я, — згадував радник, — а я 
вирядив його, сказавши: «Га-
разд, побачимо», — слова, 
добре знайомі таким бідола-
хам. І цей кравець міг би не-
навидіти мене, — вжахнувся 
пан Томса. Адже це страхіття: 
прийти до когось благати, щоб 
тобі врятували життя, — і зі-
ткнутися з такою байдужістю! 
Але що я мав з ним робити? Я 
знаю, це не він стріляв, але...»

Панові радникові ставало 
дедалі тяжче на серці. «А як 
негарно було, — згадалося 
йому, — коли я на службі на-
пався на кур'єра. Десь заподі-
вся один документ, то я викли-
кав старого до себе й привсе-
людно накричав на нього, як 
на хлопчиська. Мовляв, коли 
у вас буде порядок, що це ви, 
бовдуре, за свинюшник тут 
розвели, я вас утришия виже-
ну! А потім той документ знай-
шовся в моїй власній шухля-

ді... А стариган навіть не пис-
нув, тільки трусився та клі-
пав очима. — Пана радника 
мов жаром обсипало. — Звіс-
но, перед підлеглим не будеш 
вибачатися, хоч би й трохи 
скривдив його, — почав він 
виправдовуватись перед со-
бою. — Але як ті підлеглі, пев-
не, ненавидять своїх началь-
ників! Ну, дарма, я йому від-
дам котрийсь старий костюм; 
але, власне, і це для нього 
приниження...»

Пан радник не міг уже вле-
жати в ліжку, його навіть ков-
дра душила. Він сів і, обхопив-
ши руками коліна, втупився в 
темряву. «Або той випадок з 
Моравеком, — ужалила його 
пекуча думка. — Такий куль-
турний юнак, вірші пише. А 
я, коли він недоладно склав 
мені один документ, сказав 
йому: «Переробіть, колего!» 
— і хотів кинути папір йому на 
стіл, а він упав додолу, і Мо-
равек мусив нахилятися, аж 
вуха йому почервоніли від об-
рази...»

— Надавати б собі ляпа-
сів за це! — промурмотів 
пан радник. — Адже мені той 
юнак симпатичний, а я його 
так принизив, хоч і ненавмис-
не...

В радниковій пам'яті зри-
нуло ще одне: бліде, обрез-
кле обличчя колеги Ванкла. 
«Сердега, він так хотів ста-
ти начальником канцелярії... 
Це ж кілька сотень на рік до-
далось би до платні, а в ньо-
го шестеро дітей... Кажуть, він 
хоче найстаршу дочку віддати 
навчатися співу, але не має 
за що. І ось я його випередив, 
бо він такий маруда в роботі. 
Дружина в нього як відьма, 
худюща й злюща від постійних 
нестатків; у обід він давиться 
черствою булочкою...— тос-
кно думав радник. — Як йому, 
бідоласі, мабуть, прикро, що я 
на себе одного одержую біль-
ше, ніж він; але хіба ж я ви-
нен? Мені завжди аж сер-
це стискається, коли він так 
смутно й докірливо поглядає 
на мене...»

Радник потер рукою чоло, 
змокріле від хвилювання. «А 
тоді, коли мене офіціант об-
дурив на кілька крон! — ска-
зав він собі. — Я викликав ха-
зяїна, і той зразу вигнав офі-
ціанта геть. «Ах ти злодюго! 
— сичав він на нещасного. 
— Я подбаю, щоб тебе ніхто 
в усій Празі не взяв на робо-
ту!» І офіціант не сказав ні сло-
ва, мовчки пішов геть... і так у 
нього лопатки під стареньким 
фраком випиналися...»

Радник не міг уже й уси-
діти в ліжку; він сів до радіо-
приймача й начепив на голо-
ву навушники, але радіо мов-
чало, стояла безмовна ніч, ні-
мотні нічні години. Пан Томса 
підпер голову долонями й ще 
довго сидів, згадуючи всіх лю-
дей, яких коли зустрічав у жит-
ті, всіх тих дивних скромних 
людей, з якими він не вмів по-
розумітись і про яких досі ні-
коли не думав.

Уранці він, трохи блідий і 
розгублений, прийшов до по-
ліції.

— Ну як, — спитав його ін-
спектор, — згадали когось та-
кого, хто може вас ненавиді-
ти?

Радник похитав головою.
— Не знаю — сказав він 

невпевнено. — Таких, що мо-
гли б ненавидіти мене, є стіль-
ки, що... — І безнадійно мах-
нув рукою. — Хіба хто відає, 
скількох людей він скривдив 
за своє життя... Біля вікна 
я більше не сидітиму. А вас 
прийшов попросити, щоб ви 
прикрили цю справу.

Хо́рхе Луїс́ Бо́рхес 
Хо́рхе Луї́с Бо́рхес 

(24.08.1899, Буенос-Ай-
рес – 14.06.1986, Жене-
ва) – класик аргентинської 
і світової літератури. Про-
заїк, поет, публіцист У фан-
тастичних за сюжетами но-
велах, вигадках-притчах 
(збірки «Вигадані історії», 
«Алеф», «Рядки піщинок, 
що біжать») створив свій 
світ «знань – лабіринту – 

загадок», у яких читач виступає і як співавтор, і як 
співзагадник. 

Це Борхес написав  у віці 85-ти років.

Якби я міг прожити життя ще раз:
У ньому я б постарався частіше помилятися.
Я б не хотів бути таким досконалим і дивився б на 

все простіше.
Я зумів би виявитися дурнішим, ніж вийшло. І лише 

дуже небагато сприймав би всерйоз.
Я ризикував би більше.
Подорожував би частіше.
Спостерігав би більше заходів сонця.
Піднявся б на більше гір.
Переплив би більше річок.
Я відвідав би місця, де ніколи не був.
Їв би більше морозива і менше бобів.
У мене було б більше проблем справжніх і менше – 

придуманих.
Якби я міг прожити наново, я роззувався б на по-

чатку весни і взувався б у самому кінці осені.
Я спостерігав би більше світанків.
Більше грав би з дітьми,
…якби у мене було ще одне життя...
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Іван БАГРЯНИЙ

Тигролови
Роман

Іван Багряний і його роман «Тигролови»

Іван Багряний (1907 – 1963) 
— видатний український пись-
менник, політичний і громадський 
діяч, зазнав сталінських репресій 
у 1930-ті роки. Наприкінці війни 
змушений був емігрувати з СРСР. 
У ФРН були написані романи «Сад 
Гетсиманський», «Огненне коло», 
«Тигролови», численні поезії, п’є-
си, оповідання.

Радянсько-німецька війна застала 
письменника в рідній Охтирці на Сум-
щині. Він одразу пішов в українське під-
пілля, передислокувався до Галичини. 
Іван Багряний працював у референ-
турі пропаганди, писав пісні на патрі-
отичні теми, статті, малював агітаційні  
карикатури й плакати. Одночасно брав 
участь у створенні Української Головної 
Визвольної Ради – українського парла-
менту в підпіллі, у розробці програмо-
вих документів УГВР.

Попри таку завантаженість Іван Ба-
гряний не покинув літературної праці. 
1944 року він написав один зі своїх 
найвідоміших творів – роман «Тигро-
лови». Переховуючись від гестапівців 
у Моршині, Багряний  написав твір за 
14 днів.

В основу роману покладено авто-
біографічні події: заслання Багряного 
на далекий Схід, в ГУЛАГ – радянські 
концтабори. Утікши із етапного спец-
потяга НКВС, що перевозив смертни-
ків ГУЛАГу до Сибіру,  Багряний майже 
два роки жив із тайгою одним життям, 
глибоко пізнавав і полюбив цей дале-
кий і суворий край та його мешканців. 
А його герой Григорій Многогрішний 
увібрав у себе чимало багрянівських 
рис характеру.

Твір було вперше надруковано 
1944 року у львівському журналі «Ве-
чірня година» у скороченому вигля-
ді під назвою «Звіролови». Чернетка 
оригіналу тексту залишилась в підра-
дянській Україні, тому після переїз-
ду автора в Німеччину у 1944 – 1946 
роках Багряному довелося повністю 

відновлювати текст з пам'яті; цю від-
новлену версію було видано 1946  
року під назвою «Тигролови» у Ново-
му Ульмі, де поселився письменник, 
у  видавництві «Прометей». 

Назва твору є символічною. Змі-
нивши її з початкової «Звіролови» на 
«Тигролови», Багряний суттєво по-
глибив акценти. Тигр — один з най-
могутніших і найнебезпечніших ди-
ких звірів. Родина Сірків, живучи в 
єдності з навколишньою природою, 
навчилася приборкувати цих звірів. 
Автор утверджує мужність, фізичну 
та моральну силу Сірків, представ-
ників українського народу.

Через мотиви втечі й «польованої 
людини» образ Григорія Многогріш-
ного також асоціюється з цим силь-
ним, сміливим і волелюбним диким 
звіром. Нащадок козацької шляхти 
Григорій  вступає у боротьбу й уби-
ває «новітнього тигролова», уосо-
блення радянської  імперської сис-
теми майора  Медвина. 

Місце дії роману – спочатку етап-
ний спецпотяг НКВС, що перевозив 
смертників ГУЛАГу до Сибіру. Після 
втечі Григорія з цього «потяга смер-
ті» – Далекий Схід, дике Приамур'я, 
Зелений Клин, де в той час прожи-
вала значна кількість безземель-
них, спраглих за волею  переселен-
ців українців.

Автор, як очевидець, змальовує 
страшні картини знущання над людь-
ми, приниження їхньої людської гід-
ності, насильства, приреченості на 
забуття в пеклі концтаборів.

Юнак тікає з ешелону смерті — і в 
сотень інших арештантів піднімаєть-
ся дух, з'являється надія хоч не на 
порятунок, а на помсту своїм мучите-
лям. Блукає в нетрях у пошуках поря-
тунку й безпечного місця — і рятує ді-
вчину-мисливця від розлюченої вед-
медиці, хоча сам був на межі смерті 
від фізичного виснаження. Користу-
ється гостинністю українського роду 
Сірків із Зеленого Клину  — і стає їм 
за сина та брата, партнера у полю-
ванні. Закохується в Наталку, страж-
дає, але приховує свої почуття, щоб 
не наражати дівчину на небезпеку, 
— і дає їй урешті-решт омріяне щас-
тя взаємної любові.

Головні герої
Григорій Многогрішний — моло-

дий інженер-авіатор. Засуджений 
на 25-річне ув'язнення, Григорій 
втікає з потяга, стрибаючи «у певну 
смерть».

Наталка Сірко — «бистроока, мов 
горлиця», вціляє на полюванні не 
гірш за батька.

Гриць Сірко — «густобровий, кре-
мезний парубок», молодий, спритний 
мисливець, відданий чоловічій друж-
бі й родині.

Денис Сірко — глава родини, не-
схибний мисливець, справжній госпо-
дар тайги.

Сірчиха — працьовита дружина Де-
ниса, «в очіпку, рясній стародавній спід-
ниці», охороняє затишок і тепло в хаті.

Майор НКВС Медвин — «професій-
ний тигролов», що їде на пошуки без-
страшного й відчайдушного втікача, 
який кинув виклик самій системі.

На думку літературознавця Мико-
ли Ткачука, проблематика роману «Ти-
гролови» надзвичайно широка й за-
барвлена філософією екзистенціаліз-
му. В романі з'ясовуються «справжні 
причини трагічності буття людини в то-
талітарному суспільстві».

Григорій — праонук гетьмана Укра-
їни и Дем'яна Многогрішного (роки 
гетьманства  – 1668—1672), який бо-
ровся проти окупації України москов-
ськими царями, через що його засла-
ли на каторгу до Сибіру. У такий спосіб 
романіст підкреслює спадкоємність 
волелюбних ідей українців і головно-
го героя, коріння якого сягають часів 
Запорізької Січі. Образ Григорія Мно-
гогрішного набуває символічного зна-
чення: він уособлює нескорену й воле-
любну Україну. Уже в зав'язці «Тигро-
ловів» змальовано два експреси, які 
мчаться сибірськими просторами. Ці 
потяги автор порівнює зі драконами. 
Один із них («шістдесят вагонів-коро-
бок — шістдесят суглобів у дракона») 
— це «ешелон смерті», яким везуть на 
каторжні роботи в'язнів. Серед них і 
Многогрішний, який на ходу вистри-
бує з вагона й цим сміливим учинком 
уселяє в серця численних в'язнів на-
дію, що зі сталінським режимом мож-
на й потрібно боротись. Другий еше-
лон — комфортабельний експрес — 
віз партійну еліту, учасників, інжене-
рів, авіаторів, прокурорів, військових, 
працівників «революційної законнос-
ті», які чинили беззаконня, одне сло-
во, «відповідальних товаришів». Отже, 
існує два світи в одній державі — світ 
репресій, пекла, рук, пітьми та світ 
ілюзорного раю, приватного вільного 
життя. Так вимальовується антилюдя-
ний образ радянської імперії. 

Вихід твору Багряного викликав ре-
зонанс у закордонній критиці, а за-
гальний наклад «Тигроловів» в пере-
кладі іноземними мовами перевищив 
мільйон примірників. Сам твір отри-
мав схвальні відгуки та рецензії від 
іноземних літкритиків.

Американський літературознавець 
Вільям Біттнер у своїй рецензії для га-

зети New York Post від 17 березня 1957 
року року дуже схвально відгукнувся 
про роман, підкресливши, що «спро-
тив радянській тиранії є надзвичайно 
підходящою темою для сучасної літе-
ратури, не лише через очевидні при-
чини, але й тому що основна проблема 
20-го сторіччя — це постійне намаган-
ня аби тебе не розчавила могутня сила, 
чим би ця сила не виступала для тебе… 
Цей роман підняв планку якості до най-
вищого можливого рівня, але й тому що 
нарід,  який представлений у цьому ро-
мані є опонентами Совєцького режиму 
зсередини самої країни».  

Серед української діаспорської літ-
критики цікавим є, зокрема, відгук 
професора-україніста Гарвардського 
та Колумбійського університетів Юрія 
Шереха.  У  відгуку на роман, опубліко-
ваному у львівському часописі «Наші 
дні» у 1944 році, майже одразу після 
виходу першої редакції роману, Ше-
рех відзначив, що заслуга Івана Ба-
гряного, перш за все, в тому, що він  
«стверджує жанр українського пригод-
ницького роману, українського усім 
своїм духом, усім спрямуванням, усі-
ми ідеями, почуттями, характерами. 
Цим він говорить нове слово в укра-
їнському літературному процесі». Юрій 
Лавріненко у своїй рецензії на ро-
ман, написаній у 1963 році для нью-
йоркського часопису «Листи до прия-
телів»,  зазначав, що «Тигролови» зро-
били велике діло. Вони здерли шкуру 
зека, оста, совєтського чєловєка» і по-
казали незламну горду людину, повну 
життєвої снаги, волі до життя і бороть-
би». Чорнограй у своїй рецензії від 
1953 року, що вийшла під заголовком 
«Поема всепереможного оптимізму» й 
була надрукована у торонтському ча-
сописі «Нові дні», зауважив, що цей 
твір «є епопеєю мужньої боротьби й 
перемоги нового українства над при-
родою і над його ворогами… Твір ви-
сокопатріотичний, високомистецький 
і по-вселюдському гуманний». 

Деякі  видання українською 
Іван Багряний. «Звіролови». Львів, 

Краків, журнал «Вечірня година». 
1944, ч. 2-3 (16-17) (скорочена вер-
сія).

Іван Багряний. «Тигролови» У 2 ч. (1-
ше вид.) Новий Ульм: Прометий. 1946.  
(повна версія).

Іван Багряний. «Тигролови» У 2 ч. 
(2-е вид.) Детройт, США, Прометей. 
1955 (повна версія).

Іван Багряний. «Тигролови» У 2 ч. 
(3-є вид.) Детройт,  Видання фундації 
ім. І. Багряного. 1991 (повна версія).

Іван Багряний. «Тигролови» (роман 
та оповідання). Післямова М. Г. Жу-
линського; Київ,  Молодь. 1991.

Багряного за цей роман було ви-
сунуто на Нобелівську премію.

Кілька разів українських письмен-
ників, починаючи з Івана Франка, у 
тому числі авторів діаспори, було ви-
сунуто на найпрестижнішу літератур-
ну нагороду світу Нобелівську премію. 

Чи не найпотужнішим було висуван-
ня на премію Івана Багряного. Його 
кандидатуру запропонували літера-
турні кола української еміграції США 
у 1963 році. На премію було висунуто 
саме  роман «Тигролови». На той мо-
мент роман уже вийшов у перекла-
ді в Канаді, США, Німеччині, Голлан-
дії, що завжди важливо при номінації 
на премію. У поданні на нагороду ак-
центувалося не лише на суспільно-по-
літичній складовій роману, а й на мо-
ральній: «Твір Івана Багряного є тво-
ром лицарскости, хоробрости та висо-
кої моральности людини».

 На підтримку подання українська 
діаспора Чикаго мобілізувала числен-
ні організації та відомих діячів світо-
вого українства, зокрема Українську 
Вільну Академію Наук у США, Австра-
лійський відділ Наукового Товариства 
ім. Т. Шевченка, Об’єднання україн-
ських письменників «Слово». У звер-
неннях до Нобелівського комітету го-
ворилося й про інші визначні твори 
Багряного, зокрема. роман «Сад Гет-
симанський».

Але 25 серпня 1963 року, в розпал 
визначення номінантів на премію, 
Іван Багряний помер у шпиталі в Ні-
меччині. 

Друкуємо початок роману «Тигро-
лови».

Частина перша. 
Розділ перший

Дракон
…Вирячивши вогненні очі, ди-

хаючи полум’ям і димом, потряса-
ючи ревом пустелі і нетра і вогне-
нним хвостом замітаючи слід, ле-
тів дракон.

Не з китайських казок і не з па-
год Тібету — він знявся десь з гро-
мохкого центру країни «чудес», 
вилетів з чорного пекла землі лю-
доловів і гнав над просторами… 
Над безмежжям Уралу… Через 
хащі Сибіру… Через грізний, по-
нурий Байкал… Через дикі кря-
жі Зайбакалля… Через Становий 
хребет, — звивався над ним межи 
скель і шпилів… Високо в небі, сі-
ючи іскри й сморід, летів і летів у 
безмежній ночі.

…Палахкотів над провалля-
ми… Звивався над прірвами… 
Пролітав із свистом спіраллю над 
диким бескиддям і нагло зникав 
десь у надрах землі — занурю-
вався, як вогненноокий хробак, зі 
скреготом і хряском у груди ске-
лястих гір, свердлив їх з блиска-
вичною швидкістю, розсипаючи 
іскри. Зникав… І раптом вилітав 
з-під землі далеко, мов пекельна 
потвора, потрясаючи реготом ніч. 
Пряв вогненними очима, зойкав 
несамовито і, вихаючи хвостом, 
як комета, летів і летів…

І розступалися скелі, маючи ті-
нями. І розбігалися злякано со-
сни й смереки, кидаючись урозтіч. 
Заскочений нагло сохатий (лось) 
прикипав на галявині, спаралізо-
ваний жахом, а далі зривався й, 
ламаючи ноги та обдираючи шкі-
ру, гнав скільки духу у безвість.

