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Музеї і заповідники Чернігівщини

Є. Гуцало

Патріотична програма театру ім. Т. Шевченка

Розташована у парку-пам'ятці са-
дово-паркового мистецтва «Лизогу-
бівський парк» на території історичної 
садиби XVIII – XIX століть. Архітек-
турні та історичні пам'ятки, скульпту-
ри пов'язані з козацько-старшинським 
родом Лизогубів, Тарасом Шевчен-
ком, Леонідом Глібовим, Іллею Шра-
гом, Андрієм Казкою та цілим сузір'ям 
українських художників. Зберігся голо-
вний будинок панського маєтку.

У залах садиби –  виставки, прово-
дяться екскурсії садибою та містечком 
Седнів. Відбувається всеукраїнське  
літературно-мистецьке свято «Сед-
нівська осінь».

Адреса: Чернігівський р-н, смт Сед-
нів, вул. Шевченка, 28. 

Телефон: (098) 43-87-598. 
Е-мейл: lugt@ukr.net
Сайт: https://bit.ly/2y7jIV

Чернігівський обласний му-
зично-драматичний театр ім. 
Шевченка  підготував патріо-
тичну театралізовану програ-
му. Її показано 27 серпня. Тим, 
хто не побачив програму  в 
залі  театру, є можливість пе-
реглянути  програму в Інтер-
неті за адресою: 
h t tps : / /www.youtube.com/
watch?v=itsyYIpjeQg

До концертної програми 
були включені народні і автор-
ські українські пісні у виконан-
ні засл.артиста України Едуар-
да Брагіди, вокалістів Вален-
тина Коріня і Альберта Лука-

шова, жіночого тріо у складі 
засл. артистки України Окса-
ни Гребенюк, Світлани Бойко, 
Олени Сєроштанової.

Енергійно й завзято прозву-
чали сучасні пісенні твори у 
виконанні творчої молоді те-
атру (Євген Бондар, Микола 
Лемешко, Олександр Манас-
тирський, Павло Дубовий, Ми-
кола Бичук, Роман Заєць).

Проникливо-емоційними 
були хореографічні композиції 
на мелодії «Чуєш, брате мій», 
«Ти дочекайся мене», «Ой, у 
лузі червона калина» та інші 
(у виконанні артистів балету 

Віталіни Брагіди, Вадима Ки-
рильченка, Дмитра Лойченка, 
Анастасії Сальникової, Анто-
ніни Сидоренко).

Виступили і  запрошені 
учасники:  народна артистка 
України Марина Гончаренко, 
дуету бандури і гітари  – Тетя-
ни і В’ячеслава Петриків, ви-
хованці хореографічної студії 
«Бродвей»..

Сергій Пунтус прочитав  
«Молитву» за всіх загиблих, 
всіх захисників України. Хви-
люючим було спільне вико-
нання твору «Боже, великий 
єдиний».

Фінальним акордом  стало  
виконання усім творчим скла-
дом театру пісенної компози-
ції «Заспіваймо пісню за Укра-
їну!»

Ведучі – народний артист 
України Валентин Судак і за-
служена артистка України На-
талія Максименко – привітали 
присутніх з величним святом 
Незалежності.

Пісківський історико-меморіальний 
музей Павла Тичини

У центрі с. Піски колишнього  Бо-
бровицького району, де народився ви-
датний поет. Експозиція складається 
із двох відділів –  історичного та ме-
моріального. Історичний відділ розмі-
щується в кількох  залах. Перший при-
свячений флорі й фауні Бобровицько-
го краю. У другому експонуються тим-
часові виставки. Третій розповідає 
про культуру і побут села. Тут можна 
побачити сільськогосподарські зна-
ряддя праці кінця ХІХ – початку ХХ ст., 
вироби народних майстрів, робочий 
та святковий одяг селян того періоду.. 
Ще один зал розповідає про роки Дру-
гої світової  війни, страшну трагедію 
с. Піски. 28 грудня 1942 року окупан-
ти знищили 859 жителів, з них більше 
300 було  спалено в церкві. Окремий  
зал розповідає про видатного земля-

ка, українського поета Павла Григоро-
вича Тичину. У вітринах – подаровані 
музею книги письменників, з дарчими 
написами, а також меморіальні речі 
поета. Є і невеличке зібрання старих 
книжок.

У 1981 році, до 90-річчя від дня на-
родження поета, було відкрито хату-
музей П. Тичини. Родинну хату поета 
відбудували за кресленнями його ро-
дича Андрія Ноздріна, зі спогадів ста-
рожилів села і сестри поета. У хаті 
розміщені автентичні речі селянсько-
го побуту, родинні фото матері, братів, 
сестер. Стіни прикрашені рушниками.

У селі Піски поховані батько й матір 
Павла Тичини. 

Адреса: Ніжинськийй р-н, с. Піски, 
вул. Тичини, 4. 

Телефон: 096-775-41-98.

Театр – глядачам
Колектив обласного музич-

но-драматичного театру ім. Т. 
Шевченка одразу після вихо-
ду з липневої відпустки почав 
підготовку до відкриття ново-
го 97-го театрального сезону. 
Розпочалося створення кон-
цертних програм, відновлення 
репертуарних вистав, поста-
новка нових прем’єр. 

Вже у вересні театр розпо-
чав новий театральний сезон 
та запросив глядачів до теа-
тральної зали.

Зважаючи на вимоги безпе-
ки глядачів,  проведено обсте-
ження підвальних приміщень  

театру згідно з вимогами ви-
користання в якості укриття 
у разі оголошення повітряної 
тривоги. 

Квитки на вистави театру, 
гастрольні заходи можна при-
дбати в касі театру, яка пра-
цює, крім понеділка, з 11.00 до 
18.00 год. Показ вечірніх ви-
став – о 18.год.

2 вересня о 17.00 год. на 
сходах центрального входу 
театру відбулася презента ція 
благодійної концертної програ-
ми оркестру театру під орудою 
заслуженого артиста Украї-
ни Олексія Рощака  – з нагоди 

відзначення 77-ї річниці завер-
шення Другої світової війни.

3 вересня для  юних глядачів 
показана пригодницька виста-
ва «Подорож до країни Мрій, 
або Велосипед з червоними 
колесами», за твором Рут Парк 
у постановці режисерки Анас-
тасії Кузик, прем’єра якої відбу-
лася у червні цього року до Дня 
захисту дітей.

4 вересня відбувся показ де-
тективної історії  «Загадкові ва-
ріації» за п’єсою Е. – Е. Шмітта, 
поставленої режисером Дени-
сом Федєшовим, який нині в ла-
вах ЗСУ боронить рідну землю.

Аматори сцени – військовим
Валерій Ігнатенко з Ани-

сова Чернігівського району – 
творча людина, музикант, ав-
тор музики і віршів власних 
пісень. Нещодавно разом з 
дружиною Вікторією створив 
цікавий ансамбль. Відгукнули-
ся декілька жінок і чоловіків, 
почали репетиції, напрацюва-
ли репертуар. 

У репертуарі ансамблю – 
українські народні пісні, ес-
традні пісні, гумор, конферанс. 
Головною метою  колектив по-
ставив виступи для військо-
вослужбовців, інших силових 
силових структур, всіх тих, хто 
стоїть на сторожі Чернігівщи-

ни, боронить українську зем-
лю від ворога.

Дебютний концерт ан-
самблю порадував своїми 
піснями та підняв настрій 

бійцям територіальної обо-
рони Чернігівщини. Далі бу-
ли виступи перед військови-
ми. Попереду – нові концер-
ти.

«Ворожу літературу на макулатуру, а гроші  –  на ЗСУ»
У Прилуках в рамках ак-

ції  під такою назвою зібра-
ли 1926 кілограмів  росій-
ськомовної літератури. Про-
тягом місяця книги, написані 

мовою агресора, приносили 
до 5 центрів збору. Особли-
во активно працювала місь-
ка бібліотека ім. Л. Забашти. 
Макулатуру  вже відправлено 

на переробку. Виручені кошти 
передано до Благодійної Ор-
ганізації «Мистецькі барви» 
на автомобіль для підрозділу 
нашої армії.
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Чернігівщина

Новий номер журналу «Літературний Чернігів»
Друге число мистецького щоквар-

тальника «Літературний Чернігів» за 
2022 рік (№2/98) увібрало в себе літе-
ратурні, публіцистичні і документальні 
твори про масштабне вторгнення ро-
сійських агресорів. 

Анатолій Шкуліпа з Ніжина друкує 
публіцистичні роздуми «Війна».  Доку-
ментальний матеріал з фотографіями  
«Поруйновані бібліотеки» розповідає 
хронологію обстрілів і бомбардувань 
найбільших бібліотек Чернігова. 

Публікують поезії Анатолій  Ролік, 
Станіслав Новицький, Микола Істин, 
Віра Колзлова, Альона Мороз  (цьо-
горічна випускниця чернігівської шко-
ли). В номері перша частина драми 

Світлани Максименко «Наш час іще 
не настав», оповідання Владислава 
Савенка «Черга у вічність». 

Часопис  друкує  в перекладах пое-
зії  білоруса Сергія Сиса – поета, пра-
возахисника, журналіста і переклада-
ча,  з передмовою автора. Він наро-
дився в 1962 році на Гомельщині, в 
Білорусі, але, через переслідування 
тамтешнього режиму, був змушений 
шукати політичного притулку в Україні 
і живе в Чернігові. 

У розділі українознавства Анатолiй 
Шкуліпа пропонує працю, яка, за його 
словами, є післямовою до іще не над-
рукованого роману «Укри, або Коле-
со предків». Володимир Сенцовський 

пропонує спогади про поета і нашого 
земляка Олексу Ющенка. Михайло 
Сушко розповідає  про поезію іншого 
нашого земляка – Миколи Ткача. Во-
лодимир Кузьменко пише про поезію 
також земляка Станіслава Шевченка.  
Олександр Олійник ділиться спогада-
ми  про наших земляків Євгена Гуца-
ла, Володимира Кезлю. 

Олександр Молибога у розділі «З 
архівів КДБ» розповідає про репресії 
в СРСР.  

Журнал друкує рецензію Євгена 
Луняка на книгу  оповідань Олексан-
дра Забарного «Багряні терикони». 
Сам автор книги розповідає про її іс-
торію.

З поетичного зошита
Раїса СТРУНА

***
І знову лине –  «Плине кача...» 
На очі набіга сльоза, 
За сином Україна плаче, 
А він не встиг, не все сказав.

Він не сказав: «Пробач, матусю, 
Мій янгол не вберіг мене, 
Я захищать Вкраїну мусив, 
Не знав, що куля не мине». 

Він не сказав: «Пробачте, батьку, 
Не став помічником я вам, 
Я внуків вам лишив на згадку, 
Вони помстяться ворогам.» 

Він не сказав: «Прощай, кохана, 
Я в снах до тебе прилечу, 

На тебе й на дітей погляну, 
Торкнусь незримо по плечу». 

Він не сказав: «Не плачте, діти, 
Бо тато ваш Героєм став, 
Ви навчитесь без мене жити, 
Для відчаю нема підстав.» 

Він не сказав: «Пробачте, друзі, 
Що раптом змовк мій автомат, 
Ворог отримав по заслузі, 
Я знищив путінських солдат.»

 І знову лине – «Плине кача...» 
На очі набіга сльоза, 
За сином Україна плаче, 
А він не встиг, не все сказав... 

Місто-Герой Чернігів
 23.08.2022 

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 автоматизована сис-
тема продажу квитків та інтернет-ма-
газин. ЗСУ та Тероборона – безко-
штовно! Інформація за тел.:  (04635) 
48-0-08, (067)54-297-05.

Антонієві печери
Національний заповідник «Чернігів 

стародавній» запрошує на екскур-
сію  в Антонієві печери, унікальну 

пам’ятку підземної культової архітек-
тури XI—XIX століть. Працюють що-
дня, без вихідних, з 10.00 до 18.00 
(каса для продажу квитків — до 17.30).

Сад Коцюбинського
Одним з популярних об'єктів Чернігів-

ського Музею-заповідника Михайла Ко-
цюбинського, поряд з меморіальним бу-
динком родини, експозицією  головного 
корпусу, є також знаменитий сад пись-
менника. Музей запрошує на екскур-
сії до саду. Тут ви можете послухати 
цікаві історії із життя родини Коцюбин-
ських, зробити чудові фотографії, відпо-
чити. Сад відкритий  щодня: у будні з 9-ї 
години, у вихідні – з 10-ї.

Календар Сіверського краю
Чернігівська обласна універсаль-

на наукова бібліотека ім. В. Коро-
ленка видала щорічний календар 
«Знаменні і пам’ятні дати Чернігів-
ської області» – на 2022 рік. Укла-
дачі: Л. В. Студьонова, І. Я. Кагано-
ва, О. В. Дорохова. Відп. за вип: І. М. 
Аліференко. Друкуємо  частину ка-
лендаря.

Вересень
2 – в с. Роїще Чернігівського р-ну 

народився Петро Петрович Печорний 
(1932) – художник-декоратор (керамі-
ка), народний художник України, лау-
реат Національної премії України іме-
ні Т. Г. Шевченка, премій імені І. Нечуя-
Левицького, К. Білокур. 

6 – народився Іван Кіндратович Ми-
китенко (1897–1937) – український про-
заїк, драматург, автор роману «Ранок» 
про пореволюційне життя смт Ладан 
Прилуцького р-ну. Репресований.

8 – в с. Жадове Семенівського р-ну 
народився Микола Васильович Гайдук  
(1947) – художник-монументаліст, гра-
фіка. Його роботи зберігаються в Чер-
нігівському художньому музеї імені Г. 
Галагана.   

19 – в с. Сахнівка Менського р-ну 
народився Михайло Михайлович Ткач 
(1937) – український прозаїк, головний  
редактор журналу «Літературний Чер-
нігів», лауреат премій ім. М. Коцюбин-

ського, М. Гоголя та інших. 
20 – в с. Слабин Чернігівського р-ну 

народився Василь Йосипович Буден-
ний (1947) – поет, лауреат премій іме-
ні О. Десняка та М. Коцюбинського, 
доцент Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.  Шев-
ченка.

21 – народився Адам Зернікав 
(Адам Чернігівський) (1652–1693/1694) 
– український культурний діяч, пись-
менник, учений. У 1680 р. прибув до 
Чернігова, де перейшов з лютеран-
ства в православ’я. З 1681 р. прожи-
вав у Батурині при дворі гетьмана І. 
Самойловича. Як військовий інженер 
брав участь у спорудженні оборонних 
об’єктів у Чернігові та Батурині. Завер-
шив своє життя в Батуринському Мико-
ло-Крупицькому монастирі.

24 – народився Іван Григорович Про-
сяник  (1947) – прозаїк, травознай, ла-
уреат премії ім.  М. Коцюбинського. 
Народився і проживає в с. Курінь Бах-
мацького р-ну. 

Жовтень
3 – в Ніжині народився Михайло Ми-

хайлович Новицький (1892–1964) – 
шевченкознавець, дослідник біографії 
Т. Шевченка і редактор-видавець його 
творів. Науковий співробітник Комісії 
Всеукраїнської академії наук для ви-
давання пам’яток новітнього письмен-

ства. Деякий час жив у Чернігові. Ре-
пресований.

4 – в с. Мала Загорівка Борзнянсько-
го р-ну народився Дмитро Мусійович 
Куровський (1922–1988) – український 
поет, прозаїк, лауреат премії імені Б. 
Грінченка. Жив і працював у Чернігові.

14 – в с. Рогізки Сновського р-ну на-
родився Андрій Антонович Карнабед  
(1927–2005) – архітектор, кандидат ар-
хітектури, краєзнавець і дослідник Чер-
нігівської старовини.

20 – в м. Новгород-Сіверський на-
родився Ісак Михайлович Кауфман  
(1887–1971) – книгознавець, бібліограф.

В с. Лебедівка Козелецького р-ну на-
родився  Петро Васильович Грищенко 
(1947) – директор Чернігівської ОУНБ 
імені В.  Короленка 1985–2010 рр.,  бі-
бліограф, заслужений  працівник куль-
тури України. 

28 – в с. Волосківці Менського р-ну 
народився Терентій Макарович Пархо-
менко (1872–1911) – український коб-
зар. Похований у рідному селі.

30 – народився Михайло Львович 
Бойчук (1882–1937) – художник-мону-
менталіст і реставратор, представник 
Розстріляного відродження. У 1912 
р. реставрував іконостас Трьохсвяти-
тельської церкви в с. Лемеші Козелець-
кого р-ну, у 1924 р. проводив рестав-
раційні роботи в Успенському соборі 
Єлецького монастиря в Чернігові.

Василь Нечепа – лауреат 
Міжнародного фестивалю

Наприкінці серпня  соліст Чернігів-
ського обласного філармонійного цен-
тру, народний артист України Василь 
Нечепа здобув звання лауреата Пер-
шого міжконтинентального фести-
валю української патріотичної пісні у 
Сполучених Штатах Америки. 

Фестиваль був організований Radio 
Ethno FM (Сакраменто, США), ГО 
«Ukrainian American House» і Міжна-
родним фестивалем етнічної музики 

«Країна мрій». Участь в ньому взяли 
сотні професійних виконавців та ама-
торів пісенного мистецтва, поетів та 
композиторів з України і української 
діаспори в США. На фестивалі Ва-
силь Нечепа презентував свою «Думу 
про Кобзаря». 

У планах організаторів «United for 
Ukraine» – організація гастролей пе-
реможців фестивалю та видання CD 
з піснями лауреатів.

Онлайн-конкурс «Разом Переможемо»
 Обласний філармонійний 

центр, Молодіжний театр, волон-
терський рух «ІдеЯ+Ти», театр 
естради «Феєрія», творчо-спор-
тивне об’єднання «Шико», гро-
мадська організація «Дія Слова», 
центр культурних традицій «Ет-
нос», Любецький будинок культу-
ри підбили  підсумки  проведено-
го ними конкурсу «Разом Перемо-
жемо», який проводився з 26 трав-
ня по 24 серпня.

Метою стало виявлення митців, 
письменників, художників та фотоху-
дожників, які присвятили свою твор-
чість боротьбі України з російською 
навалою. Крім того, конкурс надав 
можливість активізувати роботу за-
кладів культури області.

У конкурсі брали участь 89 конкур-
сантів різних вікових категорій з різ-
них куточків Чернігівщини. Також до-
лучились митці з міст Києва та Дні-
про, а також жителі Чернігівської об-
ласті, які тимчасово виїхали до міст 
Меммінген та Мюнхен (Німеччина).

Переможцями конкурсу визна-
ні такі учасники (за номінаціями, 
вказуємо лише лауреатів І ступе-
ня). 

Розмовний жанр: 
Старша вікова категорія: Марина 

Ходот (смт Олишівка), Наталія Вов-
кушівська (Бахмач), Анна Дмитрук 
(Чернігів).

Середня вікова категорія: Дарина 
Миколаєнко, Діана Шапар, Марія Ва-
силенко (всі –  Прилуки)

Авторська поезія: 
Старша вікова категорія: Надія 

Герасимова (с. Количівка, Чернігів-
ський район), Анна Дмитрук, Ганна 
Демиденко (обидві – Чернігів), Лідія 
Міщенко, Тетяна Власова, Наталія 
Маринчак (всі – Прилуки).

Молодша вікова категорія: Марга-
рита Гойварц (Чернігів).

Проза: 
Старша вікова категорія: Юрій Со-

колов, Анна Дмитрук (Чернігів).

Вокальний жанр:
Молодша вікова категорія: Марга-

рита Гойварц, Радміла  Даниленко 
(Чернігів).

Середня вікова категорія: Анаста-
сія Лісовська (смт Козелець), Яніна 
Меженна (Чернігів). 

Старша вікова категорія: Роман 
Москаленко (Чернігів), Дмитро Ко-

лосов, Діана Філіпська, Галина Лин-
ник, Олександра Шаповалова (всі – 
м. Дніпро), Олександр Бендрик (Го-
родня), Світлана Вертебна, Тетя-
на Якубець (Чернігів), Андрій Колот 
(Ніжин), Олександра Гнатенко (смт 
Козелець), вокальне тріо «Вербе-
на» Козелецького будинку культури 
– Олександра Гнатенко, Оксана Со-
шенко, Олена Дворник, а також Оле-
на Сушко (Київ).

Інструментальний жанр: 
Ансамбль «Восьма нота» дитя-

чої музичної школи ім. Ревуцького, 
керівник Алла Кіндзерська (Прилу-
ки), дует бандуристок «DEDE NOVA» 
у складі Юлії та Аліни Деденових 
(Мена), Лариса Забара (Чернігів), 
Мирослава Негода (с. Анисів, Черні-
гівський район).

Декоративно-прикладне мис-
тецтво: 

Старша вікова категорія: Бахмаць-
кий базовий будинок культури, Ольга 
Селюкова (Семенівка), Тетяна Пас-
тушак (смт Олишівка), Богдана Ка-
раваєва, Євгенія Барок ( Чернігів).

Молодша вікова категорія: Вікто-
рія Клименок (смт Олишівка).

У Прилуцькій бібліотеці представили 
книгу Олександра Забарного

В Центральній міській бібліотеці  ім. 
Л. Забашти відбулася презентація но-
вої книги  члена Національних спілок 
письменників і журналістів  Олексан-
дра Забарного «Багряні терикони». 
Автор – земляк, народився у Прилу-
ках, вчений-філолог, літературозна-
вець, поет, прозаїк, драматург, канди-
дат педагогічних наук, доцент Ніжин-
ського педуніверситету ім. М. Гоголя. 

Книга присвячена трагічним 
подіям на Сході України, почина-
ючи з 2014 року. Протягом зустрі-
чі обговорювались сюжети окре-
мих оповідань, історія написан-
ня книги та життєві історії героїв 
книги, прототипами яких є реаль-
ні люди. 

Начальник відділу культури міської 
ради Катерина Мовчан вручила Олек-

сандру Вадимовичу Подяку міського 
голови за вагомі професійні досягнен-
ня, популяризацію української книги 
та особистий внесок у розвиток куль-
тури міста.

Автора книги вітали директорка бі-
бліотеки Людмила Зубко, голова клу-
бу книголюбів «Джерело» Лідія Скот-
нікова, прилучанки Тетяна Шевченко 
та Ніна Ведмідь.

У телефонному режимі Олексан-
дра Вадимовича привітав доктор істо-
ричних наук, професор Євген Луняк, 
який є автором передмови до книги і 
зараз знаходиться в окопах ЗСУ.

Тематичне музичне оформлення 
презентації  створив випускник Львів-
ської Національної музичної академії, 
прилучанин Денис Степаненко.

Відбувся теплий діалог із земляком.

Митці – армії
Благодійні концерти 

Народний аматорський духовий ор-
кестр Коропського будинку культури (ке-
рівника Валерій Фока) та провідні соліс-
ти БК зробили  благодійний концерт  у 
селі  Карильському – на підтримку ЗСУ. 
Під час концерту карильчани поклали 
до скриньки 18 тисяч 116 гривень.

Голова громади Володимир Куні-
цин подякував глядачам за внесок у 
Перемогу, артистам – за невтомну 
працю. Із побажаннями добра й Пере-
моги звернулась до односельців ста-
роста Наталія Хоменко.

Зібрані кошти будуть спрямовані на 
потреби наших земляків, які захища-
ють Україну від російського агресора. 

Загалом же літо видалося актив-
ним на благодійні творчі заходи, при-
свячені нашій армії. Зокрема, у серпні 
під час благодійного концерту та яр-
марку в Лукнові аматори сцени  зібра-
ли 17 тисяч гривень,  у Будищі – 8150 
гривень  в Атюші – 4070 гривень.

Вихованці Ніжинської 
хореографічної школи 
передали кошти на ЗСУ

6 вересня на початку оператив-
ної наради при міському голові Ні-
жина  відбулася зворушлива подія. 
Вихованці Ніжинської дитячої хорео-
графічної школи разом з незмінним 
керівником закладу Галиною Тимо-
шенко передали кошти, що зібрали, 
на Збройні сили України.

Міський голова Олександр Кодо-
ла зазначив: «Сьогодні мені приєм-
но вітати в стінах міської ради наших 
гостей  –  талановитих діток, вихо-
ванців Ніжинської дитячої хореогра-
фічної школи. Галина Львівна, разом 
зі своїми учнями, вирішили переда-
ти благодійну допомогу на потреби 
Збройних Сил України. Щиро дякує-
мо батькам та вчителям за вихован-
ня гідного майбутнього нашої держа-
ви».
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Український самвидав
На матеріалах фонду наукової 
бібліотеки Львівського 
національного університету 
ім. Івана Франка

Вагомою часткою духовної спад-
щини українського народу є куль-
турні надбання, створені інтелекту-
альними зусиллями видатних діячів 
діаспори. У галузі видавничої спра-
ви серед досягнень закордонних 
українців можна відзначити «Енци-
клопедію українознавства» за ре-
дакцією В. Кубійовича, що вийшла 
українською та англійською мова-
ми, видання праць М. Грушевсько-
го «Історія України-Руси» та «Істо-
рія української літератури», багато-
томні видання творів Т. Шевченка, 
І. Франка та Л. Українки. Поряд із 
працями українських науковців діа-
спори, українською художньою літе-
ратурою в українських закордонних 
видавництвах протягом певного пе-
ріоду вийшла у світ значна кількість 
праць політичного спрямування, що 
висвітлювали питання національно-
го руху в Україні, становище щодо 
прав людини в СРСР і в Україні зо-
крема. Це були твори самвидаву, 
які різними шляхами потрапляли на 
Захід і друкувалися там. Найвідомі-
шими українськими видавництвами 
на американському континенті, що 
діяли у другій половині ХХ ст. і пу-
блікували самвидавні твори, були 
«Смолоскип» (Балтимор), «Пролог» 
(Нью-Йорк), в Європі – видавни-
цтво «Сучасність» у Мюнхені, укра-
їнські видавництва у Великій Брита-
нії, Франції. Ця стаття присвячена 
зв’язкам і результатам співпраці між 
українськими закордонними видав-
ництвами та дисидентським рухом в 
Україні 1960 – 1980-х рр.

Які ж процеси відбувалися в куль-
турному житті СРСР і України в 60-х 
– на початку 80-х років минулого 
століття і що було підставою для по-
яви унікального явища самвидаву? 

В умовах тоталітарного режиму 
всі сфери життя, в тому числі й куль-
турна, жорстоко регламентувалися, 
підпорядковувалися офіційній ідео-
логії, єдиним правильним художнім 
методом було визнано «соціаліс-
тичний реалізм». Друковані твори 
зазнавали цензури, переслідували 
інакодумство. У період хрущовської 
«відлиги», що характеризувалася 
послабленням ідеологічного пресу, 
з’явилося нове покоління інтеліген-
ції – «шістдесятники». Вони виступа-
ли за свободу художньої творчості, 
за плюралізм у мистецтві, відстою-
вали загальнолюдські цінності, опо-
нували офіційній ідеології, критику-
вали тоталітаризм, негативні явища 
в суспільстві. Незадоволення влади 
таким вільним висловленням погля-
дів спричинило тиск і переслідуван-
ня інакодумців – від організованого 
цькування в офіційній пресі, адміні-
стративних заходів (обмеження або 
припинення публікацій певних авто-
рів, звільнення з роботи) аж до по-
літичного переслідування, арештів. 
У ситуації, коли відкрито висловлю-
вати свої погляди стало неможливо, 
«шістдесятники» почали поширю-
вати «бунтівні» твори самвидавом. 
Написані від руки або надруковані 
на машинці, твори розповсюджува-
лися серед рідних, знайомих, колег, 
перетворюючись у трибуну вільного 
висловлювання думок. 

Потрапляючи за кордон СРСР, 
самвидавні твори виходили друком 
в українських видавництвах, ста-
вали «тамвидавом». Продовжуючи 
нести опозиційні думки ще більшо-
му колу читачів – українцям діаспо-
ри та, зрештою, за допомогою пере-
кладів на іноземні мови, і читачам 
усього світу ці книги надавали ре-
альні факти про політичну, соціаль-
ну, національну ситуацію в УРСР, 
які, вочевидь, не збігалися з підла-
кованою і часто перекрученою ін-
формацією офіційних джерел СРСР.

Осип Зінкевич, голова правління 
українського незалежного видавни-

цтва «Смолоскип», в одому зі сво-
їх інтерв’ю згадав, який великий ре-
зонанс викликала свого часу вида-
на за кордоном книга В. Чорновола 
«Лихо з розуму». Західна преса на-
прикінці 1960-х рр. майже не писа-
ла про Україну. Через різні обстави-
ни Заходу не хотілося псувати від-
носин із СРСР, тому на «українське 
питання» наклали табу. Отримавши 
рукопис «Лиха з розуму» і надруку-
вавши цю книгу, видавництво «Смо-
лоскип» зробило з неї світову сен-
сацію. Про книгу почули мільйони 
слухачів радіо «Свобода». Збіґнєв 
Бжезинський, Державний секретар 
США, допоміг надрукувати «Лихо 
з розуму» в одному з найпрестиж-
ніших американських видавництв 
«Мек Гроенд Хілл». Західна преса 
нарешті почала писати про репре-
сії, дисидентський рух в Україні. Та-
кий самий розголос мала книга Іва-
на Дзюби «Інтернаціоналізм чи ру-
сифікація?», яку переклали різними 
мовами.