І гнали у безвість луни, мов духи 
гірські, — розлітались по горах, 
стрибали в провалля, ховалися в 
нетрях… За ними летів дракон.

То не фіктивна потвора з на-
ївних китайських казок і не ле-
гендарний дракон Далай-лами. 
Ні, то реальний, то єдино реаль-
ний, справжній дракон, найбіль-
ший і найстрашніший з усіх драко-
нів. Ані Микита Кожум’яка, ані сам 
Юрій Переможець не в силі б його 
подолати. На сталевих лапах, з 
вогненним черевом, з залізною 
пащею жахкотів він, немов щойно 
вилетів з пекла.

Шістдесят коробок-вагонів — 
шістдесят суглобів у дракона. 
Спереду вогненноока голова — 
велетенський двоокий циклоп — 
надпотужний паротяг «Й.С.» (Йо-
сиф Сталін). Ззаду — такий же 
надпотужний паротяг «Ф.Д.» (Фе-
лікс Дзержинський). На тендері 
прожектор — довгий вогненний 
хвіст. Біля кожного вагона — ще-
тина багнетів. Наїжився ними дра-
кон, мов їжак… Ні, мов дракон! І 
гнався зі скреготом.

Шістдесят суглобів у дракона 
— то шістдесят рудих домовин, і 

в кожній з них повно проглинених 
жертв, повно живих мертвяків. 
Крізь заґратовані діри дивилися 
тоскно грона мерехтливих очей, 
— дивились крізь темряву десь на 
утрачений світ, десь туди, де ли-
шилась країна, осяяна сонцем, де 
лишилась Вітчизна, озвучена смі-
хом дитинства і юності рано од-
тятої, де лишилася мати… роди-
на… дружина… Мерехтіли грона 
очей і летіли десь у темряву чор-
ну, у прірву. Ними натоптане чере-
во вщерть у дракона. І тягне їх ци-
клопічний «Й. С.», і підпихає їх де-
мон «Ф.Д.».

В цілому ж — то є  е т а п,  то є 
«ешелон смерті», — етапний еше-
лон ОГПУ — НКВД.

Дракон.
І мчить він без зупинки, хряс-

котить залізними лапами, несе 
в собі приречених, безнадійних, 
змордованих, — хоче замчати їх 
у безвість, щоб не знав ніхто де і 
куди, — за тридев’ять земель, на 
край світу, мчить їх у небуття. І 
нема того Кожум’яки… І ніхто-ніх-
то їх не визволить і вже не врятує, 
і ніхто навіть нічого не знатиме й 

не почує про них. Ніч. Чорна, без-
межна ніч.

І відсахуються смереки, кида-
ючись врозтіч. А дракон пожи-
рає очима все перед себе і мете 
услід вогненним хвостом — фос-
форить ним по шпалах, по не-
трях, обмацує слід за собою, — 
чи не тікає хто?

Іноді бахкає постріл… дру-
гий… То вартовому ввижається 
зрада чи втеча, і він несамовито, 
пронизливо кричить і стріляє на-
вмання у метушливі тіні смерек 
і стовпів.

І хоч ніхто при такому скажено-
му леті не зміг би зіскочити жи-
вий, і хоч ніхто при такій охороні 
та при таких запорах не зміг би 
видертись геть, але… Вартовий 
мусить бути пильний, «бдітєль-
ний». То-бо є його «дєло чєсті, 
дєло слави», то-бо його «дєло 
доблєсті і гєройства».

А може, йому самому страшно, 
може, йому моторошно на хвості 
цієї диявольської комети, і він під-
бадьорює себе пвстрілами у чор-
ну зрадливу ніч, в фосфоричні 
блиски позаду, в веремію 
рухливих тіней і плям.
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В 1994 році український кінорежисер Ростислав Синько зняв за романом  
однойменний фільм на кіностудії «Укртелефільм». Кадр з фільму.

7 Утікають кілометри — 
десятки… сотні… тисячі… 

Утікають назад ліси, і пус-
телі, і пасма гір, і безліч рік та 

тьмяних озер. Пролітають з грю-
котом мости, семафори, туне-
лі, — все утікає назад. А дракон 
все летить і летить — у невідо-
ме, вперед, у чорну сибірську ніч, 
на край світу. Перетинає мериді-
ани. Описує гігантську параболу 
десь по сорок дев’ятій парале-
лі, карбує її вогненним приском, 
гейби комета. Б’є по чорній імлі 
вогненним хвостом, зіходить їду-
чим димом та смородом і реве, 
реве…

Так не ходить жоден експрес, 
так ходить лише цей етап, цей 
дивовижний ешелон смерті, — 
спецешелон ОГПУ — НКВД. Він 
— один з багатьох таких ешело-
нів; женуть вони отак божевіль-
ним темпом через глуху піч і крізь 
ще глухіший Сибір, оповиті таєм-
ницею… Не просто таємницею, 
а таємницею державною опови-
ті вони. Обставлені багнетами, 
устатковані прожекторами, же-
нуть вони десь у таємницю ж, не-
проглядну, як сам Сибір чи як тая 
сибірськая ніч.

Фантастичні і реальні, диво-
вижні аксесуари нерозшифрова-
ної жаскої легенди — таємничої 
легенди про зникнення душ.

На окремих пунктах ешелон зу-
пиняється. На мить, на коротку 
мить. Тоді по нім біжать аргати, 
біжать по дахах, перестрибуючи 
з вагона на вагон, і стукають пал-
ками в залізо — чи не проломле-
но де?! Чи немає диверсій?! І так 
само біжать аргати по боках еше-
лону, перестукуючи стіни — чи не 
зрушена дошка десь?! Чи не за-
мірився ворог з нутра на держа-
ву, закон і порядок, рятуючись від 
того закону втечею!?

Бо ж «дєло слави, дєло чєсті», 
діло їхньої «доблєсті і гєройства» 
довезти цей етап до призначен-
ня, — до тієї прірви, що десь 
утворилася і що її від років уже 
вигачують людськими кістками та 
душами і не можуть ніяк загатити.

І тоді ж так само вздовж ешело-
ну пробігає начальник етапу. Він 
вибігає десь від «Й.С.» і, задер-
ши голову, стурбовано мчить очи-
ма від вагона до вагона, — чогось 
шукає. Так він довго жене попри 
низку понурих, герметично закри-
тих, рудих коробок, тих, що кожен 
з них «на сорок чєлавєк ілі восемь 
лашадєй», і нарешті коло серед-
нього вагона зупиняється. Відса-
пується якусь мить. А тоді, задер-
ши голову до заґратованої діри, 
владно гукає в гроно мерехтливих 
очей і блідих облич, що поприли-
пали, мов паперові, до ґрат.

— Многогрішний!!
Обличчя зникають. Гроно ме-

рехтливих крапок розсипається. 
Натомість з’являється одна пара 
таких же самих, з глибини ваго-
на наближається до ґрат, а голос 
понуро, ніби з могили, відповідає:

— Я…
— Звать!?.
Павза. І повільно, тяжко й так 

само понуро:
— Григорій!..
Начальник якусь мить мовч-

ки вдивляється в дві мерехтливі 
цятки. Потім, заспокоєний, обер-
тається і йде назад.

Дві цятки наближаються до ґрат 
і миготять, проводжаючи. Бліде 
обличчя прикипає до заліза. А го-
лос, виходячи десь з нутра, десь 
з пекельного клекоту серця, вибу-
хає крізь зціплені зуби:

— Бережеш-ш-ш?!. С-с-со-
бака!..

І знову люто, розпачливо:
— Бережеш-ш-ш?!?
Другий голос десь з глибини 

вагона глухо, насмішкувато:

— Оттак!.. Ти, браток, як ге-
нерал! Великої честі доскочив. 
Сам великий начальник не їсть і 
не спить — все прибігає з покло-
ном…

Третій понурий голос, потіша-
ючи:

— Нічого… Одбудеш всі свої 
двадцять п’ять — станеш мар-
шалом. Ех-х!.. — і раптом вибу-
хає зливою страшних, нестерп-
них прокльонів, — в закон, в світ, 
пекло і в самісіньке небо…

Ешелон зривається і летить 
далі.

В грюкоті коліс зринає пісня, 
важка, бурлацька. І наростає, на-
ростає…

Вона починається з одного го-
лосу — з того голосу, що говорив 
«Я… Григорій!..». Понурий і гли-
бокий, він починає пісню, ніби 
віддираючи стьожку від серця:

«Та забіліли сніжки… Забіліли 
білі… Ще й дібровонька…»

Кінчаючи рядок, мелодія за-
вмирає, губиться в грохоті коліс, 
ось-ось загубиться. Тоді другий 
голос, як побратим, враз підхо-
плює її, міцно, дерзко:

«Ще й дібровонька!..»
І разом з першим на повні груди:
«Та й заболіло тіло бурлацькеє 

біле… ще й голівонька…»
Два голоси — два друзі. До 

них долучається третій. Пісня 
б’ється, як птах у домовині. А 
далі, вириваючись геть з тієї до-
мовини, з того черева драконово-
го, покриваючи грюкіт і вищання 
коліс, тая пісня в три голоси зді-
ймається на крила, вилітає на-
зовні і летить слідом, шугає і б’є 
крильми над спиною дракона.

Вартовий оскаженіло б’є кол-
бою в стіну вагона:

— Адставіть пєсні!!!
І гатить колбою рушниці щоси-

ли, пересипає грюкіт фантастич-
ною лайкою:

— Ад-стт-а-ві-і-іть!!.
«…Ще й голівонька… та ніхто 

не заплаче по білому тілу…»
Вартовий перестає бити у стін-

ку, не в силі обірвати пісню. Ме-
лодія все більше стає потужною, 
кипить, вирує…

Поїзд летить зі скреготом і гу-
лом, і, може, то не пісня вже, 
може, то йому в цім вирі скрего-
ту і шалу мерещиться вже колись 
чуте, а може, колись і самим спі-
ване; може, то поїзд свистить і 
гуде, може, грюкотять і клекочуть 
колеса; може, то вітер сибірський 
гуде стоголосо… Вартовий обі-
йняв рушницю і так стоїть, важко 
спершись спиною об стінку…

«Та тільки заплаче, тільки за-
ридає товариш його… товариш 
його…»

Хмари їдучого диму лоскочуть 
ніздрі, душать за горло; дияволь-
ским реготом реве «Й.С.».

«Ой, брате мій, брате, — това-
ришу рідний… може, я й умру… 
Може, я й умру…»

Повінь незміряної туги, чи гніву, 
а чи понурого смутку… В’ється та 
пісня над драконом, стелиться 
над торами, б’є крилом під коле-
сами. А він її ріже, він її чавить, 
він її роздирає на шмаття, замі-
тає рештки вогненним хвостом і 
летить, летить.

А за ним тягнуться дві криваві, 
дві безконечні смужки, — миго-

тять, вилискують… Дві жилки ви-
сотані з пісні, ні, з серця висота-
ні, — простяглися аж ген-ген і тяг-
нуться слідом. З вітчизни втра-
ченої тягнуться слідом за тим 
серцем, висотуються з нього, на-
бряклі кров’ю; напнулись до без-
краю і ніяк не можуть урватись.

«…Може, я й умру… може, я 
й у мру…Та зроби ж мені, брате, 
товаришу рідний, з клен-древа 
труну…»

Поїзд вривався в тунелі і скаже-
но просовгувався крізь них, як на-
бій крізь люфу гармати, намагаю-
чись зітерти пісню і кривавий слід 
за собою, та не одставала пісня і 
не уривалися криваві жилки.

Миготіли сильвети гір… Приа-
мурські нетрі… Сопки і кряжі Ма-
лого Хінгану… Роз’їзди… Блокпос-
ти і станції. Запобігливі семафори 
ще здалеку підіймали руки і зляка-
но брали «на караул» — йде етап!! 
ще здалеку дзеленчали поперед-
ливі сигнали в блокпостах:

— Йде  е т а п!..
Все розступалося, і він пролітав 

зі свистом і ревом, цей привид.
По якомусь часі ешелон знову 

зупинився… Знову бігли аргати по 
дахах вагонів… І знову біг началь-
ник етапу й спинявся біля серед-
нього вагона, задерши голову:

— Многогрішний!!.
— Я…
— Звать?!.
— Г р и г о р і й!..
Начальник вертався назад, а 

його проводжали дві мерехтливі 
цятки і здушене, щодалі, то роз-
пучливішим гнівом наснажене:

— Бережеш-ш?!. С-с-собака!..
Так повторювалося на кожній 

черговій зупинці. І після кожної 
нової зупинки в начальника було 
все менше хапливості, а в його 
тоні все менше тривоги. Він уже 
запитував насмішкувато, а на-
останку ще й додавав глузливо: 
«Маладєц!»

Ешелон-бо доходив своєї мети.
І так само з кожною новою зу-

пинкою все більше було розпу-
ки і гніву в отім: «Бережеш-ш!?» і 
все більше сарказму та пекельної 
ненависті в отім: «С-с-собака!!.» 
Все більше було туги і безогляд-
ної рішеності на щось надзвичай-
не у власника того понурого голо-
су і тих мерехтливих очей. Клекіт 
зборканої, але не зламаної і не 
упокореної волі, що проривався 

зі стиснених щелеп, не віщував 
нічого доброго.

Тим часом ешелод доходив 
своєї мети.

Він уже мчав по інших широтах, 
круто повернувши на південь, і про-
гримівши над широченним Амуром. 
Він ішов туди, де кінчається земля. 
Пролітав через кряжі інших гір, по-
лохав інші, ще не бачені нетрі, про-
ходив останні безконечні тунелі… 
Днями було видно, як красувалась 
і цвіла земля, розливаючись морем 
квітів. По них блукали розпучли-
во очі тих, що мали щастя припас-
ти до ґрат… Обрії були заставлені 
сизими, фіалковими, синіми пасма-
ми гір та гребенястих лісів. Блакитні 
широкі долини розстелялись і крути-
лись казково, вкриті буйними трава-
ми, квітами, свічадами озер… Див-
на якась, небезпечна, фантастична 
країна. Та не сюди, не в цю дивну 
країну мчав їх дракон. Пориваючись 
до волі, приречені крізь грати про-
сували руки, пхали в них очі і лиця, 

втискались в залізо, — тоді вздовж 
ешелону лунали постріли. Та ніхто 
на них не зважав, лише поїзд при-
пускав ще дужче, ще скаженіше. Не 
сюди, не сюди везе він вантаж, він 
його мчить до іншої мети.

Вночі мерехтіли зорі — мільйо-
ни зір, змішуючись з іскрами від 
скаженого поїзда, а від насипу 
розбігались дерева й квіти і збі-
галися знову в химернім танку за 
драконом, і вогненні віяла про-
жектора крутили з них веремію.

Потім ландшафт ставав ще 
дивніший. Потім…

Нагло земля обірвалась. На 
п’ятнадцятій добі шаленого гону 
раптом земля обірвалась.

Ешелон вилетів до синього моря 
і зі скреготом став. Тяжко випустив 
рештки диму і пари. Став.

Все. Скінчилась земля.
Ешелон дійшов до своєї мети. 

Важко дихаючи і відсапуючись на 
кінцевій станції Океанській, він 
став витрушувати з себе вантаж — 
викидати з черева те, що привіз, з 
усіх своїх шістдесяти суглобів.

Дивно! Скільки могло вмістити-
ся люду в цих брудних, рудих ко-
робках! І як вони витримали! Як 
вони не розпалися?!

Тисячі! Тисячі обірваних, бруд-
них, зарослих, як пращури, і худих, 
як скелети, людей! І все старих, 
згорблених. І хоч серед них бага-
тьом по 20 — 25 років лише, але 

всі вони гейби діди. Тисячі завине-
них в дрантя і коци і так — напівго-
лих, викинених з вітчизни, з роди-
ни, з спільноти, погноблених, без-
правних, приречених… Так, прире-
чених на загин, десь там, куди ще 
вони не дійшли. Ешелон дійшов до 
своєї мети, та не дійшов ще мети 
етап — оці тисячі мучеників.

Вони купчились отарами, зігна-
ні в великі купи, мов вівці, і, ото-
чені шпалерами варти, тупо ди-
вилися вперед — на сиву пус-
телю, в заткане легким туманом 
безмежжя.

Туди стелився їм шлях — через 
те море Японське та й через той 
океан Тихий безмежний. Етап іде 
на Магадан десь. Це ще тисячі кі-
лометрів водяною пустелею до по-
нурої, невідомої Колими а чи й далі.

Та ніщо їх не зворушувало і 
ніщо їх не лякало. Вони були тупі 
і байдужі, виснажені, дивились 
просто себе на воду… Кияни, 
полтавчани, кубанці, херсонці… 
— діти іншої, сонячної землі і ін-
шого, сонячного моря.

Варта розігнала всіх цивільних 
зі станції і оточила місцевість, — 
пильнувала, тримаючи рушниці і 
псів-вовчурів напоготові.

А з вагонів вилазили все нові 
й нові арештанти. Інших трима-
ли попід руки… Вони вже негодні 
були йти, і їх друзі тримали попід 
руки, апатично і байдуже допома-
гаючи пройти останній пруг зем-
лі… Може, взагалі останній шмат 
життєвого шляху.

І ось тут нагло зчинився алярм! 
На самім краєчку землі нагло зчи-
нився алярм.

Коли всі вилізли і стояли вже 
на землі, начальник повів очима 
по масі людей, а тоді прожогом 
побіг до вагона, до того серед-
нього вагона:

— Многогрішний!!!
Мовчанка.
— Многогрішний!!!
Мовчанка. Ніхто не відповідав: 

«Я» і ніхто не відповідав: «Гри-
горій». Мов ужалений, началь-
ник підскочив, вихопив пістоля і 
стрибнув до вагона, — порожньо. 
Вибіг перед велетенський люд-
ський натовп і зарепетував:

— Ложись!!! — і закипів бруд-
ною, скаженою лайкою.

Юрба апатично лягла в пилю-
ку ниць.

— Многогрішний!!!
Начальників крик звучав люто 

і водночас благальне, — не то 
він погрожував, не то він кликав, 
просив. Нема…

На команду варта заметушилась 
навколо порожнього ешелону і по 
всій території. Зі станції задзвони-
ли телефони… Стрільці та їхні пси 
обшукали всі кутки, всі діри й за-
капелки на станції та навколо, — 
нема. Собаки нишпорили разом із 
своїми «сотрудніками», накидаю-
чись на випадкових людей.

Нема.
Нарешті було знайдено «се-

крет». Та не знайдено самого збіг-
ця. Всіх лежачих перерахували — 
всі є. Нема лише одного. А вияв-
лений «секрет» був такий: у вагоні, 
у тім, середнім, тридцять другім, 
знайдено сліди диверсії — чотири 
дошки були двічі перерізані ножем 
упоперек. Над буфером. Саме 
там, де того наймевше можна було 
сподіватися. Тільки арештант, тіль-
ки той, хто має надлюдське терпін-
ня і надзвичайну волю, може про-
робити таку роботу. Тож на те піш-
ло багато ночей. Тож різано, ли-
бонь, від самого Уралу і пильно 
масковано вдень. Потім вийнято… 
Ясно! Той божевільний, той маніяк 
вистрибнув… Так, вистрибнув на 
ходу поїзда.

Стрибнув у певну смерть, але 
не здався. 99 шансів проти одного 
було за те, що від нього запинать-
ся самі шматки, але стрибнув.