Книги «тамвидаву» є невід’ємною 
частиною того культурного і соціаль-
ного процесу, що розпочався з поя-
вою дисидентського руху й «сам-
видаву», його логічним продовжен-
ням. Процес інформаційного обміну 
і впливу був двостороннім, тому що 
закордонні українські книги з вели-
кими труднощами поодиноко при-
ходили в Україну, де були джерелом 
тієї ж замовчуваної правди про ре-
альний стан речей у країні.

У 1972 р. під час арешту В. Сту-
са, окрім чернеток власних творів, 
самвидавних творів різних авторів, 
у нього вилучили закордонні україн-
ські книжки, а саме: збірку Л. Костен-
ко «Поезії» видавництва «Смолос-
кип», фотокопію книги І. Дзюби «Ін-
тернаціоналізм чи русифікація?», 
поезії Емми Андієвської «Базар» 
(Мюнхен, 1967), книгу В. Вовк «Кап-
па Хреста», яку опублікувало видав-
ництво «Сучасність» у 1969 р.

Найвідомішим українським видав-
ництвом, що видавало самвидавну 
літературу, був «Смолоскип». Ви-
давництво заснували 1967 р. у місті 
Балтимор у США і назвали на честь 
Василя Симоненка (повна назва — 
«Смолоскип» ім. В. Симоненка).

Створив і багато років очолює ви-
давництво Осип Зінкевич, людина 
поважна і знана у видавничих ко-
лах України й Америки. Народився 
О. Зінкевич у родині селян у 1925 
р. на Івано-Франківщині. Наприкінці 
війни, після трагічної смерті батька, 
Осип, його мати і сестра опинилися 
за кордоном. Спочатку це була Че-
хословаччина, потім Німеччина, далі 
– Франція. Після року роботи в шах-
ті в північній Франції юнак приїхав до 
Парижа, де навчався в Паризькому 
інституті індустріальної хімії, отри-
мавши міжнародну стипендію як бі-
женець. У Парижі українська діаспо-
ра видавала тижневик «Українське 
слово», і при цій газеті студенти-укра-
їнці створили свою сторінку, що нази-
валася «Смолоскип». Пізніше «Смо-
лоскип» став самостійним журналом.

У 1957 р. О. Зінкевич разом із дру-
жиною і дітьми виїхав до США. Че-
рез деякий час він уже на амери-
канській землі почав друкувати жур-
нал «Смолоскип», а згодом – газе-
ту під тією ж назвою. Наклад сягав 
15 тисяч  примірників. Це була ве-
лика цифра для емігрантського ви-
дання. А у 1967 р. з’явилося видав-
ництво «Смолоскип», яке друкувало 
дисидентську і правозахисну літе-
ратуру, твори українських письмен-
ників, що були репресовані сталін-
ським режимом або за свої погляди 
потрапили до  переліку неблагона-
дійних у 1960-х – 1970-х рр., а тому 
також не друкувалися на Батьківщи-
ні. Зокрема, у видавництві побачили 
світ твори М. Хвильового, Л. Костен-
ко, О. Теліги, І. Калинця, М. Руден-
ка, С. Караванського, О. Бердника, 
О. Гончара, М. Осадчого, В. Моро-
за, В. Стуса, Є. Сверстюка та бага-
тьох інших.

Після проголошення незалежнос-
ті видавництво переїхало до Києва 
і продовжує видавати книги вже в 
Україні. При видавництві діє музей-
архів і документаційний центр укра-
їнського самвидаву. Архів україн-
ського самвидаву і українського пра-
возахисного руху, який видавництво 
«Смолоскип» комплектувало у США 
протягом багатьох років, перевезли 
до Києва і поповнили. Цікаві проек-
ти, що реалізує «Смолоскип», – це 
дебютні книжки українських моло-
дих авторів, книги із серії «Політичні 
ідеології», видання із серії «Розстрі-
ляне відродження», альманах «Мо-
лода нація».

Іншим відомим українським за-
кордонним видавництвом був «Про-
лог». Заснував його Роман Купчин-
ський – відомий політолог, аналі-
тик, журналіст зі США. Він народив-
ся 1944 р. у Відні в сім’ї українських 
емігрантів, у 1949 р. його родина 
переїхала до США. Р. Купчинський 
вивчав політологію в університе-
ті Лонґ Айленд. Воював у В’єтнамі, 
нагороджений, зокрема, «Пурпуро-
вим серцем». У 1978 – 1988 рр. він 
очолював «Пролог», відомий україн-
ський аналітично-видавничий центр 
у США, в якому було опубліковано 
цілу низку українських самвидавних 
матеріалів. Упродовж

свого існування видавництво ви-
пустило понад 200 назв книжок. 
Один із найпрестижніших україн-
ських науково-публіцистичних жур-
налів зарубіжжя – «Сучасність» – 
виходив саме у видавництві «Про-
лог». У 1991 р. Р. Купчинський очо-
лив українську редакцію Радіо 
Свобода. За його ініціативи  корес-
пондентський пункт Радіо Свобода 
відкрили й у Києві. 2002 р. він пе-
рейшов на аналітично-дослідницьку 
роботу в Радіо Свобода і став голо-
вним редактором «Звіту про органі-
зовану злочинність і корупцію». Як 
експерт він брав участь у слуханнях 
Конгресу США. Помер Р. Купчин-
ський 19 січня 2010 р.

З українських видавничих осеред-
ків у Європі варто згадати видав-
ництво «Сучасність», яке функціо-
нувало в Мюнхені. Починаючи від 
1968 р., у ньому вийшло понад 60 
книг. Щодо популяризації творів ді-
ячів українського дисидентського 
руху відзначимо, що саме у видав-
ництві «Сучасність» у 1968 р. упер-
ше вийшла праця І. Дзюби «Інтерна-
ціоналізм чи русифікація?». Цю кни-
гу потім переклали багатьма мова-
ми і надрукували в багатьох країнах. 
Збірка віршів В. Стуса «Палімпсес-
ти» також уперше вийшла окремим 
виданням у видавництві «Сучас-
ність» у 1986 р. У цьому видавни-
цтві виходили також книги П. Григо-
ренка, І. Калинця, В. Мороза, М. Ру-
денка, І. Світличного, В. Симоненка.

Яким же чином перевозився сам-
видав за кордон, минаючи «залізну 
завісу», що існувала між СРСР та 
капіталістичними країнами? Дирек-
тор видавництва «Сучасність» Осип 
Зінкевич в інтерв’ю та публікаціях на 
цю тему повідомляє, що твори укра-
їнських дисидентів за кордон надхо-
дили кількома шляхами. Машино-
писні тексти і плівки переправляли 
через країни соціалістичного табору 
– Чехословаччину, Болгарію. 

У Чехословаччину самвидав про-
возили Ганна Коцурова, Микола Му-
шинка, доктор філософії Павло Му-
рашко. Перші випуски «Українського 
вісника», «Інтернаціоналізм чи ру-
сифікація?», «Собор у риштуванні» 
передали через Чехословаччину. 

У Болгарії за допомоги Олеся 
Бердника і його болгарських друзів 
був налагоджений контакт із бол-
гарськими підпільниками, які пра-
цювали на митниці й переноси-
ли український самвидав, минаю-
чи митні контролі. Ще один шлях 
був морським. Самвидав перевози-
ли на радянських кораблях. Містом 
одержання літератури був Копенга-
ген. Наступний спосіб – це контак-

ти зі спортсменами з України, що 
виїздили за кордон у складі радян-
ських делегацій для участі в олімпіа-
дах, універсіадах та інших спортив-
них змаганнях. Особисто О. Зінке-
вич та його колеги мали акредитації 
на висвітлення спортивних подій на 
Олімпійських іграх у Мехіко, Мель-
бурні, Римі, Монреалі, Мюнхені, 
Лос-Анджелесі. Багато матеріалів 
одержували українські закордонні 
видавництва через Радіо «Свобо-
да», організацію «Міжнародна ам-
ністія».

Юридичний аспект справи був та-
кий. СРСР, а відповідно і Україна як 
одна з радянських республік, у той 
період не були членами Міжнарод-
ного агентства з авторського права 
– це надавало можливість україн-
ським закордонним видавництвам 
друкувати твори українських авторів 
навіть без їхньої на те згоди. Часто 
на титульній сторінці книги знахо-
димо примітку: «Книга з’являється 
друком без відома і згоди автора».

Але існувала моральна відпо-
відальність. Видавців не могли не 
турбувати можливі наслідки появи 
творів того чи іншого автора в за-
кордонних українських виданнях. А 
такими наслідками часто були по-
трапляння до категорії неблагона-
дійних, звинувачення в українсько-
му буржуазному націоналізмі та 
переслідування письменників, що 
часто змушувало останніх публіч-
но виправдовуватися у своїй непри-
четності до виходу їхніх творів на 
Заході. У вступній статті до збірни-
ка «Панорама найновішої літера-
тури в УРСР», що її написав І. Ко-
шелівець, знаходимо рядки, які ілю-
струють складність ситуації з від-
бору авторів-письменників з УРСР, 
що потрапили до  цієї антології: «На 
жаль, доля української літератури 
на батьківщині узалежнена від полі-
тики, і щоб розібратися, що діється в 
літературі, доводиться з’ясовувати 
політичну ситуацію. [...] Укладаючи 
цей том, ми не переслідували нія-
кої пропагандивної мети, маючи на 
оці лише одне бажання: дати чита-
чеві збірку літературних творів (у 
найбезпосереднішому значенні цьо-
го слова), написаних в останні роки. 
[...] Наперед хочемо спростувати за-
кид, якого сподіваємося: нащо пе-
редруковувати, даючи режимові ар-
гументи для репресії проти цих ав-
торів! Вважаємо, що цей закид не 
є слушним. Навпаки, передрукову-
вати можна і треба. Якби ми наве-
ли повний список радянських авто-
рів, яких на еміграції передрукова-
но, набрався б ряд імен на кілька 
десятків. Чому ж на всіх них [...] не 
кладуть вини за ці передруки, а кри-
тикують лише кілька осіб? Тому що 
ці останні, відповімо, підлягають ре-
пресіям з інших причин. І якби їх не 
передруковано, знайдуться інші ар-
гументи, щоб їх переслідувати. Та-
ким чином ми переконані, що наші 
передруки в долі тих письменників 
нічого не міняють».

Які ж саме зразки самвидавної 
літератури, що були надруковані в 
українських закордонних видавни-
цтвах, зберігаються в науковій бі-
бліотеці Львівського національного 
університету ім. Івана Франка? Така 
література надходила до бібліотеки 
різними шляхами, зокрема у складі 
подарованих приватних збірок Я. Го-
луба, Б. Винара, Б. Гориня.

Література самвидаву і, відповід-
но, тамвидаву різноманітна. Як пра-
вило, переважають невеликі за об-
сягом твори – через позацензурну 
специфічність  існування на батьків-
щині, але є і винятки. Якщо розгля-
дати ці твори в жанровій причетнос-
ті, присутні як художні твори – вірші, 
п’єси, оповідання, романи, так і пу-
бліцистика, політичні есе, мемуари, 
приватне листування, декларації, 
маніфести, судові документи. 

При оцінці самвидавних творів 
важливо не стільки враховувати  лі-
тературні якості, хоча й писали їх 

найкращі представники української 
інтелігенції, як той резонанс, який 
ці твори викликали в українському 
суспільстві. Тематика українсько-
го самвидаву також широка. Це пу-
блікації, що висвітлюють різноманіт-
ні питання культурного життя, літе-
ратури, освіти, мистецтва, екології, 
економіки, політики.

Українську самвидавну літерату-
ру об’єднує зосередженість на наці-
ональних проблемах, занепокоєння 
станом української культури і стату-
сом української мови, обмеженням 
громадянських прав на Україні.

Спочатку розглянемо невеличку 
брошуру І. Кандиби під назвою «За 
правду і справедливість: першому 
секретареві ЦК КП України Шелес-
тові Петрові Юхимовичу». Ця кни-
га місить матеріали щодо так зва-
ної «справи юристів» і присвячена 
діяльності Української робітничо-
селянської спілки – першої підпіль-
ної організації в Україні повоєнного 
періоду, що проголошувала право-
ві методи здобуття незалежності. 
Її заснував у 1959 р. на Львівщині 
юрист Л. Лук’яненко за участю ад-
воката І. Кандиби, партійного дія-
ча С. Віруна, В. Луцьківа, О. Лібо-
вича та інших. На початку 1961 р. 
УРСС викрили, її членів заарешту-
вали і засудили до тривалих термі-
нів ув’язнення. Ця брошура –   пере-
друк матеріалів із грудневого номе-
ра журналу «Сучасність» за 1967 р.

Знаковим явищем самвидаву був 
суспільно-політичний журнал «Ук-
раїнський вісник» (відповідальний 
редактор В’ячеслав Чорновіл). Жур-
нал виходив від січня 1970-го до бе-
резня 1972 року (випуски 1 – 6) у 
Львові та від серпня 1987-го по бе-
резень 1989 року (випуски 7 – 14) у 
Львові й Києві. Через Чехословаччи-
ну матеріали «Українського вісника» 
потрапляли на Захід, де їх передру-
ковували такі українські видавництва 
як «Смолоскип», «Сучасність», Укра-
їнська видавнича спілка в Лондо-
ні українською, а також англійською 
та французькою мовами. Публіка-
ції журналу часто використовувало 
у своїх програмах радіо «Свобода».

Випуски «Українського вісника» 
містять літературні твори забороне-
них авторів, статті відомих дисиден-
тів, що торкаються питань свобо-
ди слова, прав людини, становища 
українських політичних в’язнів, мов-
ної політики й фактів українофобії у 
СРСР.

Зокрема, постійними рубрика-
ми були «Хроніка тиску та опо-
ру», «Документи історії», «Релігія 
в Україні». Сьомий випуск «Україн-
ського вісника» розпочинав відкри-
тий лист В. Чорновола Генерально-
му секретареві ЦК КПРС М. Горба-
чову. У ньому В. Чорновіл охарак-
теризував дисидентський рух як 
силу, що «протистояла застоєві та 
бюрократизації радянського сус-
пільства, [...] великодержавно-
шовіністичній політиці дена-
ціоналізації». 4

Підпільна література як спротив тоталітаризмові
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Український самвидав
Він визнав за дисиден-

тами пріоритет у постанов-
ці практично всіх «перебудов-

них» проблем задовго до початку 
реформ М. Горбачова і закликав до 
перегляду засад національної полі-
тики в СРСР, до розширення прав 
союзних республік у політичному, 
економічному та культурному жит-
ті, до повернення національним мо-
вам державних і громадських функ-
цій. Автор виступив проти замовчу-
вання таких подій в історії України 
як період Української Центральної 
Ради, Голодомору 1932 – 1933 рр., 
за повернення українській культурі 
й науці заборонених імен, зокрема: 
М. Грушевський, В. Винниченко, М. 
Хвильовий та ін.

Сьомий випуск «Українського ві-
сника» цікавий тим, що його присвя-
чено пам’яті Василя Стуса і в ньому 
є матеріали про видатного поета, що 
в ті роки ще було рідкістю. У рубри-
ці під назвою «Василь Стус у житті й 
літературі» надруковані спогади Іва-
на Геля про В. Стуса, а також стат-
тя В. Стуса про українського поета 
В. Свідзінського, що була вилучена 
під час арешту і вважалася втраче-
ною. У наступному, восьмому, випус-
ку «Вісника» подано спогади А. Паш-
ко про зустрічі з В. Стусом, вірші Є. 
Сверстюка та М. Осадчого, присвя-
чені поетові, листи В. Стуса до Л. 
та З. Попадюків, переклади В. Сту-
са творів Р. М. Рільке. У 9 – 10 ви-
пуску знаходимо переклади В. Сту-
са творів Й. В. Ґете та Р. М. Рільке, а 
також звернення до президента Між-
народного ПЕН-клубу Френсіса Кінга 
про вшанування пам’яті українського 
поета В. Стуса в день його 50-річчя, 
яке склали Є. Сверстюк, І. Світлич-
ний, В. Чорновіл.

Серед інших літературних мате-
ріалів варто згадати і розміщений у 
восьмому номері «Українського ві-
сника» виступ О. Гончара на своє-
му ювілеї, датований квітнем 1968 
року, в якому письменник захищає 
роман «Собор» проти необґрунто-
ваної критики, характеризуючи кри-
тиків «Собору» як «маленьких Вель-
зевулів», котрі «при чадінні культів-
ських каганців пробують озлоблено 
клепати старі-старі ярлики» та «су-
мують за днями сваволі».

У фондах наукової бібліотеки 
ЛНУ ім. Івана Франка зберігається 
публіцистична праця тоді ще 29-річ-
ного В. Чорновола під назвою «Лихо 
з розуму», надрукована в Парижі. 
Ця книга присвячена подіям 1965 
– 1966 рр., коли в Україні було за-
арештовано низку українських інте-
лігентів, звинувачених в антирадян-
ській націоналістичній пропаганді. 
Серед них були брати Горині, П. За-
ливаха, С. Караванський, М. Осад-
чий, В. Мороз, І. Гель та багато ін-
ших. У передмові від видавництва 
зазначено, що «книга являє собою 
потрясаючий документ про дійсний 
стан в Україні» та висловлено спо-
дівання, що «ці матеріяли допомо-
жуть розпорошеним по всьому світі 
синам і дочкам України пізнати ще 
один бік дійсности нашої Батьківщи-
ни, об’єднають нас всіх довкола іде-
алів, за які змагаються вірні її сини». 

Наступний програмний твір, що 
мав широкий розголос як на Бать-
ківщині, так і в українській діаспо-

рі, – це «Інтернаціоналізм чи руси-
фікація?» І. Дзюби. Мета написання 
цієї праці, за словами автора, – ви-
крити лицемірство в проведенні на-
ціональної політики в УРСР. Книга 
швидко поширилася в самвидаві.
Було  декілька спроб переправити 
рукопис за кордон. Вже 1968 року 
видавництво «Сучаснiсть» у Мюн-
хені вперше видало працю І. Дзюби 
окремою книгою. Потім вона була 
перекладена на інші мови й видана 
в багатьох країнах. 

У бібліотеці маємо також добір-
ку книг В. Мороза, історика, диси-
дента, який після кількох ув’язнень 
у 1978 році був позбавлений ра-
дянського громадянства, мешкав у 
США, Канаді, викладав у Гарвард-
ському університеті. Насамперед 
слід згадати про невеличку брошур-
ку під назвою «Репортаж із заповід-
ника ім. Берії», в якій розкривають-
ся сталінські злочини і критикуєть-
ся радянське суспільство «людей-
гвинтиків». В. Мороз написав це есе 
1967 року, коли відбував покаран-
ня в мордовському таборі. Авторові 
вдалося передати текст на волю, де 
«Репортаж із заповідника ім. Берії» 
поширився в самвидаві. 1968 року 
есе вийшло в мюнхенському журна-
лі «Сучасність».

У період 1969 – 1970 рр., у корот-
кий проміжок часу між двома пока-
раннями, В. Мороз написав кілька 
статей, і серед них – «Мойсей і Да-
тан». Примірник книги «Мойсей і Да-
тан», що зберігається в бібліотеці, є 
першим окремим виданням есе на 
Заході. У передмові Марта Гарасов-
ська зазначила, що «[...] есей «Мой-
сей і Датан» — це явний виклик гно-
бителям, «русифікаторам-гібриди-
заторам», які планово присипляють 
гідність народу, зводять його націо-
нальну свідомість «до рівня облас-
ної екзотики». «Мойсей і Датан» 
– це одночасно пробуджуючий за-
клик до заколисаних плодів проце-
су русифікації», адже «почуття мен-
шевартости, національної неповно-
цінности, – «це найбільша трагедія, 
яка може випасти на долю людини».

Також видавництво «Сучасність» 
1975 року випустило збірку творів 
В. Мороза під назвою «Есеї, листи 
й документи», в якій надруковані по-
літичні статті (окрім названих вище, 
туди увійшли ще «Серед снігів» та 
«Хроніка опору»), поезія, листи, за-
яви, звернення. Книга під назвою 
«Тверді мелодії» – це збірка тво-
рів і виступів В. Мороза, написаних 
вже в період, коли він перебував на 
американському континенті, а та-
кож статей про нього відомих діячів 
діаспори. В. Мороз як людина, що 
вирвалася з радянської тюрми на-
родів, був у той час дуже популяр-
ною фігурою в українських емігрант-
ських колах. Його публічні виступи 
збирали цілі стадіони слухачів, його 
публіцистику активно перекладали 
і друкували різними мовами. Публі-
цистичним творам В. Мороза прита-
манні максималізм, різкість оцінок, 
тим не менше, вони здійснили свій 
вплив на розвиток самвидавного лі-
тературного процесу.

Активну участь у русі шістдесят-
ників брав Леонід Плющ. Він нала-
годив контакти між українськими та 
московськими дисидентами, возив 

до Москви український самвидав. 
1972 року Л. Плюща заарештува-
ли і направили на примусове ліку-
вання до дніпропетровської псих-
лікарні. Його справа отримала роз-
голос по всьому світові, й важливе 
значення в цьому зіграла розповсю-
джена в самвидаві книга Тетяни Хо-
дорович «Історія хвороби Леоніда 
Плюща», що також зберігається у 
фондах наукової бібліотеки ЛНУ ім. 
Івана Франка. У січні 1976 року Л. 
Плюща вивезли із СРСР, відтоді він 
мешкав у Франції. Він є автором ав-
тобіографічної книги «На карнавалі 
історії», яка вийшла багатьма мова-
ми в різних країнах світу. Наша бі-
бліотека володіє примірником спо-
гадів, які опублікувало українською 
мовою видавництво «Сучасність» 
1980 року. Математик за освітою, Л. 
І. Плющ є автором статей про твор-
чість Т. Шевченка, М. Хвильового, В. 
Барки, Б.-І. Антонича, В. Стуса, М. 
Руденка, О. Довженка.

Ще один діяч, який брав активну 
участь у дисидентському русі, – це 
поет-шістдесятник, літературозна-
вець, публіцист, перекладач Микола 
Холодний. Він майже не друкувався 
в Україні у 1960 – 1980 рр., змуше-
ний був працювати вчителем у сіль-
ських школах, сторожем, інструкто-
ром-методистом у будинках культу-
ри. Між тим, його вірші внесені до 
антології української поезії «Шістде-
сят українських поетів шістдесятих 
років» (упорядник Б. Кравців), що 
вийшла в Нью-Йорку 1967 року. Пу-
блікуючи вірші М. Холодного, сам-
видавний журнал «Український ві-
сник» В.Чорновола назвав його най-
популярнішим в Україні поетом. 

У 1972 році М. Холодного зааре-
штували й звинуватили у проведен-
ні антирадянської агітації і пропаган-
ди. Головне звинувачення, висунуте 
проти нього, – факт появи 1969 року 
збірки віршів «Крик з могили. Заха-
лявні вірші з України», яку надруку-
вало видавництво «Смолоскип». У 
1979 році українська друкарня Ва-
тикану видала книжку М. Холодно-
го «Про душу в пісні та про пісню в 
душі», яка була відзначена почесною 
премією, а 1981 року перевидана в 
Канаді та США. У науковій бібліоте-
ці ЛНУ ім. Івана Франка зберігається 
примірник цієї книги, що був надруко-
ваний у видавництві «Смолоскип». 
Також у фондах бібліотеки присутня 
збірочка віршів М. Холодного «Суте-
ніє в душі», що вийшла 1969 року.

Не можна не згадати і про Михай-
ла Осадчого — журналіста, пись-
менника, колишнього викладача 
кафедри журналістики Львівського 
університету. Примкнувши до Руху 
опору, М. Осадчий був двічі засу-
джений, покарання відбував у та-
борах суворого режиму в Мордо-
вії. Свої враження про пережите під 
час арешту, слідства та ув’язнення 
він описав у відомій повісті «Біль-
мо», яка 1968 року поширилася у 
самвидаві, а згодом через москов-
ських дисидентів потрапила на За-
хід. 10 листопада 1971 року її над-
рукували в газеті «Шлях перемо-
ги», що виходила в Мюнхені, потім 
– у мюнхенському журналі «Сучас-
ність» (11 – 12 номери за 1971 р.) та 
в лондонському журналі «Визволь-
ний шлях». Окремою книгою повість 
«Більмо» вийшла у видавництві 
«Смолоскип» 1971 року. Повість пе-
реклали на англійську, французьку, 
китайську, російську мови, зокрема 
видавництво «Смолоскип» видало 
«Більмо» французькою мовою в пе-
рекладі Катерини Гусар.

Поява друкованих творів в укра-
їнських закордонних видавництвах 
мала особливе значення у творчій 
долі Василя Стуса. Як відомо, в ра-
дянській Україні у складі СРСР не 
вийшло жодної прижиттєвої дру-
кованої збірки його поезій. Участь 
В. Стуса в русі «шістдесятників», 
критичне ставлення до радянської 
влади, особливо щодо її політики 
нівелювання національної ідентич-
ності українців, а пізніше, у 1970-
их рр., підтримка В. Стусом Укра-
їнської групи сприяння виконанню 
Гельсінських угод фактично зроби-

ли його замовчуваним і недрукова-
ним поетом. 

Коли після серпневих арештів се-
ред української інтелігенції 1965 
року Василь Стус підтримав учасни-
ків акції протесту, що відбулася під 
час прем’єри фільму С. Параджано-
ва «Тіні забутих предків» у кінотеа-
трі «Україна» в Києві, поет став для 
влади «політично неблагонадійним». 
Тому надії на те, що перша збірка по-
езій під назвою «Зимові дерева» по-
бачить світ, у Стуса майже не було. 
У 1968 р. він віддав рукопис збірки у 
видавництво «Радянський письмен-
ник», але водночас виготовив шість 
самвидавних примірників, один з 
яких подарував Л. Селезненкові. Че-
рез нього із книжечкою познайоми-
лась Ганна Коцурова, студентка з 
Чехословаччини, що приїхала до Ки-
єва і цікавилася українською культу-
рою. Повернувшись на тиждень до 
Чехословаччини, дівчина взяла із со-
бою самвидавні вірші і показала їх Б. 
Чаприні та Б. Левицькому, які їх висо-
ко оцінили. З’явилася нагода видати 
збірку за кордоном. У 1970 р. книгу 
«Зимові дерева» видало брюссель-
ське видавництво «Література і мис-
тецтво» («Lettres et Art»), хоча друку-
вали її у Великій Британії, в Лондоні. 
Це був конспіраційний хід, а мета ор-
ганізаторів публікації зрозуміла: вони 
намагалися не пов’язувати прізвища 
Стуса з відомими західними україн-
ськими видавництвами. Щодо ви-
давництва «Радянський письмен-
ник», то, незважаючи на безумовну 
талановитість віршів і позитивну ре-
цензію на книгу, що її написав вну-
трішній рецензент видавництва Є. 
Адельгейм, уже діяла вказівка книгу 
не пропустити. 

Наприкінці 1970 р. примірник збір-
ки закордонного видання потрапив 
до автора – В. Стуса. Факт публіка-
ції книги за кордоном додали до зви-
нувачення на судовому процесі над 
В. Стусом у 1972 р. У кримінальній 
справі є пояснення поета щодо ви-
ходу його віршів за кордоном, які за-
галом характеризують становище 
опозиційних урядові письменників в 
Україні: «Стус: «Збірка за кордоном 
була видана без моєї на то згоди, бо 
я мав намір опублікувати її у видав-
ництві «Радянський письменник», і на 
цю збірку були позитивні рецензії На-
гнибіди у 1965 р., Драча – у 1968 р. і 
Адельгейма – у 1970–1971 рр. Я вва-
жаю, що в останній час видавання за 
кордоном українських авторів набу-
ло масового характеру, і в цьому, на 
мою думку, винні не автори, а існую-
ча практика загального видавання ру-
кописів у нас на Україні. Свої погляди 
з цього питання я докладно виклав у 
листах до ЦК КПУ та Президії Спілки 
письменників, які я надіслав приблиз-
но у листопаді 1970 р.». 

Пізніше, у 1977 р., за кордоном 
видали ще одну збірку віршів В. 
Стуса – «Свіча в свічаді» з перед-
мовою М. Царинника. У 1986 р., уже 
після смерті поета, збірка «Палімп-
сести», до якої увійшли твори 1971 
– 1979 рр., вийшла у видавництві 
«Сучасність». Упорядкування здій-
снила Н. Світлична, передмову під 
назвою «Трунок і трутизна» написав 
Ю. Шевельов. У 1987 р. у видавни-
цтві «Смолоскип» побачив світ збір-
ник «Василь Стус у житті, творчос-
ті, спогадах та оцінках сучасників». 
Фактично це був перший літера-
турознавчий збірник, присвячений 
життю і творчості поета.

Книга ця знаходиться у фондах 
нашої бібліотеки. У ній зібрані стат-
ті, нотатки, виступи В. Стуса, його 
листування, судові документи, стат-
ті, присвячені його творчості, ав-
торами яких були Н. Світлична, Н. 
Строката, Л. Плющ, О. Тарнавський, 
Л. Рудницький, Ю. Шевельов. 