Іван БАГРЯНИЙ

Тигролови
Роман
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Марія Домбро́вська (пол. 
Maria Dąbrowska, уроджена 
Марія Шум́ська – 06.10.1889, 
Русово Калиського повіту 
–19.05.1965, Варшава) – поль-
ська письменниця, авторка 
новел, романів, п'єс. 

Народилась у незаможній 
шляхетній родині. Попри бід-
ність, Марія здобула гарну осві-
ту: у 1907 – 1914 рр. навчалась 
у Лозанському та Брюссель-
ському університетах. Вивчала 
економіку, природничі науки та 
соціологію.

Першим чоловіком Марії став 
Маріан Домбровський, публі-
цист та діяч польського соці-
алістичного руху, близький до 
Юзефа Пілсудського. Після 
смерті чоловіка у 1925 році су-
путником життя письменниці 
став Станіслав Стемповський. 
Вони обоє приязно ставилися 
до України та до українсько-
го визвольного руху. Домбров-
ська розуміла українську мову. 
Родина приятелювала із Євге-
ном Маланюком.

Певний час письменниця пра-
цювала в Міністерстві сіль-
ського господарства. Займа-
лась публіцистикою. У 1957 
році стала почесним докто-
ром Варшавського універси-
тету. Почесна громадянка Ка-
лиша. Похована на варшав-
ському кладовищі Повонзкі.

Перші збірки оповідань Ма-
рії Домбровської – «Діти ві-
тчизни» («Dzieci ojczyzny», 
1921), «Гілка черешні» («Gałąź 

czereśni», 1922) – носили ви-
ховний та патріотичний харак-
тер. Далі з'явились поетичні но-
вели, книги «Посмішка дитин-
ства» («Uśmiech dzieciństwa», 
1923), призначені для дітей. 
Дітям письменниця присвя-
тила також збірки «Дружба» 
(«Przyjaźń», 1927), «Марцин Ко-
зера» («Marcin Kozera», 1927), 
«Чисті серця» («Czyste serca», 
1938).

Найкращі оповідання Домб-
ровської увійшли до збі-
рок «Люди звідти» («Ludzie 
stamtąd», 1925) і «Ознаки жит-
тя» («Znaki życia», 1938).

Найбільший твір письменниці 
– тетралогія «Ночі й дні» («Noce 
i dnie»,  1932 – 1934), до якої уві-
йшли романи «Богуміл і Барба-
ра», «У вічній тривозі», «Кохан-
ня», «Вітер в обличчя». 

Домбровська – авторка істо-
ричних драм «Геній-сирота» 
(«Ge niusz sierocy», 1939, опу-

блікована у 1957), «Станіслав і 
Богуміл» («Stanisław i Bogumił», 
1945, опублікована у 1947).

У перекладах Марії Домб-
ровської вийшли твори ан-
глійської, данської, росій-
ської (А. П. Чехова) літера-
тури. В літературно-критич-
них і публіцистичних статтях 
Домбровської розглядались 
особистість і творчість Бо-
леслава Пруса, Станіслава 
Пшибишевського, Л. М. Тол-
стого, М. В. Гоголя, Джозефа 
Конрада.

*   *   *
Польський фільм «Ночі і дні» 

(Noce i dnie, 1975), за циклом  
романів Марії Домбровської. 
Режисер Єжи Антчак. Епічна 
сага, в якій на тлі історії Польщі 
другої половини XIX – початку 
ХХ століття розгортається жит-
тя двох поколінь.

Нагороди фільму: Берлін-
ський кінофестиваль – «Сріб-
ний ведмідь»,  за найкращу жі-
ночу роль (Ядвіга Бараньська); 

нагорода Міжнародного союзу 
кінокритиків (UNICRIT). 

Афіша фільму. Екранізація 
першого роману тетралогії «Бо-
гуміл і Барбара». В головних ро-
лях – Єжи Біньчицьки (він зіграв 
головну роль у знаменитому 
фільмі Єжи Гофмана «Знахар») 
і Ядвіга Бараньська. 

Марія Домбровська 

Джеймс Фе́німор Ку́пер 
(англ. James Fenimore 
Cooper; 15.09.1789, Бурлін-
гтон, штат Нью-Джерсі –  
14.09.1851, Куперстаун, штат 
Нью-Йорк) –  американський 
письменник, один із засно-
вників жанру пригодницько-
го роману. 

Незабаром після народжен-
ня Джеймса його батько, суд-
дя Вільям Купер, досить ба-
гатий землевласник, у роки 
революції придбав велику ді-
лянку землі в  штаті Нью-Йорк 
і заснував там селище Ку-
перстаун, що перетворилося 
на містечко. Початкову осві-
ту Джеймс здобув у місцевій 
школі, також мав гарну  до-
машню освіту. Потім вступив  
до Єльського університету, 
але, не закінчивши курсу, пі-
шов  на морську службу (1806 
– 1811), зокрема був призна-
чений перебувати при будів-
ництві військового корабля на 
озері Онтаріо. Цій обставині 
ми зобов'язані чудовими опи-
сами Онтаріо в його знамени-
тому романі «Слідопит, або 
На берегах Онтаріо».

У 1811 році Купер одружив-
ся з француженкою Сьюзан 
Августе Делансі, що походи-
ла з сім'ї, яка симпатизува-
ла Англії в епоху війни за не-
залежність. Випадок зробив 
його письменником. Читаю-
чи одного разу вголос дру-
жині якийсь роман, Купер за-
значив, що неважко написа-
ти краще. Дружина спіймала 
його на слові, і щоб не зда-
тися хвальком, він за кілька 
тижнів написав свій перший 
роман «Запобіжність» (англ. 
Precaution; 1820).

Світову славу письменни-
ку принесла пенталогія. цикл 
з 5-ти пригодницьких романів 
«Шкіряна Панчоха», про від-
важного мисливця Натті Бам-
по.  До циклу увійшли романи 
«Звіробій».  «Останній з могі-
кан», «Слідопит», «Піонери»,  
«Прерія». Пенталогія, яку не 
зовсім точно  називають ци-
клом «романів про індіанців», 
показує  життя головного ге-
роя  на тлі історичних подій 
протягом кількох десятиліть. 

Цікаво, що письменник, ко-
трий теж писав ці книги не 
одне десятиліття, створював 
їх не в хронологічному по-
рядку подій, а повертався до 
попередніх періодів епопеї. 
Першим, у 1823 році був на-
писаний  четвертий роман ци-
клу –  «Піонери», час дії  яко-
го – 1793 рік.  У 1826  році ав-
тор пише другий за хронологі-
єю роман циклу – «Останній з 
могікан», перенісши головно-
го героя на кілька десятиліть 
назад, у 1757 рік. Наступного 
1827 року написаний заключ-
ний роман циклу –  «Прерія»,  
тут старий Натті  –  у 1804 
році. У 1840 році Купер пише 
третій роман циклу – «Слідо-
пит», час дії якого –  1757 – 
1759 роки. І нарешті наступ-
ного року Купер вирішує по-
вернутися в молодість свого 
героя Натті і пише перший ро-
ман циклу  – «Звіробій», час 
дії якого охоплює аж 15 років, 
з 1740 по 1755 років.  Таки не-
звична хронологія написан-
ня свідчить, наскільки Купер 
зріднився  зі своїм героєм, 
знову й знову повертаючись 
до його часів. 

Інші романи Купера  роз-
діляються на такі типи: істо-
ричні («Шпигун», «Браво», 
«Кат», «Два адмірали» та ін.); 
морські («Лоцман», «Черво-

ний корсар», «Пірат» та ін.); 
сімейні хроніки («Чортів па-
лець», «Землемір», «Черво-
ношкірі»), романи-памфле-
ти («Монікіни»), публіцистич-
ні романи («Додому», «Вдо-
ма»). 

Купер почав свій творчий 
шлях як письменник амери-
канської демократії. В ран-
ніх романах («Шпигун», «Лоц-
ман»), а також у творах, які 
з'явилися як результат ман-
дрів Європою («Браво», 
«Кат»), Купер підкреслює 
перевагу республіканського 
устрою над монархічним. У 
передмові до «Шпигуна» він 
відмовляється від запозиче-
них «замків, лордів та інших 
атрибутів англійських рома-
нів» і заявляє, що він писа-
тиме про «американські зви-
чаї». Захоплене до мело-
драматизму ставлення до 
американських звичаїв про-
являється у звеличенні по-
двигу простої людини. У ро-
мані «Шпигун» дрібний тор-
говець Гарвей Бірч, ризикую-
чи життям, робить усе заради 
свободи своєї країни від ан-
глійського володарювання. І 
коли президент  США Джордж 
Вашингтон вручає Бірчу гро-
шову винагороду за проявле-
ну мужність, Гарвей відмов-
ляється від неї. Тому що він 
служить США не заради гро-
шей. 

Пізніше ставлення до Аме-
рики почне змінюватися. Ку-
пер зверне увагу на зникнен-
ня низки племен індіанців, на 
насильство «нації промис-
ловців» над природою. 

Природа відіграє в творчос-
ті Купера особливу роль.  Ку-
пер  запозичив у  Вальтера 
Скотта, класика англійської 
пригодницької та історичної 
літератури,  низку прийомів 

(зокрема структуру роману, 
де історичні особистості слу-
жать фоном розвитку подій, а 
вигадані персонажі опиняють-
ся на авансцені), принцип зо-
браження світу через «народ-
ний рух історії». Але в твор-
чості Скотта природа ніколи 
не відігравала такої  великої 
ролі, яку вона відіграє у Купе-
ра.

Багатство дикої приро-
ди спровокувало новий під-
хід. Головним героєм роману 
«Лоцман» є море, яке Купер 
знав дуже добре. 

Одним із головних героїв 
пенталогії про Шкіряну Пан-
чоху є дика природа аме-
риканських прерій, могутня 
стихія, помірятися силою з 
якою може тільки дуже во-
льова людина. Такою лю-
диною є слідопит і мисли-
вець Натті Бампо, якого його 
друзі-індіанці через незвич-
ні для них чоботи прозвали 
Шкіряною Панчохою. Пента-
логія  показує нам все жит-
тя цієї дивної людини, яка 
приїхала до Америки майже 
підлітком, тоді, коли конти-
нент тільки почав освоюва-
тися, прожила в диких лісах 
все життя і на старість стала 
жертвою тієї Америки, якій 
колись так відважно прокла-
дала шляхи через дику при-
роду. 

Дружба з індіанцями на-
вчила Натті не боятися при-
роди, яка ніколи не образить 
того, хто прийшов до неї з до-
бром. А от «нова Америка», з 
її містечками, шинками і при-
ватною власністю на землю, 
відштовхує старого мислив-
ця. Він звик жити полюван-
ням і вбив оленя. Звідки ж 
йому було знати, що тепер ця 
земля належить судді Темп-
лю, і там не те що полювати, 

а навіть і ходити заборонено. 
Темпль притягує старого до 
юридичної відповідальності. 
Його не турбує, що, якби не 
Бампо  і не індіанці, такі, як 
Чінгачгук (якого тепер звуть 
Джон), ніякого Темпльтауна 
на чолі із Темплем не існува-
ло б. Натті втікає з-під аре-
шту, і старого розвідника лі-
сів, посланця білих до інді-
анців цькують, наче скажену 
собаку. Тому що жадібність 
стала головною рисою «но-
вих американців». 

Індіанець Джон згадує: 
«Жили тут наші предки на бе-
резі озера, жили мирно… Але 
прийшли білі й принесли із 
собою довгі ножі і ром… вони 
заволоділи нашими лісами; 
злий дух жив у їхніх бочках із 
ромом, і вони напустили його 
на нас». Індіанець Джон і є 
тим останнім із могікан, яко-
му присвячено однойменний 
роман.

Купер не був противником 
цивілізації, але вважав, що 
вона повинна стверджуватися 
мирним шляхом, без крово-
пролиття і масових вбивств. 
Роман «Звіробій» завершу-
ється жахливою картиною 
розправи колоніальних військ 
над індіанським племенем гу-
ронів.  За розправою спосте-
рігає велична й прекрасна 
природа, але й вона скоро ви-
явиться спаплюженою: пре-
рії перетворяться на пусте-
лі, ліси буде вирубано, чисті 
джерела пересохнуть, живий 
світ лісів і степів загине. 

Купер став першим аме-
риканським письменником, 
ім'я якого вийшло за кордо-
ни США. Він  своєю творчістю 
відкрив європейцям Америку, 
створив національне обличчя 
американця і  прославив лю-
дину честі і мужності.

Фенімор Купер: гімн природі 
і людині в ній
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О. Генрі

Кімната на горищі 

Спочатку місіс Паркер показує 
вам квартиру з кабінетом і при-
ймальнею. Не наважуючись пере-
рвати її, ви слухаєте, як вона опи-
сує вигоди цієї квартири і високі 
достоїнства джентльмена, котрий 
жив у ній цілих вісім років. Наре-
шті знаходите в собі сили і, заї-
каючись, признаєтеся, що ви не 
лікар і не дантист. Місіс Паркер 
сприймає це ваше признання так, 
що ви назавжди перестаєте по-
важати своїх батьків, які не дали 
вам професії, відповідної до кабі-
нету і приймальні місіс Паркер. 

Потім ви піднімаєтесь по сходах 
і вже на другому поверсі оглядає-
те квартиру вікнами у двір за ві-
сім доларів на тиждень. Пояснен-
ня, які дає місіс Паркер на друго-
му поверсі, переконують вас, що 
ці кімнати варті всіх дванадцяти 
доларів – стільки й платив за них 
містер Тузенберрі, поки не виїхав 
у Флориду доглядати апельсино-
ву плантацію свого брата побли-
зу Палм-Біч, де проводить кожну 
зиму і місіс Мак-Інтайр, яка живе 
у двох кімнатах з вікнами на вули-
цю, з окремою ванною. Ви все це 
слухаєте, а проте зрештою наби-
раєтеся мужності пробелькотіти, 
що хотіли б подивитися щось іще 
дешевше. 

Якщо ви переживете презир-
ство, з яким сприйняла це ба-
жання місіс Паркер, вас поведуть 
оглянути велику кімнату місте-
ра Скіддера на третьому поверсі. 
Кімната містера Скіддера не зда-
ється внайми. Він просиджує в ній 
цілі дні, пише п’єси і курить цигар-
ки. Але кожного, хто шукає квар-
тиру, приводять сюди помилува-
тися ламбрекенами. Після таких 
відвідин містер Скіддер від страху, 
що його можуть вигнати, звичай-
но віддає частину боргу за кімна-
ту. 

Тоді – о, тоді! – якщо ви ще три-
маєтеся на ногах, стискаючи гаря-
чою рукою в кишені мокрі від поту 
три долари, і хрипким голосом 
оповіщаєте про свою гидку і гід-
ну осуду бідність, місіс Паркер пе-
рестає супроводжувати вас. Вона 
голосно гукає: «Кларо!», поверта-
ється до вас спиною і йде вниз. 
Після цього Клара, служниця-не-
гритянка, веде вас по вкритих до-
ріжкою вузеньких, крутих, мов ко-
рабельний трап, сходах на четвер-
тий поверх і показує Кімнату на 
Горищі. Ця кімната площею сім на 
вісім футів міститься посеред бу-
динку. По обидва боки її розташо-
вано темні комірки. 

У кімнаті є залізне ліжко, уми-
вальник і стілець. Полиця править 
за стіл і шафу. Чотири голі стіни 
кімнати сходяться над вами, мов 
віко труни. Рука у вас тягнеться до 
горла, ви задихаєтесь, дивитесь 
угору, як із колодязя, – і з полег-
кістю зітхаєте: через невеличке 
віконце в стелі видніє квадратик 
безмежної блакиті. 

– Два долари, сер, – каже Кла-
ра напівпрезирливо, напівприві-
тно. 

Якось, шукаючи кімнату, сюди 
прийшла міс Лісон. Вона тягла на 
собі друкарську машинку, зробле-
ну з розрахунку на те, що її носити-
ме набагато огрядніша жінка. Міс 
Лісон була дуже маленька дівчи-

на, а її очі та волосся, здавалося, 
ще росли, хоч сама вона вже й пе-
рестала рости, і наче хотіли сказа-
ти: «Ой дівчино, чому ж ти відста-
єш од нас?» 

Місіс Паркер показала їй квар-
тиру з кабінетом і приймальнею. 

– У цій шафі, – казала вона, 
– ви можете тримати кістяк, або 
ліки, чи вугілля... 

– Та я ж не лікар і не дантист, 
– промовила міс Лісон, здригнув-
шись. 

Місіс Паркер окинула її скептич-
ним, повним презирства крижа-
ним поглядом, який вона зберіга-
ла для тих, хто не мав щастя стати 
лікарем чи дантистом, і повела на 
другий поверх у квартиру з вікна-
ми на подвір’я. 

– Вісім доларів? – спитала міс 
Лісон.– Ні, нізащо! Я не можу собі 

цього дозволити. Я тільки бідна 
дівчина, яка сама собі заробляє 
на хліб. Покажіть мені що-небудь 
вище, але щоб ціна була нижча. 

Коли постукали у двері містера 
Скіддера, він схопився, і недокур-
ки розлетілися по підлозі. 

– Вибачайте, містере Скіддер, 
— з демонічною посмішкою ска-
зала місіс Паркер, помітивши, як 
той зблід. – Я не знала, що ви вдо-
ма. Я запросила цю жінку подиви-
тися на ваші ламбрекени. 

– Вони справді дуже симпатич-
ні, – сказала міс Лісон, усміхаю-
чись саме так, як це роблять ан-
гели. 

Коли вони пішли, містер Скіддер 
заходився викреслювати зі сво-
єї останньої (невиданої) п’єси ви-
соку чорняву героїню і вписувати 
замість неї маленьку й пустотли-
ву, з важкими блискучими косами 
і жвавим обличчям. 

«Анна Хелд накинеться на цю 
роль», – промовив сам до себе 
містер Скіддер, задираючи ноги 
аж до ламбрекенів і зникаючи в 
цілій хмарі диму, наче якась пові-
тряна каракатиця. 

Незабаром оклик «Кларо!», що 
пролунав як на сполох, сповістив 
світ про стан гаманця міс Лісон. 
Чорний домовик схопив її, під-
няв по пекельних сходах, кинув у 
склеп, куди ледь проникало десь 
зверху тьмяне світло, і пробурмо-
тів грізні кабалістичні слова: «Два 
долари!» 

– Я згодна,– зітхнула міс Лісон, 
сідаючи на скрипуче залізне ліж-
ко. 

Міс Лісон щодня ходила на ро-
боту. Увечері вона приносила до-
дому списані папери і передруко-
вувала їх на своїй машинці. Ча-
сом ввечері в неї не було роботи, 
і тоді вона звичайно разом з ін-
шими пожильцями сиділа на схід-
цях високого ґанку. Природа не 
призначала міс Лісон для кімнати 
на горищі. То була весела, повна 
ніжності й химерних фантазій ді-
вчина. Якось вона дозволила міс-
терові Скіддеру прочитати їй три 
акти своєї великої (неопубліко-

ваної) комедії «Це не дитина, або 
Спадкоємець підземки». 

Щоразу, коли міс Лісон могла 
посидіти якусь годинку на східцях, 
чоловіків, що мешкали в домі, 
охоплювала радість. Але міс Лон-
гнекер, висока блондинка, яка ви-
кладала в міській школі й на все, 
що тільки їй казали, відповідала: 
«От уже, справді!», сідала на верх-
ньому східці і презирливо сопіла. 
А міс Дорн, яка працювала в уні-
версальному магазині й щонеділі 
їздила на Коні-Айленд стріляти в 
тирі по пливучих качках, сідала на 
нижньому східці й теж невдоволе-
но сопіла. Міс Лісон сідала на се-
редньому східці, і чоловіки швид-
ко збиралися навколо неї. 

Найперше містер Скіддер, який 
подумав відвести їй головну роль 
у романтичній (нікому не розка-
заній) інтимній драмі з реального 
життя. І ще містер Гувер, сорока 
п’яти років, гладкий, добре забез-
печений і дурний. І ще дуже моло-
дий містер Івенс, який навмисне 
починав глухо кашляти, щоб вона 
просила його покинути курити. 
Чоловіки дійшли думки, що вона 
«дуже весела і компанійська», але 
сопіння на верхньому й нижньому 
східцях було нестерпне. 

Дозвольте на якийсь час при-
пинити хід нашої драми, поки хор 
підійде до рампи і проллє елегійну 
сльозу на гладку комплекцію міс-
тера Гувера. Труби сповістять про 
те, яким згубним є ожиріння, яко-
го прокляття заслуговує непово-
роткість, яке це лихо – гладкість. 
Спробуйте вникнути, і ви зрозумі-
єте, що Фальстаф міг би мати біль-
ше романтики на тонну ваги, ніж 
хирлявий, мов обтягнутий шкірою 
кістяк, Ромео. Коханець має пра-
во зітхати, але він не повинен пих-
тіти. Гладкі чоловіки приречені 
танцювати у почті Момуса. Марно 
битиметься найвірніше серце над 
п’ятдесятидвохдюймовою талією. 
Геть, Гувере! Гувер, сорока п’яти 
років, добре забезпечений і дур-
ний, міг би полонити саму Єлену 
Прекрасну; Гуверові, сорока п’яти 
років, добре забезпеченому, дур-
ному і гладкому, судилося пропас-
ти. Ніколи ти не мав жодного шан-
су на успіх, Гувере. 

Одного літнього вечора, коли 
пожильці місіс Паркер сиділи на 
ґанку, міс Лісон глянула на небос-
хил, тихо, весело засміялася і ви-
гукнула: 

– О, онде Біллі Джексон! Я його 
і звідси бачу. 

Усі глянули вгору – хто на вікна 
хмарочосів, хто на небо, шукаю-
чи повітряний корабель, що його 
веде Джексон. 

– Це он ота зірка, – пояснила 
міс Лісон, показуючи своїм ма-
леньким пальчиком. – Не та вели-
ка, що блимає, а ота біля неї, що 
світить рівним блакитним світлом. 
Я бачу її щоночі через вікно в сте-
лі. Я назвала ту зірку Біллі Джек-
сон. . 

– От уже, справді! – сказала міс 
Лонгнекер.— Я не знала, що ви 
астроном, міс Лісон. 

– Аякже, – відповідала малень-
ка спостерігачка зірок, – я знаю 
не гірше, ніж будь-хто з них, який 
фасон рукавів буде наступної осе-
ні на Марсі. 

– От уже, справді! – сказала міс 
Лонгнекер. – Зірка, яку ви згада-
ли, це Гамма з сузір’я Кассіопеї. 

Вона належить до зірок другої ве-
личини і проходить через мериді-
ан у... 

– О,— сказав дуже молодий 
містер Івенс,– я гадаю, що Біллі 
Джексон – набагато краще ім’я 
для цієї зірки. 

– Авжеж, – підтвердив містер 
Гувер, зневажливо засопівши в 
сторону міс Лонгнекер. – Я ду-
маю, міс Лісон має таке саме пра-
во давати назви зіркам, як усі ці 
стародавні астрономи. 

– От уже, справді! – сказала міс 
Лонгнекер. 

– Цікаво, чи впаде ця зірка? 
– зауважила міс Дорн. – У неді-
лю на Коні-Айленді я влучила у 
дев’ять качок і одного кролика з 
десятьох. 

– Звідси, знизу, він не такий 
гарний, – сказала міс Лісон. 
– Подивилися б ви на нього з 
моєї кімнати. А ви чули, що з 
дна колодязя навіть удень ви-
дно зірки? Уночі моя кімната 
як ствол вугільної шахти, і тому 
Біллі Джексон, який дивиться з 
неї, схожий на велику діаманто-
ву шпильку, що нею ніч сколола 
своє кімоно. 

Потім настав час, коли міс Лісон 
не приносила вже нерозбірливих 

паперів, щоб передрукувати їх 
удома. І вранці, виходячи з дому, 
вона йшла не на роботу, а ходи-
ла з контори до контори, і її сер-
це краяли холодні відмови, які пе-
реказували їй нахабні молоді по-
сильні. Так тривало довго. 

Одного вечора міс Лісон стом-
лено піднялася на ґанок будинку 
місіс Паркер – це було саме в той 
час, коли вона зазвичай повер-
талася після обіду в кав’ярні. Але 
цього разу прийшла, не пообідав-
ши. 

У вестибюлі вона зустріла місте-
ра Гувера, який вирішив скорис-
татися з цієї нагоди. Він спитав 
міс Лісон, чи не погодиться вона 
вийти за нього заміж. Його глад-
ке черево нависало на перила. 
Він спробував узяти її за руку, але 
вона підняла руку і легенько вда-
рила його по щоці. Крок за кро-
ком вона піднімалася вгору, хапа-
ючись за перила. 

Пройшла повз кімнату містера 
Скіддера, де той червоним чорни-
лом вписував у свою (неприйняту) 
комедію ремарку для Мертл Де-
лорм (міс Лісон), що мала «пройти 
піруетом з лівої частини сцени до 
того місця, де стоїть Граф». Наре-
шті вона доплентала по вкритих 
доріжкою крутих сходах до гори-
ща і відчинила двері своєї кімна-
ти. У неї не стало сил, щоб засвіти-
ти лампу або роздягнутися. Вона 
впала на залізне ліжко, і старі 
пружини навіть не прогнулися 
під вагою її легенького тіла. У цій 
кімнаті, яка була схожа на пекло, 
міс Лісон підняла важкі повіки й 
усміхнулася. 

Бо її вірний, спокійний і яскра-
вий Біллі Джексон сяяв їй крізь 
вікно у стелі. Вона була відірвана 
від усього світу. Вона поринула у 
глибоку пітьму, і тільки маленький 
квадрат блідого світла облямову-
вав зірку, яку вона так химерно, 
але марно назвала. Мабуть, міс 
Лонгнекер має слушність: це Гам-
ма у сузір’ї Кассіопеї, а не Біллі 
Джексон. Але все-таки не хочеть-
ся погоджуватися з тим, що це 
Гамма. 

Лежачи на спині, вона двічі 
спробувала підняти руку. На тре-
тій раз це їй вдалося, вона підне-
сла два худеньких пальці до вуст і 
з темної ями послала Біллі Джек-
сону поцілунок. Потім її рука без-
сило впала. 

– Прощай, Біллі, – ледве про-
шепотіла вона. – Ти за мільйони 
миль звідси, і ти навіть не блим-
неш мені. Але ти світив, і я тебе 
бачила майже весь час, коли на-
вколо не було нічого, крім пітьми, 
правда ж?.. Мільйони миль... Про-
щай, Біллі Джексон! 

Наступного ранку о десятій го-
дині служниця-негритянка Клара 
побачила, що двері міс Лісон за-
мкнені, їх зламали. Ні оцет, ні роз-
тирання й палені пера не допомо-
гли, і тоді хтось побіг викликати по 
телефону «швидку допомогу». 

В означений час карета зі 
страшним дзвоном розвернулася 
біля ґанку, з неї вискочив енергій-
ний молодий медик у білому хала-
ті, впевнений, готовий діяти, спо-
кійне лице його було напівжитте-
радісне, напівпохмуре. 

– У будинок сорок дев’ять ви-
кликали карету,– сказав він ко-
ротко. – Що трапилося? 

– Так, так, лікарю, – зітхнула 
місіс Паркер, ніби вона найбіль-
ше непокоїлася, що в її домі тра-
пилося нещастя. – Я не розумію, 
що з нею могло статися. Ми зро-
били все, що могли, але вона все 
ще не приходить до тями. Це моло-
да жінка, міс Елсі – так, якась міс 
Елсі Лісон. Ніколи раніше в моєму 
домі... 

– Яка кімната? – вигукнув лі-
кар таким страшним голосом, яко-
го місіс Паркер ніколи раніше не 
чула. 

– Кімната на горищі. Це... 
Мабуть, лікар «швидкої допо-

моги» добре знав розташування 
кімнат на горищі. Він побіг угору 
сходами, стрибаючи через чоти-
ри східці. Місіс Паркер поволі, як 
того вимагала її гідність, рушила 
слідом. 

На першому майданчику сходів 
вона зустріла лікаря, який уже по-
вертався, несучи на руках «астро-
нома». Він зупинився і стиха ска-
зав кілька слів, гострих, як скаль-
пель хірурга. Місіс Паркер повіль-
но зігнулася, мов сукня з цупкої 
матерії, яка впала з цвяха. Відто-
ді вона лишилася назавжди зігну-
тою і душею, і тілом. Траплялося, 
цікаві пожильці питали, що ска-
зав їй тоді лікар. 

– А, хай йому, – відповідала 
вона. – Коли б мені пощастило ви-
молити прощення за те, що я слу-
хала його, я була б задоволена. 

Лікар зі своєю ношею пройшов 
повз натовп цікавих, яких завжди 
ваблять усякі видовища, і навіть 
вони, ошелешені, розступилися, 
бо вигляд у лікаря був такий, наче 
він ховає найдорожчу людину. 

Вони помітили, що лікар не по-
клав тіло, яке ніс, на носилки, а 
тільки сказав шоферові: «Жени 
щодуху, Уїлсон!» 

Оце й усе. Чи вийшло в мене 
оповідання? На другий день у ран-
ковій газеті я побачив маленьку 
замітку, і її останні слова, можли-
во, допоможуть вам (як допомо-
гли мені) зв’язати всі події. 

У замітці повідомлялося, що з 
будинку сорок дев’ять по Східній... 
вулиці до лікарні Беллвю привез-
ли молоду жінку, надзвичайно ви-
снажену тривалим голодуванням. 
Замітка кінчалася словами: 

«Доктор Уїльям Джексон, лікар 
«швидкої допомоги», якого викли-
кали до хворої, твердить, що вона 
видужає».

О. Генрі – це псевдонім, під яким 
писав Вільям Сідней Портер (1862 
– 1910),  класик американської і сві-
тової літератури, блискучий майс-
тер новели. Його творами вже дру-
ге століття захоплюються мільйони 
читачів світу. 
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Віталій Терентійович Корж – відомий український політичний і громадський діяч, 
наш земляк з Чернігівщини. Народився у селі Дроздівка Куликівського району у про-
стій селянській родині. І хоч уже понад півстоліття мешкає в Києві,  ніколи не пори-
вав зв`язків з рідним селом, допомагає  землякам, є активним членом Чернігівського 
земляцтва в Києві. Заслужений економіст України, кандидат економічних наук, По-
чесний  громадянин Києва. 

За плечима – наполеглива праця на залізничному транспорті, в економіці, науко-
вому середовищі, бізнесі інтернет-технологій. Віталій Терентійович – депутат Верхо-
вної Ради України  трьох скликань, бере  активну участь у благочинній роботі. Він ав-

тор численних публікацій у періодиці, кількох книг публіцистики.   
Віталій Корж написав у 2019 році  книгу прози «Еківоки». Це цікаве поєднання художнього і документального 

письма, книга оповідань, новел, етюдів, а сам автор влучно назвав їх оповідками. Вийшла у Чернігові, у видавни-
цтві «Десна», у  гарному  поліграфічному  виконанні.  Книга зайняла перше місце в номінації прози в обласному 
конкурсі «Книга року-2019». В нашій газеті в номерах 2, 4, 7 надруковано кілька оповідань з книги. Ось ще опові-
дання з неї.

Віталій Корж: книга життя 
«Еківоки»

Оповідання

Петро Антоненко

Щедрий вечір
Чи то справді так було, чи з роками 

все здається таким, яким ми хочемо, 
але пам’ятаю: в цю ніч на чотирнад-
цяте січня завжди була казково тиха 
погода. Як би не лютувала напередод-
ні хвища, до ночі сніги влягались у ви-
сочезні химерні буркуни, небо засіва-
лось ясними зорями, над селом заля-
гала тиша.

За старим календарем це була ново-
річна ніч. Чотири рази на рік ми, дітво-
ра, могли ходити по хатах і вітати добрих 
людей зі святами, одержуючи скромні 
подарунки. Перше таке свято, колядки, 
минуло шість днів тому. До весняного 
христування було ще далеченько. А тут 
збіглось аж двоє свят: увечері щедрів-
ки, на ранок – засівання.

Чи вірили ми в бога? Навряд. Ще 
малюками, плутаючись під ногами до-
рослих у церкві, ми сприймали все до-
вкола за якусь урочисту і трохи страш-
нувату казку. Останні кілька років 
церква у нашому селі взагалі була за-
крита, запущена і вже не викликала 
такого остраху. Ще пізніше, в старших 
класах та інститутах, нам розкажуть, 
що колядки та щедрівки – древні на-
родні свята, а церква лише спритно 
прибрала їх до рук.

Але тоді нам було не до цих високих 
міркувань. Знали одне: щедрувати хо-
четься, а не можна. Вчителі забороня-
ють. Особливо наша завуч, Дарія Ма-
карівна. Вдень вона викладала фізи-
ку, а вечорами приходила з лозиною 
до клубу і розганяла по хатах рано по-
дорослілих старшокласників.

І все ж, хоч ми боялися Дарії Мака-
рівни більше, ніж бога і всіх святих ра-
зом узятих, знали точно: цього вечора 
вдома не сидітимемо.

Правда, уже третій рік наша друж-
на ватага – шестеро хлопців з одного 
кутка села — дивилася на щедруваль-
ників звисока. Бо ми «водили козу».

«Водити козу» – це вам не проспіва-
ти під дверима нехитру щедрівку. До 
цієї справи ми готувалися зарані. «Ко-
зою» був Вася, найстарший з нас. У 
його класі було всього шість чоловік, 
бо народилися вони в сорок п’ятому.

Головне – гарно вбрати «козу». 
Вася вдягав вивернутого кожуха, на 
лице натягував вільце, тобто маску з 
рогами, обмотаними кольоровим па-
пером. Ззаду, з-під кожуха, стирчав 
барвистий хвіст із загнутої лозини, 
теж обкрученої папірцями.

Решта вирушали у своєму звично-
му вбранні: куцих ватяних піджаках з 
облізлими комірами, підшитих валян-
ках, бурках з глибоченними колоша-
ми, заячих шапках-вушанках.

…Тісним табунцем вийшли ми з на-
шої хати на вузьку, переметену глибо-
кими буркунами вулицю. Посеред неї 
вився слід від саней, а в ньому – про-
топтана за день стежка. Десь поза ха-
тами, на сусідніх вулицях, уже лунали 
щедрівки. Перегукувалися собаки.

–Можна з козою?! – постукавши 
у двері першої хати, якомога гучніше 
басує котрийсь з нас.

Ввалюємось у сіни, на ходу оббива-
ючи сніг. Хтось намацує закрутку на 
дверях, і «коза» зі своїм почтом далі 
ввалюється в хату.

У хаті – благодать. Прямо біля поро-
гу гаряче дихає піч, в якій весело по-
тріскують солома і хмиз. Господиня, 
тітка Маня, молода розпашіла жінка, 
смажить млинці. Рум’яні, пухкі, вони 
шкварчать у салі на розпеченій ско-
ворідці.

Але час і за роботу. Вася вискакує 
на середину хати і починає тупцювати 
під пісеньку, яку ми заводимо у п’ять 
голосів:

«Добрий вечір вам, 
чесним господам!

Ми не самі йдем, 
ми козу ведем».

Чоловік тітки Мані сидить на лаві 

коло столу і в такт пісні гупає чобо-
том об долівку. Двоє дітей з припіч-
ка уважно спостерігають за «козою». 
А коли Вася, заради сміху, наставляє 
роги й плигає на дітлахів, ті, весело 
запищавши, шмигають на піч.

«Позолотіть козі роги!» – дружно 
крикнули ми останній рядок пісень-
ки. Тітка Маня вручила нашому скарб-
никові кілька зім’ятих карбованців 
і дала кожному з нас по гарячому 
млинцю. Повагом розпрощавшись, 
виходимо з хати.

Далі по вулиці живе дід Павло. Ко-
лись він працював волосним писа-
рем, рахівником у кооперації, вчите-
лював у лікнепі. Дід Павло інколи да-
вав мені почитати гарну книгу. У бога 
він принципово не вірив, і на покуті у 
нього висіли портрети Маркса, Леніна 
і Шевченка. 

Як завжди в цей вечір, дід був зо-
дягнутий у свій парадний кітель і білу 
сорочку.

Пісню про козу дід Павло вислухав 
дуже уважно, склавши сухі руки на ко-
лінах і насупивши брови. Мабуть, не 
вловив особливої фальші, бо подобрі-
шав, схвально крякнув і дістав зі сто-
лу десятку –  гроші для нас нечувані.

В наступній хаті наше «Можна з ко-
зою?!», видно, не почули, інакше б нас 
не впустили. Ми й самі, ввалившись у 
хату наугад, ладні були втекти.

За столом, поруч з господинею, тіт-
кою Мотрею, сидів вічно насуплений 
фермівський конюх дядько Василь. 
Ми, звісно, чули, що він «ходить» до тіт-
ки Мотрі. А чоловік її, напевно, зараз 
десь п’яний никає по селу.

Сяк-так відспівавши «козячу» пісню, 
ми одержали троячку і швидко вибра-
лися з хати. Я почув, як дядько Василь 
бурчав у сінях: «Носить їх тут нечиста 
сила. А ти б двері замкнула. Напатя-
кають Миколі». «Хай він здохне, кро-
вопивця, п’яниця нещасний», одріза-
ла тітка Мотря.

А оту хату ми обминали і вдень. Жив 
тут дід, якого ми не знали толком, як і 
звуть. Працював усе життя пічником і 
кажуть: у війну добре нажився, тягаючи 
всяке добро з міста, з розбомблених 
складів і магазинів. Жив удівцем, від-
людьком, майже завжди ходив у одній і 
тій же затертій куфайці і, здається, зро-
ду нічого не купував у магазинах. Жод-
на сила не занесла б нас у його хату.

Зате в наступній хаті нас чекали. 
Тітка Ганна, прибрана в білу в горо-
шок кофту і чорну спідницю, радо стрі-
чала нас на порозі:

– Заходьте, заходьте, дітки.
Потім вона сіла на лаву, під портре-

тами вбитих на війні чоловіка й сина, і 
нерухомо, як свята на іконі, дивилась 
на нашу веселу «козу», на розчервонілі 
з морозу обличчя. Вона тихо плакала.