В Україні ім’я Василя Стуса було 
викреслено з літературного процесу, 
про трагічну долю поета знали тіль-
ки його рідні, однодумці. Його твори 
можна було прочитати лише в сам-
видаві, вони були під цілковитою за-
бороною. До нашого часу зберегло-
ся дуже мало таких самвидавних 
збірок: наприклад, із 12 машинопис-
них примірників збірки віршів «Весе-

лий цвинтар» зберігся лише один. 
Тому таке велике значення мало ви-
дання творів В. Стуса за кордоном.

Роман «Собор», один з найвідо-
міших творів патріарха української 
літератури Олеся Гончара, зазнав 
різкої критики відразу після появи і 
довго не друкувався. Уперше роман 
вийшов у січневому номері журна-
лу «Вітчизна» 1968 р., у тому ж році 
його надрукували видавництва «Дні-
про» та «Радянський письменник».

Гострі питання духовного без-
пам’ятства, екологічних проблем, 
негативних явищ у суспільному жит-
ті, які автор порушив у творі, викли-
кали незадоволення офіційної вла-
ди. Майже 20 років «Собор» цілко-
вито замовчували. І тільки за часів 
перебудови 1987 р. роман був вне-
сений до семитомного видання тво-
рів О. Гончара, а 1989 р. вийшов 
окремою книгою у видавництві «Дні-
про». Натомість за кордоном, в укра-
їномовному середовищі, твір одра-
зу став популярним. Було декілька 
видань роману українською мовою, 
його переклали на інші мови, обго-
ворення «Собору» йшло у пресі та 
на радіо. Оскільки роман написаний 
нетрадиційно, твору притаманні фі-
лософська глибина і нестандартний 
підхід щодо вирішення актуальних 
для тогочасного суспільства питань, 
закордонні українські критики да-
вали роману різні, часто протилеж-
ні, оцінки – від характеристики його 
як «більшовицької провокації» та 
«офіційного твору» до спроби зви-
нуватити О. Гончара в «націоналіс-
тичному ухилі». У науковій бібліоте-
ці ЛНУ ім. Івана Франка зберігають-
ся декілька примірників «Собору», 
що вийшли в США та Канаді.

Згадуючи роман «Собор» О. Гон-
чара, не можна оминути увагою і ві-
домий самвидавний твір – есе «Со-
бор у риштованні» Євгена Свер-
стюка, публіциста і літературознав-
ця, учасника дисидентського руху 
в Україні. Є. Сверстюк написав есе 
1970 року.

Продовжуючи розмірковувати 
над злободенними суспільними пи-
таннями, порушеними в романі О. 
Гончара, письменник наголошує на 
особистій відповідальності кожної 
людини в суспільстві, стверджую-
чи, що «кожен має бути людиною 
в людстві, щоб кожним нервом від-
чувати його болі і тривоги», «кожен 
мусить почувати себе органічною 
часткою великого собору людської 
цивілізації, всім своїм єством бути 
пружним каменем у цьому соборі, 
щоб самовіддано тримати на собі 
його споруду». Праця Є. Сверстюка 
набула великої популярності в сам-
видаві, була надрукована за кордо-
ном. У бібліотеці університету збері-
гається книга «Собор у риштованні» 
(1970), до якої увійшли також літе-
ратурознавчі статті Є. Сверстюка.

Олена НАУМОВА
Наукова бібліотека Львівського 

національного університету 
імені Івана Франка

Закінчення в наступному номері
Шістдесятники. Справа наліво – Євген Сверстюк, Ліна Костенко, 

Іван Світличний, Іван Драч, Іван Дзюба, Микола Вінграновський
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Цікаве про українських письменників

Переконав
Любов Яновська, живучи на селі, 

не могла не придивлятися до народ-
ного життя. Це спонукало її взятися 
за перо, і незабаром вона почала 
записувати оповідання з народно-
го побуту, творячи їх російською мо-
вою, і лише колоритні фрази запи-
сувала українською. Одне з опові-
дань готувалося до друку в «Русском 
Богатстве», була навіть схвальна 
відповідь редактора. Саме в цей 
час майбутня письменниця позна-
йомилася з Володимиром Шеме-
том, родина якого жила в Лубнах, — 
був він палким прихильником укра-
їнської літератури і переконував 
кожного — старого й молодого — 
говорити українською мовою. Коли 
ж довідався про те, що Любов Янов-
ська пише російською мовою, то, як 
згадує письменниця, «напався на 
мене, як на ворога, наговорив мені 
безліч «компліментів», між іншим, 
обізвав зрадницею. І ось це слово 
впало на серце каменем. Я не мо-
гла ніяк забути його, не могла не ду-
мати про нього, не могла позбутися 
гіркого почуття якогось свого наче 
злочину. Багато стала я думати з 
приводу цього». 

Якось захворівши, Любов Янов-
ська поїхала до Києва, щоб про-
консультуватись у лікаря. Тут вона 
вперше побачила у вітринах кни-
гарень українські книжки. І зно-
ву відбулася зустріч з Володими-
ром Шеметом, який повів розмо-
ву на ту саму тему. Він навіть увів 
жінку до гуртка київської молоді (в 
той час саме святкувалися Шев-
ченківські дні), де жваво спере-
чалися, говорили на національно-
політичні теми, що приголомшило 
письменницю. Тоді ж таки в Києві 
Любов Яновська познайомилася з 
Павлом Житецьким, Миколою Ли-
сенком, Лесею Українкою та Оле-
ною Пчілкою. Повернувшись додо-
му, тієї ночі вона написала україн-
ською мовою гумористичне опові-
дання «Ніколи». Коли ж прочитала 
його вранці своєму чоловікові, той 
привітав дружину з великим успі-
хом.

Життя під чужим іменем
У 1914 році Володимир Винни-

ченко повернувся в Україну з емі-
грації, але жити змушений був не-
легально, переїжджаючи з місця на 
місце. За ним весь час полювала 
поліція, але він залишався невло-

вимим. Кілька разів змінював не 
лише помешкання, а й прізвище, 
ховався в Москві й під Москвою, де 
мав засекречене місце прожиття. 
До революції поліції так і не вдало-
ся його схопити.

Зовнішність Шевченка
Ось як описували сучасники зо-

внішність 29-літнього Тараса Шев-
ченка: молодий, здоровий, серед-
нього зросту, широкоплечий, міц-
но збудований. Його кругле ви-
голене обличчя було прикрашене 
бакенбардами, волосся вистриже-
не по-козацькому, але зачесане 
назад. Він був темний блондин, з 
його лиця пробивалася відвага, в 
темно-сірих невеличких очах світи-
лися розум та енергія. Голос у ньо-
го був м’який, в ході й рухах — зо-
середження. При першій зустрічі в 
ньому не помічалося нічого прива-
бливого, навпаки,  здавався холод-
нуватим, сухим, хоч і простим, при-
ступним. До людей ставився спер-
шу недовірливо й перед першим-
ліпшим не відкривав своєї душі, 
особливо бував замкнутий супро-
ти тих, хто добивався викликати в 
нього одвертість та щирість. Зате 
коли пізнавав чоловіка й відкри-
вав у нім бодай одну гарну рисочку, 
прив’язувався до нього, а як зна-
ходив у тій людині взаємність, від-
давався йому цілим серцем. При-
мітними рисами характеру були до-
брота, м’якість, навіть делікатність, 
що суперечило його суворій масці, 
незвичайна простота, природність, 
безкорисливість, навіть саможер-
товність. На кривду й несправед-
ливість його серце запалювалося 
гнівом і вибухало, немов вулкан, — 
тоді він міг бути й несамовитим. З 
бідними ділився останнім.

Чом ти діла не робиш
Пишучи поему «Катерина», Т. 

Шевченко питав у І. Сошенка:
— А послухай, Соха, чи воно так 

до ладу буде?
— Та одчепись ти, кажу, зі свої-

ми віршами! — гримає на нього Со-
шенко. — Чом ти діла не робиш?

Під «ділом» Шевченків приятель-
художник розумів живопис, ма-
лярство. Згодом, коли до Шевчен-
ка прийшла слава великого поета, 
Сошенко виправдовувався: «А хто 
ж його знав, що з нього зробиться 
такий великий поет?» І доповню-
вав: «А все-таки я стою на своєму: 

що, якби він покинув вірші, був би 
ще більшим живописцем, ніж по-
етом».

Нещасливе кохання
1843 року Шевченко покохав 

Теодосію, доньку кирилівського 
попа Григорія Кошиця, того само-
го, в якого хлопцем наймитував. 
Дівчина відповіла на почуття пое-
та, і вони хотіли одружитися, але не 
було на те батьківської волі. Ста-
рі Кошиці хотіли якимись хитроща-
ми розлучити закоханих. У верес-
ні, коли Шевченко гостював у Ки-
рилівці, жінка Прокопа Демченка 
повила дитину. Мати Теодосії умо-
вила Демченків кликати за хре-
щених Тодосю й Тараса, маючи на 
думці, що її дочка не знає, що кумі 
й кумові в ті часи не можна було 
за звичаєм та законом одружува-
тися. Одначе дівчина здогадалася, 
до чого йдеться, взяла дитину Дем-
ченків, пішла з нею до іншого попа 
й охрестила її з іншим кумом. Піс-
ля того Кошиці вже просто не дали 
благословення молодим і відмови-
ли Шевченку. Поет змушений був 
відступитися. Цікаво, що сама Те-
одосія так і не відцуралася свого 
кохання. Вона відмовилася вихо-
дити заміж, збожеволіла і померла 
1884 року.

Пізнаєш
Якось до Козачковського прий-

шов кріпак і сильно жалівся, що 
в нього украдено пару волів. Ко-
зачковський поспівчував кріпако-
ві й одіслав його. Цю розмову по-
чув Шевченко, вийшов услід за се-
лянином і, розпитавши його, дав, 
щоб ніхто не бачив, 50 карбован-
ців.

— У позику! — сказав поет. — 
Оддаси колись, як розбагатієш!

— Як же я оддам вам, коли я вас 
не знаю? — відказав здивований 
селянин.

— Усе одно! Пізнаєш! — відпо-
вів поет.

Поспішаючи на весілля
Коли Шевченка заарештували, 

на ньому був фрак, сам він був 
чисто виголений, наче зібрався 
до когось з візитом. Губернатор 
Фундуклей, який був добре зна-
йомий з Шевченком, здивував-
ся, побачивши, що той при тако-
му параді:

— Чого це ви, Тарасе Григорови-
чу, так прибралися? — спитав він.

— Та бачте, — відповів Шевчен-
ко, — я поспішав до Костомарова 
на вінчання. Він запросив мене бо-
ярином, так я ото, заки у Броварах 
мені перепрягли коней, поголився 
і причепурився, щоб з воза просто 
до молодого.

— Еге! — відповів Фундуклей. — 
Коли так, дак куди судженого, туди 
й боярина.

Бісова муза
Під час слідства в справі Кирило-

Мефодіївського товариства Шевчен-
ко завжди був бадьорий, веселий 
і спокійний. Перед допитом якийсь 
офіцер-жандарм мовив до нього:

— Господь милостивий, Тарасе 
Григоровичу! Ви виправдаєтесь, і 
отоді-то залунає ваша муза.

— Та який же чорт усіх нас сюди 
заніс, коли не оця бісова муза! — 
відповів поет.

Велика радість
Відомо, що до звільнення Т. Шев-

ченка із заслання прислужилася 
родина віце-президента Академії 
художеств у Петербурзі Ф. Толсто-
го. Особливо гаряче турбувалася 
про це графиня Анастасія Іванів-
на. Не дивно, що, коли Толсті дізна-
лися про Шевченкове визволення, 
радість їхня була безмежна: з цієї 
нагоди розбудили дітей, зібралися 
всією родиною в залі, прийшов дех-
то з гостей, всі радісно цілувалися й 
ділилися новиною.

У Києві, на Пріорці
Шевченко дуже любив дітей. Жи-

вучи 1859 року в Києві на Пріорці, 
поет дуже здружився з дітворою. 
Діти бігли за ним і кричали: «Дядь-
ку, розкажіть нам ще одну казочку!»

По обіді поет ішов у сад, лягав 
під яблунею і кликав до себе дітей. 
Вони лазили по ньому, пустували.

«Кого люблять діти, — казав про 
себе поет, — той не зовсім ще пога-
ний чоловік».

Якось наймичка Оришка, перучи 
одяг, знайшла гроші, про які Шев-
ченко забув, і він на ці гроші вла-
штував для сусідських дітей «бен-
кет». Пішов на базар, накупив силу 
іграшок та ласощів, ледве доніс. 
Двір посипали свіжою травою, ді-
твора раділа, гралася, качалася по 
траві, поет теж радів. По обіді пере-
купка привезла цілий візок яблук, 
груш, пряників, бубликів. Із двору 
«бенкет» перейшов на вигін. Посхо-
дилися дорослі й говорили: «Оцей 
старий, певне, божевільний!» 

Шевченко бігав разом з дітьми, 
повчав їх, сміявся, змагався з 
хлопцями.

Воля родичам Шевченка
У лютневій книжці журналу «На-

родное чтение» за 1860 рік, що ви-
ходив у Петербурзі, було надруко-
вано коротеньку автобіографію Т. 
Шевченка. У тій автобіографії поет, 
між іншим, написав: «Моє мину-
ле тим більш жахливе, що мої рід-
ні брати й сестри й досі ще кріпаки. 
Так, вони й досі ще кріпаки!»

Ці слова вплинули на тогочасну 
суспільність. І. Тургенєв, член «Об-
щества для пособия литераторам 
и учёным»,узявся зробити подання 
про визволення Шевченків із крі-
пацтва. Комітет на засіданні 21 бе-
резня порадив удатися до поміщи-
ка Флоровського і прохати, щоб він 
звільнив Шевченкових родичів на 
пошанування літературних заслуг Т. 
Шевченка і взагалі літератури. По-
міщик, одержавши листа комітету, 
вирішив догодити і суспільній дум-
ці, і собі. Він згодився відпустити 
Шевченків, але без землі.

Спершу родичі Шевченка, за по-
радою самого поета, не хотіли тако-
го звільнення, але згодом, 10 лип-
ня 1860 року, склали угоду з по-
міщиком і одержали вольну. Аж у 
1863 році, у зв’язку з польським 
повстанням, видано було указ про 
перевірку уставних грамот. Пере-
віряти Кирилівку прибув майбутній 
редактор «Киевской старины» Лаш-
кевич. Ось тоді й наділили Шевчен-
ків полем і городом.

Святий вогонь
Шевченко, коли сперечався, за-

палювався, доходячи до пафосу. У 
запальності його, однак, не було 
ні злоби, ні пихи — тільки святий 
вогонь відчуття правди й справед-
ливості. Коли ж бачив, що супро-
тивник набирається пихи, поет до-
зволяв собі різко його осмикнути. 
У суперечках він висловлювався 
гостро, аж співбесідники побо-
ювалися за нього. Особливо не-
самовитий ставав поет, коли за-
ходила мова про кріпацтво — це 
була його глибока й болюча рана. 
Якось у гостях у Я. Полонського 
згадав поет своє дитинство і те, 
що родичі його й досі кріпаки. Від 
таких споминів аж заплакав, аж 
зубами заскреготав і так ударив 
кулаком об стіл, що чашки з чаєм 
попадали на підлогу.

Шевченко в описі 
Тургенєва

Ось як малює Шевченка в остан-
ні роки життя російський письмен-
ник І. Тургенєв. Широкоплечий, 
присадкуватий, кремезний, це був 
козак зі слідами солдатської муш-
три. Голова в нього була гостровер-
ха, майже зовсім лиса, чоло висо-
ке, зморшкувате, очі невеликі, сірі, 
ніс широкий, губи покриті широки-
ми густими вусами. Погляд був зде-
більшого суворий, недовірливий, 
іноді світився ніжною ласкою ра-
зом з гарною, доброю усмішкою. 
Постать — вайлувата. Руки спокій-
ні. Хода поважна. Голос трохи хрип-
кий. Узимку одягав високу смушко-
ву шапку й кожух.

Закінчення. Поч. в №№ 7 – 13.

Із книги 
«Із вершин та низин» 

Валерій ШЕВЧУК

Климент Квітка, етнограф, 
музикознавець

Валер’ян Підмогильний, 
письменник Розстріляного відродження

4 лютого 1880 року на Сумщині народився Кли-
мент Квітка, правник за фахом, етнограф, музи-
кознавець, дослідник Поліського фольклору, який 
зібрав і зберіг шість тисяч народних пісень. Понад 
200 з них композитори використали для своїх тво-
рів. Автор понад сотні наукових праць з етногра-
фії та музикознавства.  Але для нащадків Квітка 
так і залишився у тіні своєї відомої дружини Лесі 
Українки.

Його батько рано пішов з життя, мати з усіх сил 
намагалася утримувати дітей. Але змушена була 
віддати п’ятирічного сина на виховання до поміщ-
ків Карпових у Київ. Тут він отримав грунтовну му-
зичну освіту в Київському музичному училищі та 

фах юриста у Київському університеті святого Володимира.
На пропозицію Центральної Ради протягом 1917 – 1918 працював то-

варишем генерального секретаря судових справ та заступником міністра 
юстиції УНР.

Після приходу більшовиків полишив юриспруденцію і займався етногра-
фічними дослідженнями у Всеукраїнській академії наук  та викладацькою 
роботою у Київському вищому музично-драматичному інституті.

Його двічі заарештовували радянські спецслужби. З 1934-го відбував 
покарання у концтаборі «Карлаг» у Казахстані. 1936-го Климента Квітку 
достроково звільнили, після того він до кінця життя викладав у Москов-
ській консерваторії. Помер 19 вересня 1953 року у Москві.

2 лютого 1901 року  на Катеринославщині на-
родився  прозаїк Валер’ян Підмогильний. Бать-
ко завідував маєтком місцевого поміщика, помер 
рано. Його односельці згадують переважно про 
матір письменника. Вона була звичайною селян-
кою, без освіти, яка працювала в економії графа 
Воронцова-Дашкова і виділялася надзвичайною 
природною інтелігентністю.

Навчався юнак спочатку в церковно-приход-
ській школі. Згодом, до 1918-го року у Катери-
нославському реальному училищі. «Валеріан був 
надзвичайно здібним хлопцем. – згадувала меш-
канка села Чаплі Ярушевська, – Було, послухає 
уважно урок і вже вдома не повторює. А натомість 
набере в учителів і знайомих стоси книг і проси-
джує над ними цілу ніч. Був тихий, сором'язливий. 
Любив ходити на сінокіс, на рибалку до Дніпра».

Він вивчав іноземні мови й переклав на україн-
ську твори Дені Дідро, Клода Гельвеція, Оноре де 
Бальзака, Анатоля Франса.

Став одним із організаторів літературного угру-
повання «Ланка», яке 1926-го  було переіменова-
не в «Марс».

8 грудня 1934-го НКВД заарештувало письмен-
ника за начебто «участь у терористичній органі-

зації, яка мала на 
меті терор проти 
керівників партії». 
Слідство сфабри-
кувало приналеж-
ність до «організа-
ції» Євгена Плуж-
ника, Миколи Ку-
ліша, Валер’яна 
Поліщука, Григо-
рія Епіка, Миколи 
Любченка – зага-
лом 18 людей. 

Виїзною сесією 
Військової колегії 
Верховного Суду 
СРСР у березні 
1935-го його за-
судили на десять років позбавлення волі. Пока-
рання відбував у Соловецькому таборі особли-
вого призначення, продовжував писати. 3 лис-
топада 1937-го Валер’яна Підмогильного разом 
з понад тисячею інших українських політичних 
в’язнів розстріляли в урочищі Сандармох в Ка-
релії.



6 СТРУНАСТРУНА
№ 14       11 вересня 2022 рокуСвіт

Глава I. Осиротіла дитина 
з блакитними очима

Її звали Тонечкою; вона не зна-
ла тепла материнської та батьків-
ської любові. І вступила до одного 
магазину. А туди ходила купувати 
служниця редактора однієї газети.

Незабаром розпочався мерт-
вий сезон. Не було про що писати.

У цієї Тонечки були блакитні очі.
У мене від сліз випадає перо з 

рук.

Глава II. Листоноша 
з грошима

Розсильний з грошима Ян Гро-
мада (сорокап'ятирічний, добре 
зберігся, одружений, католик, уро-
дженець Лібіц Колінського повіту 
на Лабі; особливі прикмети: ро-
димка під пупком) пружним кро-
ком увійшов до магазину, де слу-
жила осиротіла дитина.

– Тонечка тут? – спитав він 
тремтячим голосом, бо вже про-
читав те, що стояло в переказі.

– Тут, – тремтячим голосом від-
повів власник магазину, після то-
го як листоноша гучно додав:

– Я приніс їй сто крон.
А на бланку переказу було на-

писано:
«Мила дитина моя!
Вибач мені, я більше не в змо-

зі, не можу мовчати. Я твоя мати і 
вже говорила з тобою. У мене сер-
це розривається на частини. Слу-
жи старанно і сподівайся на бога. 
Він тебе не покине. А поки ось тобі 
сто крон.

Твоя матір».
Коли Тонечці прочитали це, 

вона впустила трилітрову сулію зі 
спиртом, і спирт розлився по всьо-
му приміщенню.

Вона могла собі це дозволити: 
вона мала сто крон.

Глава III. Мужній вчинок 
пенсіонера Павлика

Наступної миті до магазину зай-
шов шістдесятип'ятирічний пенсі-
онер Йозеф Теодор Павлик. У руці 
в нього диміла сигара. Побачив-
ши, що в магазині пролили дена-
турат, він мужньо викинув сигару, 
що горіла, у відкрите вікно – одно-
му перехожому на голову.

Вчинок цей гідний найбільшо-
го захоплення, як доказ надзви-
чайної холоднокровності та від-
ваги. Адже спирт міг спалахнути, 
і, оскільки в приміщенні був га-
лон бензину, наша зворушлива іс-
торія не могла б мати продовжен-
ня. Вона закінчилася б трупами, 
що обвуглилися, у вигорілому ма-
газині.

Крім того, вчинок цей заслуго-
вує на схвалення ще й тому, що 
завдяки своїй швидкості та вина-
хідливості пенсіонер Павлик збе-
ріг державі листоношу з грошима.

Міністерство торгівлі вигукує 
моїми вустами: «Нехай воздасть 
Господь бог цьому доблесному чо-
ловікові!»

Після виходу з магазину пенсіо-
нер Павлик не знайшов викинутої 
ним сигари.

Глава IV. Комерційний   
вчинок комерсанта

За чверть години після отри-
мання ста крон для Тонечки влас-
ник магазину вийшов надвір. Ку-
пив трамвайний квиток і поїхав 
до редакції газети, яку редагував 
той самий пан, чия служниця ходи-
ла робити покупки в магазин того 
власника, який вирушив тепер до 
цього редактора.

Ви бачите: все йде як по маслу.
Розмова з редактором тривала 

понад годину. Редактор тріумфу-
вав. Така зворушлива історія – і 
якраз у розпал мертвого сезону!

– Піде в завтрашньому ж номе-
рі, – оголосив редактор, проща-
ючись із власником магазину. – І 
я, звичайно, дам повністю ваше 
прізвище.

Після цього власник магазину 
вирушив до відділу оголошень і за-
мовив там оголошення у завтраш-
ньому номері на видному місці.

Того дня його виручка була зви-
чайною.

Глава V. Наслідки статті 
«Таємнича мати»

Редактор дотримався слова.
Другого дня в газеті з'явилася 

стаття «Таємнича мати». Три з лиш-
ком колонки. Жалісний вступ був 
змайстрований з Марліт, а також 
Карлен, Шварц та інших слізливих 
письменниць сімейних романів.

Далі йшли прізвище та адреса 
теперішнього покровителя Тонеч-
ки: торговець Вацлав Земан, вул. 
Камінського, № 18.

А на останній сторінці, серед 
оголошень, було таке: «Вацлав 
Земан, торговець колоніальни-
ми товарами, рекомендує до ува-
ги шановної публіки свій магазин 
на вулиці Камінського, будинок 
№ 18. Великий вибір: сир, ковба-
са, м'ясні та рибні консерви. Вино 
вищих марок – червоне та біле, 
1 крона літр. Чудова суміш кави 
– 2 крони 20 гелерів. Дешевий 
цукор. Літр рому – від 80 гелерів 
та вище. Завжди свіже вершкове 
масло».

Того дня всі мешканці райо-
ну Виноградар і дівчата побажа-
ли бачити Тонечку, щоб плакати з 
нею.

Плач стояв у магазині з ранку до 
вечора.

У Тонечки зрештою очі пересо-
хли, тож їй доводилося бігати в ко-
мору нюхати цибулю, щоб плакати 
далі.

Приходили й дідки, щипали її за 
щічку. Тут немає нічого поганого: 

адже їй було лише п'ятнадцять ро-
ків.

Серед загальних ридань чулися 
вигуки:

– Мені кіло кави!
– Мені п'ять кілограмів цукру!
– Літр рому!
– Пляшку вина!
Вацлав Земан не встигав об-

слуговувати покупців. Довело-
ся взяти помічника. Дружина теж 
пра цювала в поті чола. Виногра-
дарські жінки та дівчата купували 
продуктів на цілий тиждень.

Годині о десятій, тільки поча-
ли зачиняти магазин, з'явилася 
ще одна заплакана пані. Здалеку, 
звідкись із Модржан. Товару біль-
ше ніякого не було, тож їй продали 
стару мідну гирю.

Номер газети зі статтею «Таєм-
нича мати» розійшовся тиражем 
на десять тисяч екземплярів біль-
ше, ніж звичайно.

Глава VI. Глухоніма    
служниця

На  довершення ефекту вияви-
лося, що жінка, яка народила То-
нечку в пологовому будинку, ско-
ристалася робочою книжкою одні-
єї глухонімої служниці, яка за до-
помогою жестів заприсяглася, що 
не є Тонечкиною матір'ю. Фізич-
ний недолік її дуже засмучував ре-
дактора, оскільки, звісно, позбав-

ляв будь-якої можливості з нею 
домовитися.

Справа в тому, що для постій-
ного розділу «Осиротіла дитина і 
таємнича мати» у своїй газеті він 
вже приготував колонку під заго-
ловком: «Розмова з уявною, не-
справжньою матір'ю».

Кілька виноградарських паній 
і панночок прислали глухонімій 
служниці листівки.

Прокурор зажадав притягнути 
глухоніму служницю до відпові-
дальності за обман влади, оскіль-
ки вона не народила, тим часом 
як, згідно з робочою книжкою, 
мала народити.

Глухоніма служниця замість 
того, щоб найняти адвоката, ви-
рушила на Святу Гору, залишивши 
вдома записку, яка всіх спантели-
чила і була відразу доставлена ре-
дактору. У ній було написано: «Їду 
сповідатися!»

У зв'язку з цим поліцейське 
управління відправило слідами 
глухонімої служниці двох детекти-
вів, переодягнених священиками.

Один чоловік, недорахувавшись 
у себе в касі ста крон і запідозрив-
ши, що дружина послала їх Тонеч-
ці, взяв бритву, поголився і пішов 
вимагати розлучення.

Тим часом у Тонечки зібралося 
загалом чотириста крон, і чергова 
на вході стала говорити їй: «Цілую 
ручку, панночка».

Тонечці захотілося мати довгу 
сукню, і вона розплакалася, коли 
їй не дозволили.

Невдовзі вона отримала нового 
листа від таємничої матері:

«Мила Тонечко!
Я знаю, що ти плачеш, але не 

можу допомогти тобі. Сподівайся 
на бога і будь розумницею. Поси-
лаю тобі тридцять крон.

Твоя нещасна мати».

Цей лист також був опублікова-
ний.

Заздрісники торочили:
– За чотириста крон і я згоден 

зображати осиротіле дитя.
Один колишній лісник, видаю-

чи себе за повіреного Тонечки, 
розмістив у газетах оголошення: 
«Олень не знає туберкульозу, бо 
знаходить у лісі траву, яка є голов-
ним інгредієнтом «Лісового чаю і 
настою», що його виготовляє ко-
лишній лісник Шумінський – вул. 
Камінського, № 26. Багато вдяч-
них листів з Америки, Австралії, 
Нової Зеландії, з острова Корси-
ки, з Міхле, Лондона, Парижа і По-
дебрад».

Глава VII. Нові листи,
нові викриття та нові       
комерційні операції

Тонечка щодня отримувала від 
«таємничої матері» нові листи. 
Вацлав Земан сумлінно відносив 
їх до редакції, яка друкувала їх з 
притаманними  нагоді зітхання-
ми.

П'ятеро людей, які випускають 
художні листівки, полювали на То-
нечку з фотографічними апарата-
ми.

Чоловіки почали підозрювати 
своїх дружин і допитувати їх, зму-
шуючи присягатися, що в них до 
весілля не було коханця.

Глава VIII. Поради та     
міркування

До редакції газети з постійним 
розділом «Осиротіла дитина і та-
ємнича мати» надходило багато 
листів. За два тижні їх набралося 
тисяча двісті п'ятдесят шість. Одні 
з порадами, інші з міркуваннями, 
нагадуваннями, застереженнями.

Писалося про те, що Тонечку хо-
чуть звести з розуму. З якою ме-
тою – кореспондент не поясню-
вав.