Пісня скінчилась. Вася прибився 
до гурту, і ми якийсь час тихо стояли в 
порогах. Затим тітка Ганна змахнула 
сльозу, заметушилась:

– Ой, господи, що ж це я. Ну, спаси-
бі, дітки. Ось грошей трохи. А то ще до 
столу сідайте. Голодні, либонь?

До столу, звісно, в такому ділі сідати 
не випадало. Як виходили, тітка Ганна 
затримала мене у дверях:

– Скільки це тобі років?
– Дванадцять, – кажу здивовано.
– А моєму Вані дев’ятнадцять. Він 

колись теж з козою любив ходити…
На тітчині очі знову навернулися 

сльози. Я знав, що її Йвана вбито на 
Дніпрі, за тиждень по тому, як забра-
ли на війну.

Вихопившись надвір, я побіг здога-
няти хлопців. Щедрий вечір тривав. 
По вулиці тепло світилися вогні хат. 
Там на нас чекали люди, кожна зу-
стріч з якими залишала свій слід в на-
ших дитячих душах.

                                                         1980 р.

Колоски
У віці 5-6 років моїм обо-

в’яз ком було пасти гусей. Від-
разу за селом починалось 
кол госпне поле. Після зби-
рання хліба на землі залиша-
лась стерня і подекуди коло-
ски. Ці колоски вправно зна-
ходили гуси і вкидали їх ці-
лими у своє воло. І отак  за 
деякий час вола наповнюва-
лись до краю, й можна гусей 
повертати додому. Вони і самі 
це розуміли. 

Поки гуси вживали собі ко-
лоски, мені шкода було зали-
шати на землі загублені, вже 
почорнілі від дощів колоски, 

тому я їх збирав і клав до ки-
шені штанців. Ці штанці мама 
сама сшила із полотна на од-
ній підтяжці через плече. В них 
передбачалась одна кишень-
ка. От я наповнив цю кишень-
ку колосками і разом з гусьми 
увечері повертався додому. 
Гуси дорогу знали, тому вони 
«гуськом» один за одним чала-
пають додому, ледь несучи пе-
ред собою обважнілі вола, а 
я іду позаду, рукою підтримую 
колоски, щоб не випадали з 
кишеньки. 

Вулиця порожня, майже ніко-
го назустріч. 

Враз чую вимогливий го-
лос дядька Кіндрата Оскірка 
–   партійного активіста, який 
стояв біля свого двору. «А йди-
но сюди! – кричить. – Що в ки-
шені? Колоски! Ах ти ж злодій! 
Розкрадаєш колгоспне добро!». 

Підходить до мене, хапає за 
плече і веде мимо  мого  двору 
до сільради, а це десь біля 2,5 
кілометра.

Не пам’ятаю, які до мене там 
застосовували тортури, але  до-
бре пам’ятаю сльози батька, як 
він випрошував, щоб відпусти-
ли дитину на ніч додому. Ось цю 
сцену пам’ятаю досі. 

«Я вже все сказав»
Більше 10-ти років працю-

вав я в академічній науковій 
установі. Почувався комфорт-
но. Дуже добрі умови для са-
мовдосконалення. Не було 
жодних обмежень  для участі 
в наукових конференціях, ро-
боті семінарів, відвідуванні бі-
бліотек  у робочий час. Єдине, 
про що деколи легенько на-
гадували, так це про хід вико-
нання плану наукових робіт. Та 
ще в кінці року потрібно про-
звітувати, скільки опублікова-
но наукових праць. Цей показ-
ник важливий при атестації.

Оскільки я постійно працю-
вав з випередженням плано-
вих показників, то почував-
ся вільним, жодні перевірки, 
контроль, комісії до мене пре-
тензій не мали. Стосунки в ко-
лективі були дружніми, прияз-
ними. Кожен був готовий нада-
ти допомогу, проконсультувати, 
поділитись ідеями. Взагалі, ат-
мосфера завжди була добро-
зичлива. Це сприяло зміцнен-
ню й особистих стосунків, гли-
боких, довірливих.

Тому у спілкуванні можна 
було почути також і теми ро-
динних стосунків. Особливості 
виховання дітей, стосунки між 
дітьми, проблеми відносин 
між поколіннями. 

Не кажучи вже про розмови 
на політичні теми. Тут розгор-
тались гострі, відверті дискусії. 
Завершувався період Перебу-
дови, легально діяв Рух, вільно 
брали участь у мітингах, де ви-
ступали В’ячеслав Чорновіл, 
Левко Лук’яненко. Це також 
сприяло більш тісному спілку-
ванню.

Особливо теплі стосунки 
склалися зі старшим науко-
вим співробітником, який пра-
цював за сусіднім столом, був 
дещо старший за мене, канди-
дат економічних наук. Він мав 
більший від мене стаж науко-
вої і викладацької роботи. До-
вгий час викладав в Універси-

теті  ім. Тараса Шевченка по-
літекономію. З ним було ці-
каво дискутувати на будь-яку 
тему. Широко ерудована, до-
бре освічена людина, гарно 
володів українською мовою. 
Прізвище його – Великохать-
ко Олександр Терентійович. 

Не дивлячись на те, що ми 
могли з ним без обмеження 
спілкуватись на робочих міс-
цях,  ще шукали можливість 
затриматись або зустрітись 
десь в іншому місці і обгово-
рити якісь актуальні питання. 
Я помічав, що йому теж було 
приємно зі мною спілкува-
тись. І ми не відмовляли собі в 
задоволенні побути разом.

Одного вечора дещо затри-
мались на роботі більше, ніж 
завжди, неквапно зібрались і 
разом вийшли на вулицю. По-
прощались. Бачу, що він по-
вернув не в бік зупинок тран-
спорту, щоб їхати у Теремки 
додому, а в протилежний бік. 
Це мене дещо здивувало. 

Він зупинився, підійшов до 
мене і пояснив, чому не ко-
ристується транспортом, щоб 
швидше дістатися додому. Туди 
він ніколи не поспішає. Йде 
пішки: майже з площі Перемо-
ги – Бульваром Шевченка до 
Бесарабки, потім по Червоно-
армійській до площі Дзержин-
ського, далі мимо Автовокзалу 
до Голосіївської, а там до Ви-
ставки і нарешті —  Теремки. 

Такий маршрут щодня. Це не 
тільки для фізичних вправ, так 
би мовити, моціон.  Головна 
мета – по можливості більше 
часу «вбити» на дорогу. При 
цьому вдома жодних запи-
тань: де був, де затримався, з 
ким… Дорога займає біля 2-х 
годин. Прийшов, руки помив, 
перевдягся, повечеряв, і мож-
на готуватись до сну. Зовсім 
нема необхідності розпочина-
ти розмови з дружиною. 

«Ми з нею живемо разом 
багато років. Працювали теж 

разом в Університеті імені Та-
раса Шевченка, викладали 
один і той же предмет – по-
літекономію, обоє кандида-
ти економічних наук, доцен-
ти. До речі, вона і зараз там 
викладає. Зазвичай, прихожу 
з роботи в один і той же час, 
зустрічає в тому ж відомому 
мені одязі, знаю, де буде сто-
яти, які перші слова скаже, 
про що спитає, як зреагує. ЦЕ 
ВСЕ Я ВЖЕ БАГАТО РАЗІВ ЧУВ, 
БАЧИВ, ВІДЧУВАВ. Тепер, по-
вірте, я всього цього не хочу! 
Я вже все сказав! Кому про 
це я можу повідати? Хто ще 
може ось так хоча б вислухати 
мене? Вам я говорю першому. 
Мабуть, і останньому. Більше 
нема кому.»     

Слухав я його мовчки. Коли 
він закінчив свою сповідь, я 
стояв деякий час і приголо-
мшено мовчав.

Переді мною встала в по-
вний зріст людська трагедія, 
зарадити якій ніхто не може. 
Я щиро хотів йому допомогти, 
готовий був на будь-який вчи-
нок. Для нього в той момент я 
нічого не пошкодував би. Уя-
вив: дві вже немолоді людини, 
прожили життя, були успішни-
ми, виховали дітей, мають ви-
соку освіту, широко ерудовані, 
їх поважає, шанує оточення. 
Чому ж тоді вони такі нещасні, 
одинокі в цьому світі? Чи є від-
повідь на це запитання?

Дивився йому у вічі. Гово-
рив він спокійно, тримався 
з гідністю. Було в ньому все, 
потрібне для того, щоб нази-
ватись людиною, чоловіком. 
Солідний, помітний, знає собі 
ціну, не красень, але всі пози-
тивні риси чоловіка має, при-
ємний співрозмовник. Врешті-
решт, мовчки обнялись, при-
язно, з виразною взаємною 
симпатією притислись один до 
одного і розійшлися  кожен у 
свій бік.
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«Життя – прекрасна таємниця»

Серед українських май-
стрів слова особливе місце 
займає наш земляк Аркадій 
Казка, чиє життя обірвало-
ся, потрапивши під прес не-
милосердного режиму. А був 
він дуже талановитою лю-
диною – поетом, перекла-
дачем, педагогом, співаком, 
музикантом. 

11 вересня (за старим стилем) 
1890 року в Седневі Чернігівсько-
го повіту в родині козака Васи-
ля Кіндратовича Сказки й дружи-
ни його Єфросинії Андріївни на-
родився син, якого при хрещенні 
у Воскресенській церкві назвали 
Аркадієм.

Батько майбутнього поета лю-
бив пісні й музику, керував цер-
ковним хором.  Знали Василя Кін-
дратовича і як гарного чоботаря. 

Родина була велика – три сина 
й чотири доньки, але батьки на-
магалися дати дітям гарну освіту. 
Старший син Григорій навчався 
в Ярославському Демидовському 
юридичному ліцеї. Аркадія по за-
кінченні церковнопарафіяльної 
школи відправили навчатися до 
Чернігівського реального учили-
ща. Так у його життя увійшло міс-
то. Тут з’явилися Аркадія Казки 

щирі друзі, поміж яких варто ви-
окремити Павла Тичину. Дружба 
між чернігівськими юнаками, ко-
трі палко прагнули до мистецтва, 
культури, поезії, зав’язалася в 
роки навчання, коли вони співро-
бітничали в хлоп’ячому журналі.

Саме в Чернігові талановитий 
юнак уперше відчув себе не «Сказ-
кіним», як записали його прізви-
ще діловоди училища, а нащадком 
козака Казки. Хто допоміг йому в 
цьому – батько з його розповідя-
ми про минуле рідного краю, або 
М. І. Підвойський, чи вже Михайло 
Коцюбинський, на «суботи» якого 
вони ходили разом з Павлом Ти-
чиною, – важко сказати. Але від-
тоді став мати українське прізви-
ще Казка. 

У 1911 р. Аркадій Казка по-
чав відвідувати засідання Това-
риства «Просвіта», де став поміч-
ником старости хору, створеного 
1916 року. Разом з Володимиром 
Елланським брав участь у роботі 
драматичного гуртка при «Просві-
ті», члени якого вперше в Україні 
поставили п’єсу Володимира Ві-
нниченка «Великий Молох».

По закінченні училища Арка-
дій вступив до Київського комер-
ційного інституту, але не закінчив 
його. Тяжкий матеріальний стан 
змусив повернутися до Чернігова, 
де він працював креслярем при 
земській управі й утримував трьох 
сестер і племінницю.

Грозу 1917 року Аркадій Казка 
зустрів захоплено:

«В сяйві радості-натхнення
Сонце весело вставало.
Сонце весело вставало, 
Сонну землю цілувало...»
Гинув старий світ, у боях наро-

джувався новий. Віками приниже-
на, оживала Україна, мова її почи-
нала звучати високо й гордо... 

У Чернігові в 1917 – 1918 рр. 
зібрався гурт талановитих діячів. 
О. Оглоблін писав: «Гарячі дні ре-

волюції в тихому, півсонному, але 
культурному Чернігові. Казка ки-
дається у вир українського громад-
сько-політичного й мистецького 
життя. Він працює в Чернігівсько-
му земстві, бере активну участь в 
українських революційних і куль-
турно-освітніх організаціях. Ар-
тист-аматор, він виступає в укра-
їнських концертах та виставах, ор-
ганізованих «Просвітою». Маляр, 
він, за дорученням Чернігівського 
комітету охорони пам’яток старо-
вини, малює історично-мистець-
кі пам’ятники Чернігівщини. Він 
близько стояв до того рафіновано-
го культурного українського ото-
чення, яке об’єднувалося в Чер-
нігові навколо Вадима Львовича 
Модзалевського, генеалога, істо-
рика й мистецтвознавця». 

Місцева преса особливо від-
значала співочий талант Аркадія 
Казки, який яскраво проявився 
на концерті з творів М. Лисенка, 
що його підготувала Українська 
учнівська громада на початку 
грудня 1917 р.

Тоді ж до Аркадія Казки при-
йшло й кохання. 4 липня 1918 
року у Воскресенській церкві Чер-
нігова Аркадій Васильович повін-
чався з дочкою потомственого по-
чесного громадянина м. Староду-
ба Ганною Павлівною Цитович.

Казка мріяв перебратися до Ки-
єва, як це зробили інші чернігівці 
– В. Модзалевський, М. Жук, Ю. 
Меженко, мріяв про університет, 
якусь культурну роботу. 1919 року 
родина виїхала до Києва, де Ар-
кадій Васильович працював реє-
стратором книг, що надходили до 
Книжкової палати, та був рецен-
зентом при Центральному літера-
турному комітеті. 

Через погіршення стану здоро-
в’я в жовтні 1919 року родина 
спочатку виїхала на Катеринос-
лавщину, де Аркадій Казка став 
учителем російської мови й літе-

ратури, а згодом – до Київської 
губернії, де у 1922 – 1925 рр. він 
учителював і підробляв викла-
данням українознавства в Межи-
гірському художньо-керамічному 
технікумі.

Водночас Аркадій Васильович 
не переривав зв’язків з Києвом, 
зі своїми друзями – Павлом Ти-
чиною, Василем Елланом-Блакит-
ним, Григорієм Верьовкою. Його 
вірші й поеми з’являлися на сто-
рінках київських і харківських 
журналів.

Несподівано Казка отримав 
привабливу пропозицію: Нар-
комат освіти доручив одному з 
профспілкових діячів Ілліну украї-
нізувати 77-му залізничну трудову 
школу в Одесі. Серед безробітних 
учителів-українців, які отримали 
запрошення, опинився й Аркадій 
Казка. Проте, як швидко вияви-
лося, черговий переїзд не поспри-
яв вирішенню наболілих питань 
життя і творчості. У той час у своїх 
статтях Аркадій Казка виступав з 
критикою методів проведення ко-
лективізації та індустріалізації в 
країні, за більш широке проведен-
ня українізації, приділення біль-
шої уваги розвитку українського 
мистецтва.

Різко погіршився стан здоров’я: 
почався туберкульозний процес у 
легенях. 

Далеко не все подобалося А. 
Казці й у громадсько-культурно-
му й духовному житті країни. Коли 
всі обстоювали індустріалізацію 
та розбудову соціалістичних міст, 
Казка писав: «Здається, за один 
день такого сонячного існування 
я сміливо б віддав і смердючі ав-
томобілі, і прудкі – що більше униз 
літають – аероплани, і заковані в 
граніт, залізо і бетон міста з їхньою 
– будь вона проклята!!! – електри-
кою і з отими коробками-домами». 

Не міг він не помічати й загроз-
ливих ознак катастрофи, яка на-

сувалася на суспільство, дегра-
дації в морально-етичній сфері. 
«Найбільше бо ненавидів, ненави-
джу і ненавидітиму отой дух поко-
ри, отой новий дух фарисейства, 
до якого так старанно підганяють 
сучасну письменницьку молодь, – 
як колись солдатів до муштри», пи-
сав Аркадій Васильович.

Наприкінці літа – на початку осе-
ні 1929 року Україною прокотила-
ся хвиля арештів. Готувався «про-
цес Спілки визволення України 
(СВУ)». До цього процесу був при-
тягнутий і Аркадій Казка. Його за-
арештували 9 вересня 1929 року 
в Одесі. Коли читаєш справу щодо 
обвинувачення Аркадія Васильо-
вича в участі в контрреволюційній 
організації, бачиш, як був злама-
ний дух людини, яка вірила в спра-
ведливість і торжество закону. 3 
жовтня 1929 року він писав слід-
чому: «Свою участь у контрреволю-
ційній організації я признаю тоді, 
коли переді мною постане людина, 
яка є авторитетом цієї організації 
й надасть мені факти моєї роботи 
в цій організації». Не витримавши 
психологічного тиску, в ніч з 22 на 
23 жовтня 1929 року Аркадій Каз-
ка наклав на себе руки.

Час не стер з пам’яті нащадків 
імені й творів поета. Скромний, 
чесний, талановитий патріот, від-
даний народу та його ідеалам, він 
приходить до нас зі своїм юнаць-
ким зізнанням:

«Життя – яка то гарна річ!
Життя – прекрасна таємниця,
Втіх, чистих радощів криниця…
Життя – яка то гарна річ:
Злотистий день, кохана ніч,
Коханий сон й кохана сниться…
Життя – яка то гарна річ!
Життя – прекрасна таємниця».

Анна МОРОЗОВА,
наукова співробітниця 

Державного архіву 
Чернігівської області

Шульга Олена 
Василівна (При-
луки, 1946 – 2004). 
У дитинстві ді-
вчинку скувала 
тяжка хвороба. 
Попри все, вона 
була сповнена  
віри в життя, 
в те, що мусиш 
творити добро. 
Закінчила Київ-

ський державний інститут культури, 
працювала бібліотекаркою у Прилуках. 
1991 року в київському видавництві «Мо-
лодь» вийшла збірка Олени Шульги «Зе-
лений листопад», після якої поетесу при-
йняли до Національної спілки письменни-
ків України. Твори О. Шульги друкувалися 
в періодиці. Видала збірку поезії «Дивна 
птаха», за яку 2003 року удостоєна зван-
ня лауреата обласної премії імені М. Ко-
цюбинського.

Зелений листопад Олени Шульги
Згадуючи редакторські пошуки та відкриття

Почну з колишнього виступу по Українському 
республіканському радіо, в програмі Ніни Гнатюк, 
запис 13 грудня 1995 р.

Олена Шульга. Народилася в містечку Прилуках 
Чернігівської області. 1965 року закінчила серед-
ню школу, а 1970 (заочно) – Київський інститут 
культури. Працює бібліотекарем Прилуцької ди-
тячої музичної школи. Вірші почала писати ще в 
учнівські  роки…

Якщо сказати про поетесу із Прилук – Олену 
Шульгу  –  саме такими сухими анкетними дани-
ми, то це означатиме: не сказати майже нічого. 
Бо за її віршами для мене прочитується не тіль-
ки талант, а  й неабияка мужність, громадянська 
позиція. Останнім часом, звертаючись до поезії, 
надто ж молодої, ми чомусь  про це не згадуємо, 
ніби соромимось. А жаль.

Мабуть, саме в середній школі – за рівнем духо-
вного й інтелектуального розвитку – Олена Шуль-
га встигла обігнати своє містечкове провінціальне 
оточення. Так веліла їй Мати-Природа, наділивши 
тонким відчуттям рідного слова, глибоким, оригі-
нальним мисленням, образним баченням світу.