Зрештою газета опублікувала 
дуже серйозний матеріал: про-
хання до таємничої матері назва-
ти себе. Прохання було проникли-
вим. Його  склали, використову-
ючи сумні романи та чутливі опо-
відання. Запозичення робилися 
цілими фразами.

На вулицях юрмився народ. 
Шість людей збожеволіли від жа-
лю і ридання.

Тридцять виноградарських пані 
та дівчат осліпло. Жінки плакали 
по всій Чехії. Матері притискали 
своїх синочків і донечок до серця. 
П'ять хлопців і шість дівчат задих-
нулися в материнських обіймах.

Один натхненний поет-пісняр 
пустив у хід новий дурний продукт 
своєї духовної діяльності: пісеньку 
про осиротілу дитину. Її почали спі-
вати на мотив: «Блакитні очі».

Виноградарські пані та дівчата 
побажали, щоб цю пісеньку вико-
нав оркестр у виноградарському 
театрі.

Про таємничу матір співали 
весь день. Співаючі жінки побили 
до напівсмерті людину, яка чула 
спів і не розплакалася.

Нарешті до редакції з'явився 
повірений Тонечки, відкривач лі-
сового кореня для оленів та лю-

дей. Після цього газета опубліку-
вала нове звернення до таємни-
чої матері:

«Прохання з'явитись на квар-
тиру до винахідника «Лісового 
чаю». Гарантуємо повну таємни-
цю та мовчання! Колишній лісник 
зобов'язується чесним словом  ні-
кому нічого не говорити. Таємни-
ча мати не повинна купувати його 
лісовий корінь».

А за кілька днів з'явилося нове 
сенсаційне повідомлення.

Глава  IX. Таємнича мати 
виявлена, але таємниця 

збережена
Спеціальний випуск «Вечірньої 

газети».
Таємнича мати відгукнулася на 

запрошення винахідника «Лісо-
вого чаю» та прийшла до нього на 
квартиру. Повної таємниці дотри-
мано.

У газеті стояло таке:
«Ми пов'язані чесним словом, 

тому дотримуємося повної таєм-
ниці. Можемо повідомити лише, 
що жінка, яка є матір'ю Тонечки, 
– багатодітна вдова. Не публіку-
ємо її прізвище, бо обіцяли мов-
чати. Тому можемо тільки додати, 
що вона має власний будинок у 
безпосередній близькості до міс-
ця проживання Тонечки. Ми дали 
чесне слово дотримуватися по-
вної таємниці і можемо повідо-
мити лише те, що їй тридцять п'ять 
років, і вона має намір знову одру-
житися. За її словами, батько То-
нечки живий; він чиновник і має 
кілька дітей. Вдаватися в подаль-
ші подробиці нам не дозволяє ця 
обіцянка зберігати повну мовчан-
ку про цю справу. Можемо ще до-
дати, що пан цей як дві краплі води 
схожий на Тонечку, портрет якої 
ми даємо в завтрашньому номе-
рі нашого ілюстрованого додатка 
разом зі знімком, що зафіксував 
сцену зворушливого побачення 
матері з дочкою».

Таємницю було повністю збере-
жено, а номер «Вечірньої газети» 
розійшовся у кількості шістдесяти 
тисяч екземплярів.

Глава Х. Батько 
надзвичайно схожий на 

Тонечку
Опублікування портрета То-

нечки в «Ілюстрованому додатку» 
мало той результат, що вже зран-
ку жваво запрацювали перукарні. 
Одружені та багатодітні чиновни-
ки приходили поголити бороду чи 
обкорнати вуса.

Двісті одружених та багатодіт-
них чиновників ретельно ховали 
від дружин номер із портретом То-
нечки.

Триста дружин зажадали розлу-
чення, посилаючись на схожість 
своїх чоловіків з Тонечкою, схо-
жість, що кидається у вічі.

Дев'яносто чоловіків зізналися 
у батьківстві:

«Вам добре, у вас дружина, на 
дачі. А я схожий на Тонечку!

Редакція почала отримувати за-
грозливі листи.

Газета розійшлася у кількості 
ста з лишком тисяч екземплярів.

Дружина кожного чеського чи-
новника купила екземпляр.

Бог знає, чим усе це скінчиться. 
Ніхто не знає. Але один набірник 
друкарні сказав мені, що в нього 
заготовлені газетні заголовки та-
кого змісту:

«Батько Тонечки – у розпачі!», 
«Таємнича мати наклала на себе 
руки».

– На цьому знову заробимо, – з 
усмішкою додав набірник.

Ярослав Гашек (30.04.1883, Прага 
– 3.01.1923, Липнице-над-Сазавою) 
– чеський письменник. Автор одного 
з шедеврів європейської літератури 
XX століття – роману «Пригоди браво-
го вояка Швейка», блискучої сатири 
на Австро-Угорську імперію, в складі 
якої була і рідна письменникова Че-
хія. Також написав багато сатиричних 
і гумористичних оповідань. Ось одне з 
них, на теми, як би нині сказали, мас-
медіа.

Ярослав ГАШЕК

Осиротіла дитина 
та її таємнича мати

Зворушлива історія з періодичної преси
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– Паскудна, брат, скверна, я 

тобі скажу, історія. Сам поба-
чиш… – Дідусь запалив стару 
щербату дідівську люльку, по-
дививсь вицвілими очима ку-
дись поверх моєї голови, плю-
нув на руки і взявся за весла: 
– Нум…

Мій обов’язок стернувати. 
Виїхали з куширів на чистий 
брідок. Ззаду лишилась че-
рідка тичок та сизий гнучкий 
оситняг, та ще – крилата роз-
біжна смуга упирається двома 
кінцями в стіни осоки.

Дивлюсь на кострубату бо-
роду, на волохаті брови, на сі-
рий лоб, вкритий борознами, 
і думаю, власне, не думаю, а 
хочу розгадати,– що він, цей 
останній із могікан, з тої ре-
шти покоління, яке завтра му-
сить вимерти,– що він думає. 
Дідусь міцно затягнувсь і, не 
виймаючи люльки, випустив 
дим у ніс.

– Такі-то, сину, люде… Се-
мен гарний був його приятель. 
Ще з його, з Семеновим бать-
ком, змалку без штанців по 
сагах лазили, лопуцьки їли, 
гороб’ят драли. В’юни лови-
ли… зав’яжем холоші в шта-
нях, розчепірим – і ну воло-
чить, тобто – волок у нас.Дуже 
любили рибачить. І він, Семен 
цей, у батька вдався – рибал-
ка природний.

Було: «Візьміть мене, дядю, 
з собою по рибу»… це він до 
Данила, ще як малим. Слух-
няний був і тихий, ріс хоч і в 
злиднях, та під доглядом люд-
ським (батька його рано не 
стало, убило в чагарнику,– 
гарний був чолов’яга, хай цар-
ствує).

І обрав Данило, і вивчив, і 
допомагав.

Виріс – хазяїном став…
Лівий берег тихо плив мимо, 

і замаячила на ньому сіра куп-
ка торішньої недогнилої осо-
ки. Хтось, мабуть, накосив та 
забув давно, чи забере ко-
лись. Тінь перебігла по лиці, 
кивнув головою:

– Оце й копиця та…
Копиця, що й натякнула 

саме на цю «історію», як ще 
пливли сюди, плеската від до-
щів, зализана вітрами і так на-
гло використана людьми для 
їх диких цілей, на мить зупи-
нилась, повернулась на місці і 
враз канула за поворотом.

Повагом, так, ніби обдумую-
чи, як досвідчений шахматист 
кожен хід, розставляє дідусь 
слова, розгортає з відтінком 
жалю і болю пережите і остан-
ній сильний відбиток своєї 
пам’яті: монотонно, з части-
ми інтервалами, під тупий рит-
мічний стук уключин, що ніби 
пульс часу в оцих очеретяних 
хащах і спокійних просторах, 
що за ними, флегматичний і 
розмірено постійний, під тихе 
скляне булькотіння води.

– Оцей самий Семен і Данило 
рибачили разом. Друзі – водою 
не розлить, дарма що то ста-
рий, а то молодий. Буває ж… І 
любив Данила Семен, як свого 
батька. Данилові п’ятдесят літ, 
Семенові двадцять, а кріпкий 
Данило – вола наче підняв би; 
і жінка в нього молода та лад-
на, третя, мабуть; ну да: перша 
вмерла, друга… так, третя. Че-
пурна та гожа.

Може, що й було – Семен 
молодий і вона молода… Вся-
кого говорять люде, може, що 
й було, не знаю. Тільки й Да-
нило любив Семена, як сина, 
здавна, змалку ще, бо ж він-
таки й племінником трохи до-
водився по матері.

Жив Данило погано, дуже 
погано; що піймає, ото тільки й 
його ( а що в цих сагах путньо-
го піймаєш? Перевелась риба, 
перевелась – жаби самі). Була 
й земля, та неудобна, пісок, 
неродюча. Халупа, шкапа, 
клуня поганенька – ото й всьо-
го. Плуг, правда, добрий був, 
хазяйський, – тільки й багат-
ства. І всієї радості — що жін-
ка молода, щира, – що гарна, 
то гарна. А то ж зли-идні-і…

А цю весну як прикрутило, 
так мусив Данило коня про-
дать. Вивіз він коня на ярма-
рок якраз на Прокіп’я і забув. 
Як не дурно віддав.

Ось приходе Семен:
– Дядю, позичте мені трид-

цять рублів, за тиждень від-

дам, хрест і бог; ще й вам ко-
лись уважу…

– Що це тобі так приспічило, 
синку, хіба за шию капа?

– Капає… позичте…
Треба було Данилові гро-

шей, аж кричить, треба, а по-
зичив, другому б ні, а Семено-
ві позичив. Така думка – свій 
же, та й віддасть скоро, хіба ж 
як… Позичив.

Не знаю, нащо вже йому так 
треба було грошей тому Се-
менові,– ні жінки ж, ні дитини. 
Потім ех-х… узнали нащо… А 
в Данила ж пак і донечка була 
маленька, два роки, втішна 
така. Було, прийдеш до них 
(а воно вже говорить тоді по-
чало), схопиться, біжить назу-
стріч:

– Діду, діду, дідця, дідця…– 
і показує якусь нову череп’яну 
іграшку. На матір каже: «Мар-
фо, дай води», – велить ніби 
(отож чує, як батько), а по-
тім лащиться, цілує, називає 
її «мамуся», «мамуня, ти моя 
донечка», – лащиться і виду-
мує всяко. Розумне було.

Втішався Данило дочкою.
А час іде. Ось уже й сере-

дина літа.
Як позичив Семен гроші, з 

того дня став обходить чомусь 
двір. Не зайде, а зайде – не по-
сиде, все кудись спішить, – то 
се йому, то те, то ніколи. Сквер-
но, мабуть, дуже скверно Се-
менові діла; який нелюдяний 
став, криється все. А й причи-
ни були, та не знали люде.

Данило дивувавсь, та поки 
що за гроші не напосідав, а 
гнівався, що цурається. Хоч 
грошей треба було, збиравсь 
печі робить та підлатать гос-
подарство,– то дах, то тин, ну 
куди не кинь – треба. Збирав 
гроші. Натякнув, правда, якось 
і Семенові, але й тільки.

А Семен, видать, занепоко-
ївсь.

Одного вечора – хмарний 
був такий вечір і вітряний, з 
багряною смугою над обрієм, 
– зібрались Данило з Семе-
ном по рибу. Забрали волоку-
шу, ятері теж дома були (дав-
но ловив Данило, а в лузі ки-
дать боявся), забрали й їх. І 
не хотілося Данилові йти, та 
Семенові так уже забайдужи-
лось, так напосідає, закортіло 
свіжини, бач.

– Ходімте… Ну, ходімте, 
дядьку… А Марфа збіга і, поки 
ми прийдемо, дістане десь 
пляшку…

Не хотілося Данилові – хо-
лоднувато, та й дощ, мабуть, 
піде…

– От хіба що пляшку потім, 
ото так… – любив випить Да-
нило.

Таки настирив Семен, піш-
ли.

Дощ розходився, як на гріх, 
і не великий, та густий такий, 
наче восени. Вода посіріла, 

похмурилась. Нікого ніде, самі 
крячки шугають під дощем та 
падають на воду, а воно звісно 
– крячки люблять, як дощ: кру-
тяться і падають просто перед 
тебе, аж рукою дістав би.

Одіпхнули хлопці човна, 
об’їхали саги, розставили яте-
рі, перелічили, перемітили.

Ось виїздять на широке.
Данило мугиче собі під ніс 

пісню, шукає та залатує про-
ріхи в волокуші, – така дум-
ка, щоб не втекла, як що по-
падеться. Бо яка тепер риба, 
– поганенька щучка, і та вте-
че, – так щоб не втекла, коли 
почнуть зараз ловити. Семен 
править і не по собі щось Се-
менові. Крутиться, озирається 
круги. Затурбувався, то почер-
вонів, то стане як полотняний.

Зненацька човен сів на міл-
ке (пропливли якраз оцей коч-
куватий мілкий плес), хит-
нувся і мало не перекинувсь. 
Хтозна, чи проґавив Семен, чи 
навмисне справив, тільки до-
велось спихати. Данило хотів 
допомогти:

– Ні, ні,– Семен до нього,– 
не турбуйтесь, я сам, я й про-
веду його вбрід, – і вліз у воду.

Данило тільки знизав плечи-
ма.

«Вбрід?.. човна?.. Здурів… 
чудак цей Семен»,– та й знов 
латає, знай собі, латає.

Коли це: тррах!
…Данила веслом по голо-

ві ззаду. Розмахнувшись, Се-
мен та вдруге, втретє… і, хи-
таючись та спотикаючись, як 
п’яний, поцупив човна до бе-
рега.

Марфа сиділа латала чоло-
вікові штани і ждала своїх. І 
вечеря приготовлена, і пляш-
ка стоїть. Дістала-таки пляш-
ку, у кривої Горпини взяла 
вперед за ту рибу, що чоловік 

упіймає. Шиє та поправляє ка-
ганця (бач, яке, і лампи своєї 
не було). Коли це чує, щось у 
дворі вештається, рипнуло на 
перелазі. Здивувалась, чого 
це так рано вернулись хлоп-
ці,– а вони ж бо-то, хто більше 
в такий час.

Прибрала шитво, взяла на 
руки дитину, що була прокину-
лась, і вийшла.

А на дворі вже давно поно-
чі і дощ…

– Хто?
– Та це я, Семен…
– А Данило ж де?.
– Та ось… там… защіпає 

хвіртку…
– Ну що, піймали?
Семен підійшов і тягне в 

хату:
– Ходім. Він зараз увійде… 

Х-ху ти, яка шлягоза (хоч шля-
гози ніякої).

– І таке… воліли вже пона-
ливатись, мелеш катзна-що. 
Даниле!..

Та Семен потяг у хату.

– Не стій на дощі з дитиною, 
увійде…

Положила Марфа дитину на 
піл і, по правді, може, й рада, 
що чоловік забарився на дво-
рі, – мабуть, сіть розвішує під 
повіткою. Притис її Семен…

Притис… а ззаду схопив зі 
стола ніж та в спину, і крикнути 
не встигла.

Коли вже хрипіла на долівці, 
допитував, де гроші, а потім 
сокирою в груди раз і вдруге, 
– розрубав, щоб не ожила та 
не виказала, і поліз шарить на 
полу під подушками.

Дитину, щоб не кричала, 
вдарив обухом по голівці… 
розколов…

Дідусь схвильовано запалив 
люльку, сірник на мить освітив 
вицвілі невеселі очі і грубі мо-
золі рук, обпалив пальці, і по-
гас. Дідусь затягся і глибоко та 
важко зітхнув:

– Дурень…
Знайшов двадцять кар-

бованців. І тільки, а більше, 
скільки не шарив, ні шага… 
Взяв Данилового кожуха. На 
дворі вже з-під повітки витяг 
плуга, перетаскав через тин і 
зник.

Цілу ніч вив на сусідньому 
подвір’ї собака…

І цілу ніч стюжив дощ.
Жили Данило з Семеном 

удвох поряд, на вигоні. Отак 
двір одного, отак другого,– на-
супроти пустеля – розвалена 
і занедбана Степанова сади-
ба,– того Степана, що, може, 
чули, зник десь безвісти. Ка-
жуть, на шахтах ніби, чи що, 
а хто каже, спився та й помер 
у Ростові. Садибу продав був 
Дяченкові за безцінок. Удівцем 
він був і бездітним.

Там ранком знайшли плуг і 
добру Данилову сокиру, вкри-
ту ніби червоною іржею. Ото 

на тім місці цілу ніч вив соба-
ка.

Людей зібралось на ранок 
мало не весь закуток.

Сполошились люде. Баби 
зчинили вереск. Мужики тіль-
ки брови хмурять, закипіло на 
серці.

Прийшов і Семен.
Шукали Данила, всюди ви-

лазили і в колодязь дивились, 
кішкою мацали – нема. Семен 
теж з усіма ходе, та хита голо-
вою, та приказує:

– Отак суки-н син наробив… 
Та хоч би ж за що… Хм… ну й 
люде…

В хаті Семен розплакався:
– Дядечку мій, дядечку… 

Марфууша-а… Попав би я 
його в руки, отого, хто це наро-
бив, – і трах кулаком об стіл.

Голова наш, Микола Федо-
рович, давно вже замітив кров 
у Семена на штанях, закипіла 
і не видно на чорному, а замі-
тив. Шепотів оддалік з дядька-
ми. А коли Семен хватив че-
рез край, якось так воно ви-
йшло з нього:

– Три душі, – мовляв, – три 
душі, і все за 20 карбованців… 
Ех-х…

Переморгнулись люде, взя-
ли і зв’язали Семена. Посла-
ли за міліцією.

Били, правда… було, добре 
били. Та й як таки, ти думаєш 
– сусід, годиш йому, а воно… 
золото.

Гарний був хлопець Семен 
і гарного батька, чесного. Чи 
воно так і всюди ведеться, що 
батько в шані, а діти до Сибіру 
доходять.

Тягався за Бойчихою, там 
така баба, пройда… і все 
туди… Всі жили вимотала.

Закрутивсь.
– Данила третього дня зна-

йшли пастухи під тією копи-
цею. Воно й не пастухи, а со-
баки, знайшли, обгризли…– 
Дідусь помовчав. – Дитину 
жалко, патєшне ж таке було, 
розумне… Ех-хо-хо-о… З 
в’язниці, кажуть, утік, а тепер 
з бандою водиться… Обіцяв 
спалить всіх за те, що били. 
Народ… Не дадуть віку до-
жити… На подвір’ї тепер сичі 
кавчать, наче малі діти. Тьху.

Люлька погасла. Склав вес-
ла і почав біля неї ворожити; 
розпалював, смоктав щосили, 
спльовував і мовчав. За темін-
ню мені не видко його лиця, не 
видко вицвілих очей, лише над 
люлькою кінчик носа та шта-
мок ветхого обвислого вуса, 
як рудої, зализаної днями осо-
ки. Вода шелестить скляним 
шелестом, плюскає об борти і 
теж тягне про своє.

______________
1. cага – 1) Річкова затока. 

2) Протока; рукав ріки; стари-
ця. 3) Улоговина серед піща-
них відкладів річки. Озеро в 
такій улоговині чи в заплаві 
річки.  Болото в заплаві річки. 
Рослинність у заплаві річки.

2. стюжити (тюжити)  тут: ли-
тися з силою, шумом (про ве-
ликий дощ).

3. кавчати (кавкати) – вида-
вати звуки, схожі на «кав-кав». 
Вищати, пищати. Каркати.

(Журнал Всесвіт», 
1927, № 34)

http://ukrlit.org

Іван БАГРЯНИЙ

З оповідань 
старого рибалки
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13 вересня – 100 років з дня народження Марії Фішер-Слиж, активної діячки закордонного українства

А це фото я зробив ще у 2000-ні, в Києві, у театрі 
ім. Франка. Тут проходив фінал Всеукраїнського 

конкурсу знавців української мови, імені мецената 
Петра Яцика. Пані Марія, котра теж підтримувала цей 

конкурс, на фото з чернігівською письменницею 
Ганною Арсенич-Баран, що торік відійшла у вічність, 
і її сином Іваном. Нині він теж письменник, один час 

був завідувачем Канадсько-українського 
бібліотечного центру. 

Марі́я Фі́шер-Слиж: з Україною в серці

Марі́я Фі́шер-Слиж 
(13.09.1922, Коломия – 
13.02.2012, Торонто, Кана-
да) – лікарка-педіатр, член 
управи Українського лі кар-
ського Товариства Північної 
Америки і голова відділен-
ня УЛТПА в Торонто, член 
управи Канадського Товари-
ства приятелів України, Ліги 
українських меценатів (Київ), 
Почесна член Наукового То-
вариства ім. Т. Шевченка у 
США. 

Марія Слиж народила-
ся у релігійній, багатодіт-
ній сім'ї судді Адольфа і 
Ольги Слиж (з роду Жол-
кевич). Мала сестер Ярос-
лаву і Дарію та братів Ан-
тона й Володимира, їх ди-
тинство пройшло на Львів-
щині в місті Белз. У 1933 р. 
родина Слижів переїхала 
до Львова, де Марія відвід-
увала Українську академіч-
ну гімназію. Потрапивши 
до «чорного списку» НКВД 
із окупацією Західної Укра-
їни Московією, сім'я Сли-
жів перебралась спочатку 
до польського міста Холм, 
а опісля до Мюнхена.

Наприкінці Другої світової 
війни родина Слижів опини-
лася в Німеччині у таборі пе-
реміщених осіб, де Марія за-
ймалася вивченням інозем-
них мов та підвищенням рів-
ня освіти.

У 1949 р. закінчила в Мюн-
хені медичний факультет 
Університету Людвіка Мак-
симіліана.

Того ж року сім'я виїхала в 
США, де Марія набувала лі-
карського досвіду в лікарнях 
Нью-Йорку та, склавши екза-
мени в 1954 р.,   отримала лі-
цензію на лікарську практику 
в штаті Іллінойс.   Незабаром 

відбулось підвищення квалі-
фікацій:  у 1960 р – по педіа-
трії, у  1962 р. –  для зарубіж-
них лікарів, медіспити штату 
Нью-Йорк. Також написала 
ряд наукових праць та ста-
тей на медичні теми.

У 1959 р. Марія одружила-
ся із Рудольфом Фішером, 
який закінчив медичні сту-
дії в Берліні  та служив вій-
ськовим лікарем. Згодом в 
містечку Канкані, за 60 км 
від Чикаго, відкрила приват-
ну практику, де попрацюва-
ла 31 рік.

У  1962 р.  році помер її чо-
ловік  Рудольф Фішер. Піз-
ніше вона згадає: «Кажуть, 
щоб жінка була щасливою, 
вона повинна кохати і бути 
коханою. Мені пощастило, 
бо я зустріла дивовижного 
чоловіка, який став у моєму 
житті всім – захистом, роз-
радою, спокоєм душевним, 
порадником».

Після смерті чоловіка док-
торка Фішер-Слиж переїха-
ла до Канади й поселилася у 
місті Торонто, беручи актив-
ну участь у житті української 
громади.  Будучи ще з 1947 
р.  членом «Пласту», фінан-
сово підтримувала з Канади 
пластові організації у Києві, 
Львові, Симферополі.  

Марію Фішер-Слиж зна-
ють в Україні як щедру меце-
натку. З її спогадів: «Здобут-
тя Україною незалежності 
я сприйняла як особисте 
щастя. У неї вірилося і не ві-
рилося, адже ми так довго 
цього чекали. Я їхала тоді 
вперше до України з вели-

ким хвилюванням: яка вона, 
моя Батьківщина? Які в ній 
люди? Як зустрінуть мене? 
Радянська влада зробила 
свою справу – у містах люди 
здебільшого розмовляли ро-
сійською мовою, і це чи не 
найбільше вразило і засму-
тило. Але мені пощастило 
познайомитися і зі справ-
жніми патріотами, людьми, 
які щиро хочуть добра для 
України».

Меценатка стала спон-
сором київських журналів 
«Смоло скип», «Всесвіт», «Со-
няшник», газети «Сіверщина» 
(Чернігів), видан ня «Лікар-
ський збірник НТШ» (Львів),  
надавала допомогу школам 
у Львові, Севастополі, Феодо-
сії. Дру ку валася в українських 
та діаспорних виданнях.

У 2009 р. році докторка 
Фішер-Слиж зробила вне-
сок  Українському католиць-
кому університету у Львові у 
розмірі одного мільйона до-
ларів.   

Складна державотворча 
проблема в Криму спонука-
ла у  1997 р.  році Канадське 
товариство приятелів Укра-
їни започаткувати програму 
«Проєкт Крим», спрямова-
ну на формування в моло-
ді української ідентичності 
та підняття престижу укра-
їнства. Меценаткою  конкур-
су була Марія Фішер-Слиж, 
яка своїми коштами видава-
ла книги з творами перемож-
ців конкурсів для учнів і сту-
дентів. 

У  1995 – 1997 рр.  архе-
ологи й студенти Чернігів-
ського  педуніверситету  по-
чали розкопки в колишній 
столиці Гетьманської дер-
жави Батурині. Зробивши 
ряд відкриттів, через брак 
коштів дослідження припи-
нили. У  2001 р.  розкопки 
відновили українські та ка-
надські  археологи, під ке-
рівництвом нині покійного  
професора педуніверсите-
ту Володимира Ковален-
ка. Спонсорами  канадсько-
української експедиції  стали 
ряд українських благодійних 
організацій, установ і при-
ватних жертводавців у Кана-
ді,  серед яких була і Марія 
Фішер-Слиж.  

В Україні засновано Пе-
дагогічну Премію ім. Марії 

Фішер-Слиж для учителів 
української мови й літерату-
ри. 

2009 року Марія Фішер-
Слиж указом президента 
України була нагороджена 
Орденом Княгині Оль ги.   

Марію Фішер-Слиж згідно 
з її волею, її поховано поряд 
з чоловіком на  українському 
цвинтарі в Саунт-Баунд-Брук 
у  США.

*   *    *
Канадсько-Український бі-

бліотечний центр у Чернігові 
–  один із перших таких цен-
трів в Україні. 

Щороку пані Марія Фішер-
Слиж бувала в Україні, в 
тому числі як делегатка 
Всесвітніх форумів україн-
ців, за першої нагоди приїз-
дила і до Чернігова, який їй 
дуже подобався.

Того разу, у 1999 році, 
пані Марія прибула до на-
шого міста від імені Товари-
ства приятелів Канади ще з 
одним активістом цієї орга-
нізації, письменником Сте-
паном Горлачем.  Гості заві-
тали до редакції газети «Сі-
верщина», в якій я вже кіль-
ка років був редактором. Ми 
були знайомі з пані Марією 
не один рік до цього, як з чи-
тачкою газети, дружили аж 
до її смерті.

Гості повідомили, що укра-
їнська діаспора Канади по-
чала цікавий проект – ство-
рення в Україні Канадсько-
українських бібліотечних 
цен трів. І чи не першим міс-
том для цього обрали Черні-
гів. Запитали, наскільки це 
реально? Звичайно, як жур-
наліст і просвітянин я всіля-
ко підтримав цю ідею.

Ми звернулися до цен-
тральної міської бібліотеки 
ім. Коцюбинського. Дирек-
торка Марія Яківна Мостова 
охоче підтримала цю ідею. 
Центр розмістили у філії № 
4 міської мережі, на  тодішній 
вулиці Одинцова. 

Доволі швидко Товариство 
приятелів Канади доставило 
до Чернігова весь чималий 
книжково-журнальний фонд. 
І ось 24 вересня 1999 року 
Канадсько-український біблі-
отечний центр урочисто від-
крили. За участю представ-
ників Посольства Канади в 
Україні, міської влади й пані 
Марії Фішер-Слиж, яку про-

голосили почесним фунда-
тором центру.

Центр розмістився у вели-
кому читальному залі бібліо-
теки. Тут на стелажах розміс-
тили тисячі безцінних книг – 
подарунок українців Канади. 
Це художня література, іс-
торія, філософія. Багато діа-
спорних видань, які в радян-
ські часи просто не могли 
були опубліковані в Україні, 
книги заборонених авторів – 
репресованих письменників, 
політемігрантів: Іван Багря-
ний, Олександр Олесь, Оле-
на Теліга, Євген Маланюк, 
інші видатні письменники. Є 
тут і знаменита Британська 
енциклопедія, в оригіналі, 
багатотомний енциклопе-
дичний словник англійською 
мовою, видання – Нью-Йорк, 
1959 – 1960 роки, інші цінні 
видання.

Пані Марія постійно ці-
кавилася роботою Черні-
гівського та інших подібних 
центрів, які діаспора Кана-
ди відкрила більш як у де-
сятку обласних міст України. 
В наступні роки вона постій-
но приїздила в Чернігів, інші 
міста, допомагала цим Цен-
трам.   

Фондом Центру всі роки 
користувалися учні, студен-
ти, викладачі, всі бажаю-
чі. Тут проводили спільно з 
ббліотекою-філією № 4 різ-
ні заходи для читачів. Фонд 

поповнювався дарунками 
українців діаспори, дарують 
сюди книги й читачі. 

Наступна директорка 
місь  кої бібліотечної системи 
Ніна Іванівна Власенко та-
кож постійно приділяла ува-
гу Центру. Так, завдяки її 
старанням  міська бібліотека 
за програмою «Бібліоміст» 
отримала комп’ютерний 
клас – саме для цього Цен-
тру, до послуг  всіх читачів.

Призначена на початку 
2019  року директорка Цен-
тральної місь  кої бібліотечної 
системи Людмила Зіневич, 
кандидат філологічних наук, 
координаторка Безкоштов-
них курсів української мови, 
вирішила активізувати робо-
ту Канадсько-українського 
біб ліотечного центру. Влітку 
того ж року він був переведе-
ний у Центральну бібліотеку 
ім. Коцюбинського.  Центр і 
далі запрошував науковців, 
викладачів, студентів, влас-
не, всіх бажаючих. 

В перші дні війни бібліоте-
ка ім. Коцюбинського сильно 
постраждала від бомбарду-
вання. Але вона працює, бу-
демо сподіватися, що повніс-
тю відновиться. В тому числі 
і Канадсько-український бі-
бліотечний центр. Як пам'ять 
про людину щедрої душі, па-
тріотку Марію Фішер-Слиж. 

Петро АНТОНЕНКО

Рудольф Фішер і Марія 
Фішер-Слиж, 1959 р.

Українська еміграційна преса
Історія української журналістики в діаспорі сягає 

своїм корінням ХІХ століття. Зокрема, ще 1886 р. у 
США починає виходити перша україномовна газета 
«Америка», а з 1893 р. – газета «Свобода», яка і до 
сьогодні залишається одним з наймасовіших видань 
української еміграційної преси. З виходом у 1903 р. 
газети «Канадійський фармер» започаткована укра-
їномовна преса в Канаді. У 1907 р. у Бразилії була 
видана перша українська газета «Зоря».

Найбільшого розвитку українська еміграційна 
журналістика досягла протягом ХХ століття. Можна 
виділити два періоди: 1920 – 1930-ті роки та друга 
половина ХХ століття. У європейських країнах після 
Першої світової війни і національно-визвольних зма-
гань 1917 – 1921 рр. опинилося чимало українців, 
що проводили активну культурну й видавничу діяль-
ність. У таких країнах Європи як Польща, Чехосло-
ваччина, Німеччина, Австрія, Франція, Румунія укра-
їнські емігранти видавали численні часописи, бюле-
тені, журнали, газети різноманітної тематики. Серед 
друкованих видань українських емігрантів у країнах 
Європи в 1920 – 1930 роках можна загадати: «Укра-
їнська трибуна», «Українська газета», «Наш світ», 
«Український тиждень» тощо. 

Слід зазначити, що час існування багатьох укра-
їнських видань був коротким, досить часто виходи-
ли вони з перервами. Не маючи великих накладів, 

як і прибутків від реклами, періодичні видання за-
лежали від прямих пожертв читачів і від меценатів. 
Безгрошів’я призводило до появи видань на правах 
рукопису – писалися від руки або в кращому випадку 
на друкарській машинці. У наш час такі видання ма-
ють неабияку наукову цінність, адже виходили в об-
меженій кількості й навіть для свого часу були рари-
тетними. У Центральному державному архіві зару-
біжної україніки зберігаються рідкісні українські жур-
нали і газети, що видавалися в міжвоєнній Європі.

Окремо потрібно згадати про одне з наймасові-
ших українських видань Європи – громадсько-полі-
тичний та літературно-мистецький тижневик «Три-
зуб». Він виходив у Франції і був органом Уряду 
Української Народної Республіки в екзилі, засно-
ваний за ініціативою Симона Петлюри. Активними 
співробітниками часопису були відомі політики й  
науковці: Олександр Шульгін, Дмитро Дорошенко, 
Олександр Лотоцький та ін. Тижневик виходив у Па-
рижі з 1925 р. по 1940 р.

У роки Другої світової війни українська журна-
лістика на еміграції не припинила своєї діяльнос-
ті, хоча її масштаби значно зменшилися. Зокрема, 

українські газети виходили протягом першої полови-
ни 1940-х рр. у важливих для українських емігрантів 
містах: Берліні, Празі, Кракові та ін. Так у Кракові з 
1939 р. по 1945 р. діяло «Українське видавництво», 
під егідою якого виходили газета «Краківські вісті» і  
журнал «Ілюстровані вісті».

Після Другої світової війни центром найбільшої 
активності українського журналістського руху на емі-
грації стала американська зона окупації Німеччини. 
Тут у 1946 – 1947 рр. були утворені організації Спіл-
ка українських журналістів та Національне демокра-
тичне об’єднання українських журналістів, які коор-
динували діяльність української періодичної преси в 
повоєнній Європі. Українські журналісти британської 
зони Німеччини не створили власної організації, а у 
французькій зоні українців майже не було. Українські 
журналісти Австрії входили до Спілки українських 
науковців, письменників і журналістів у Зальцбурзі.

Протягом другої половини ХХ століття зростає 
кількість українських друкованих видань за кордо-
ном. Канада і США завжди були важливими осеред-
ками для української еміграції. У 1960 – 1970-ті роки 
численна українська громада США й Канади розгор-

нула широку журналістську діяльність. Починаючи 
від середини 1960-х років, у США щороку проходи-
ли з’їзди українських журналістів Америки й Канади. 
На початку 1970-х років у Торонто створили Світову 
федерацію українських журналістів. Кількість укра-
їнських періодичних видань за кордоном постійно 
зростала. За даними на початок 1960-х років на емі-
грації виходило 394 українські періодичні часописи, 
з них 377 припадало на США і Канаду. 

У наступні роки тенденція до зростання кількості 
українських періодичних видань за кордоном збері-
гається. Серед українських часописів, що видавали-
ся на території США і Канади, слід відзначити «Сво-
боду», «Народну волю», «Нові дні», «Слово на сто-
рожі», «Екран» тощо. Питання, що порушувалися 
на сторінках друкованих видань, стосувалися пере-
важно емігрантської тематики, ситуації в радянській 
Україні та світі.

У Центральному державному архіві зарубіжної 
україніки зберігається унікальна колекція україн-
ської еміграційної преси ХХ століття, яка має значну 
наукову цінність.

Олена ГУМЕНЮК, 
головний науковий співробітник Центрального 

державного  архіву зарубіжної україніки
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Псевдоніми 
письменників 

І взагалі цей видатний 
письменник, класик фран-
цузької і світової літера-
тури, демонструє, наскіль-
ки різними бувають оцінки 
творчості. Світові він ві-
домий як прозаїк, автор зна-
менитого роману. Але вияв-
ляється, у самій Франції він 
вважається насамперед ви-
датним поетом, при тому, 
що співвітчизники, звичай-
но ж, віддають йому шану і 
як прозаїку, драматургу.   

Вікто́р-Марі́ Гюґо́ (26.02.1802, 
Безансон, Франція – 22.05.1885, 
Париж), французький письмен-
ник, публіцист, член Французь-
кої академії (1841).  Віктор Гюго 
– син генерала наполеонівської 
армії Леопольда Сигізбера Гю-
го, якому був наданий титул 
графа. Молодший син у сім'ї з 
трьох дітей. 1813 року він по-
селився в Парижі з матір'ю, яка 
розлучилася з його батьком. 

Перша збірка молодого поета 
«Оди й різні вірші» (1822).  1823 
року він видав свій другий ро-
ман «Ган ісландець», написа-
ний у річищі «готичної» традиції.  

1827 року Віктор Гюго випус-
тив п'єсу «Кромвель».  Ця п'єса, 
а також пройнята гуманістич-
ними ідеями повість «Останній 
день засудженого» (1829) і по-
етична збірка «Східні мотиви» 
(1829) принесли Гюго славу.

Поема Гюго «Мазепа» впер-
ше надрукована 1829 року.  
Прагнення романтичного героя 
до свободи – це не єдина роль 
Мазепи Гюго. Автор також наго-
лошує на зв'язку між людиною і 
природою, що її оточує, –  укра-
їнською природою. В поемі Гюго  
показує  гетьмана Івана Мазепу 
провідником України.

Період з 1829 по 1843 роки 
виявився для Гюго надзвичай-
но продуктивним. 1829 року 
з'явилася п'єса «Маріон Де-
лорм», заборонена цензурою 
через невтішне зображення  
Людовіка XIII. Менше ніж за мі-
сяць Гюго написав свою дру-
гу драму  –  «Ернані». За скан-
дальною постановкою 25 лю-
того 1830 року були інші, такі 
ж гучні. Не менший резонанс 
мали і наступні п'єси, зокре-
ма «Король бавиться» (1832) і 
«Рюи Блаз» (1838).

Особливе місце у творчос-
ті письменника займає роман 
«Собор Паризької Богоматері» 
(1831), оскільки тут він уперше 
продемонстрував свої чудові 
мож ливості в прозі. 

Задум роману з'явився 1828 
р., коли у плані твору вже були 
намічені образи циганки Есме-
ральди, закоханих в неї поета 
Гренгуа і абата Клода Фролло. 
На початку 1830 р. в нотатках 
на берегах рукопису вперше 
з'являється ім'я капітана Феба 
де Шатопера.

У цей же період досягає по-
вної зрілості й поетичний дар 
Гюго. Збірники ліричних віршів 
Віктора Гюго — «Осіннє листя» 
(1831), «Пісні сутінок» (1835), 
«Внутрішні голоси» (1837), 
«Промені й тіні» (1840)  виникли 
значною мірою завдяки особис-
тим переживанням. 

1842 року письменник ви-
дав книгу подорожніх нота-
ток «Рейн» (1842), у якій ви-
клав свою програму інтернаці-
ональної політики, закликаю-
чи до співпраці між Францією 
та Німеччиною. Незабаром піс-
ля цього поет пережив страшну 
трагедію: 1843 року його улю-
блена дочка Леопольдина та 
її чоловік Шарль Вакр потону-
ли під час корабельної аварії 
на Сені.  Віддалившись від сус-
пільства, Гюго став обдумувати 
план великого соціального ро-
ману під умовною назвою «Не-
гаразди». Робота над книгою 
була перервана революцією 

1848 року: Гюго вступив у сфе-
ру активної політики і був обра-
ний до Національної Асамблеї.

Після державного переворо-
ту 2 грудня 1851 року письмен-
ник зник у Брюсселі, звідти пе-
ребрався на острів Джерсі, де 
провів три роки, а в 1855 – на 
острів Гернсі. За час довгого ви-
гнання Віктор Гюго створив най-
більші свої твори. 1852 року 
була опублікована публіцистич-
на книга «Наполеон Малий», а 
1853 з'явилися «Відплати» — 
віршована сатира з нищівною 

критикою Наполеона ІІІ і всіх 
його поплічників.

1856 року вийшла збірка 
«Споглядання» — лірична по-
езія Гюго, а 1859 було видано 
перші два томи «Легенди сто-
літь», які затвердили його славу 
великого епічного поета. У 1860 
– 1861 Віктор знову звернувся 
до роману «Негаразди», зна-
чно переробивши його і розши-
ривши. Книга була надрукова-
на 1862 року під назвою «Зне-
долені». Популярність здобули 
такі персонажі як благородний 
каторжник Жан Вальжан, за-
суджений за крадіжку буханця 
хліба, що відродився до нового 
життя завдяки милосердю до-
брого єпископа; інспектор Жа-
вер, який переслідує колишньо-
го злочинця і втілює собою без-
душне правосуддя; жадібний 
шинкар Тенардье і його дружи-
на, катують сирітку Козетту; за-
коханий в Козетту юний ентузі-
аст-республіканець Маріус; па-

ризький шибеник Гаврош, ге-
роїчно загинув на барикадах. 
Роман є одним з найкращих 
зразків романтизжму  в прозі. З 
першого видання «Знедолені» 
мали великий, світовий успіх: 
переклади на всі основні мови 
світу, численні екранізації та те-
атральні постановки.

У період свого перебуван-
ня на Гернсі Гюго опублікував 
книгу «Вільям Шекспір» (1864), 
збірку віршів «Пісні вулиць та 
лісів» (1865), а також два рома-
ни  –  «Трудівники моря» (1866) 
і «Людина, яка сміється» (1869). 
Перший з них відбиває перебу-
вання Гюго на Нормандських 
островах: головний герой кни-
ги, наділений найкращими ри-
сами національного характе-
ру, проявляє надзвичайну стій-
кість і наполегливість у боротьбі 
з океанською стихією. У друго-
му романі Гюго звернувся до іс-
торії Англії. В основі сюжету ле-
жить історія лорда, в ранньому 
дитинстві проданого торговцям 
людьми, які перетворили його 
обличчя на вічну маску сміху. 
Він їздить по країні як мандрів-
ний актор.

Після краху режиму Наполео-
на III 1870 року, на самому по-
чатку Франко-пруської війни,  
Віктор Гюго повернувся до Па-
рижа. Протягом багатьох років 
він втілював опозицію до імпе-
рії та перетворився на живий 
символ республіки. Нагородою 
йому стала оглушливо урочис-
та зустріч.

1874 року Гюго, абсолют-
но байдужий до нових віянь в 
прозі, знову звернувся до іс-
торичного роману, написавши 
«Дев'яносто третій рік». Незва-
жаючи на безліч точних відо-
мостей про революційної Фран-
ції, в романі знову переважає 
романтична символізація.

У 75-річному віці Віктор Гюго 
видав не тільки другу частину 
«Легенди століть», але і збір-
ник «Мистецтво бути дідом», на 
створення якого його надихну-
ли онуки Жорж і Анна. Завер-
шальна частина «Легенди сто-
літь» вийшла 1883 р.

Після смерті Віктора Гюго 
вшанували державним похо-
роном, його було похоронено 
в Пантеоні, поруч з Вольтером 
і Руссо. 

Псевдонім – це вигадане ім’я, 
яке використовується в публічній 
діяльності. Часто це пояснюєть-
ся тим, що люди бачать своє нове 
ім’я більш відповідним своєму ста-
тусу, творчості. Іноді псевдонім бе-
руть для того, щоб замінити довге 
ім’я або не підкреслювати свого по-
ходження. 

Є два види псевдонімів. Одні 
просто використовуються тим чи ін-
шим письменником, щоб, з певних 
причин, не виказувати себе, як ав-
тора. Таких псевдонімів у письмен-
ника може бути дуже багато,  у де-
кого й десятки. І хто за ними – рядо-
вий читач може й не знати. 

Другий тип псевдонімів – навпа-
ки, є настільки популярним,  що 
часто «зрісся» з письменником, за 
суттю, замінив йому прізвище. І 
саме цей псевдонім вказується на 
обкладинці його книги.  Наприклад, 
багато хто вважає, що Джек Лондон 
– це справжнє ім`я видатного аме-
риканського письменника. Між тим, 
насправді це Джон Ґріффіт Че́йні. 
Або чи всі одразу пригадають. що 
Максим Горький – це насправді 
Олексій Максимович Пєшков.

Ось деякі такі псевдоніми, що 
стали літературними іменами на-
стільки, що замінили у масовій сві-
домості і справжні імена письмен-
ників.  

США:
Марк Твен – Семюель Клеменс. 
О. Генрі – Вільям Сідней Портер. 
Джек Лондон – Джон Гріффіт 

Чейні. 
Франція: 
Анатоль Франс – Анатоль Тібо.
Стендаль – Анрі-Марі Бейль.
Польща:
Болеслав Прус — Александер 

Ґловацький.
Україна:
Панас Мирний – Панас Якович 

Рудченко.
Григорій Квітка-Основ'яненко – 

Григорій Федорович Квітка.
Леся Українка – Лариса Петрів-

на Косач. 
Марко Вовчок – Марія Олексан-

дрівна Вілінська.
Га́нна Барві́нок — Олекса́ндра 

Михай́лівна Білозе́рська.
Оле́на Пчі́лка  –  Ольга Петрів-

на Косач.
Грицько Григоренко – Олексан-

дра Євгенівна Судовщикова.
Іван Нечуй-Левицький – Іван Се-

менович Левицький.
Марко́ Черемши́на – Іван Юрійо-

вич Семанюк.
Іван Карпенко-Карий – Іван Кар-

пович Тобілевич.
Степан Васильченко – Степан 

Васильович Панасенко. 
Микола Хвильовий – Микола 

Григорович Фітільов. 
Іван Багряний – Іван Павлович 

Лозов'ягін.
Лесь Гомін – Олекса́ндр Дми́т-

рович Королевич.
Олександр Олесь – Олександр 

Іванович Кандиба.
Олег Ольжич – Олег Олексан-

дрович Кандиба.
Юрій Клен – Освальд Бурггардт. 
Григорій Косинка – Григорій Ми-

хайлович Стрілець. 
Остап Вишня – Павло Михайло-

вич  Губенко.
Васи́ль Ба́рка – Василь Костян-

тинович Очерет.
Росія:
Максим Горький – Олексій Пєш-

ков.
Олекса́ндр Грін — Олександр 

Гриневський.
Вікентій Вересаєв – Вікентій 

Смідович.
Марк Алданов – Мордхай-Мар-

кус  Ландау.
Ілля́ І́льф – Ієхієл-Лейб Файн-

зільберг.
Євген Петров – Євген Катаєв.
Шолом-Алейхем – Соломон Ра-

бинович.

Віктор Гюго – це не лише 
«Собор Паризької Богоматері»

Цитати з романів «Собор Паризької Богоматері», «Знедолені», «Людина, яка сміється»
Я байдуже ставлюся до ножових 
ударів ворога, але мені тяжко 
від уколу «шпильки» друга.

Набагато точніше можна судити 
про людину за її мріями, ніж за 
її думками.

Доля ніколи не відчиняє одних 
дверей, не зачинивши раніше 
інших.

Життя, позбавлене ніжності 
й любові, — не що інше, як 
неживий механізм, що вищить і 
скрипить.

Ми народжуємося з криком, 
помираємо зі стогоном. 
Залишається тільки жити зі 
сміхом.

Недостатньо бути щасливим — 
треба бути в мирі й злагоді із 
самим собою.

Справжня нерівність у шлюбі — 
це нерівність душ.

До всіх людських вчинків 
можна ставитися двояко: за що 
таврують одного — за те іншого 
увінчують лаврами.

Коли людиною володіє одна 
думка, людина знаходить її у 
всьому.

Якщо можна уявити собі 
щось страшніше за пекло, де 
страждають, то це пекло, де 
нудьгують. 

У світі немає нічого 
могутнішого, ніж ідея, час якої 
настав.

Бути добрим зовсім не важко — 
важко бути справедливим.

Якщо людина може сказати, 
що таке любов, значить, вона 
нікого не любила.

Наші вчинки можуть здійняти 
нас до небес і штовхнути в 
найглибшу прірву. Ми — діти 
наших діянь.

Обличчя людини завжди 
відбиває її внутрішній світ, і 
помилково вважати, ніби думка 
позбавлена забарвлення.

Змінюйте ваші думки, 
зберігайте ваші принципи: 
змінюйте листя, зберігайте 
коріння.

Перша ознака істинного 
кохання в чоловіків — 
несміливість, у жінок — 
сміливість.

Сміх — це сонце: воно проганяє 
зиму з людського обличчя.

Померти — це нічого, жахливо 
— не жити.

Кожна людина має три 
характери: той, який їй 
приписують, той, який вона 
сама собі приписує, і той, який є 
насправді.
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СТРУНАСТРУНАСвіт

О. Генрі

Фараон і хорал

Сопі стурбовано засовався на 
своїй лаві в Медісон-сквері. Коли 
дикі гуси кричать, летючи ночами 
високо в небі, коли жінки, які не 
мають котикових манто, стають 
привітніші до своїх чоловіків, коли 
Сопі починає стурбовано совати-
ся на своїй лаві в парку, це озна-
чає, що зима незабаром.

Пожовклий лист упав на коліна 
Сопі. То була візитна картка Діда 
Мороза. Він добрий до постійних 
мешканців Медісон-скверу і що-
разу чесно попереджає про свій 
прихід. На перехресті чотирьох 
вулиць він вручає свою візитну 
картку північному вітрові, швей-
царові готелю «На свіжому пові-
трі», щоб його мешканці могли 
приготуватися.

Сопі зрозумів, що настав час 
заснувати у власній особі комітет 
для відшукання шляхів і заходів 
захисту себе від суворої природи. 
Саме тому він і засовався стурбо-
вано на своїй лаві.

У думках про те, як перезиму-
вати, Сопі не заносився висо-
ко. Він не мріяв ні про поїздку по 
Середземному морю, ні про сяю-
че небо Півдня і чудові краєвиди 
Неаполітанської затоки. Три мі-
сяці ув’язнення на Острові – ось 
чого жадала його душа. Три міся-
ці забезпеченого притулку й хар-
чування у приємній компанії, да-
леко від посягань Борея та фарао-
нів – це було для Сопі верхом ба-
жань. Уже кілька років гостинна 
в’язниця Блекуелл була його зи-
мовою квартирою. Як його щасли-
віші співгромадяни по Нью-Йорку 
купували кожної зими квитки до 
Палм Біч або на Рів’єру, так і Сопі 
робив нескладні приготування до 
свого щорічного паломництва на 
Острів. Тепер настав час для цьо-
го. 

Минулої ночі три недільні га-
зети, які він розподілив (одну – 
під піджак, другу – на ноги і тре-
тю – на коліна), не захистили від 
холоду, коли Сопі спав на своїй 
лаві біля фонтана в старому пар-
ку. Тому він дійшов думки, що вже 
час переселитися на Острів, який 
дасть бажаний притулок. Він із 
презирством ставився до всіх по-
дачок міській бідноті в ім’я благо-
дійності. На думку Сопі, закон був 
милостивіший, ніж філантропія. 
У місті були численні громадські 
та приватні благодійні установи, 
де він міг би мати потрібні йому 
скромні притулок і їжу. Але для 
такої гордої людини як Сопі дари 
благодійності були надто обтяжли-
ві. За допомогу з рук філантропів 
треба було платити якщо не гро-
шима, то приниженням. За кож-
ну ніч у благодійній установі тре-
ба було неодмінно платити, при-
ймати ванну – там примушували 
митись, а за кожний шматок хліба 
домагалися відповіді на всілякі ін-
тимні запитання. Куди краще бути 
гостем закону! Там усе робить-
ся за встановленими правилами, 
зате ніхто безцеремонно не лізе в 
особисті справи джентльмена.

Надумавши зимувати на Остро-
ві, Сопі відразу ж почав здійсню-
вати свій задум. До в’язниці вело 
багато легких шляхів. Найприєм-
ніший – це розкішно пообідати в 
дорогому ресторані, а потім ого-

лосити про своє банкрутство. Вас 
спокійненько й без усякого галасу 
передають полісменові, а послуж-
ливий суддя зробить далі все, що 
треба.

Сопі підвівся з лави, вийшов зі 
скверу й переступив асфальтове 
море в тому місці, де зливають-
ся Бродвей і П’ята авеню. Він пі-
шов Бродвеєм і зупинився перед 
яскраво освітленим рестораном, 
де вечорами зосереджується най-
краще з того, що можуть дати ви-
ноградна лоза, шовкопряд і про-
топлазма.

Сопі був упевнений у собі від 
нижнього ґудзика на жилетці й 
далі вгору. Він був поголений, 
його піджак мав пристойний ви-
гляд, а красиву чорну краватку 

подарувала йому в День Подяки 
дама-місіонерка. Якби йому по-
щастило, не викликавши підозри, 
дістатися до столика в рестора-
ні, успіх був би забезпечений. Та 
його частина, яку буде видно над 
столиком, не викличе в офіціан-
та ніяких підозр. Смажена дичина 
і пляшка шаблі, думав Сопі, якраз 
підійдуть. Потім сир, чорна кава й 
сигара. Сигару треба брати не до-
рожче, ніж за долар. Рахунок не 
буде такий великий, щоб спону-
кати адміністрацію кафе до різких 
проявів мстивості, а він, задово-
лений і щасливий, вирушить після 
такої закуски в подорож до свого 
зимового притулку.

Але тільки-но Сопі переступив 
поріг ресторану, пильне око мет-
рдотеля зупинилося на його по-
тертих штанях і стоптаних череви-
ках. Сильні, вправні руки швидко 
повернули його і тихо виштовхну-
ли на тротуар, урятувавши дичину 
від сумної долі, яка їй загрожува-
ла.

Сопі звернув із Бродвею. Зда-
валося, що епікурейський шлях на 
жаданий Острів відрізано. Треба 
було вигадати інший спосіб про-
братися до в'язниці.

На розі Шостої авеню його ува-
гу привернула яскраво освітлена 
вітрина, де за дзеркальним склом 
були гарно розкладені товари. 
Сопі взяв камінь і пожбурив у ві-
трину. З-за рогу почали збігатися 
люди, попереду мчав полісмен. 
Сопі спокійно стояв, засунувши 
руки в кишені, й посміхався назу-
стріч мідним ґудзикам.

– Хто це зробив? — спитав за-
диханий полісмен.

– А чи не думаєте ви, що можу 
до цього бути причетним я? – про-
мовив Сопі не без сарказму, про-
те дружньо, як людина, що вітає 
своє щастя.

Але полісмен не захотів сприй-
няти Сопі навіть як гіпотезу. Люди, 
які розбивають вітрини, не зали-
шаються на місці для переговорів 
із представниками закону. Вони 
щодуху тікають. Полісмен побачив 
за півквартала чоловіка, що біг за 
трамваєм. Він підняв свого кийка 
і кинувся його доганяти. Сопі, обу-

рений до глибини душі, поплен-
тався далі... Друга невдача.

На протилежному боці вулиці 
був ресторан без особливих пре-
тензій. Туди заходили люди з ве-
ликим апетитом і скромним га-
манцем. Посуд і повітря в ньому 
були важкі, суп і скатертини – рі-
денькі. Сюди Сопі без перешкод 
провів свої викривальні череви-
ки та красномовні штани. Він сів 
за столик і проковтнув біфштекс, 
млинці, пончики й пиріг. А потім 
пояснив офіціантові, що він, Сопі, 
і навіть найдрібніша монета – аж 
ніяк не друзі.

– Ну, а тепер кличте фараона, 
– сказав Сопі. – І поспішайте: не 
примушуйте джентльмена чекати.

– Ніяких фараонів! – відпо-
вів офіціант, у якого був солод-
кий, мов печиво, голос і очі, схожі 
на вишні в коктейлі. – Гей, Коне, 
ходи сюди!

Два офіціанти так вправно ви-
кинули Сопі, що його ліве вухо 
опинилося на нечутливому троту-
арі. 

Він підвівся, суглоб за сугло-
бом, так, як розгинається тесляр-

ська лінійка, і зчистив пилюку з 
одягу. Арешт видавався йому ро-
жевою мрією. Острів знову від-
ступив кудись дуже далеко. Поліс-
мен, який стояв біля аптеки, що в 
сусідньому будинку, засміявся і пі-
шов собі вулицею.

П’ять кварталів прошканди-
бав Сопі, перш ніж набрався хо-
робрості здійснити нову спробу. 
Цього разу трапилася така наго-
да, що, на його думку, неодмінно 
мала закінчитися успіхом. Моло-
да жінка, скромно й гарно вдяг-
нена, стояла перед вітриною, за-
цікавлено розглядаючи встанов-
лені там приладдя для гоління й 
чорнильниці, а майже зовсім по-
руч оперся на пожежну колонку 
здоровенний, зовні дуже суворий 
полісмен.

Сопі надумав виступити в ролі 
огидного й ненависного всім ву-
личного ловеласа. Елегантна зо-
внішність обраної жертви і при-
сутність суворого фараона дава-
ли йому всі підстави сподіватися, 
що скоро він відчує на своєму пле-
чі приємну руку закону і зимова 
квартира на маленькому затиш-
ному острівці буде забезпечена 
для нього.

Сопі поправив подаровану да-
мою-місіонеркою краватку, ви-
тягнув манжети, які завжди хова-
лися в рукавах, зсунув набакир 
капелюха і підійшов до молодої 
жінки. Підморгнув їй, кашлянув, 
усміхнувся і нахабно почав розі-
грувати банальну гидку комедію 
вуличного залицяння. Краєчком 
ока Сопі бачив, що полісмен пиль-

но стежить за ним. Молода жінка 
відступила на кілька кроків і зно-
ву зосередила свою увагу на тази-
ках для гоління. Сопі рушив слідом 
за нею, нахабно став поруч, трош-
ки підняв капелюха і сказав: «Ах, 
дорогенька! Чи не хочете ви про-
гулятися зі мною?»

Полісмен усе ще стежив. Варто 
було скривдженій молодій жінці 
поворухнути пальцем, і Сопі вже 
мандрував би до раю на Острові. 
Йому здавалося, що він уже відчу-
ває приємне тепло поліцейської 
дільниці. Молода жінка глянула 
на нього, простягла руку і вхопи-
ла Сопі за рукав. «Авжеж, Майку! 
– сказала вона весело. – Почас-
туєш пивком? Я б до тебе раніше 
озвалася, та фараон стежить».

Молода жінка обвилася навко-
ло враженого Сопі, як плющ на-
вколо дуба, і вони вдвох пройшли 
повз полісмена. Сопі здавалося, 
що він приречений лишитися на 
свободі.