Але ця ж таки Природа, як недобра, зла мачу-
ха, від народження вділила дівчині і тяжку фізичну 
недугу. Так, наприклад, щоб утримати над сторін-
кою ручку з пером, Олені доводилось докладати 
неймовірних зусиль. Отож уже з учнівських років і 
почалася для неї нелегка, виснажлива боротьба, 
переборювання того, що стало на заваді до реалі-
зації поетичного таланту. Крім цього, розгорівся 
справжній конфлікт. І з ким? З найближчим ото-
ченням. Бо воно, оточення, не звикло миритися з 
кожним, хто за своїм характером, за внутрішнім 
світом не такий, як інші.

Мабуть, у біографії кожного поета є свої немину-
чі складнощі, труднощі, конфлікти. Однак те, що рід-
на мати, за факом учителька російської мови, маю-
чи диплом про вищу освіту, рішуче відмовилась ви-
знати свою дочку поетесою і підтримати її, повір-
те, вражає! Мати не розуміла Олениних віршів. (А 
батько, теж учитель, мав іншу сім’ю.) Це діялось іще 
за недавнього старого тоталітарного режиму. Були 
образи і навіть зневага на адресу дівчини уже за 
те, що вона складає вірші рідною мовою.

Перше зібрання своїх віршів Олена у гніві й 
розпачі спалила після того, як отримала негатив-
ну відповідь з Києва, з кабінету молодого автора 
при Спілці письменників. Мабуть, і там її віршів не 
зрозуміли.

Та через якийсь час, підтримана письменни-
цею Ганною Ігнатенко (Ганна Георгіївна, приїхав-
ши до своєї родички в Прилуки, випадково дізна-
лася й про молоду поетесу), Олена все-таки зно-
ву взялася за перо. А написане надіслала до ки-
ївського журналу «Дніпро». Саме тут, у «Дніпрі», 
серед потоку читацької пошти, працюючи тоді ре-

дактором відділу поезії, я і зустрівся з її віршами, 
які не могли залишити мене байдужим. То було, 
здається, наприкінці 1987 року. А вже в квітні 
1988-го творчість цієї талановитої поетеси жур-
нал представив  аж на  чотирьох сторінках  –  для 
молодої, на той час незнаної авторки явище про-
сто не бувале!

«Я продовжую потроху писати, – відгукнула-
ся одразу ж із Прилук Олена Шульга. – До цього 
мене заохочує хоча б те, що газета «Літературна 
Україна» в огляді молодої поезії написала про не-
повторний характер моїх віршів, а головний ре-
дактор журналу «Дніпро» Микола Луків в одному 
з інтерв’ю, відповідаючи на запитання про найці-
кавіші, на його думку, явища в поезії молодих, на-
звав моє прізвище в такому товаристві як Стані-
слав Чернілевський та Оксана Пахльовська».

 І в цьому ж листі до мене Олена писала:
«Щиро дякую Вам за найдорожчий дарунок  – 

вірші моєї улюбленої поетеси Ліни Костенко. (Я 
надіслав Олені збірку Ліни Костенко «Неповтор-
ність», 1980 р.,  редактором якої випало бути мені, 
коли працював у видавництві «Молодь». –  О. Ш,) Її  
(Ліну Костенко. – О.Ш.). Зараз міцно «обіймають» 
оті змії, які колись душили (саме так і було, свідчу 
це як редактор; про це йдеться і в моїй докумен-
тальній книзі «Ліна Костенко: я все, що я люблю» 
(К., «Дніпро», 2021)., проте от бачите самі: у відом-
стві не знайшлося досить паперу, аби надіслати 
хоч по кілька примірників її «Вибраного» у кожне 
маленьке містечко на Україні, не кажучи вже про 
села. То звідки ж за таких умов прийде визнання й 
популярність до нашої зболеної української поезії, 
навіть до її геніальних представників?»

Я міг би навести з подальших листів Олени 
Шульги, яких у мене чимало, глибокі судження, 
точні характеристики й теплі відгуки про діяль-
ність інших наших поетів, зокрема Івана Драча, 
Василя Стуса, але зробити цього не дозволяє  ко-
роткий ефірний час.

Успішно дебютувавши в журналі «Дніпро», в лі-
тературному альманасі «Вітрила» (не вважайте за 
нескромність, але наголошу: з моєї ж таки пода-
чі), Олена Шульга видала збірку «Зелений листо-
пад», за яку її прийняли до Спілки письменників 
України. Підготувала поетеса рукопис і другої сво-
єї  книжки. Її слово, зумовлене постійним перебо-
рюванням труднощів, публіцистичне, але не пла-
катне, по-своєму зворушливе: глибока і водночас 
проста метафора, асоціативність і багатовимір-
ність – художні риси, які дозволяють проникати в 
глибини розуму і серця.

Але бентежить мене думка: чи вийде в світ нова 
збірка Олени Шульги, коли в нашій незалежній 
Україні ставлення деяких державників до укра-
їнської книжки й до українського слова взагалі  
таке ж байдуже, зверхнє, як було за тоталітарно-
го часу? І як живеться в Прилуках нині самій Олені 
Шульзі, коли поруч неї вже  –  ні батька, ні матері? 
Які люди оточують її? На думку приходять хвилюючі 
рядки з вірша, якого авторка ще не надрукувала:

Синичка щосили вчепилася в раму
І дзьобиком дріб вибива:
Дві крапки, тире…  – телеграма від мами  – 
Я чую, тому  що жива.

Розкрилась від щастя в офірній нестямі
В руці, що їй вік обрива,
Найперша фіалка  – листівка від мами,–
Я бачу, тому що жива.

Міждушні артерії ромбами втрати
Цей світ, мов труну, забива.
Та мати зуміє дочку привітати  –
Я вірю,  тому що жива.

А що, як незрушна межа між світами   
Лиш гутна крижинка литва,
Об котру і б’ється тривогою мами
Пташина  – тому що жива! 13
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Зелений листопад Олени Шульги
Почалося ж усе із учнівського зошита 

(точніше, «ТЕТРАДИ» цегляного кольору), в 
клітинку. Вгорі, на обкладинці, рукою автор-

ки було зазначено: «Шульга Олена, м. Прилуки» 
– і все. Над прізвищем  –  реєстраційна позна-
чка  в редакції журналу «Дніпро», де я тоді, нага-
даю, працював редактором відділу поезії: «вх. 
2457 –  2467. Підведено риску, під якою зазна-
чено число: 27/IV. 87. Внизу на цій же «цегляній» 
обкладинці стоїть резолюція заступника головно-
го редактора Анатолія Янченка: «Тов. Томенку М. 
Д. Прошу доповісти мені про Вашу переписку з 
цією авторкою».

Чому Томенку, а не мені? 
Поет Микола Томенко працював літконсуль-

тантом, отже, весь позаплановий поетичний потік 
надходив до нього. Саме до нього спочатку потра-
пив і зошит з віршами Олени Шульги.

Власне, про це йшлося вже   на першій  сторін-
ці: «Шановний товаришу Томенко! Вирішила-таки 
відповісти Вам на листа, де Ви пропонуєте наді-
слати ще 4 – 5 віршів, щоб потім надрукувати до-
бірку в журналі.

Розумом я, звісно, давно вже осягла нехитру іс-
тину, що, якщо мої вірші валялися не читаними в 
редакції майже 9 місяців, то ніхто й ніколи їх не 
надрукує, а лист Ваш – то просто стандартна від-
писка, «аби не  образити». 

Але попри резони здорового глузду, вперто му-
чить бажання сказати щось своє, хоч якось при-
служитися справі перебудови. (Саме тоді ж із усіх 
трибун волали про перебудову. –  О. Ш.)

І ще  – живою раною болить якась дивна обе-
режність і помовчування в українській літератур-
ній періодиці, на відміну від всесоюзної, та й від 
інших братніх республік. Допоки вже, Господи! 
(Тут Олена Шульга як в око вліпила! Україна тоді  
– під керівництвом  славнозвісного ЦК КПУ та 
його вірного помічника ЦК Комсомолу Республіки 
– «перебудовувалася» вкрай обережно, повільно.   
Це я можу засвідчити так само, як працівник ре-
дакції журналу «Дніпро». – О. Ш.)

Вірші надсилаю нові й гострі  – чому саме  укра-
їнці повинні найдовше мовчати. Всього найкра-
щого. До речі, я не Ольга, як Ви написали, а Олена  
– Олена Шульга. 19/IV.» 

Далі йшла адреса: м. Прилуки, Чернігівська 
обл, вул. Леніна, 144, кв. 5. Згодом за цією адре-
сою я і вирушив у Прилуки, щоб  познайомитися з 
авторкою особисто.  І зошит був заповнений ві-
ршами, які подаю тут.

ЗВЕРТАННЯ ДО СОРОКИ

 «Сорока-ворона
 Кашу варила…»
 З дитячої примовки.

Відразою до вороння, –
Рідня ж, мовляв, близька, –
Не раз ним кльована пташня
Тебе ще й попріка.

Мов на нічних боках синці,
Позбивані об світ,
Срібляться два півмісяці
Крізь темний оксамит.

Зрівняти стрім на трупний дух
І потяг на нове  –
То й безтурботних скрекотух
Зачепить за живе.

Заварить кашу поговір,
Щоб вас хоч в ній з’єднать  –
А ти  –  в інстинкт пізнання вір,
Цікавості не втрать.

Нахабство вдачі?  – Хай і так.
Вертка?  – Мовчи та диш.
Сяйне родзинкою й глевтяк – 
Ширяй очима лиш.

Вчинивши декілька потрав
У зачісках гостей
І в кучмах швидко зрослих справ
Надзьобавши вістей,

Біленькі цяточки прості
Двокриллям розпусти,
Перш ніж на чорному хвості
Новини принести.

БЕЗСМЕРТНИК

Рухомим пунктиром тяжіння небес,
Заманливим клином спокуси
У синю високість  омріяних плес
Стартують оранжеві гуси.

Незвабну оголеність мокрих стропил
Соломою променів зрідка
Притрушує сонце, на згарищі сил
Плекаючи дивну квітку.

Нев’януче сяють кільцем промінним
Блискучі шорсткі пелюстки,
А листя  – найтонших відтінків весни
Дбайливо збережені згустки.

Ясніє алмазом в брунатній руді,
Проте, за законом негласним,
Безсмертником стане він тільки тоді,
Коли його зріжуть дочасно!

Підтятий на злеті  – нетлінний сливе,
Як пісня про землю і воду,
Всю зиму на покуті  сонцем живе
У радості чистої вроди.

На корені ж зріючи, сонячний диск
Занедбує свічення власне.
Вінець розпливається й, втративши блиск,
У сірій буденщині гасне.

Пожухлим  стеблом майже вдвоє зігнувсь,
Руками іржавими смика,  –
То вже не безсмертник, а просто дідусь,
Що ледве дотягує віку.

Та, підняті ним на грунтах крутизни
Із сивого пуху важкого,
У юнім пориві безсмертні сини
Запрагнуть в блакитну дорогу.

ДЕЩО ПРО ШКІЛЬНУ РЕФОРМУ

Хай висвічує лазер реформи
У комп’ютерний рай магістраль, –
Замостивши всі плани та норми,
В шлак облуди не втиснеш мораль..

Глянь: сумління свічкам мерехтливим
В сяйві тім мовби й місця нема.
А без них і в прожекторній зливі
На нещасних чатує пітьма.

Сходять з шляху, бредуть косо – криво,
Заблукавши в собі назавжди…
Просвітительство наше бурхливе,
Чом гірчать твої стиглі плоди?

ЛИСТИ У ВІЧНІСТЬ

Для зручності почну з кінця. (За хронологією 
лист  24.):

«Добридень, шановний Олександре Володими-
ровичу!

Прийміть  щирі вітання з Прилук з нагоди Ново-
го року та Різдва Христового! Повірте, я б ніколи 
не зважилася турбувати Вас, але одержавши (на-
решті!) сигнальний примірник своєї багатостраж-
дальної збірочки «Зелений листопад», я просто не 
могла не подякувати Вам за ті величезні зусилля, 
за ті турботи, яких Ви доклали до її виходу.

Щоправда, вийшла вона в касеті і виявилась 
зовсім не такою, як ми з Вами планували, як мені 
хотілося б її бачити. Редактор М. Василенко (на 
жаль, не знаю його імені та по батькові), навіть не 
порадившись зі мною, взяв два десятки перших-
ліпших (далеко не кращих) віршів, деякі з них вко-
ротив наполовину, скомпонував свавільно  – ото 
і вся збірка. До неї не увійшло й десятої частини 
віршів, котрі ми з Вами готували.

Він навіть не написав мені ні разу  – чи, може, 
це так і годиться, а Ви на посаді редактора були 
приємним винятком, «білою вороною»  – тому й 
не спрацювалися з редакційними  бюрократами?

До нас у Прилуки приїздила Ганна Георгіїв-
на Ігнатенко, заходила до мене у музичну школу, 
то передавала вітання від Вас (звичайно, я розу-
мію, що для «красного слівця», чи то для «подня-
тія духа»).

Живеться мені дуже тяжко, проте писати не ки-
нула.

Кілька разів за цей час писав мені і просив у 
мене віршів редактор обласної «молодіжки», тала-
новитий поет Дмитро Іванов. (Ви його, певно, зна-
єте.) Ото і весь мій друк. Хотілося б знати, де Ви за-
раз працюєте, які Ваші творчі задуми?

Я читала Ваші есе в «Дніпрі» (про Василя Ми-
сика, Григора Тютюнника, Аркадія Казку. – О.Ш.) 
–  чи не пишете Ви роман про долю і творчість Іва-
на Багряного?

Бажаю Вам всього найкращого, ще раз щиро 
дякую за турботу про мої вірші. До побачення. З 
повагою – О. Шульга.»

Збереглася чернетка моєї відповіді, яку наво-
джу тут: 

«Шановна Олено Василівно! Не гнівайтесь. Ва-
шого листа (і різдвяну листівку) одержав. Дякую. 
Але нікому не писав…

Справді, Ви вгадали: працюю над книжкою про 
Івана Багряного.

Ще: готував Конгрес українців  (22 – 23 січня), 
як секретар Оргкомітету. А тепер буде Всесвітній 
Форум українців – у серпні цього ж року.

Це клопоти приємні.
Але вистачає й таких, що виводять із рівноваги. 

Як завше, побут, рідня, суєта суєт і т. д.
Крім того, я лінивий писати листи. Хоч одержу-

вати люблю.
Вітаю з «Зеленим листопадом»! Сердечно. Від 

усієї душі!
Михайло Василенко обіцяв мені показати ще 

відредагований рукопис. Але не показав. (Ма-
буть, щось перешкодило.) Обіцяв дати ще «гаря-

чий» примірник збірки, щоб я перший привітав 
Вас  – і не дав… Ну, що  вдієш. Буває. Може, якби 
я працював там, ближче… А то ж далеченько  – в 
СПУ. (Я на той час перейшов працювати в Спілку 
письменників.) Хоч я весь час йому телефонував, 
нагадував. І про вихід збірки знав…

Чим я  можу Вам допомогти? Може б, надіслали 
свої нові вірші?

Якщо Дмитро Іванов просив надіслати вірші до 
газети, то чому б не зробити цього?

Готуйтесь до вступу в СПУ, хоч Спілка нині пере-
живає кризу.

Одне слово, напишіть.
З найкращими побажаннями – Ол. Шугай.
22.02.92 р.»

Вітання із вступом в СПУ. (За хронологією 18)
«Добридень, шановний Олександре Володими-

ровичу!
Від усього серця я дякую Вам за Ваше щире ві-

тання. Переконана, що ця значна в моєму житті 
подія змогла відбутися винятково лише завдяки 
Вашим титанічним зусиллям. На відстані просто-
ру й часу відчуваю Вашу щиру приязнь, Вашу до-
бру, дружню руку, котра тисла на всі можливі й не-
можливі важелі, аби за будь-яку ціну проштовхну-
ти мене до Спілки, Хоча мої вірші (і Ви це знаєте!) 
за своєю художньою вартістю явно не «дотягують» 
до належного рівня.

А на обласному рівні  – теж, мабуть, не без Ва-
шого впливу – процес проходив таким чином. 
Десь з півроку тому розгортаю я обласну газету і 
з подивом (бо ще й заяви не писала) дізнаюся, що 
мене прийняли до спілки на обл. рівні і рекомен-
дують на Київ. Далі на школу надходить офіцій-
ний лист від шановного С. П. Реп’яха: мені після 
стількох років глухої мовчанки, раптом, на смерть 
перелякавши нашого рідного директора, пропо-
нують у пожежному порядку зібрати  всі необхід-
ні папери і негайно надіслати їх до Чернігова, бо 
вже проголосували.

То з якого б це доброго дива? Чи не Ви свої-
ми  екстрасенсорними пасами (прямо чи опосе-
редковано. Це, звичайно, Оленине перебільшен-
ня. – О.Ш.) повернули хатинку в лісових нетрях до 
хащ і глухого забуття задом, а до мене  – зневаже-
ної всім світом Попелюшки  – передом? Та ще й 
такою блискавичною швидкістю, що навіть заяву 
мусила писати «post  factum»?

Ну, гаразд, досить. Вибачте мені ці дурні жар-
ти. Я глибоко вдячна Вам за Вашу людяність, за  
зворушливу прихильність до мене й моїх віршів, 
на котру ні я, ні вони не заслуговуємо.

Дуже хотілося б поговорити з Вами, почита-
ти свої нові вірші. Якщо будете десь поблизу  – 
обов’язково заїжджайте до нас у Прилуки. Ви, 
певно, працюєте над великим прозовим твором 
про Івана Багряного? Чула Ваші виступи по ра-
діо і TV про нього й Миколу Хвильового. Тож дай 
Вам Бог  творчої наснаги і всіляких гараздів, адже 
жити зараз дуже й дуже тяжко. Про себе я вже 
навіть не кажу – мені, мабуть, долею призначе-
но пройти всі «пекельні кола моральних і фізич-
них випробувань  –  не знаю, чи витримаю. Зичу  
всього найкращого.

 З повагою – О. ШУЛЬГА.»

Олександер ШУГАЙ, 
редактор видавництва «Молодь»  

(1975 – 1986) та відділу поезії  журналу 
«Дніпро» (1986 – 1990).

Художник 
Сергій Бондар

Виповнилося 110 років з дня народження художника, 
живописця і графіка, члена Спілки художників СРСР  Сергія 
Михайловича Бондара (1912 – 1991). Народився в с. Віль-
шана нині Прилуцького району Чернігівської області у се-
лянській родині. Малювати почав ще в ранньому дитинстві. 
Навчався спочатку в земській, а потім у трудовій школі. 

У 1920-х роках родина переїхала до Прилук. Першим учи-
телем був художник М. О. Рутченко. Разом із професором В. 
Масловим брав активну участь у створенні окружного му-
зею в Прилуках. За порадою В. Маслова поїхав до Ленін-
града і вступив до Академії мистецтв. Не закінчив навчан-
ня, через скрутне матеріальне становище. Повернувся до 
Прилук, але через деякий час поїхав на заробітки до Києва. 
Згодом вступив до Асоціації художників України. Навчався 
в приватній студії відомого живописця І. Ф. Селезньова. 

У 1933 р. Бондар переїхав до Ленінграда, продовжив 
навчання в Академії мистецтв, опанував мистецтво літо-
графії. У 1934 р. брав участь у виставці молодих худож-
ників Ленінграда, після якої почалося співробітництво з 
видавництвами. Під час Другої світової війни перебував 
у Алма-Аті в Казакстані, виконав багато автолітографій. 
Неодноразово відвідував Прилуки та подарував музею 
близько 250 своїх робіт.