На найближчому розі він по-
збувся своєї супутниці й утік. Зу-
пинився у кварталі, де ввечері 
розливалося ціле море світла, де 

однаково легкі були серця, лю-
бовні клятви й музика. Жінки в 
хутрах і чоловіки в зимових паль-
тах весело перемовлялися на хо-
лодному вітрі. Раптом страх охо-
пив Сопі: може, хтось його заво-
рожив від арешту? Від цієї дум-
ки Сопі мало не охопила паніка, 
і, проходячи повз другого поліс-
мена, який велично стояв перед 
яскраво освітленим театром, він 
ухопився за соломинку «порушен-
ня громадського спокою».

Сопі щодуху почав горлати хрип-
ким голосом якусь п’яну пісню. 
Він танцював, кричав, завивав на 
тротуарі – як тільки міг порушував 
спокій.

Полісмен покрутив кийка, од-
вернувся від Сопі і пояснив пере-
хожому: «Це один із тих єльських 
студентів. Вони сьогодні святку-
ють свою перемогу над футболь-
ною командою Хартфордського 
коледжу. Трохи галасу, але нічого 
небезпечного. Ми маємо інструк-
цію не заважати їм».

Безутішний Сопі припинив свої 
марні домагання. Невже жоден 
полісмен не схопить його за бар-
ки? Уява малювала йому Острів 
як недосяжну Аркадію. Сопі за-
стебнув свій підбитий вітром під-
жак: холод ставав дедалі прониз-
ливіший.

У тютюновій крамниці він поба-
чив добре вдягненого чоловіка, 
який прикурював сигару від га-
зового ріжка. Свою шовкову па-
расольку він залишив біля входу. 
Сопі ввійшов до крамниці, взяв 
парасольку і поволі вийшов. Чо-
ловік, що прикурював сигару, по-
спішив за ним.

– Це моя парасолька, – твердо 
сказав він.

– Та ну? – глузливо посміхнувся 
Сопі, додаючи до дрібної крадіжки 
образу. – У такому разі вам треба 
було б гукнути полісмена. Я справ-
ді взяв вашу парасольку. Чому ж 
ви не кличете фараона? Онде він 
стоїть на розі.

Господар парасольки йшов уже 
повільніше. Сопі теж уже передчу-
вав, що й цього разу щастя зра-
дить його. Полісмен зацікавлено 
дивився на цю пару.

– Звичайно, – сказав чоловік 
із сигарою, – бачите... ну, трапля-
ються такі помилки... Я... якщо це 
ваша парасолька, то, сподіваюсь, 
ви пробачите мені... Я ненаро-
ком узяв її сьогодні в ресторані... 
Якщо ви впізнали свою парасоль-
ку... я сподіваюсь, ви...

– Авжеж, це моя парасолька, – 
сердито промовив Сопі.

Колишній власник парасольки 
відступив. Полісмен хутенько по-
дався допомогти високій білявці 
в манто перейти вулицю, бо за 
два квартали з’явився трамвай.

Сопі попрямував на схід вули-
цею, спотвореною ремонтними 
роботами. Спересердя він вики-
нув парасольку в якусь яму, бур-
мочучи прокляття на адресу лю-
дей у шоломах і з кийками. Йому 
хотілося потрапити їм у руки, а 
вони, здавалося, ставилися до 
нього як до непогрішного папи 
Римського.

Нарешті Сопі опинився на одній 
зі східних авеню, де не було ні го-
мону, ні метушні. І рушив у напря-
мі до Медісон-скверу, бо інстинкт, 
який тягне людину додому, живе 
навіть тоді, коли домівкою є лава 
в парку.

На одному дуже тихому розі 
вулиці Сопі зупинився. Тут стоя-
ла стара чудернацька церква з 
високим шпилястим дахом. Че-
рез фіолетові шибки вікна лило-
ся м’яке світло. Певно, органіст 
грав хорал, який мав виконати 
під час відправи в неділю, бо до 
вух Сопі долетіли солодкі звуки 
музики, і він завмер, притулив-
шись до завитків чавунної ого-
рожі.

Високо в небі світив спокій-
ний місяць; екіпажів і перехожих 
було небагато; під карнизами со-
нно цвірінькали горобці – можна 
було подумати, що ви на сільсько-
му кладовищі. І хорал, що його ви-
конував органіст, міцно прикував 
Сопі до чавунної огорожі, бо він 
добре знав музику з тих днів, коли 
в його житті були мати, троянди, 
плани на майбутнє, друзі, чисті 
думки й комірці.

Під впливом музики, яка лину-
ла зі старої церкви, у зворуше-
ній душі Сопі сталася раптова чу-
десна зміна. Він із жахом поба-
чив безодню, в яку впав, ганебні 
дні, негідні бажання, мертві на-
дії, втрачені здібності й ці праг-
нення, з яких складалося його 
життя.

І серце його наче у відповідь на 
ті нові почуття забилося дужче. 
Він раптом відчув у собі достатньо 
сил, щоб боротися з лихою долею. 
Він вилізе з цього бруду, він знову 
стане людиною, він переможе те 
зло, яке заполонило його. Він ще 
порівняно молодий, у нього є час. 
Треба оживити в собі давні пал-
кі поривання й невідступно здій-
снювати їх. Урочисті й солодкі зву-
ки органа зробили в його душі пе-
реворот. Завтра він піде в метуш-
ливу ділову частину міста і знайде 
собі роботу. Один торговець ху-
тром пропонував йому колись міс-
це возія. Завтра він знайде цього 
торговця і попросить узяти його 
на те місце. Він знову буде люди-
ною. Він буде...

Сопі відчув, як чиясь рука лягла 
на його плече. Він швидко озир-
нувся і побачив перед собою ши-
роке обличчя полісмена.

– Що ви тут робите? – спитав 
охоронець закону.

– Нічого, – відповів Сопі.
– Тоді ходімо, – сказав поліс-

мен.
– Три місяці на Острові, – виніс 

вирок суддя наступного дня вран-
ці.

О. Генрі – це псевдонім, під яким 
писав Вільям Сідней Портер (1862 
– 1910),  класик американської і сві-
тової літератури, блискучий май-
стер новели. Його творами вже дру-
ге століття захоплюються мільйони 
читачів світу. 
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Всеволод Ганцов: 
життя після свинцевої зливи

Авторові цих рядків – дослідникові теми 
політичного терору в СРСР – кремлівська 
влада кілька років тому заборонила в’їзд 
на територію Російської Федерації. Такі 
самі проблеми мали й київські публіцис-
ти Василь Овсієнко та Микола Хрієнко. Аб-
сурдні «покарання» творчих людей попер-
вах здавалися смішними і, м’яко кажучи, 
дивними. 

Проте згодом дивацтва набули ознак 
діагнозу: божевільні плани можновлад-
ців сусідньої держави – правонаступни-
ці СРСР – вилилися в агресію проти суве-
ренної України. І тут уже недостатньо літе-
ратурно-медичних порівнянь. Зазирнімо в 
історію – в сумнозвісні часи, коли інтелек-
туальну й духовну еліту 1920 – 1930 рр. 
накрила свинцева злива Великого терору. 
У риториці тогочасних більшовицьких оку-
пантів так само були до болю знайомі яр-
лики: українців називали «націоналістами» 
й «фашистами»...

Рідкісний виняток у вакханалії масових 
страт 1937 – 1938 рр. – доля вченого Все-
волода Ганцова. Він відбував покарання в 
Соловецькій тюрмі й дивом «пройшов між 
кулями», не потрапивши до розстрільних 
ям Сандармоху, в які було скинуто бага-
тьох його співвітчизників і однодумців. 

Утім, і цей «воскреслий з мертвих» 
політв’язень не врятувався згодом від по-
вільного знищення, що засвідчує, зокре-
ма, архівний документ, покладений в осно-
ву пропонованої статті. 

Письмова заява В. Ганцова з прохан-
ням про реабілітацію, надіслана в берез-
ні 1957-го голові Президії Верховної Ради 
СРСР Клименту Ворошилову, викриває ра-
зюче беззаконня й сваволю влади, що де-
сятиліттями панувала в імперії — червоній 
не лише за кольором прапора, а й безне-
винно пролитою кров’ю. 

Успішному перспективному вченому ле-
нінці-сталінці безжально зламали кар’єру 
наприкінці 1920-х, коли його заарешту-
вали у сфабрикованій справі «Спілки ви-
зволення України» («СВУ»). Мовознавець 
від Бога, дослідник автографів Кобзаря, 
редактор академічного Російсько-укра-
їнського словника (1925 – 1929), Все-
волод Ганцов відбув свій перший строк 
ув’язнення – вісім років – «від дзвінка до 
дзвінка». 

Тривалий час його тримали на біломор-
ському острові в камері суворого режиму 
Савватіївського політізолятора. На волю 
мав вийти в серпні 1937-го, але... Не ви-
пустили й причини не пояснили. Тоді ж 
таки розпочалася горезвісна «чистка» ви-
правних установ (і, власне, всієї країни) від 
«контрреволюціонерів». Особливі трійки 
поспіхом підписували розстрільні протоко-

ли й відправляли тюремні етапи на страту. 
Серед «соловчан», чиє життя обірвали кулі, 
— відомі письменники, вчені: аристокра-
ти духу Микола Зеров, Микола Куліш, Лесь 
Курбас, Валер’ян Підмогильний, Степан 
Рудницький, Матвій Яворський... 

Всеволода Ганцова оминула їхня лиха 
доля: його прізвища не внесли до прото-
колів (можливо, через письмові протес-
ти в’язня, на які затрималася відповідь з 
Москви). Тільки наприкінці травня 1938-
го, коли апогей масових репресій минув, 
українцеві оголосили рішення Особливої 
наради – додали ще вісім років таборів за 
ту саму «контрреволюційну діяльність». 

Рядки з життєпису
Перш аніж цитувати заяву Всеволода 

Михайловича Ганцова, зазирнімо в його 
біографію. Народився 7 грудня 1892 р. у 
Черніговi. У 1916-му закінчив історико-фі-
лологічний факультет Петербурзького уні-
верситету. Академік Олексій Шахматов за-
лишив талановитого випускника при виші 
професорським стипендіатом на два роки. 
Під керівництвом знаного лінгвіста Ган-
цов готував наукові праці з української й 
російської діалектології та історії мови. З 1 
жовтня 1918 р. на нього чекала робота в 
Київському університеті, а з лютого 1919-
го – в Українській академії наук, де учень 
Шахматова буде постійним членом і секре-
тарем Комісії зі складання академічного 
Словника живої української мови (керува-
тиме комісією у 1920 – 1929 рр.). 

Наукова кар’єра стрімко винесла тала-
новитого вченого на європейську орбіту. 
З грудня 1927-го по лютий 1929 р. Ган-
цов перебував у відрядженні за кордоном 
– працював із професорами Берлінського 
й Гамбурзького університетів, в інституті 
при Сорбоннi в Парижi. Брав участь у ро-
боті І Міжнародного лінгвістичного конгре-
су в Нідерландах. Повернувшись в Україну, 
обіймав посаду професора Київського ін-
ституту народної освіти, був науковим спів-
робітником ВУАН. Його дослідницьку сум-
лінність і самовідданість високо цінував 
академік Агатангел Кримський. А за свід-
ченням академіка Віктора Виноградова, 
від Ганцова, як перспективного вченого 
з широким науковим кругозором, «можна 
було чекати праць великої наукової ваги». 
Та, на жаль, у лихі часи диктатури більшо-
вицьких парткомів нічого не важили ні ен-
циклопедичні знання вчених, ні саме їхнє 
життя. 

У серпні 1929-го Ганцова звинуватили в 
причетності до міфічної «Спілки визволен-
ня України». На суді він заявив, що про цю 
організацію ніколи не чув, а кілька його 
зустрічей з емігрантами в країнах Європи 
мали приватний характер. Проте чекістам і 
тогочасній «феміді» був конче потрібен хто-
небудь на роль зв’язкового із «закордон-
ним центром «СВУ» (мовляв, із цією метою 
Ганцов і використав своє наукове відря-
дження). А далі – позбавлення волі на пер-
ші вісім років...

«Не жди сподіваної волі...» 
У 1938-му репресований оскаржив при-

значене йому повторне покарання. До 
найвищої прокурорської інстанції СРСР 
Ганцов писав, що майже дев’ять років 
він безвихідно перебуває в умовах суво-
рої ізоляції, нічого контрреволюційного 
не вчинив, жодного додаткового слідства 
в його справі не було... Просив скасувати 
постанову Особливої наради як таку, що 
порушує радянську законність. Та лише в 
січні 1940-го в’язневі тепер уже Локчин-
ського виправно-трудового табору в Комi 
АРСР надійшла відповідь на його скаргу: 
підстав для перегляду справи немає. Отож 
і друге покарання «недостріляний» відбув 

«від дзвінка до дзвінка». На волю вийшов 
лише в грудні 1946-го, провівши за ґрата-
ми й за колючим дротом безперервно 17 
років і чотири місяці. 

Повернувся професор з північних та-
борів до Запорізької області, де мешкала 
його 80-річна мати й працювала в агротех-
нікумі сестра. Та невдовзі, шукаючи роботу 
за фахом, мусив знову податися з берегів 
Дніпра до чужих понурих країв – на береги 
річки, що російською так і зветься – «Се-
рая» (це в місті Александров у Володимир-
ській області). Звідти вирушив до Казах-
стану і знову повернувся до Александрова. 
На нетривалий час йому запропонували 
посаду позаштатного співробітника Інсти-
туту російської мови АН СРСР, але в грудні 
1949-го повторно кинули за ґрати – до Во-
лодимирської тюрми. Слідчий допитував 
Ганцова про те саме, що й 20 років тому. 
Арештант поцікавився, чому його судять 
у старій справі. Уповноважений, що при-
був з Москви, милостиво пояснив: «Якби 
ми могли інкримінувати вам щось нове, 
ми б вас судили i дали б вам строк. А так 
вас висилають як соціально небезпечний 
елемент». 

І вислали професора до Сибіру на неви-
значений строк... Наприкінці квітня 1950-
го без вини винуватого відправили етапом 
через Горький і Кіров до красноярської 
пересильної тюрми. Звідти пароплавом 
— ще далі на північ, у селище з характер-
ною назвою Караул. В Усть-Єнісейському 
районі Таймирського національного окру-
гу вчений проживатиме до жовтня 1954-го 
як політпоселенець під гласним наглядом, 
а потім ще майже два роки працюватиме 
старшим бухгалтером райзаготконтори.

«Всего в заключении и в ссылке на Край-
нем Севере я провел более 22 лет, — на-
писав Ганцов у Москву Ворошилову. – Эта 
тяжкая кара постигла меня за мои «престу-
пления» и за принадлежность к организа-
ции «СВУ»... Лишь после суда из разгово-
ров с другими моими сопроцессниками я 
узнал, что организации «СВУ» вообще ни-
когда не существовало, что она была фик-
тивной. Все без исключения осуждённые 
по процессу лица, в том числе и те, 
которым приписывалась роль лидеров... 
говорили, что организации «СВУ» не было, 
что они подтвердили возводимую на них 
напраслину лишь потому, что вынуждены 
были к этому вымышленными показания-
ми других заключённых, данными под дав-
лением следственных органов. 

...Осуждение за принадлежность к ор-
ганизации, к которой я не принадлежал 
и которой вообще не существовало, яви-
лось для меня причиной полной жизнен-
ной катастрофы. Прервалась моя научная 
карьера. Более двадцати лет моей жизни 
прошли в заключении, в ссылке и скита-
ниях. Всё, что произошло со мной, всегда 
воспринималось мной как величайшая и 
совершенно незаслуженная несправедли-
вость. Я всегда рассматривал себя и чув-
ствовал себя не преступником, а жертвой 
беззакония. Сейчас я стар (мне идёт 65-й 
год), я немощен и не имею средств к су-
ществованию. Всё же мне отказано в на-
значении пенсии по старости из-за недо-
статочного стажа, а между тем почти 8½ лет 
я работал в лагере и более 6 лет провёл 
на Крайнем Севере, где один год работы 
засчитывается за два года. Но мне гово-
рят, что на меня северные льготы не ра-
спространяются...».

Інтелігент не вимагав для себе чогось 
захмарного — просив лише про реабілі-
тацію, скасування судимості й поширен-
ня на нього «північних» пільг. І додав на-
прикінці: «В настоящее время у меня нет 
документов, подтверждающих факт мое-
го нахождения в заключении и в ссылке. 
Справка об освобождении из Усть-
Вымского исправительного трудового ла-

геря 20 декабря 1946 года была отобра-
на у меня 17 декабря 1949 г. в г. Алексан-
дрове при вторичном аресте и возвраще-
на мне не была. При выдаче мне паспорта 
Усть-Енисейским РОМ МВД Красноярско-
го края 15 октября 1954 г. в пос[ёлке] Ка-
раул я также не получил никакой справки 
относительно прекращения ссылки и мне 
не было сообщено, на основании какого 
указа или распоряжения я освобождаюсь 
от дальнейшей ссылки».

Уперше у президії
Восени 1956-го Всеволод Ганцов по-

вернувся в Україну. Жив у Чернігові, в од-
нокімнатній квартирі з небогою покійної 
дружини (її звели в могилу радянські табо-
ри). Коли вченого запросили до Ужгорода 
на Всесоюзний з’їзд мовознавців як по-
чесного гостя, делегати тиснули йому руку: 
«Ви — наш воскреслий із мертвих навчи-
тель! Ми виховуємося на Ваших працях!» 
У президії з’їзду він сказав головуючому 
– онукові Льва Толстого, очільникові ра-
дянської лінгвістики: «Ось – уперше сиджу 
в президії...», на що той відповів: «Зате ди-
віться, як Вас усі люблять!» А потрапив на 
сцену колишній в’язень за свій блискучий 
виступ з посутніми зауваженнями до акту-
ального дослідження. Тоді делегати вла-
штували Ганцову п’ятихвилинну овацію, 
після чого головуючий обняв розчуленого 
промовця й повів до президії зі словами: 
«Радий, невимовно радий, Всеволоде Ми-
хайловичу, Вашому тріумфові! Тріумфові 
«українського Шахматова».

Успіх успіхом, а засобів до існування 
вчений майже не мав. У січні 1957-го він 
надіслав листа генеральному прокуророві 
СРСР, назвавши те, що з ним сталося піс-
ля 21 серпня 1937 р., суцільним беззакон-
ням... Відповіді, звісна річ, не дочекався. 
Наступну заяву, як уже відомо, написав 
Ворошилову.

Нищівна пенсія
Саме так – нищівною пенсією – назвав 

автор статті у Вікіпедії частково відновле-
ну справедливість: Ганцова у 1958-му ре-
абілітували тільки за 16 років таборів і за-
слання, призначивши йому мізерну пенсію 
за віком. П’ятдесят два (!) карбованці на 
місяць як колишньому бухгалтерові. 

А реабілітації у справі «СВУ» репресова-
ний так і не дочекався. Відповідне рішен-
ня пленум Верховного суду УРСР ухвалив 
лише в серпні 1989-го. 

До останніх років життя Всеволод Ми-
хайлович братиме активну участь у лінгвіс-
тичних конференціях, готуватиме до друку 
наукові праці. Упокоївся він за «розвине-
ного соціалізму» (себто за часів брежнєв-
ського застою) 1979 року. Похований у 
рідному Чернігові. 

Можна лише гірко шкодувати за тим, 
чого не встиг зробити в розквіті творчих 
сил цей надзвичайно обдарований учений. 
І такий самий жаль – невимовний, вселен-
ський, за сотнями тисяч селянських, робіт-
ничих, інтелігентських душ, яких накрила в 
СРСР свинцева злива комуністичного те-
рору... 

Політичні авантюри й соціальні вибу-
хи, як учить історія, неминуче обертають-
ся катастрофами життєвими... Хай же зна-
ння минулого червоної імперії та засво-
єні уроки з нових загарбницьких замірів 
Кремля допоможуть нам проявити грома-
дянську зрілість, мужність і зберегти тве-
резий розум — щоб попри отруйну про-
пагандистську брехню новітніх окупантів 
і нав’язливе брязкання зброєю гідно ви-
тримати важкі випробування нашого сьо-
годення. 

Сергій ШЕВЧЕНКО,
«Дзеркало тижня», 22.05.2014
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Збори

– Ну що, товариші, звітну до-
повідь закінчено, – сказав го-
ло-вуючий. – У кого будуть які 
запитання? Нема? Тоді пере-
йдемо до обговорення звітів 
місцевкому і ревізійної комісії. 
Першим у нас записався висту-
пати товариш Скачко.

«Зараз скаже: я, наче, не за-
писувався?» – подумав Либа.

– Я наче не записувався, – 
сказав Скачко, картинно посмі-
хаючись і поволі підводячись зі 
стільця.

Присутні дружно запосміха-
лися. Ця сцена повторювалася 
на кожних звітно-виборчих збо-
рах. Скачко був штатним висту-
паючим.

– Товариші, – почав Скач-
ко. – Як бачимо зі звіту місцев-
кому та й ревкомісії, наш ко-
лектив провів певну роботу за 
звітний період. Усвідомлюючи 
свій обов’язок і виконуючи свої 
зобов’язання, ми домоглися не-
поганих результатів.

Скоро Либа знову закуняв, 
краєм вуха ловлячи добре на-
тренований голос Скачка.

– В цьому немала заслуга… 
доклав своїх зусиль… дієве 
зма-гання між відділами… по-
більшало у нас… і одночасно 
зменшилась кількість… є ще, 
звичайно, і невирішені пробле-
ми… при злагодженій робо-
ті всього колективу… словом, 
я вважаю, товариші, що наш 
дружній колектив справиться 
з поставленими перед ним за-
вданнями.

– Так, товариші, – тіпнув Либу 
голос головуючого. – Далі у нас 
записалася виступати завідую-
ча відділом нижчестоячої доку-
ментації товариш Мохова.

Ні, Либа був твердо переко-
наний, що путнього оратора з 
жінки не вийде. Ще як у неї па-
пірець перед носом, то якось 
прочитає, а як своїми словами 
– так не второпаєш, чого вона 
хоче. Найгірше, що й не задрі-
маєш під цю ляскотню.

Ну, нічого. Ще пару «орате-
лів» і головуючий оголосить, що 
є пропозиція припинити дебати. 
За себе Либа не боявся, його не 
піднімуть, бо він майже ніколи 
не виступає на зборах.

– Слово має завідуючий від-
ділом комплектування товариш 
Павлюк. Приготуватися товари-
шу Ревку.

«О, інша річ, подумав крізь 
дрімоту Либа. Любо-дорого по-
слухати».

– За підсумками змагання 
серед організацій системи наш 
колектив у третьому кварталі 
зайняв почесне четверте міс-
це… дружно включившись… в 
процентному відношенні це ста-
новить… привести в дію резер-
ви… були б ще вищими, якби 
краще працював наш організа-
ційний відділ.

Либа розплющив очі.
– Я, звичайно, не маю на ува-

зі товариша Либу чи ще когось, 
– продовжував Павлюк, – про-
сто тут потрібно продумати орга-
нізацію праці.

«Що таке? – Либа ніяк не міг 
розчуматися од дрімоти. – Що 
він плете?»

– Візьміть таке. Документ за 
номером, – Павлюк зазирнув у 
папірець, – дві тисячі сто сорок 
вісім, від шістнадцятого нуль 

дев’ятого поточного року, був 
оформлений аж двадцять пер-
шого числа, хоча надійшов він 
вісімнадцятого.

– Вісімнадцятого була п’ят-
ниця, – пригадавши, не стерпів 
Либа. – Закрутились і не всти-
гли. А тоді вихідні…

– Не перебивайте, товаришу 
Либа, – сказав головуючий. – 
Дамо і вам слово.

– Так от, товариші, – вів далі 
Павлюк. – Звичайно, це, може, 
й дрібниці, але в нашому діло-
водстві дрібниць не повинно 
бути. Адже це документи. Я не 
хочу сказати, що в нашому від-
ділі комплектування нема недо-
ліків…

«От і сказав би про себе», по-
думав Либа.

– Але у нас так уже заведено, 
що все проходить через оргвід-
діл і тому…

«Господи, знову взявся за 
мій відділ». Далі Либа уже 
наставив вуха і не пропус-
кав ні слова. «От, Павлюк, от 
Іуда. Знайшов, де вкусити. 
На профзборах. У присутнос-
ті представника з управління. 
Іч, як стеле. Починає про две-
рі, а кінчає оргвідділом. Ско-
ро й погоду на мене спре. Ви, 
мовляв, винні, що другий день 
дощ».

– Ці недоліки треба усувати 
найближчим часом, – тараба-
нив Павлюк.

«Ну, гад. Ніколи б не поду-
мав. Перед відвідувачами 
мало не впоперек згинається: 
«Здрась-сьтє вам!» Усім підда-
кує. Недаром Ревко про нього 
склав такий анекдот. Кажуть, 
буцімто, Павлюку: «Сьогодні 
середа?» А він: «Ну, ясно, се-
реда». «Так, значить, сьогодні 
четвер?» Він тоді: «Так точно, 
четвер».

– Я вважаю, що це в загаль-
них інтересах…

«Який же це в нього шкурний 
інтерес? Щоб мітив на моє міс-
це? Чого ради? Ставка у нас 
однакова. А чи не мостить міс-
це для свого зятя? То-то, цей 
гевал часто сюди заникує».

– Я думаю, товариші пра-
вильно сприймуть дружні за-
уваження. Це піде на користь 
загальній справі. У мене все. 
Ага, роботу місцевкому пропо-
ную вважати задовільною.

– Так, товаришу Либа, ви 
щось хотіли сказати? – запи-
тав головуючий. – Сміливіше, 
товариші. Звітно-виборні, все-
таки. Підсумки року, так ска-
зать. Прошу, товариш Либа. 
Приготуватися товаришу Рев-
ку.

– Товариші. Наш відділ вніс 
певний вклад у загальний до-
робок. – Всередині у Либи ки-
піло і рвалося назовні, але він 
поки що стримував себе. – 
Наші успіхи – результат уваги 

з боку адміністрації і особис-
то Павла Васильовича, а та-
кож громадських організацій. 
Немало зусиль доклав і наш 
невеликий відділ, який я очо-
люю. Є у нас і свої недоліки… 
тобто невирішені проблеми. Ві-
зьмемо, наприклад, організа-
цію праці, зв'язок між відділа-
ми. На тому тижні надходять до 
нас папери з відділу комплек-
тування. Так в них стільки пору-
шень правил діловодства!

– Бюрократи, – муркнув Пав-
люк. – Поля їм на папірцях ви-
дались вузенькими.

– Хочеться нагадати, товари-
ші, що це не папірці, а докумен-
ти. Варто сказати і про порушен-
ня трудової дисципліни. У нас 
ще не вивелися факти ходіння 
по магазинах в робочий час. 
Особливо бігають деякі праців-
ники відділу комплектування…

– Ага, тільки нас і видно. Бо 
кабінет найдальше од виходу, – 
сказав Павлюк.

– Товаришу Павлюк. Ми вам 
давали слово, – встряв голову-
ючий.

– …і ряду інших відділів, – за-
кінчив Либа.

– Х-хе! Про своїх мовчить, – 
хекнув Павлюк.

– А ще, товариші, я хочу ска-
зати, що ми мало буваємо на 
місцях. Випхати когось у відря-
дження – ціла проблема.

– Сам штани протираєш по 
кабінетах, – крикнув хтось ре-
пліку.

«Видно, котрийсь з Павлюко-
вих», відзначив Либа і продов-
жував:

– Недавно товариш Павлюк 
їздив у відрядження. Побував, 
так сказати, на місці. І що ви ду-
маєте привіз? Імпортну кришку 
для унітазу. Каже, в такому хуто-
рі купив, де про унітаз і не чули.

– Регламент, – смикнули зза-
ду.

– Прошу слова, – рвався Рев-
ко.

– Товариші! Всі бажаючі ви-
ступлять, – головуючий стукав 
олівцем по столу. – Прошу тиші! 
І регламент. Говоріть коротко і 
по ділу.

– Хай не подумають тут, що я 
зводжу рахунки з відділом комп-
лектування, – сказав Либа. – 
Але треба ж бути об’єктивним. А 
то в чужому оці сучок бачать…

– Точно! – підхопився Ліщук з 
відділу планування. – Товариш 
Либа правильно казав, що збо-
ри треба проводити в неробо-
чий час.

Либа наче такого й не ка-
зав, але у Ліщука була дураць-
ка звичка посилатися на неіс-
нуючі цитати. В курилці він міг 
бовкнути, приміром, таке: «Ти, 
Вася, правий. Я б давно забо-
ронив торгувати на базарі ви-
ном на розлив». І Васі нічого не 
залишалось, як піддакувати, по-
пихкуючи цигаркою.

– Я думаю, товариші, – заба-
сив Ревко, самочинно взявши 
слово, – що ходити по магази-
нах в робочий час негарно.

– О, сказав! – схопилась Ду-
манська з відділу обробки. – Бу-
деш зівати, так дулю з маком ви-
сидиш. Коли в магазині щось ви-
кинуть, то що я не маю права на 
десять хвилин збігати? Я і у ви-
хідний прийду, як треба, відро-
блю своє.

– Товариші, – вгамовував 
пристрасті головуючий. – Ви-
хідні для відпочинку. Місцевком 
повинен за цим слідкувати.

– До чого тут місцевком? – 
спитала Думанська. – Я сама 
член місцевкому.

Головуючий винувато поди-
вився на представника з управ-
ління і застукав олівцем:

–Товариші! Давайте порядок, 
порядок. Говоріть організова-
но. Хто має слово?

Либа, який, було, присів, схо-
пився і напав на Думанську:

– Бач, вам і слова не скажи. 
По магазинах і чоловік міг би по-
ходити. Все одно днями стовби-
чить під пивбаром.

– Ви мого чоловіка не зачі-
пайте, – попередила Думан-
ська.

– Галю, не підходить чоловік 
– так розведись, – загув Ревко.

— А ти на мені женишся?
Присутні дружно зареготали.
«Так його, бугая», подумав 

Либа. Ревка він недолюблював. 
Теж мені, біла ворона. Ставить 
із себе. Недавно запирхав про-
ти іменин. У них це діло справ-
ляють гуртом. Вранці іменинни-
ка вітають листівочкою на спе-
ціальному стендику «З днем на-
родження». А під кінець роботи 
в одному з кабінетів маленька 
вечеря. Пригощає іменинник. 
А йому голова місцевкому кон-
вертик з грішми: всі скидаються 
по два карбованці. Раніше купу-
вали подарунки. Так хіба всім 
угодиш? Одній дурепі подару-
вали дороженні духи і різьбу по 
дереву. Духи вона за тиждень 
вихлюпала на себе. А за різьбу 
другий рік кривиться: «Ну й пода-
руночок. Я на цій дошці капусту 
кришу». Бреше, мабуть.

Так от Ревку не сподобалися 
іменини. Каже, скільки не пий 
за одним столом, дружнішими 
не станемо. Упросили таки, як 
красну дівицю. Так він за сто-
лом що утнув. Тости проголошу-
вали по черзі. Випили за жінок, 
за погоду, за середу і кварталь-
ний звіт. А Ревко встав і каже: 
«Вип’ємо за те, щоб ми нена-
виділи одне одного разів у два 
менше». Всі на нього: луп! Пере-
пив чи що? А він далі: «Звичай-
но, може, треба б випити за те, 
щоб ми аж полюбили одне одно-
го. Але я, товариші, реаліст. І те, 
за що я піднімаю тост, уже було 
б великим досягненням».

Що тут скоїлось! Всі загала-
сували: розумник знайшовся. А 
Ревко ввічливенько так розкла-
нявся, за капелюха й додому. 
Проспався і на другий день при-
ходить, наче йому хоч би що.

– А чого б нам, Галю, не оже-
нитись, – гиготів разом з усіма 
Ревко.

– Ти зі своєю впорайся, – Ду-
манська завелася всерйоз і 
жартів не сприймала.

– Товариші! Це якийсь базар! 
– калатав олівцем головуючий.

Всі говорили разом – хто сто-

ячи, хто сидячи. Кожен кричав 
про своє, що у кого муляло.

– Я зроду не виступала на збо-
рах, а сьогодні скажу, – крик-
нула прибиральниця Марпе-
трівна. Звали її не то Марія Пе-
трівна, не то Марфа Петрівна. 
Толком ніхто не знав і її вели-
чали дружньо – Марпетрівна. – 
Я людина проста, що думаю, те 
й кажу. У Івана Івановича, себ-
то у товариша Павлюка, підлога 
довкола кошика вічно засипана 
лушпинням. У нього така звич-
ка: сидить і насіння лускає. А 
тоді кидь в куток — і повз кошик.

«Дай йому чортів», задоволено 
подумав Либа.

– От чистіше всього у відділі 
товариша Либи. Культурні люди. 
Правда, учора взяли у мене щіт-
ку для одягу і кудись приткнули. 
А вона ж на мені числиться. Я ж 
не настачусь на свою зарплату.

«Ну, карга, приплете і щітку на 
збори, подумав Либа. Треба їй 
завтра купити двадцять щіток».

– Я думаю, товариші… – під-
вівся Либа.

Хтось боляче ляснув його лі-
нійкою по задниці.

– Ну, це вже школярство. 
Чортзна-що.

Либа ображено присів.
Гармидер наростав. Либа із 

задоволенням відзначив, як Ре-
вко гахнув Павлюка по голові 
товстенною папкою, мовивши: 
«До тебе, гад такий, мораль не 
доходить». Ліщук взяв за петель-
ки якогось новенького з відділу 
постачання і, тіпаючи того, аж з 
постачальника сипались ґудзи-
ки, кричав: «Правильно казав 
товариш Павлюк, хоч він і по-
рядна свиня, що природу треба 
берегти! А то на одного зайця 
розвелось по три мисливці».

Лише дехто вів себе вельми 
спокійно. Почкай з відділу ко-
ординації застелив на колінах 
газету і байдуже вечеряв. Нарі-
зав шматочками апетитне сало 
і уплітав його з цибулею. Либі 
страшенно захотілося сала.

В кутку за шафою хтось розло-
го хропів. Двоє приляпували на 
портфелі в доміно.

Але це були поодинокі остров-
ки в морі пристрастей.

Раптом заверещав дзвінок:
– Др-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-

р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-!!!
Дзвінок нагадував ревіння 

магазинної сигналізації.
Люди притихли. Ревко поспі-

хом почав зав’язувати свою 
папку.

Ліщук одпустив нещасного по-
стачальника. Почкай замотав 
сало з цибулею в газету. Поволі, 
а потім все швидше всі посуну-
лися до виходу.

Дзвінок верещав дедалі го-
лосніше. Люди побігли. Штов-
хаючись. Наввипередки. Дехто 
не міг протовпитися до дверей 
і пробував вилізти через вікна. 
Останньою вискочила президія, 
бо була найдальше од виходу.

За хвилину зал спорожнів. 
Либа стояв посеред перекида-
них стільців, примерзши ногами 
до підлоги.

Дзвінок захлинався…
… Либа розплющив очі і з не-

навистю подивився на будиль-
ник.

Була сьома година ранку. Час 
вставати і збиратися на роботу.

                                                                                           
1981
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Петро Кочубей 
і художник Микола Ге

Леонід Глібов не прощався 
з Тарасом Шевченком

Оприлюднено справу на репресованого 
письменника Миколу Вороного

Маємо добру нагоду згадати Леоні-
да Івановича Глібова. Він був схожий 
на нас, можливо, більше за всіх наших 
класиків.

Але що ми знаємо про нього – отак, 
без підготовки? Шкільну байку про 
«більший меншого тусає та ще й б’є, за-
тим що сила є». Ну, ще пісню «А моло-
дість не вернеться…». Може, хтось ма-
лим читав його вірші про снігову бабу: 
«Бабу здоровенную, уночі страшен-
ную, зліпимо гуртом!»

Як хочете себе здивувати, візь міть 
зелений радянський двотомник Глібо-
ва. Це – як чтиво про Робінзона, ко-
трий на безлюднім острові взявся сам 
створити літературу, при тому двома 
мовами. Лиш не читайте передмови, 
де сказано, що Глібов своїми байка-
ми наближав Жовтневу революцію і 
любовно перекладав твори дєдушки 
Крилова, а отже, мав явний комплекс 
молодшого брата.

Насправді Глібов був ніби молод-
шим братом самого себе.

Утім, деякі цитати свідчать начебто 
про інше: «О, зачем я не Виктор Гюго!» 
Або: «Ах, почему не турок я! В плену я 
жил бы с наслажденьем, Была б согре-
та грудь моя Сердечных барынь уми-
леньем. Ах, почему не турок я! Узна-
ли б гордые гяуры, Как велика любовь 
моя, Как злы турецкие Амуры! Уж как 
тепла и хороша Моя внушительная 
бурка, Но ни единая душа Меня не лю-
бит так, как турка!» (1878 року, під час 
російсько-турецької війни, в Черніго-
ві жили полонені офіцери-турки, дуже 
популярні в місцевих дам).

Але ж вредний дядько – очі зави-
дющі! Однак ось фінал вірша: «Но муза 
строгая моя Шутить не любит над за-
коном, Не быть мне, милые друзья, В 
штанах широких купидоном!»

Муза в цьому разі – не жінка. Він 
тоді не був жонатий.

Отже, весною 1861 року Глібов 
саме затіяв проект «Черниговско-
го листка», який приніс йому згодом 
купу неприємностей. А з Петербурга 
в Україну якраз везли труну Шевчен-
ка на урочисте перепоховання. Везли 

через Ніжин. Від Чернігова близько, 
можна поїхати прощатися, всі їдуть! А 
Глібов – ні. Каже: не встиг, та й зна-
йдуться достойніші за мене.

Ох, таки вредний! А насправді він 
просто не був людиною натовпу. Та й 
ще одне: він не розумів тих, хто кинув 
домівку – зі своєї волі чи ні. Для ньо-
го що Париж, що Київ («златоглавий і 
златокарманний») – чужина! От Черні-
гів – інша річ. Він бачив, що Чернігів – 
провінція, «болото». Але – любив!

Та чому все-таки було не поїха-
ти прощатися з Шевченком? Цілком 
можливо, ось чому: Глібов остерігав-
ся людей непосидючої вдачі й непоси-
дючої думки. І через те йому неблизькі 
були великі непосидючі земляки: Го-
голь, Драгоманов, Куліш, Шевченко.

Глібов, можливо, просто дзен-
буддист: «Чернигов, хоть и населён не-
угомонною кавказскою породою, но 
самодоволен в некотором смысле по-
китайски, имея под рукой всё необхо-
димое для созерцательной жизни!»

Отже, консервативний споглядаль-
ник. У цьому сенсі більшість з нас – не 
діти Куліша чи Шевченка, як нам того 
хочеться, а діти Глібова. І це нічого, бо 
споглядання теж вимагає героїзму.

Улітку 1863 року «Черниговский 
листок» закрили.

В одного з арештованих активіс-
тів революційної організації «Земля 
і воля» знайшли листи Глібова. Цього 
вистачило, аби той навіки втратив і га-
зету, й право вчителювати. Лише че-
рез п’ять років Глібов виклопотав по-
саду завідувача земської друкарні. За 
п’ять літ без роботи він мав удосталь 
часу на самоспоглядання.

А в ньому драм не менше, ніж на ба-
рикадах. Він писав під псевдонімом 
Капітан Бонвіван. «Любил я умных 
милых панн…» – в юності у Глібова 
що не вірш, то з присвятою якійсь ін-
шій панні. Він погано бачив, зрештою 
майже осліп, але панночок відчував 
геніально. Прочитав Марка Вовчка і 
сказав одразу: «Ніякий то не Марко, 
то баба!»

Як з таким нюхом можна лишатися 
споглядальником? А от можна. Перша 
його жінка, Параска Федорівна, удвох 
з якою Глібов робив «Черниговский 
листок», була наділена немалим гумо-
ром, але слабким здоров’ям. Злигод-
ні після закриття газети погубили її. 
Вона померла 44-річною.

По смерті першої дружини Глібов 
жив сам 11 років, і дев’ять з них був 
мовчки закоханий. Аж 25 листопада 
1879 року, в неділю, закінчилося це 
мовчання. Того дня він написав сміш-
ного вірша «Девять лет не родила ма-
лина»: «Девять лет я любил — и ни сло-
ва, Я любовь свою в тайну облек…».

Є його пізній вірш про те, як старий 
дід сперечається з вітряками. Один ві-
тряк каже: як же це – мовчки думати? 

Хто ж тоді знатиме, про що ти думаєш?
Про що думав хитрий Капітан Бон-

віван? У його віршах є рядок: «Я дома 
женщину люблю!» Якщо поставитися 
до нього серйозно, він багато що по-
яснює в натурі Глібова. Можливо, це 
з дитинства, від його улюбленої казки 
про Івасика Телесика. Звідси й «баба 
здоровенная, уночі страшенная» — 
вона «страшенная» десь там, надворі, 
за вікном.

Цей мотив страху з-за вікна є ще в 
одній поемі. Там уночі хтось стукає у 
вікно й каже: я веселка, я не люблю 
ночі, пусти переночувати! Поет забув 
страх, узяв ту веселку на руки, поса-
див коло себе, почав роздягати, від-
крив лице, а там – велика Дуля!

Капітан Бонвіван умів давати дулі й 
не любив їх одержувати. Але герой не-
можливий без спокус. Про одну з та-
ких спокус варто згадати наостанок.

У Глібова є вірш «Интимная песня». 
Його написано 1862 року й тоді ж над-
руковано в «Черниговском листке». 
Поет тоді вже десять літ був щасливо 
одружений. Аж раптом зустрів той тип 
панночки, про який сам писав: «У де-
вушки в шестнадцать лет в любви рас-
судка, право, нет!» І от він починає го-
ворити їй про «рассудок». Він розка-
зує, чому між ними неможлива любов. 
«Любить тебя мне не судилось, Так как 
же полюбить тебя?» Так надруковано 
в газеті. А в оригіналі: «Любить тебя 
мне не судилось, Так как же не любить 
тебя?»

Далі він її втішає: підростеш, ви-
йдеш заміж за майора й запросиш 
мене, старого діда, в гості, «и ты меж 
тем На славу сытно б угостила Со-
сисками – и мало ль чем!» А вона – 
плаче.

Фрейд би оті сосиски пояснив весе-
ло. Та для нас важлива веселка за ві-
кном. Він її не впустив – щоб не обер-
нулася на Дулю чи Бабу Здоровенную. 
Може, він помилявся. Але він таки був 
герой.

1827, 5 березня – народився у Ве-
селому Подолі, Полтавщина.

1849 – вступив до Ніжинського лі-
цею вищих наук.

1852 – одружився з Параскевою, 
дочкою ніжинського священика.

1858 – став учителем Чернігівської 
хлоп’ячої гімназії.

1861, літо – 1863, літо – «Чернигов-
ский листок».

1871 – померла дружина, через 
кілька років – малолітній син Сергій.

1882 – одружився вдруге з П. Бара-
новою, взяв на виховання 13-річного 
хлопчика Олександра.

1893, осінь – помер у Чернігові від 
хвороби серця.

Віталій ЖЕЖЕРА 
gazeta.ua

«Північний вектор», 23.01.2017

На сайті Центрального державного 
архіву громадських об'єднань Украї-
ни оприлюднено цифрову копію кри-
мінальної справи стосовно відомо-
го українського письменника, пере-
кладача, громадсько-політичного ді-
яча Миколи Вороного. У кримінальній 
справі є анкета, протоколи допитів 
поета та свідків у його справі, прото-
коли засідання репресивного органу.

Мико́ла Кіндра́тович Ворони́й (на 
фото) (24.11. (06.12.)1871, Катери-
нославщина – 06.06.1939, Одеса) – 
український письменник, перекладач, 
театральний режисер, актор, театроз-
навець. Один із засновників Україн-

ської Центральної Ради. Один із за-
сновників і режисерів Національного 
театру.

Був одружений з донькою Миколи 
Вербицького-Антіоха Вірою. (М. А.  Вер -
бицький-Антіох (01.02.1843, Чернігів 
– 27.11.1909, там же) – український 
письменник, журналіст, педагог, гро-
мадський діяч).

У Чернігові у подружжя Миколи і 
Віри Вороних народився син Марко 
Вороний (05 (18) 03.1804 – 03.11.1937, 
Сандармох, Карелія), український 
поет, перекладач, репресований ко-
муністичним режимом, страчений в 
таборі.

Одним із найвідоміших портретів Петра Аркадійовича Ко-
чубея (1825 –1892 рр.) є робота відомого українського ху-
дожника Миколи Миколайовича Ґе (1831–1894 рр.). Однак, 
мало кому відомо, що художник, який написав цей шедевр, 
не вважав себе портретистом і навіть радів, коли упродовж 
року не отримував жодного замовлення на портрет.

Творчий шлях Миколи Ґе був тернистим. Він відноситься до 
когорти митців, творчість яких не була визнаною за життя. Ґе 
було дуже важко підлаштуватися під потреби часу: він або пе-
реростав їх, або намагався так невміло применшити свій та-
лан, що не міг задовольнити мистецькі потреби своїх сучас-
ників.

З великою вірою у власну уяву Микола Миколайович писав 
картини «від себе» і терпіти не міг жодних зауважень. Варто 
зауважити, що в другій половині ХІХ ст. в мистецтві існували 
жорсткі рамки, цінувалась працьовитість і добросовісність, а 
така вільна діяльність М. Ґе вважалася ледь не обманом по-
купця, оскільки картину оцінювали співвідносно до кількості 
витрачених на неї годин роботи.

У середині 70-х років 
ХІХ ст. художник опи-
нився на творчому роз-
доріжжі. Він полишив 
бурхливе міське жит-
тя в Петербурзі і пере-
брався на хутір Іванів-
ський Борзнянського 
повіту Чернігівської гу-
бернії (нині с. Шевчен-
ка Ніжинського району 
Чернігівської обл.). В 
розмові з письменни-
цею Олександрою Толо-
чиновою (1845 –1919 
рр.) Микола Миколайо-
вич згадував, що перша 
зима в хуторі була дуже 
сніжною, а в нього не 
було ні копійки грошей. 
Тоді до нього прийшов 
один із місцевих «маг-

натів» і зробив замовлення на портрет, потім – другий, тре-
тій,  і так він вже міг зводити кінці з кінцями.

Серед тих, хто прийшли на допомогу художнику в перелом-
ний момент його життя, був і Петро Аркадійович Кочубей зі 
знаменитого батуринського роду. Будучи щиросердним ме-
ценатом і палким поціновувачем творів мистецтва та розу-
міючи тонку творчу натуру Ґе, Петро Аркадійович замовляв 
йому роботи та щедро віддячував за їх виконання.

За все своє життя Ґе написав понад 100 портретів, і в жодно-
му з них він не повторився технікою. Протягом 1873–1874 рр. 
Микола Ґе написав портретні зображення самого Петра Кочу-
бея та його дружини Варвари Олександрівни (1829 –1896 рр.). 
На цих унікальних портретах художник уміло підкреслив риси об-
лич. Роботи виконані фарбами стриманих кольорів і ніщо на них 
не відволікає від головного. На портреті Варвари Олександрівни 
Микола Миколайович надзвичайно реалістично відтворив за-
чіску та вишукане вбрання, чим вдало представив жіночу красу.

Петро Кочубей за-
мовляв М. Ґе не лише 
портрети. Тетяна Бори-
сівна Сємєчкіна (1844 
–1919 рр.) познайо-
милась з художником в 
домі П. Кочубея в кінці 
1874 р. (чи на початку 
1875 р.) і згадувала, що 
він тоді саме завершив 
писати для Петра Арка-
дійовича зменшену ко-
пію своєї картини «Пе-
тро І і царевич Олексій».

Петро Аркадійович 
мав талант збирати до-
вкола себе людей, які 
надихали та спрямо-
вували один одного на 
створення шедевраль-
них творів.

Сьогодні Микола Ґе – 
всесвітньо відомий ху-
дожник. Але варто визнати, що талановитих людей багато, але 
далеко не всі вони мають можливість донести свою творчість 
широкому загалу. Значною мірою М. Ґе отримав шанс стати 
відомим завдяки меценатській ініціативі та підтримці таких, 
як Петро Кочубей, який розумів важливість розвитку мисте-
цтва. Плодами ж цієї співпраці є чудові портрети, які і через 
століття транслюють потужну енергію відомих українців.

Алла БАТЮК, 
наукова співробітниця Національного 

історико-культурного  заповідника 
«Гетьманська столиця»

Батурин

Портрет Варвари Олександрівни 
Кушельової-Безбородько. 

Худ. Микола Ґе. 1874 р.

Портрет Петра Аркадійовича 
Кочубея. 

Худ. Микола Ґе. 1873 р.
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Фільм «Вавилон ХХ»

Для Чернігова, для України Поетичним рядком
Микола БУДЛЯНСЬКИЙ

ПАПОРОТЬ ЦВІТЕ…
Натрусивши яблук недоспілих,
Налягла негода на крило.
І громи услід погелготіли,
Наче дикі гуси, за село.

День пішов, зле грюкнувши дверима,
Та на серці, як в магічнім сні.
Бо твоїми карими очима
З неба зорі сяяли мені.

І котився яблуком незрілим
Спішно місяць на дівочий клич.

Станься диво, приворотним зіллям
Напої ти нас, Купальська ніч!

Ось ми вдвох побралися за руки.
Хай пала багаття живоквіт!
Ми його здолаєм і розлуку,
Наче річку,  перейдем убрід.

І у темнім лісі заблукаєм.
І Купайло чарами зійде…
Я ж бо знаю, вже тепер я знаю:
Для щасливих папороть цвіте.
Та дива, як роки, за плечима.
І магічна сила в’яже сни.
А твоїми карими очима
Зорі й досі світяться мені.

             07.07.2021р.

ЙДУ ДО ОСЕНІ
Луг ромашками залитий –
Біле озеро.
Ще літує моє літо…
Йду до осені.

Полуднева пахне спека
Спілим колосом.
Ой, далеко, ой, далеко
Юність росяна.

Досі пахнуть поцілунки
Спіловишнями.
Підкрадається розлука
Злою тишею.

Зірка з відчаю розбилась
В травах росяних.
Відстрічалось, відлюбилось…
Йду до осені.

Та на серці легкість дивна,
Мріям простірно.
Особлива є чарівність
В юній осені.

В небі місяць, як у юні,
Спіловишнею.
І біжить «люблю!» по струнах
Й стає піснею.

              30.07.2022 р.

Наталка ФУРСА

***
То холодом, то пеком… то гроза
із градом, то туман, як саван, 

білий…
А літа не було, як ти й казав.
Душа ні разу так і не зігрілась.

А літа не судилось, хоч пройшли
три місяці – трьома шляхами 

в осінь.
Один – у мештах, другий –

 в постоли
узутий був, а третій… третій – босий.

Три легіні, три гонори круті.
Один дивився в небо понад кручі,
іще один – офіри золоті
збирав, а третій – мріяв про онучі…

Я їх стрічала… Я їх провела.
Вони і не помітили гостини.
…Душа три тіла спрагло обійшла –
і кожне тричі вслід перехрестила.

                               2020 рік
***
Ранок зійде празниковим хлібом
на обрусі Божому небес,
і на Спаса я спасу себе – 
раптом я комусь іще потрібна?

Може, не така, не тут, не нині – 
бо й сама собі вже як ропа…
Та стоїть на ціле небо Спас,
кришить сонце й наливає вина – 
всім близьким і рідним, і далеким,
всім, хто підставляє відра й глеки
й не питає, що туди тече…

Лий сюди! – бо довго я не встою… –
в чорні чаші всіх моїх ночей,
з денами, що пахнуть ще… смолою.

Із книжки «…ані вирію, 
ані скиту…» (2020)

***
Я ще тут. Ще живу, точніше – 
п’ю життя, як дощі – трава.
Засиляю у вушко тиші
давні спомини про слова.

Часом вітер лихий і дужий:
дім гойдає, дашок зрива.

Засиляю у вушко душу:
згадуй, люба, і світ зшивай.

Нитко пам’яті, не урвись ти!
Зший цю хатку на синім тлі,
древню грушку з гніздом у листі,
стежку, хвіртку, пташиний слід.

Зший їй голос, тій пташці милій,
і пір’їну в її крилі…
А мені зший сталеві жили:
ще побуду на цій землі.

12 квітня, 16 серпня 2022 року

***
Хоч день, хоч ніч – тече ріка,
руда чи сіра…
Не бий терплячих по руках –
бо впустять віру.

У час, що душу обпіка
бідою злою,
не бий гарячих по руках – 
бо впустять зброю.

У мить, що менша світлячка,
та сяє в темінь, 
не бий щасливих по руках – 
бо впустять землю.

2 вересня 2022 року

Ірина КУЛАКОВСЬКА

***
Де ти зводиш палаци, 
кому ти руйнуєш мости?
Із яким вітряком так затято 
зійшовся в двобої?
Скільки стоптано пар, струхло по-
сохів? Доки брести
По засніжених згарищах,
 щоб причаститись юрбою?

Чи дзвенять в закапелках 
так само разючі мечі?
Чи ж кольчуга - папір,

 замість зброї - 
ламка хворостина?
Чи та інша, що іноді плаче в тебе 
на плечі,
Спромоглася в твій світ принести 
тихе сяйво і сина?

У долонях безсонь вистигає, 
іскриться пітьма.
Ти пожадно ковтаєш її терпкувату, 

ожинну...
Місто наших надій, де тих «нас»  
стільки років нема,
Ти ще ділиш, мабуть, 
на свою і мою половину...

Серпень схлипує. 
Струшує яблука, рими, зірки.
Розпливається повня, 
хлюпоче в галузах горішніх...
Що зберіг біля серця? 
Які розбиваєш замки?
... Я колись теж навчусь 
відпускати у безвість колишніх.

17. 08. 2021
* * *
Моя прозора неосяжна осене,
Візьми мене, допиту до краплини

Посухами, пісками, буревієм,
Роздерту батогами слів померлих.
Сховай мене у золотавий шелест,
У променистий кокон днів 

затишних,
У літепло, безвітря, безтілесність
Дитячих загадок, тремкого павутиння, 
В кружляння, лопотіння, помах, плин.
Хай я заплачу ще вологим, пружним,
Летючо мерехтливим жовтолистом.
І хлюпнуть хай, і порскнуть білі вірші,
Немов струмки молочного туману.
І я засну у тебе на плечі
Десь там, де віковічні мрійні сосни
Гойдають небо, як дитя,
В колисці густих, колючих, 

сизуватих крон.
Насниться хай дзвінка 

вузенька річка
Або галяви, зіткані з латаття,
Чи, може, сад й кармінні щоки яблук,
Що гріють вкриту інієм траву...
Моя прозора неосяжна осене,
Ти увірвись отак, посеред літа,
Торкнися прохолодними вустами
Його болючих незагойних ран...

                  26. 07. 2022

Журба і радість обнялися 
– це про моє цьогорічне 1-ве-
ресня. Радість зустрічі, сльо-
зи, обійми з друзями, колега-
ми, зі слухачами Безкоштов-
них курсів української мови. 
Прощання з бібліотекою, 
якій я віддала 3 роки життя 
і яка моє життя наповнюва-
ла змістом, ідеями, планами, 
мріями. І все це разом в один 
день стало руїною. 

Але я впевнена, що 3-річ-
на робота, дуже склад на, 
насичена, наполеглива, не 
була марною. Бібліотека за 
цей час дійсно стала цен-
тром національно-патріо-
тичного виховання, високої 
культури, інтелектуального 
дозвілля, відкритого спілку-
вання. Це сотні творчих зу-
стрічей, презентацій книг, 
відкритих лекцій, виставок, 
тренінгів, майстерок. Це де-
сятки неймовірно цікавих 
проєктів: «Покровська книж-
кова толока», «Чернігівська 
літературна школа «Цвіт па-
пороті», «Дитяча літератур-
на школа «Борушко Кошла-
тий», військово-патріотичний 
проєкт «Арт-Бліндаж», «Без-
коштовні курси української 
мови», «Клуб книгомандрів-
ників», Центр поліської ав-
тентики, розмовники, День 
вишиванки, які наповнювали 
українськими сенсами куль-
турне життя міста. Не менш 
цікаві онлайн проєкти, лекції 
з історії української культури 
з авторського курсу Тамари 
Андрійчук,  які можна слуха-
ти і сьогодні. 

Завдяки проєктній діяль-
ності після мене залишиться 
для містян багато нових книг 
і омріяна десятиріччями про-
грама автоматитизації, яка 
надасть можливість користу-
ватися бібліотекою онлайн. 

А найважливіше, що я за-
лишаю після себе на посаді 
керівника закладу, – це ті не-
оціненні знання з української 
історії, мови, літератури, кра-
єзнавства, це яскраві емо-
ції, незабутні спогади, якими 
збагатилися чернігівці, бо за-
ради того це все і створюва-
лося.

Дякую усім, хто ці 3 роки 
був поруч, дякую колективу 
за роботу й неоціненний до-

свід. Колись я зможу, напев-
не, розказати більше, а за-
раз журба і радість обнялися 
в моїй душі.

З радістю наостанок пере-
дала рідній бібліотеці третю 
партію гуманітарної допомо-
ги з Німеччини  –  монітори 
і 2 ноутбуки. Нехай служать 
нашим читачам. 

Все, що робила і роблю, з 
любов'ю і вірою в Україну, її 
Перемогу.

Людмила ЗІНЕВИЧ

Людмила Василівна Зі-
невич, кандидатка філоло-
гічних наук, викладачка  ви-

щої школи з багаторічним 
стажем, була директоркою 
Чернігівської міської бібліо-
течної системи, в тому чис-
лі і її централі – Бібліотеки 
ім. М. Коцюбинського,  з лю-
того 2019 по серпень 2022 
року. Вона також  творець 
і беззмінний керівник вже 7-й 
рік волонтерського проєкту 
«Безкоштовні курси україн-
ської мови».  Саме в бібліо-
теці ім. Коцюбинського 11 
лютого цього року пройшло 
свято – 10-річчя газети 
«Світ-інфо». 

Фото з життя бібліотеки 
останніх років – з архіву ав-
торки. 

Бібліотеки запрошують
Обласна бібліотека 
ім. В. Короленка 
Вона 1 вересня відновила  обслугову-

вання читачів. Працюють відділ абонемен-
та і сервісний центр.Графік роботи:

понеділок – п’ятниця – з 9.30 до 18.00,  
субота й неділя – вихідні. 