Прилуцький краєзнавчий музей 
ім. Василя  Маслова

На фото: 
Автопортрет; одна з картин художника.
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Фільм «Вавилон ХХ»

Петро Миколайович Дідович (23.10.1935, с. Голубичі Ріпкинського ра-
йону Чернігівської області – 26.09.2010, Чернігів) – прозаїк, член Націо-
нальної спілки письменників України від 1987. Автор книжок оповідань 
та повістей «Межі пам'яті» (Київ, «Радянський письменник», 1968), «Про-
міжний вузол» (Київ, «Радянський письменник», 1986), «Буття зелене» 
(«Чернігівські обереги», 2002) – Чернігівська обласна літературна пре-
мія імені Михайла Коцюбинського (2003), повісті «Пригоди кота Мурза-
бея» («Чернігівські обереги», 2005), оприлюднених у періодиці роману-
есе «Жар і попіл» (журнал «Дзвін», 2005), міні-повісті «Облуда» (журнал 
«Літературний Чернігів», № 3, 2010), автобіографічної повісті «Кросна 
долі» (уривок у радіожурналі «Сонячні кларнети» 24 травня 2005).

Після армійської служби, яку проходив у Литві та Азербайджані, за-
кінчив 1963 р. історико-філософський факультет Київського державно-

го університету ім.  Т. Шевченка. Кілька років працював науковим співробітником Центрального 
державного історичного архіву у Львові. 1967 переїздить до Чернігова, де працював у державній 
телерадіокомпанії – кореспондентом, редактором, заступником директора, генеральним дирек-
тором. Закінчив трудову діяльність відповідальним секретарем обласної організації Національ-
ної спілки журналістів України.

П. Дідовича, за визначенням доктора філологічних наук, члена Національної спілки письмен-
ників України Олександра Астаф'єва, «відзначаються гостротою сюжету, напруженістю діалогів, 
ліризмом і точністю художніх деталей». 

Оповідання «В дорозі» опубліковане у книжці «Проміжний вузол». У поданому нижче скороче-
ному варіанті оповідання усі дійові особи бачать одне одного вперше і, цілком можливо, востан-
нє. Та це не завадило усім, хто поспішає додому в передноворічний вечір, стати близькими за-
вдяки... прикрій пригоді. Ось що сталося, коли «автобус сіпнувся і спинився».

Вступне слово і підготовка публікації – Олександр Олійник. Відомий чернігівський поет і 
журналіст, постійний автор нашої газети. На обласному радіо він майже 40 років вів літера-
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Петро ДІДОВИЧ

В дорозі
– Приїхали?
– Чуло моє серце – не бачити 

моїм онукам гостинців,– засовав-
ся дідок.

– Не пророкуйте, діду... Доїдем...
– Авжеж, доїдем... Тут і їхати вже 

- менше половини.
Піднімалися, розминали наси-

джені ноги, витягували цигарки, то-
рохтіли сірниками. Дівчина проки-
нулась, усміхнулась:

– Що, перекур?
– Здається, гірше – з мотором 

щось.
– Ще цього бракувало!
Водій уже порпався в моторі.
– Допомогти? – оточили його.
Той з таким виглядом хряснув ка-

потом, що можна було й не питати.
– Приїхали!.. І казав же... Так ні, 

в людей свято, рейс витримай, за-
втра заміним... От тобі й свято!.. Ні 
собі, ні людям...

– А що там?
 Що, що... Підшипник полетів!.. От 

дурень – згодився.
– Та-ак...
Курили мовчки.
Рівна і пряма, як стріла, чорна 

стрічка шосе з обох боків губилася 
в снігах, зникала в лісі. Ні звуку, ні 
вогника.

– Що ж тепер буде?– ні до кого 
не звертаючись, кинула молодичка.

– Може, машина, – мовив хтось 
з надією.

Від шофера не відступались, наче 
він міг чимось зарадити.

– Хоч би до села... подзвонити... 
Може, ще проїде хтось...

– Аякже, хто тепер їздить?..
Мороз добирався до ніг, колов 

щоки. Тупцювали, махали руками. 
І не спускали очей з дороги. Світло 
блимнуло й зникло, промінь шаснув 
по деревах, став виразніший. На-
ближалася машина – від зустрічної 
яка користь, а ждали. Дружно підне-
сли руки. Важко стогнучи, чорним 
привидом пронісся МАЗ.

– З вантажем...
Не встигла влягтись сніжна ку-

рява, як вогники блиснули з іншо-
го боку. Навчені досвідом, стовпи-
лись на дорозі. Машина все ближче 
й ближче – чіткі промені перестри-
бують з кущів на ялини, мацають 
шосе, сліплять нам очі. Скриплять 
гальма й одразу:

–Якого біса! – з кабіни.– І так 
спізнююсь.

– Віцзьми одного.
– Куди? На шию?
– Слухай, голубе, хоч до села, по-

дзвонити.
– Та права ж відберуть...

– Та хто тепер побачить! В таку 
пору... Візьми...–кричали ледь не 
хором.

Відкрив дверцята:
– Одкохав фігуру. Був би кузов 

вільний, я б тебе туди загнав.
– Та якось буде...- Вмощувався 

наш водій.
– Авжеж буде...Коли права від-

беруть.
Машин більше не було. Зате мо-

роз узявсь по-справжньому. Ав-
тобус миттю вихолов, вікна обсія-
ла паморозь. Салон став лункий і 
незатишний. Ноги самі витанцьо-
вують по підлозі. Я раджу дівчині 
роззутись і вгорнути ноги в пальто. 
Вона запевняє, що не холодно, – го-
лос тремтить, обличчя загострилось 
і витягнулось.

Дідусь, що настовбурчився через 
прохід, виглядає з-за коміра:

– Ти, дочко, ось що...– Він нахи-
ляється і довго порпається в затис-
нутому межи ногами мішку. Нарешті 
випрямляється й простягає новень-
кі, перев'язані мотузком валянки.

– Ой ні, що ви, що ви!.. Мені не хо-
лодно.

Я поцікавився розміром.
– Якраз підійдуть. Онуці везу.
Дівчина сперечається і ховає 

руки.
– Соромиться чи що? – встряє 

молодичка.
Дівчина скоряється спільному на-

тиску.
– Вже б і погрітись час,– з хрус-

котом позіхає хтось іззаду.
– Ранувато,– бурчить полковник. 

І, зиркнувши на годинник, оберта-
ється до мене: – Сержанте, чи не 
маєте ножика?

Все прийшло в рух, як по команді 
– заклацали замки портфелів, за-
шелестів папір. Навіть дівчина по-
лізла в сумочку. Я не встиг ще роз-
пакувати валізку, як полковників 
сусіда гучно потягнув носом пові-
тря:

- Що я чую... Запахи півдня!
Простягаю йому рожево-соняч-

ного мандарина.
– Аромат... – стогне вірменин. – 

Ех, життя, їй-богу, кину все й махну 
додому.

– У відпустку? – цікавиться пол-
ковник.

– Так точно, товаришу...
– Киньте, не на службі ж... Може, 

у вас і склянка знайдеться?
– Питайте у відряджених, чолові-

че, у них все є, – вірменин відкручує 
кришку термоса.

Дідок порився у мішку, підніс до 
очей півлітру.

– О-о, онукам подарунки,– вихо-
пилася молодичка.

– Баба – баба й є. Що вона розу-
міє? Онукам само собою. – Він по-
брязкотів чимось і видобув з полот-
няної ганчірки добрий шмат сала. – 
Солдате, а подай-но мені свого но-
жика!

Ззаду вже хтось проголошував:
– За наступаючий.
На колінах і в мене, і в дівчини 

з'явилися хліб, сало, ковбаса. Я міг 
віддячитись лише мандаринами.

– Що ж, сержанте, за тих, як ка-
жуть, хто в морі, – одним духом ви-
пив полковник.

Вірменин довго нюхав, цмокав 
губами, питався:

– Це який?
– Вірменський, – сміявся пол-

ковник.
– Та швидше, чоловіче, чарку три-

маєш, – підганяв дідусь.
Коли черга дійшла до мене, дівчи-

на зморщилась.
– За ваш екзамен!
Вона пити не хотіла:
– Що ви, що ви! Це ж міцне... І ба-

гато ж як...
– Пий, доньцю, не журись, – під-

моргнув із-за коміра дідусь.
Випила й молодичка, хоч і про-

довжувала «про цих мужчин... пи-
яків».

Ми з дівчиною вийшли з автобу-
са. У ліс уже вела стежка. Під вели-
чезною старою ялиною, що стояла 
на самоті, хлопці розклали вогни-
ще.

– Танці, – репетували дівчата, 
пориваючись до вогню.

Я схопив свою сусідку на руки й 
поніс через замети до ялини. Вона 
пручалась і виривалася.

– І нас, і нас, – кричали ті, що в 
джинсах. Їх перенесли без мене.

Бриніла гітара, тріщало вогнище, 
високо здіймались іскри. Пішов сніг 
–  повільний, лапатий –  саме той, 
що малюють на святкових листів-
ках. Сніжинки танули, не досягши 
вогню, їм назустріч летіли іскри.

Автобус прибув о пів на третю. Зі 
сміхом і галасом переносили в ньо-
го речі.

–Е-е, та ви, я бачу, часу не гаяли, 
– жартував водій.

 – Ми й для вас лишили, – заспо-
коїв його дідусь.

... Автобус мчав порожньою до-
рогою, світло фар вихоплювало ме-
тушливі сніжинки. Збудження вже 
минуло, гамір ущух. Люда спала, 
схилившись на моє плече. Книжка 
впала на підлогу – треба було під-
няти, та я боявся ворухнутись.

Історія у творчості 
Леоніда Могучова

Леонід Борисович Могучов  на-
малював тисячі робіт та ескізів ар-
хітектурних пам’яток: церков, ма-
єтків, вітряків, фортець. Значна 
частина творів втрачена. Він наро-
дився 24 квітня 1925 року. Він був 
десятою дитиною в багатодітній 
родині працівників Чернігівського 
драматичного театру.

З дитячих років почав робити за-
мальовки, основною темою яких ста-
ло рідне місто Чернігів, його архітек-
тура.

Здобути професійну освіту худож-
ника завадила війна. Після звільнен-
ня міста 18-річний Леонід у вересні 
1943 року пішов на фронт. Звільняв 
Україну, Білорусію, Прибалтику, Поль-
щу. Отримав важкі поранення, конту-
зію. Інвалід війни, Могучов був наго-
роджений орденами й медалями.

Демобілізувався Леонід Борисо-
вич у 1949-му. 1951 року закінчив 
Центральну військово-морську шко-
лу в місті Хімки. У 1953-му — перший 
курс Одеського художнього училища, 
але через матеріальну скруту зали-
шив навчання й повернувся в рідний 
Чернігів.

Займався художнім оформленням, 
ілюстрацією книг. 18 років керував 
образотворчою студією при будинку 
піонерів та школярів. Очолював мор-
ський клуб ДТСААФ, передаючи чер-
нігівським хлопчакам навички й до-
свід професійного моряка.

Невтомний трудівник, оптиміст-ро-
мантик, любитель подорожувати піш-
ки й на велосипеді, з дорожнім моль-
бертом у руках Леонід Борисович по-
бував на Кавказі, в Білорусії, Росії. 
Багато подорожував рідною Черні-
гівщиною, по Закарпаттю, Буковині, 
Поділлю та інших регіонах України. 
Він створив понад 10 000 робіт: кар-
тин, малюнків архітектурних та істо-
ричних пам’яток.

Із творчістю талановитого худож-
ника-аквареліста вперше глядачі 
ознайомилися 1953 року. Відтоді від-

булося понад 500 персональних ви-
ставок художника в містах України, 
Росії, Білорусі, Канади.

У 1993 – 1994 роках з циклом ро-
біт «Духовна спадщина України» під 
патронатом Посольства України в Ка-
наді, Української православної церк-
ви Київського патріархату, Україн-
ського товариства охорони пам’яток 
історії та культури художник відвідав 
Канаду. У 22 найбільших містах відбу-
лися його 44 персональні виставки.

Одноголосним рішенням членів 
Асо ціації художників-акварелістів 
Ка нади і США Леонід Борисович Мо-
гучов був прийнятий у почесні члени 
Асоціації.

Грошей у нього ніколи не було, він 
щедро ділився плодами свого талан-
ту. Власні роботи не продавав прин-
ципово, тільки дарував. Вважав, що 
дар художника, наданий йому Богом, 
не продається і не купується.

Автор обрамляв свої роботи влас-
норуч. Малюнки храмів, які переста-
ли існувати, оформляв у рами чорно-
го кольору, храмів, які збереглися, 
але вимагали термінового ремонту, 
— в яскраві жовті рами. Таким спо-
собом Могучов висловлював свій 
протест проти бездіяльності вла-
ди, привертав увагу до збереження 
пам’яток архітектури та історії.

Під час своїх виставок збирав гро-
ші на реставрацію храмів Чернігова. 
Леонід Борисович передав понад 20 
тисяч доларів на відновлення черні-
гівських храмів Параскеви П’ятниці 
та Михайла і Федора.

Останні роки життя відомий худож-
ник, інвалід, ветеран війни, Почес-
ний член Асоціації художників-аква-
релістів Канади і США доживав у рід-
ному місті. У крихітній двокімнатній 
квартирці-прибудові, без нормаль-
них меблів, посуду, побутової техніки, 
води і будь-яких вигод. До останньо-
го дня доглядав за незрячою пара-
лізованою дружиною. Щоб вижити, 
обробляв невеликий шматочок зем-
лі, вирощував цибулю, огірки, помі-
дори, картоплю. Вечорами займався 
улюбленою справою, три-чотири ма-
люнки на день — обов’язково.

Помер Леонід Могучов 8 травня 
2014 року. Похований у Чернігові на 
міському кладовищі.

Картини Леоніда Борисовича Мо-
гучова зберігаються в музеях Укра-
їни, приватних колекціях Канади, 
США, Великобританії, України, Росії, 
Білорусі, інших країн Європи.

Українська православна церква Пресвятої Богородиці 
у м. Калгарі, Канада. 1994 р. 

Миколаївська церква у 
м. Новгород-Сіверський. 1970 р.
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«Кар’єра Никодима Дизми» – популярний 
польський роман і серіал

Продовжую знайомити читачів з 
літературою і мистецтвом Польщі. 
Сьогодні представлю роман Тадеуша 
Доленга-Мостовича «Карє’ра Нико-
дима Дизми» і знятий по ньому теле-
візійний серіал. 

Перед цим варто згадати про  дво-
серійний  фільм «Знахар», дуже по-
пулярний у нас на початку 80-х. 
Фільм  1982 року, який зняв видат-
ний польський режисер Ян  Гофман.  
Був екранізований теж роман мало 
відомого у нас польського письмен-
ника міжвоєнного десятиліття Тадеу-
ша Доленга-Мостовича. Втім, у Поль-
щі письменника читали завжди, і ще 
у 1937 році цей  роман був екрані-
зований. Отже, спершу про письмен-
ника. 

Тадеуш Доленга-Мостович 
(10.08.1898, Окуневе (нині  Вітеб-
ська область Білорусі) – 22.09.1939, 
м. Кути, Польща) Батько Стефан 
Мостович, юрист за фахом, орен-
дував маєток, де вів зразкове гос-
подарство. Спогади про дитинство, 
яке минуло в атмосфері добробуту 
і спокою, і про середовище в яко-
му жила місцева шляхта, лежать в 
основі багатьох повістей  і романів 
Доленга-Мостовича. 

Тадеуш навчався у Віленській гім-
назії, яку закінчив 1915 року. Всту-
пив до Київського університету на 
юридичне відділення, брав участь 
у польській воєнній організації. Під 
час громадянської війни і розпаду 
Російської імперії Окуневе опинило-
ся за межами Польщі, і родина виру-
шила на батьківщину. 

1918 року Тадеуш Мостович всту-
пив добровольцем до лав польської 
армії, де служив до 1922 року. Від-
тоді жив у Варшаві. Упродовж 1922 
–1926 років співробітник, а потім 
редактор газети «Rzecz Pospolita», 
починає літературну творчість. Від 
1925 року на сторінках цієї газети 
з'являються його  статті і фейлетони.  
Того ж року з'являються і перші опо-
відання.

Під час Другої світової війни був 
мобілізований як офіцер захищати 
польсько-румунський кордон по ріці 

Черемош (м. Кути). Був застрелений 
радянськими військовими.

Велику популярність  автору при-
ніс роман «Кар'єра Никодима Дизми» 
– гостра сатира на суспільно-полі-
тичне життя. Від 1932 року  Доленга-
Мостович пише зазвичай 2 романи 
на рік. Інші твори – «Чеки без спла-
ти», «Прокурор Аліція Горн», «Брати 
Дальч і Ко» (1933), «Світ пані Мали-
новської» (1934).  «Знахар» (1937),  
«Професор Вільчур» *продовження 
роману «Знахар»), «Щоденник пані 
Ганки» (1939). Більшість з них мають 
добре спланований, напружений сю-
жет. 

Від 1934 співпрацює з кінемато-
графом. До 1939 року з 16-ти  його 
творів 8 було екранізовано.

Після Другої Світової війни твори 
письменника були піддані забуттю 
через політичні обставини,  й інтерес 
до його творчості відновився лише 
після 1956 року.  1978 року Тадеуша 
Доленга-Мостовича було перепохо-
вано у Варшаві. 

Роман «Кар`єра Никодима Диз-
ми», один з найбільш популярних у 
письменника, у 1980 екранізова-
но не вперше. Це було ще до війни. 
Потім була екранізація у 1958 році. 
Але серіал Польського телебачення 
1980 року, звичайно, найпотужні-
ший. 7-серійний фільм практично по-
вністю і точно відтворює роман. Ре-

жисери Ян Рибковскі і Марек Новіц-
ки. Час дії – Польща другої половини  
20-х років. Перші роки відродженої 
після більш як століття бездержав-
ності Речі Посполитої. Ледве заліко-
вано рани 4-річної Світової війни. В 
країні та й у світі економічна криза. 
Місце дії –  переважно Варшава, але 
також маєток Куніцкого, підприємця 
і афериста в лісовому і зерновому 
промислі. 

Одразу варто сказати про розкіш-
ні зйомки, кольорову гамму, непо-
вторну музику того часу, яку викону-
ють вуличні гурти, а також точно від-
творені пісні і танці у варшавських  
кав`ярнях  для простого люду і роз-
кішних  столичних кабаре для бага-
тих і чиновних. 

В центрі сюжету – супер аферист 
Никодим Дизма. Звичайний пошто-
вий службовець, він примчав до Вар-
шави з провінції, як і багацько інших,  
у пошуках удачі. Але натомість – самі 
злидні. І лише випадкове,  фантасма-
горичне потрапляння за знайденим 
чужим запрошенням на урядовий 
банкет, вдягши останню цінність – 
фрак, раптом змінює його долю.

Цей польський Остап Бендер, 
прав да, на відміну від радянського, 
котрий воліє «не світитися», виявляє 
чудеса нахабності, цинізму, і швид-
ко пробирається вгору службовими 
щаб лями, аж до високих державних 
посад. Не забуваючи про гроші. 

Можна б сказати, що це  фільм од-
ного актора, хоч тут ціле гроно чудо-
вих виконавців. Але все ж, це бене-

фіс виконавця ролі Дизми. І це Ро-
ман Вільгельмі. Він відомий нашим 
глядачам  по ролі командира танку в  
культовому польському серіалі «Чо-
тири танкісти і пес». І ще багато грав 
на сцені і в кіно.  Скажімо, у знято-
му в ті ж роки чудовому серіалі «Ляль-
ка», за культовим романом Болєсла-
ва Пруса. Тут актор теж грає аферис-
та на кшталт Дизми. Дуже шкода, що  
Роман Вільгельмі помер від тяжкої 
хвороби, коли йому було всього за 
50. 

В ролі Куніцкого, котрий спершу 
пригрів Дизму для своїх цілей, а по-
тім був ним обібраний,  ще один ві-
домий  польський актор Броніслав 
Павлік. Він чудово зіграв одну з го-
ловних ролей і у згаданому  серіалі  
«Лялька». 

Чудові жіночі ролі. Друга дружи-
на Куніцкого, набагато молодша від 
нього Ніна – донька графа, муси-
ла вийти за багатія і афериста, щоб 
врятувати від боргів батька. Її грає 
чарівна Гражина Барщевська, яка й 
зараз  працює в кіно і театрі. 

Доньку Куніцкого Марисю грає 
відома польська акторка і співач-
ка Ізабелла Трояновска. Обидві – 
просто красуні. До речі, за сюже-
том, обидві їхні героїні опиняються 
в ліжку з Дизмою, почергово, звіс-
но. А Ніна потім стає його дружи-
ною. Та навіть в ролі простої вар-
шавської дівчини Маньки, котру 
злидні штовхають на панель, теж 
красуня Ганна Голянко.

Еротики, правда, цнотливої, у се-
ріалі вистачає. Чого варті дві сце-

ни  модних в ті роки «містерій», еро-
тичних дійств, за участю нудьгуючих 
дружин високопосадовців, серед 
яких  княгиня, графиня, дружина  мі-
ністра. 

 …Читаю численні коментарі під 
відео серій в Ютубі. «Фільм знято у 
1980 році, майже через 60 років піс-
ля тих подій, а  мало що змінилися». 
«Таких аферистів Дизм вистачає і за-
раз», написано в одному з комента-
рів, з уточненням, що «зараз» – це  
про  комуністичну Польщу 80-х. А ось 
і коментарі, де говориться, що й ще 
через 40 років, тобто сьогодні, через 
100 років після описаного, Дизм теж 
вистачає.  Що правда – то правда. І у 
Польщі, і у нас.

Фільм  в Інтернеті, на Ютубі, в  
оригіналі, тобто польською мовою. 
Але можна подивитися й тим, хто 
нею не володіє. Хто хоч трохи знає 
чи вивчає – подивитися  тим паче. 
А багато що в чудовому серіалі зро-
зуміле й без слів. Особливо якщо 
перед цим ви прочитаєте книжку, 
що дуже раджу. 

Петро АНТОНЕНКО

Посилання на фільм у Ютубі (пер-
ша серія, і далі відкривайте наступ-
ні):
https://youtu.be/kNYr1w3Itmg?list=T
LPQMjcwNDIwMjFRrFv0MKbiGQ

Kariera Nikodema Dyzmy - odc. 1Гражина Барщевська

Роман Вільгельмі

Броніслав Павлік

Ізабелла Трояновска

Агата Крісті і її знаменитий роман «Десять негренят»
Королева світового  детекти-

ву, англійська письменниця Ага-
та Крісті (1890 – 1976)  написа-
ла десятки захоплюючих романів, 
а також п`єси,  оповідання цьо-
го популярного жанру. А одним з 
кращих романів, на думку і самої 
авторки, і читачів, є «Десять не-
гренят» (1939 р.).

Дія відбувається в Англії 30-х ро-
ків, на невеликому, скелястому, 
безлюдному острові,  відділеному 
від узбережжя кількома кілометра-
ми моря. Тут зібралися 10 чоловік: 
8 гостей, туристів,  і подружжя слуг. 

Гостей запросив власник острова, 
таємничий «містер Оуен», доволі за-
гадковими листами. І ось у перший 
же вечір, під час вечері у вітальні, 
голос на грамплатівці звинувачує 
всіх 10-х присутніх у злочинах. 

Річ у тім,  що загадковий «Оуен», а 
ним могла виявитися і жінка, адже 
тут 7 чоловіків і 3 жінки,  а інтри-
га роману тримається до кінця, це 
психічно неврівноважена людина, 
одержима манією «встановлення 
справедливості» і покарання ви-
нних. Оуен зібрав на всіх присутніх 
компрометуючі їх факти, про більші 

чи менші їхні злочини, що призвели 
до загибелі людей,  але які з тих чи 
інших причин виявилися не покара-
ними. Так буває в юриспруденції. 
Себе Оуен також звинувачує в по-
дібному злочині. Причому, Оуен не 
лише самотужки провів таке «слід-
ство», встановив вину кожного, а й 
виніс кожному вирок: вищий засіб 
покарання – смертну кару. І вико-
нати вирок теж взявся сам, тобто  
вбити цих  9-х людей. Але у фіналі 
– і самого себе, зазначивши,  що 
найвище правосуддя – судити са-
мого себе. 

Всі присутні дійсно колись вчи-
нили ті дії. Парадоксально, що сам 
Оуен не був винний у смерті люди-
ни, але вважав, що винен,  а прав-
да випливла вже після його само-
губства. Інші ж персонажі, тут же, 
за першою вечерею, категорично 
заперечують свою вину, в крайньо-
му разі, пригадуючи ті ситуації, за-
являють,  що не були винні в заги-
белі  названих людей. 

Втім, перша розплата настала тут  
же: один з гостей, випивши щось з 
келиха,  падає мертвим. Отруєння. 

Гості шоковані. Тим паче,  роз-
повіді кожного про його запро-
шення засвідчили багато дивного. 
Приходять до висновку: на острів 
їх зібрав маніяк.  Треба тікати вже 
завтра. Але не встигають. Човен, 
який їх сюди привіз, так і не прибув 

вранці,  як зазвичай. Причиною ви-
знали шторм на морі, а насправді 
це теж був план Оуена: не дати ні-
кому  врятуватися. 

І ось всі 10 людей гинуть одне за 
одним, загадковими смертями, з ін-
тервалом у кілька годин. За три дні 
нікого не залишилося. І чим менше 
людей залишається живими,  тим 
більше все пронизане  страшними 
підозрами,  адже більше на остро-
ві нікого нема,  а маніяк Оуен – це 
один з присутніх. 

Доля, відповідальність за свої 
вчинки, юридична чи бодай мо-
ральна, життя з тягарем вчиненого 
– всі ці глибокі і вічні філософські 
теми піднімає знаменита книга. 

Пропонуємо читачам невели-
кий тест на знання класики детек-
тиву. Якщо хтось ще не читав зна-
менитий роман,  всіляко радимо. 
Поки що  можете скористатися його 
екранізацією. Взагалі роман екра-
нізували аж 8 разів, починаючи 
ще з американського фільму 1945 
року. Але нашим читачам, очевид-
но, добре відомий радянський дво-
серійний фільм, знятий режисером 
Станіславом Говорухіним у 1987 
році. Фільм  не лише має ту ж на-
зву «Десять негренят», але, на від-
міну від деяких надто вільних екра-
нізацій «за мотивами твору», доволі 
точно відтворює сюжет роману. На 
фото якраз кадр з цього фільму. 

Отже,  завдання таке: в якій по-
слідовності гинули персонажі рома-
ну? Відповідь в наступному,  остан-
ньому абзаці, даному переверну-
тим догори шрифтом. Але не поспі-
шайте до підказки, спробуйте дати 
вірну відповідь. А персонажі гинули 
ось в якій послідовності.

1. Ентоні Марстен. 2. Міссіс 
Етель Роджерс, дружина дворець-
кого. 3. Генерал Джон Макартур. 
4. Дворецький Томас Роджер. 5. 
Місс Емілі Брент. 6. Лікар  Едуард 
Армстронг. 7. Приватний детектив 
Вільям Блор. 8. Капітан Філіп Лам-
берт. Його застрелила з викраде-
ного його ж пістолета Віра Клей-
торн. На цей момент вони вважа-
ли, що на острові їх залишилося 
лише двоє, адже не знали, що суд-
дя Уоргрейв насправді  інсценував 
своє самогубство. Отже, і Віра, і Фі-
ліп , знаючи кожен про себе,  що 
вони не вбивці,  вважали вбивцею 
одне одного. Філіпа,  сміливого 
авантюриста, це не бентежило. На 
відміну від Віри, яка першою вирі-
шила вчинити «правосуддя» і вряту-
ватися. 9. Віра Клейторн. Доведе-
на до нервового зриву, повісилася 
у своїй кімнаті. 10. Відставний суд-
дя Лоуренс Уоргрейв. Саме він і є 
таємничий «Оуен». Вбивши 7 чоло-
вік,  довів до загибелі ще двох. І за-
стрелився сам. 
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Яніна Іпохорська: 
афоризми

Яніна Іпохо́рська – поль-
ська художниця, журналіст-
ка, письменниця та перекла-
дачка, авторка великої кіль-
кості відомих афоризмів.
Навчалася у Львівському уні-
верситеті. Також – в Акаде мії 
образотворчих мистецтв, 
Варшава.

Наша газета веде цей просвітницький проект, матеріали для якого беруться з од-
нойменного сайту, його адреса: http://www.uaestrada.org/

Чернігівський 
культурно-мистецький

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

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

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

ІCQ: 605-110-856

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

Чернігівська міська організація
Суспільної служби Світового 

конгресу українців
Види послуг: соціальний патро-

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

Тел. (063) 236-18-03.

НАША ГАЗЕТА – 
НА САЙТІ В ІНТЕРНЕТІ 

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

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

Всі публікації й ілюстрації можете 
легко скопіювати. 

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

Газета виходить за сприяння 
Товариства Української Мови (США) 

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

Фундації – Олексій Коновал).

Золотий фонд української естради

Богдан Весоловський: 
класик міжвоєнної української естради

17 грудня 1971, Монреаль) – 
популярний український пісняр, 
композитор, акордеоніст. Увій-
шов в історію як непереверше-
ний композитор легкого жанру.

Після Першої світової війни ро-
дина переїхала до Стрия. На-
вчався на юридичному факуль-
теті Львівського університету та у 
Вищому музичному інституті іме-
ні Миколи Лисенка. Також закін-
чив Консульську академію у Відні. 
Знав кілька іноземних мов.

Уже перші музичні твори прине-
сли Богданові Весоловському сла-
ву. У 1930-х роках разом зі скри-
палем Леонідом Яблонським (Яб-
цьом) і акордеоністом Анатолем 
Кос-Анатольським входив до скла-
ду популярної на той час молодіж-
ної «Джаз-капели Яблонського» 
(«Ябцьо-Джаз»; солісткою була 
Ірина Яросевич). Джаз-капела ма-
ла неабиякий успіх на вечірках 
львівської молоді міжвоєнного пе-
ріоду, зокрема на корпоративних 
балах. 

Здобувши освіту, у грудні 1938 
року Весоловський виїхав до За-
карпаття для участі в розбудові 
Карпатської України. Після пораз-
ки карпатських січовиків емігру-
вав до Відня, де згодом побрався 
з Оленою Залізняк.

У роки війни у подружжя Весо-
ловських народилися двоє синів. 
1949 року за допомогою україн-
ської громади Канади сім'я пере-
селилася до цієї країни. Решту 
життя працював в українській ре-
дакції Міжнародного канадського 
радіо в Монреалі.

Наприкінці 1960-х років йому до-
зволили за канадсько-радянським 
обміном відвідати Україну. Тоді він 
побував у Львові, зустрівся зі своїм 
родичем Остапом Охримовичем, 
побував на могилі Тараса Шев-
ченка у Каневі. Повернувшись до 
Канади,  помер 17 грудня 1971 р. 

Через 20 років дружина виконала 
його заповіт – урну з прахом Бог-
дана Весоловського поховали у 
Стрию в родинному гробівці.

У післявоєнні роки у Канаді були 
випущені платівки з піснями Весо-
ловського.

В Україні також виконували його 
пісні, але як твори «невідомого ав-
тора».

1998 року вийшов диск із запи-
сом 15 пісень Б. Весоловського у 
виконанні співака Остапа Зорича..

У 2001 році за участі дружи-
ни композитора Олени Весолов-
ської (Залізняк) була видана пер-
ша збірка пісень Весоловського, 
до якої увійшло 56 творів. 

Наступний крок у поверненні 
творчої спадщини Весоловського 
до України зробив Олег Скрипка, 
який на основі знайдених в Торон-
то музичних матеріалів композито-
ра записав два альбоми «Серце у 
мене вразливе…» (2009) і «Жор-
жина» (2011).

…30-ті роки! Тоді всім здавало-
ся, що людство досягло апогею 
свого технічного і духовного роз-
витку. Молоді, що вчилася у ви-
щих школах і мріяла своєю пра-
цею прислужитися народу, це до-
давало сил і впевненості. Таким 
же впевненим у собі був і автор 
пісні 22-річний студент Богдан Ве-
соловський. Вже перші компози-
торські напрацювання принесли 
Богданові славу. Його впізнавали 
на вулицях, називаючи при цьому 
створені ним пісні, що повселюдно 
співалися: «Прийде ще час», «Ти 
і твої чорні очі», «Усміх твій таєм-
ничий». 

Ансамбль «Ябцьо-Джаз». 
Львів, 30-ті роки.

Де б не жив, і де б не працю-
вав Богдан Весоловський, змістом 
його життя була музика. Він органі-
зовував оркестри, сам брав участь 
у них як акордеоніст, піаніст, спі-
вак; видавав ноти і займався грам-
записом власних творів. І писав 
пісні. Пісні, пісні, пісні…

За словами пісняра, безпосе-
реднім поштовхом, який виявив 
його композиторський хист, було 

те, що бракувало української роз-
важальної музики. На той час до-
мінувала польська музика. Конку-
рувати з нею можна було тільки 
якістю.

Пісенна спадщина композитора 
нараховує понад 100 творів. У пер-
шому періоді творчості вони напи-
сані, в основному, за еталоном то-
гочасної західної естрадної музи-
ки, в манері, якою він почав писа-
ти ще у Львові. Танцювальні ритми 
танґо, фокстроту, легкого вальсу 
були тут домінуючими. Змістом 
вір шових текстів цих пісень була 
переважно любовна лірика. Та ба-
гатий внутрішній світ композито-
ра, рівно як і обставини, в яких він 
опинився, спричинилися до того, 
що деякі пісні набували яскравого 
громадянського звучання: «Лети, 
тужлива пісне» – своєрідний гимн 
української повоєнної еміґрації в 
Канаді,  «Чар карпатських гір».

Багато пісень написав компо-
зитор на тексти українських пое-
тів з материкової України. Ці піс-
ні створювалися у той час, коли 
Б. Весоловський працював голо-
вним редактором української ре-
дакції Канадського радіо. Особли-
во припали йому до вподоби вірші 
Володимира Сосюри. 

Пісенний доробок Богдана Ве-
соловського, хоч і в неповному об-
сязі, але ніколи не покидав Украї-
ни. Лунали вони зрідка і зі сцени, 
але при цьому, правда, прізвище 
автора через відомі політичні об-
ставини не називалося. Це можна 
було спостерігати і в 50-х, і в 60-х, 
і навіть у 70-х роках. Але голосно 
заявка на відродження творчос-
ті та імені Богдана Весоловського 
пролунала лише в другій половині 
80-х років.

Високоерудованому і товарись-
кому Богданові Весоловському 
не бракувало на життєвій доро-
зі добрих друзів. Але найвіддані-
шим його приятелем, однодумцем 
і натхненником була дружина пані 
Олена з Охримовичів, яка, прожи-
ваючи і надалі в канадському міс-
ті Монреалі, була  берегинею піс-
ні композитора і пам’яті про нього. 
З особливою вдячністю належить 
назвати і подружжя з Чікаго (США) 
п.п. Орисю та Бориса Антонови-
чів, які, відчуваючи любов до твор-
чості свого краянина і вболіваючи 
за долю української культури, пе-
ретворили задуми пошановувачів 
спадщини композитора у завер-
шену реальність друкованої акції.

Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ

Прийде ще час

Ще раз поглянути на тебе,
З тобою стрінутись ще раз,
У вечір, як зірки засяють в небі,
В осінній вечір, як тільки день погас.

Ще раз піти, удвох з тобою,
За руки взявшись, як колись,
В гаях стежками осінню сумною,
Де перший раз ми давно зійшлись...

Приспів:
Прийде ще час коли затужиш ти за мною,
Прийде ще час, коли згадаєш наші дні,
Може тоді любов ти зрозумієш мою,
І може за ту любов вдячна будеш мені.

Поглянути у твої очі,
І слухати слова твої,
У сяйві місяця літньої ночі
Послухать ще як співають солов'ї.

Одна з пісень Богдана Весоловського, на його ж слова.
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термін, починаючи з доставки 
га зе ти читачам з кожного на-
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Долучайте нових читачів. 
Про читавши газету, покажіть 
її друзям, знайомим, колегам, 
запропонуйте також перед пла-
тити.

Засновником і редактором 
газе ти, як і газети «Струна», є 
Петро Антоненко.

«Світ-інфо»  – цікава газета 
для кожного з вас!

Що неможливо приховати, хоч 
би припудрюй.

Жінка перемагає, як реклама: 
повторюючи те саме.

Я люблю і кохана. На жаль, це 
не одна і та сама людина.

Щасливому випадку потрібно 
допомогти, якщо вже вдалося 
його організувати.

Розумні люди знають, що мож-
на вірити лише половині того, 
що нам кажуть. Але тільки дуже 
розумні знають, якій саме поло-
вині.

Не знаю, скільки їй років, але 
вона виглядає старшою.

Купуйте собаку: це єдиний 
спосіб купити любов  за гроші.

Для мене гроші – ніщо, був би 
чоловік веселий. Але як же він 
буде веселим без грошей? 

У житті чоловіка є два періо-
ди, коли він зовсім не розуміє жін-
ку: до весілля та після.

У певному віці чоловікові вже 
важко під'їжджати до дівчат піш-
ки.

В автобусі завжди повно 
місць, якщо він іде у зворотний 
для тебе бік.

Найбільший вплив на людство 
зробили книги, яких майже ніхто 
не читав.

Немає великих пристрастей 
без фінансових труднощів.

Жінці завжди треба трохи 
більше, ніж заробляє її чоловік.

Хороший оратор може гово-
рити на найдрібнішу тему, жінці 
тема взагалі не потрібна.

Рівень життя – те, вище чого  
хотілося б жити.

Сльози не залишають плям.
Доля не дарує, а лише позичає.
Погляд однієї жінки на іншу на-

гадує контроль багажу на мит-
ниці.

Романи я читаю з середини, 
щоб було вдвічі цікавіше: як це 
скінчиться і як це могло поча-
тися.

Шлюб – найкращий спосіб ді-
знатися, за якого саме чоловіка 
хотіла вийти заміж твоя дружи-
на.

Дівчина має знати все. Але 
вже нічого понад це.