Попередньо замовити літературу мож-
на: через електронну пошту: korolenkolib@
ukr.net, тема «Замовлення»; за тел. (0462) 
775-157; вайбер / телеграм (098) 895-28-
93.

Під час повітряної тривоги   обслугову-
вання призупиняється. Користувачі та пра-
цівники бібліотеки прямують до найближ-
чих укриттів (просп. Миру, 35, 35а, 35б).

Міські бібліотеки Чернігова
Центральна бібліотека ім. М. Коцюбин-

ського (вул. Княжа (колишня Кирпоноса), 
22 ), Бібліотека для дітей ім. О. Довженка 
(в цьому ж будинку): понеділок – субота, 
10. 00 – 18.00. Тел. 77-51-29.

Обслуговування у філіях:  вівторок – су-
бота, 10. 00 – 18. 00: вул. П’ятницька, 32; 
вул. Козацька, 28;  вул. Захисників України, 
7-В;  вул. Д. Самоквасова, 8;  вул. Льотна, 
12(філія для дітей).

Центральна міська бібліотека також про-
понує  платні послуги: ксерокопіювання  та 
сканування документів, друк інформації з 
електронних носіїв на ч/б принтері. Зверта-
тися з 10.00 до 17.00,  понеділок  – субота.

Олена ТЕРЕЩЕНКО

***
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

* * *
Мокрі віти дощу
хльоскають по оголених нервах,
залишають по собі
тонкі багряні смуги…
І якщо ти раптом спитаєш:
що це?

Я скажу: 
це модне татуювання.
Татуювання на серці…
Я усміхатимусь 
і надсилатиму милі картинки
та романтичні вірші
з поштовими голубами.
І ти ні про що

 не здогадуватимешся,
аж поки одного разу
мій голуб не перетвориться 

на дракона.
І гострі пазурі залишать 

татуювання
на твоєму серці…

                     15. 08. 2022
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«Якщо я хочу, щоб актори чи оператори 
щось зрозуміли, я показую їм польське кіно 
1950-х років», говорив Мартін Скорсезе. 
Розповідаємо про найулю бленіші польські 
фільми великих режисерів, а також стрічки, 
відзначені головними кінопреміями.

Польські фільми, що підкорили світ

Анджей ВАЙДА

«Канал» (Kanał, 1956)
Каннський кінофестиваль. 

Особлива нагорода журі. Фільм 
розповідає про один із епізодів 
Варшавського повстання 1944 
року, коли польський загін на-
магається каналізаційними ту-
нелями вибратися з окупова-
них німцями районів Варша-
ви. Картина стала одним із го-
ловних прикладів оновлення 
польського кіно у 1950-х роках.

«Попіл і діамант» 
(Popiól i diament, 1958)

Венеційський кінофести-
валь. Нагорода Міжнарод-
ної асоціації кінокритиків (ФІ-
ПРЕССІ). Найвідоміший фільм 
головного польського кіноре-
жисера та головна картина 
польської кіношколи. Дія філь-
му відбувається у травні 1945-
го року. Здавалося б, війна за-
кінчилася, але почалася нова – 
одних поляків проти інших, бій-
ців опору проти комуністів, які 
насаджують новий лад. Кра-
ща роль незабутнього Збігнева 
Цибульського.

«Березняк» (Brzezina, 
1970)

Московський кінофести-
валь. Золота нагорода. На-
города за найкращу чоловічу 
роль (Даніель Ольбрихський). 
За однойменною повістю Яро-
слава Івашкевича. Лірична 
притча про двох братів. Один з 
них помирає від хвороби, але 
бадьорий і сповнений життя 
і любові в душі, а інший, здо-
ровий тілом, невтішно сумує 
за померлою дружиною. Одна 
з кращих ролей Даніеля Оль-
брихського.

«Земля обітована» 
(Ziemia Obiecana, 1974)

Московський кінофести-
валь. Золота нагорода. Кар-
тина про трьох молодих лю-
дей: польського шляхтича, єв-

рейського біржового маклера 
та німецького комерсанта, які 
наприкінці XIX століття намага-
ються разом збудувати в  Лодзі 
ткацьку фабрику.

«Диригент» (Dyrygent, 
1979)

Берлінський кінофестиваль. 
«Срібний ведмідь» за найкра-
щу чоловічу роль (Анджей Се-
верин). Кінофестиваль у Сан-
Себастьяні. Нагорода Міжна-
родної асоціації кінокритиків 
(ФІПРЕССІ). Драма про зі-
ткнення двох світів, протистав-
лених і водночас нерозривно 
пов’язаних один із одним. Роль 
Марти – одна з найкращих у 
кар’єрі актриси Кристини Янди.

«Людина із заліза», 
(Czlowiek z żelaza, 1981)

Каннський кінофестиваль. 
«Золота пальмова гілка». 
Нагорода екуменічного журі. 
Один із головних фільмів часів 
«карнавалу «Солідарності»» 
в Польщі, назва періоду між 
серпнем 1980-го (підписання 
ґданських домовленостей) та 
груднем 1981 року (введення 
воєнного стану), що, зокрема, 
характеризувався свободою 
думки і слова. Продовження 
фактично першого протестно-
го польського фільму  1970-
х років «Людина із мармуру». 
Польща охоплена страйко-
вим рухом. Журналіст Вінкель 
отримав завдання зробити 
компрометувальний матеріал 
про лідера робітників Томчика. 

«Аїр» (Tatarak, 2009)
Берлінський кінофести-

валь. Премія Альфреда Бау-
ера.  

Європейська кіноакадемія. 
Нагорода Міжнародної асоці-
ації кінокритиків (ФІПРЕССІ). 
Камерна та дуже гарна картина, 
яку Вайда  зняв за оповіданням 
Ярослава Івашкевича. Зріла жін-
ка закохується в юнака, але їх-
ній бурхливий роман закінчуєть-
ся трагічно. 

Єжи АНТЧАК
«Ночі і дні» (Noce i dnie, 

1975)

Берлінський кінофести-
валь. «Срібний ведмідь» за 
найкращу жіночу роль (Ядві-
ґа Баранська). Нагорода Між-
народного союзу кінокритиків 
(UNICRIT). Епічна сага, в якій 
на тлі історії Польщі другої по-
ловини XIX  –  початку ХХ сто-
ліття розгортається життя двох 
поколінь родини Нєхціц. Фільм 
здобув кілька нагород у Європі. 
У головній чоловічій ролі – Єжи 
Біньчицький, відомий за голов-
ною роллю у фільмі Яна Гоф-
мана «Знахар».  

Томаш 
ВАСІЛЕВСЬКИЙ 
«Сполучені штати ко-

хання» (Zjednoczone stany 
miłości, 2016) 

Берлінський кінофестиваль. 
«Срібний ведмідь» за найкра-
щий сценарій. Фільм про Поль-
щу початку 1990 років, коли 
країна формально жила вже 
новим життям, але у повітрі й 
надалі витав дух старої епохи. 

Кшиштоф 
ЗАНУССІ
«Ілюмінація» (Ilumina-

cja, 1972)
Кінофестиваль у Локар-

но. «Золотий леопард». «Я 
завжди знімаю одну й ту ж 
картину, в якій шукаю докази 
того, що в житті є сенс...», 
зазначив Кшиштоф Зануссі в 
одному інтерв’ю. «Ілюмінація», 
мабуть, найбільше підтвер-
джує цю тезу. 

«Рік спокійного сонця» 
(Rok spokojnego słońca, 

1984)
Венеційський кінофести-

валь. «Золотий лев». Премія 
Пазінетті за найкращий фільм. 
Перший великий тріумф Занус-
сі. Польсько-німецько-амери-
канська стрічка про трагічне ко-
хання польки та американсько-
го офіцера, який приїхав після 
війни до Польщі розслідувати 
злочини нацистів.  

«Життя як смертельна хво-
роба, що передається стате-
вим шляхом». 

(Zycie jako śmiertelna 
choroba przenoszona droga 
płciowa, 2000). 

Московський кінофести-
валь. «Золотий святий Геор-
гій». Кінострічка про літнього 
лікаря, який несподівано дізна-
ється, що хворий. Перед ним 
постає дилема: пуститись бе-
рега і самому припинити болючі 
страждання або, впоравшись із 
випробуваннями і прийшовши 
до віри, гідно закінчити свої дні.

Кшиштоф КРАУЗЕ
«Мій Нікіфор» (Mój Niki-

for, 2004)
Кінофестиваль у Карлових 

Варах. «Кришталевий гло-
бус». «Найкращий режисер». 
Фільм заснований на історії 
реальної людини – художни-
ка-самоука Нікіфора Криниць-
кого, якого порівнюють із най-
кращими художниками-примі-
тивістами.

Войцєх 
МАРЧЕВСКИЙ
«Тремтіння» (Dreszcze, 1981)
Берлінський кінофести-

валь. «Срібний ведмідь». Наго-
рода Міжнародної асоціації кіно-
критиків (ФІПРЕССІ). Нагорода 
міжнародного євангелістсько-
го журі. Нагорода Європейської 
конфедерації художнього кіно 
1955 рік. На очах 13-річного То-
мека органи держбезпеки аре-
штовують батька. Хлопець опи-
няється у харцерському (скаут-
ському) таборі, де закохується 

у керівничку загону, фанатичну 
комуністку.

Павел 
ПАВЛІКОВСЬКИЙ
«Іда» (Ida, 2013)

«Оскар». «Найкращий фільм 
іноземною мовою». Британ-
ська академія телебачення і 
кіномистецтва. «Найкращий 
фільм іноземною мовою». На-
города Європейської кіноа-
кадемії. «Найкращий фільм». 
«Найкращий режисер». Істо-
рія дівчини, яка виросла в мо-
настирі та дізналася, що вся її 
сім’я загинула під час Голокос-
ту. Разом зі своєю єдиною ро-
дичкою, яка тоді вціліла, во-
на вирушає на пошуки моги-
ли батьків. Один із найтитуло-
ваніших фільмів Польщі XXI 
століття та єдиний на 2021 рік 
польський лауреат «Оскара».

«Холодна війна» (Zimna 
wojna, 2018)

Каннський фестиваль. 
Приз за найкращу режисуру. 
Європейська кіноакадемія. 
«Найкращий фільм». «Найкра-
щий режисер». «Найкраща жі-
ноча роль» (Йоанна Куліґ). «Най-
краща робота сценариста» 
(Павел Павліковський). «Найкра-
щий монтаж» (Ярослав Камін-
ський). «Приз глядацьких сим-
патій». Історія кохання музи-
канта та сільської дівчини, яку 
він бере у свій ансамбль. Їхній 
бурхливий та непростий роман 
розгортається на тлі історичних 
та політичних перипетій повоєн-
ної Польщі. 

Кшиштоф 
КЄСЛЬОВСЬКИ
.«Декалог» (Dekalog, 1988)
Венеційський кінофести-

валь. Нагорода Міжнародної 
асоціації кінокритиків (ФІПРЕС-
СІ). Кінофестиваль у Сан-
Себастьяні. Премія Міжнарод-
ної католицької організації у 
сфері кіно (OCIC). Фільм, який 
приніс Кесльовському  культо-
вий статус не тільки у Польщі, 
а й у Європі. Це цикл із деся-
ти короткометражок, знятих за 
мотивами біблійних заповідей. 
Майже натуралістична точ-
ність опису пізньосовєтського 
побуту дивовижним чином по-
єднується тут із метафізични-
ми пошуками.

«Короткий фільм про 
вбивство» (Krótki film o 
zabijaniu, 1987)

Каннський кінофестиваль. 
Нагорода журі. Нагорода Між-
народної асоціації кінокрити-
ків (ФІПРЕССІ). Нагорода Єв-
ропейської кіноакадемії. «Най-
кращий фільм».

Одна із серій «Декалогу», роз-
ширена режисером до самостій-
ного повнометражного фільму.

«Три кольори: Синій» 
(Trois couleurs: Bleu, 1993)

Венеційський кінофести-
валь. «Золотий лев». «Золо-
ті Озелли» за найкращу ро-
боту оператора (Славомір 
Ідзяк). Кубок Вольпі за найкра-
щу жіночу роль (Жюльєт Бі-
нош) Премія «Сезар». «Най-
краща актриса» (Жюльєт Бі-
нош). Трилогія «Три кольори» 
подарувала Кєсльовському не 
лише фестивальний, а й ко-
мерційний успіх, а самі фільми 
(разом із «Декалогом» та «По-
двійним життям Вероніки») на 
найближче десятиліття стали 
еталоном європейського арт-
хаусу. 

«Три кольори: Білий» 
(Trois couleurs: Blanc, 1993)

Берлінський кінофести-
валь. «Срібний ведмідь» за 
найкращу режисерську ро-
боту. Єдиний із фільмів ци-
клу «Три кольори», знятий не 
французькою, а польською мо-
вою. Колишній польський емі-
грант розлучається зі своєю 
дружиною-француженкою й 
опи няється на паризькій вули-
ці без копійки в кишені. 

 
Роман 
ПОЛАНСЬКИ

«Ніж у воді» (Nóz w wodzie, 
1961)

Венеційський кінофести-
валь. Нагорода Міжнародної 
асоціації кінокритиків (ФИ-
ПРЕССИ). Трилер із любовним 
трикутником: чоловік із дружи-
ною вирушають у плавання на 
яхті та беруть на борт випадко-
вого супутника. Повнометраж-
ний дебют Романа Полансько-
го, через який режисерові до-
велося покинути Польщу з по-
літичних мотивів.

«Піаніст» (The Pianist, 2002)
«Оскар»: «Найкращий ре-

жисер». «Оскар»:  «Найкраща 
чоловіча роль» (Едрієн Броуді). 
«Оскар»:  «Найкращий адап-
тований сценарій» (Рональд 
Харвуд, Владислав Шпіль-
ман). Каннський кінофести-
валь. «Золота пальмова гіл-
ка». Премія Британської ака-
демії телебачення і кіномис-
тецтва. «Найкращий фільм». 
Премія Європейської кіно-
академії. «Найкраща робота 
оператора» (Павел Едель-
ман). Премія «Сезар». «Най-
кращий фільм».  «Найкращий 
режисер». Екранізація авто-
біографії польського піаніста 
Владислава Шпільмана, який 
пережив Голокост, і водночас 
особистий – принаймні, у біо-
графічному сенсі – фільм По-
ланського. Картина стала трі-
умфом режисера.

Єжи 
СКОЛІМОВСЬКИ

«Необхідне вбивство» 
(Essential Killing, 2010)

Венеційський кінофести-
валь. Спеціальний приз журі. 
Кубок Вольпі за найкращу чо-
ловічу роль (Вінсент Галло.)

Трилер про афганського 
бран  ця, який утік з-під варти в 
самому центрі Європи. Найти-

тулованіший фільм Єжи Сколі-
мовського, який 1969-го зму-
шений на багато років залиши-
ти Польщу та більшість своїх 
фільмів знімати за кордоном.

 
Войцєх ХАС
«Рукопис, знайдений у 

Сарагосі» (Rękopis zna-
leziony w Saragossie, 1964)

Спеціальна премія об’єд-
нання Círculo de Escrito res 
Cine ma  to gráficos. Знаменитий 
фільм польського режисера- аут-
сайдера, який протягом кількох 
десятиліть знімав кіно паралель-
но різним течіям та кінопроцесам. 
Сюжет «Рукопису» збудований 
за принципом «історія в історії» і 
розгортається у кількох часових 
пластах. Під час облоги Сараго-
си наполеонівський солдат зна-
ходить старовинний рукопис, в 
якому розповідається про двох 
сестер – східних принцес в Іспа-
нії XVIII століття. 

 
Аґнєшка 
ГОЛЛАНД
«Лихоманка» (Gorączka. 

Dzieje jednego pocisku, 1980).
Берлінський кінофести-

валь. «Срібний ведмідь» за 
найкращу жіночу роль (Бар-
бара Ґрабовська). Один із 
трьох повнометражних філь-
мів, знятих Аґнєшкою Голланд 
на батьківщині до еміграції. 
Дія картини розгортається під 
час польської революції 1905–
1907 років, коли тодішнє Поль-
ське Королівство намагалося 
здобути незалежність від Ро-
сійської імперії.

«Слід звіра» (Pokot, 2017)
Берлінський кінофести-

валь. Премія Альфреда Бау-
ера. Премія Європейської кі-
ноакадемії. «Найкращий ди-
зайн костюмів». Кримінальна 
драма про колишню інженерку, 
а тепер сільську вчительку, яка 
намагається викрити винуват-
ця загадкових убивств, що від-
буваються в околиці.

 
Малґожата 
ШУМОВСЬКА
«Тіло» (Cialo, 2015)
Берлінський кінофести-

валь. «Срібний ведмідь» за 
найкращу режисерську робо-
ту. Премія Європейської кі-
ноакадемії. Приз глядацьких 
симпатій. Фільм про слідчо-
го, який на місцях злочину 
звик безпристрасно спогляда-
ти найстрашніші ушкодження 
людського тіла. 

«Обличчя» (Twarz, 2017)
Берлінський кінофести-

валь. Гран-прі журі. Історія 
симпатичного та всіма улюбле-
ного молодого чоловіка, яко-
му через травму лікарі переса-
джують обличчя. У результаті 
від нього відвертаються друзі, 
дівчина і навіть мати. 

Ванда 
ЯКУБОВСЬКА
«Останній етап» (Ostatni 

etap, 1947)
Кінофестиваль у Карлових 

Варах. «Кришталевий глобус». 
Перший у світі ігровий фільм 

про концтабір, що надовго став 
зразком кінокартин про Голо-
кост.

Матеріал підготували 
Вячеслав Рогожніков, 
Анастасія Желтова, 

Анна Колпакова. 
Переклала Ірена Шевченко

Arzamas.Academy,
 21.12.2021. 

Сайт «Нова Польща».



16 № 14       11 вересня 2022 року
СТРУНАСТРУНАКалейдоскоп

Чернігівська обласна 
літературно-мистецька 
газета.

Газета зареєстрована Північно-Східним 
міжрегіональним управлінням Міністер-
ства юстиції України.
Свідоцтво про державну реєстрацію: 

Серія СМ № 676-325 Р, від 15.10.2020 р.

Видрукувано у ПАТ 
«ПВК «Десна» 
(м. Чернігів, проспект 
Перемоги, 62). 
Тираж — 300. 

Засновник і редактор — Петро АНТОНЕНКО.
Поштова адреса газети: 14000, Чернігів,
вул. Шевченка, 9, КМЦ «Інтермеццо». 

Ел. адреса: antonpetro@meta.ua і antonpetro@ukr.net
Електронна версія газети – на сайті http://svit11.wordpress.com

СТРУНАСТРУНА

Яніна Іпохорська: 
афоризми

Яніна Іпохо́рська – (15.08.1914, 
Львів – 20.09.1981, Краків) – поль-
ська художниця, журналістка, 
письменниця та перекладачка, 
авторка великої кількості відо-
мих афоризмів.

Навчалася у Львівському уні-
верситеті. Також  в Академії об-
разотворчих мистецтв, Вар-
шава. Була співзасновницею 
тиж невика «Пше круй» (Przekrój 
– розріз), у якому займалася пи-
таннями ввічливості та манер, 
а також написала книги на цю ж 
тематику.

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

Назарій Яремчук

Назарій Яремчук прожив до 
прикрого мало (30.11.1951 – 
30.06.1995), але встиг стати леген-
дою вітчизняної естради. 

Співак народився в селі Рівня 
Вижницького району Чернівецької 
області в селянській родині Наза-
рія та Марії Яремчуків. Мав братів 
Степана, Богдана і сестру Кате-
рину. Батько співав у церковному 
хорі; мати, крім гарного голосу, до-
бре грала на мандоліні, виступала 
в місцевому народному театрі.

Після занять у Чернівецькому 
університеті студент залишався 
послухати репетиції ВІА «Смеріч-
ка» Вижницького будинку культу-
ри, яким керував Левко Дутков-
ський. З осені 1969 року Назарій 
почав співати у «Смерічці».

Знайомство з молодим буковин-
ським композитором, студентом 

медінституту Володимиром Івасю-
ком мало велике значення у твор-
чому житті «Смерічки». Глядачі по-
чули неповторну «Червону руту». 
А потім –  багато  інших пісень мо-
лодого автора. Хлопці здружили-
ся на все життя.  Перше мистець-
ке визнання Назарію принесли піс-
ні «Червона рута» і «Водограй» В. 
Івасюка, «Горянка» і «Незрівнян-
ний світ краси» Л. Дутковського. 

У 1973 році ансамбль запроси-
ли на професійну сцену в Чернів-
ці. Працюючи в філармонії, Наза-
рій вів активне концертне життя, 
збираючи повні зали.

У середині 1970-их років розпав-
ся дует Зінкевич – Яремчук. Кожен 
пішов своїм шляхом: Василь пере-
їхав до Луцька і став солістом ан-
самблю «Світязь», а Назарій зали-
шився у «Смерічці». Але співаки 
зуміли зберегти дружні стосунки.

Коли сталася трагедія – вбивство 
Володимира Івасюка – Назарій був 
одним із перших, хто, незважаючи 
на заборону влади, приїхав на по-
хорон композитора до Львова. 

1981 рік став для Назарія стеж-
кою до міжнародного визнання. 
Ансамбль «Смерічка» виступив на 
міжнародному конкурсі «Братис-
лавська ліра», Яремчук отримав 
звання лауреата. Після того, як 
Левко Дутковський покинув «Сме-
річку», Назарій Яремчук – худож-
ній керівник ансамблю.

1987 року Яремчуку присвоїли 
звання народного артиста України. 

1991 – 1993 – роки поїздок до 
Канади, США, Бразилії; в бага-
тьох країнах світу почули його піс-
ні. За кордоном відбулася довго-
очікувана зустріч із братом, про 
якого мало хто знав – це була сі-
мейна таємниця. Батько Наза-
рія мав сина від першого шлюбу 
– Дмитра, юриста за фахом, на 
27 років старшого за Назарія. У 
1940-их роках, коли на Буковині 
діяли націоналістичні угрупован-
ня, Дмитро пристав до лав ОУН. 
Радянську владу він не прийняв 
і виїхав під чужим прізвищем до 
Канади. 

У період розквіту творчості 
Яремчука спіткало лихо: важка 
хво роба — рак. У 1995 році друзі 
Назарія допомогли йому виїхати в 
Канаду, сподіваючись, що західна 
медицина зможе допомогти. Але 
операцію зробили занадто пізно, 
і вона не допомогла. Проте навіть 
важко хворим Яремчук продовжу-
вав виступати. 

Разом зі своїми найближчими 
пісенними побратимами Наза-
рій відзнятий у музичних стрічках 
«Червона рута», «Співає «Сме-
річка», «Стартує пісня», «Ти плюс 
я – весна» та «Червона рута». 10 
років потому».

У березні 1996 року Указом 
Президента України Яремчуку 
Назарію Назаровичу (посмерт-
но) присуджено Державну премію 
України ім. Т. Шевченка.

* * *
Ми впали вдвох у цю осінню єресь.
Є проби золота – і жовтизни:
є вохра, що цяткує ясени,
є мед, а є лимонно-жовтий верес.
Терпке повітря – 

ти лише вдихни –
хмелить, мов зі шляхетських 

винниць херес;
і в стиску рук, як в лоні первини,
народжується вічноюний ерос.
Нам грішна осінь не бажала зла,
простімо їй цей жар 

і цю ненатлість, –
та відступає золота імла,
нам сумно вдвох, 

і тяжко нам зізнатись:

не від кохання – від жаги тепла
тремтіли наші стомлені тіла.

* * *
Не порадиш нічого –
не мани, не лукав.
Камінь неба нічного
на рамена упав.
 
Навіть крик загрузає
у загуслій смолі.
Ні жаринки не сяє
у простиглій золі.
 
Наче пострахи злобні
у театрі примар –
ці коти ворохобні,
цей кульгавий димар.

 Зачинилося віко,
заступила імла.
І розкаянь без ліку,
і гризот без числа.
 
* * *
Фатальні кола креслить вороння
над чорним храмом, 

в чорну землю врослим.
Що ж, я тебе любила навмання
і руку простягла тобі наосліп.
 
Це страшно – 

чорне пустище знайти,
де порались турботливі пенати.
Це страшно – 

раптом очі підвести
і в ближньому – 

чужинця розпізнати.

Передплата на газету 
«Світ-інфо»

Усі поштові відділення й 
листоноші області ведуть 

передплату на Чернігівську 
обласну газету «Світ-інфо». 

Передплата йде на будь-який 
термін, починаючи з доставки 
га зе ти читачам з кожного на-
ступ  ного місяця. Можна перед-
платити газету на свою адресу 
або на будь-яку адресу в області.

Передплатна ціна мінімальна: 
16 гривень на місяць. 
Перед платний індекс 
«Світ-інфо»  –  86514.

Основні теми газети:
Події в області, Україні і світі.
Політика, соціальні проблеми, 
еко логія.
З історії України, СРСР, планети.
Проза і поезія. 
Культура, мис тец  тво, спорт.
Корисні поради. У світі цікавого.

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!

Це чимала економія часу – зако-
хатися з першого погляду.

Цілий вечір я думала. А все 
тому, що телевізор зламався. 

Жінки, як діти, люблять каза-
ти «ні». Чоловіки, як діти, сприй-
мають це всерйоз.

Вистрибуючи у вікно, не варто 
зачиняти його за собою.

Хутро для жіночих шуб пере-
важно знімається з самців.

Якщо подивитися з фінансової 
точки зору, це, мабуть, був шлюб 
по любові.

Навіть перед тим, як відкрити 
шафу, спершу постукай.

Не хлібом єдиним живе людина. 
Потрібно щось і  випити.

Від застуди та від кохання не-
має ліків, вони самі минають.

Не дозволяй інтелігентності 
повністю заволодіти тобою: пе-
рестануть помічати твої ноги.

Краще зробити щасливими ба-
гатьох чоловіків, ніж зробити не-
щасним одного.

Ще недавно молодим дівчатам 
ні в якому разі не дозволялося чи-
тати книжок, які вони тепер самі 
пишуть.

Не сперечайся з чоловіком! Плач!
Недоліки характеру треба вмі-

ти носити.
Якщо вибирати, то розум з 

красою все-таки краще, ніж ду-
рість без краси.

Це дурниці, ніби жінці стіль-
ки років, як вона виглядає, жінці 
стільки років, скільки вона каже.

Якщо жінка зізнається тобі у 
своєму віці, то вона вже з нього 
вийшла.

Чоловіки навіть не підозрюють, 
як багато  чим вони зобов'язані 
уяві жінок. 

Вічне кохання – близько шести 
місяців.

Все нове спочатку здається 
неможливим. А все-таки потім ми 
це на себе вдягаємо.

У телефонній трубці можна 
відрізнити тишу, що прислуха-
ється, від тиші, яка не бажає слу-
хати.

Графоман пише за внутріш-
ньою потребою, справжній худож-
ник – заради грошей.

До чого не схоже на правду те, 
що жінка бачить у дзеркалі!

Якщо жінці нічого сказати чо-
ловікові, вона має сказати це ко-
ротко.

Якщо тебе виписали з божевіль-
ні, це ще не означає, що тебе ви-
лікували. Просто ти став як усі.

Люцина Хворост

Хворост Люцина Володимирів-
на (нар. 24.12.1982 р., Харків)  – 
поетеса, прозаїк, перекладачка, 
журналістка, співачка.

Закінчила філологічний фа-
культет Харківського університету 
імені В. Каразіна (українське від-
ділення).

У харківському літературному 
часописі «Березіль» Люцина Хво-

рост з'являється як авторка,  почи-
наючи від 2007 року.

2009 року записала самвидав-
ний музичний альбом «Art-cafe 
Belveder», витриманий у стилі «ре-
тро-шансон».

Того ж року вийшла її перша по-
етична збірка – «ГаЛЮЦИНАції», 
потім книжка «Паперовий кора-
блик» (2010), що містить вірші  й 
прозові мініатюри. 2014 року  поба-
чив світ перший ліцензійний музич-
ний альбом Люцини Хворост «Со-
лодко-гіркий романс», зібрання 
пісень (переважно авторських) у 
стилі українського шансону та ро-
мансу. 2015 року в Харкові вийшла 
третя поетична збірка Люцини Хво-
рост – «Скликаю птаство», до якої 
увійшли зокрема й перекладацькі 

спроби – україномовні інтерпрета-
ції віршів польських поетів.

Лауреатка літературної премії 
імені Олеся Гончара (2012) у но-
мінації «мала проза». Лауреатка І 
премії Першого міжнародного кон-
курсу виконавців українського ро-
мансу імені Квітки Цісик (2011) та 
ІІ премії Всеукраїнського фестива-
лю сучасного українського роман-
су «Осіннє рандеву» (2013). 

Зараз  співачка, поетка, авторка і 
виконавиця своїх пісень через війну  
у вимушеній еміграції в Польщі.    

Радимо нашим читачам послу-
хати  на YouTub  у  чудовому ви-
конанні Люцини Хворост її автор-
ські пісні (музика й вірші), пісні ін-
ших авторів.  А зараз  кілька поезій 
авторки.

Люцина ХВОРОСТ


