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11 листопада 2020 року 
вийшов перший номер об-
ласної літературно-мис-
тецької газети «Стру-
на». Її створив і видає 
як засновник і редактор 
журналіст Петро Анто-
ненко. Він є також за-
сновником і редактором 
обласної газети «Світ-
інфо», що виходить уже 
11-й рік.  

За два роки в нашій газе-
ті надруковано дуже багато 
матеріалів про письменників, 
також їхні твори, про  історію 
і сьогодення літератури і мис-
тецтва Чернігівщини, України 
і світу. Ось головні публікації.

Письменники 
Чехія. Ярослав Гашек. Ка-

рел Чапек. 
Німеччина, Австрія. Еріх 

Марія Ремарк. Стефан Цвейг. 
США. Джек Лондон. Марґа-

рет Мітчелл. Марк Твен. Ер-
нест Хемінгуей. О. Генрі. Ед-
гар По. Фенімор Купер. 

Франція. Гі де Мопассан. 
Жорж Сіменон. Жюль Верн. 
Екзюпері. Буало-Нарсежак. 
Віктор Гюго. Ларошфуко.

Латинська Америка. Ма-
ріо Варгас Льоса. Габріель 
Гарсіа Маркес.

Великобританія. Джон 
Бойнтон Прістлі. Честертон. 
Бернард Шоу. Агата Крісті. 
Артур Конан Дойл. Етель Лі-
ліан Войнич. Джером. Вілкі 
Коллінз.

Польща. Генрік Сенке-
вич. Еліза Ожешко. Болєслав 
Прус. Ярослав Івашкевич. Та-
деуш Доленга-Мостович. Ма-
рія Домбровська. Стефан Же-
ромський. Марія Крнопніць ка. 
Яніна Іпохорська. Станіслав 
Єжи Лєц.    

Росія. Бунін. Чехов. Шолом 
Алейхем. 

Українська діаспора. Іван 
Багряний. Петро Карпенко-
Криниця. Євген Маланюк. 
Олег Зуєвський. Оксана Ля-
туринська. Богдан-Ігор Ан-
тонич. Василь Софронів-Ле-
вицький. Наталена Королева. 
Олена Теліга. Василь Коро-
лів-Старий.  

Україна. Ліна Костенко. Бо-
рис Олійник. Олесь Гончар.
Олександр Довженко. Остап 
Вишня. Степан Васильченко. 
Михайло Коцюбинський. Ва-
силь Стус. Майк Йогансен. 
Павло Тичина. Опанас Мар-
кович. Степан Васильченко. 
Михайло Драй- Хмара. Ми-
хайло Семенко. Павло Мов-
чан. Валерій Шевчук. Володи-
мир Дрозд. Анатолій Дімаров. 
Софія Русова. Любов Янов-

ська. Климент Квітка. Валері-
ан Підмогильний. 

Чернігівщина. Любов По-
номаренко. Валентина Мас-
тєрова. Людмила Зіневич. 
Василь Чухліб. Володимир 
Кезля. Микола Клочко. Во-
лодимир Фриз. Володимир 
Шкварчук. Петро Антонен-
ко. Микола Адаменко. Віта-
лій Корж. Олена Терещен-
ко. Олександра Дідович. 
Кость Москалець. Олександр 
Астаф`єв. Ніна Ткаченко. Ми-
кола Ткаченко. Володимир 
Кашка. Ірина Кулаковська. 
Петро Куценко. Раїса Борщ. 
Петро Дідович. Микола Тур-
ківський. Олена Шульга. Єв-
ген Постульга. Валентина 
Грибенко. Ніна Горбань. Дми-
тро Куровський. Володимир 
Сапон. Валентина Громова. 
Анатолій Крупко. Ладя Мо-
гилянська. Олександр Олій-
ник. Наталка Фурса.  Микола 
Будлянський. Лілія Чернен-
ко. Олександр Деко. Кузьма  
Журба.

Золотий фонд 
української естради 
Дмитро Гнатюк. Жанна 

Боднарук. Володимир Іва-
сюк. Тріо Маренич. Ігор По-
клад. Ансамбль «Мрія». Юлія 
Пашковська. Олександр Бі-
лаш. Василь Зінкевич. Ігор 
Шамо. Юрій Рибчинський. 
Алла Кудлай. Анатолій Кос-
Анатольський. Володимир 
Верменич. Олександр Злот-
ник. Анатолій Горчинський. 
Анатолій Пашкевич. Микола 

Ткач. Назарій Яремчук. Ан-
дрій Малишко. Остап Гав-
риш. Богдан Весоловський. 
Лю цина Хворост. Гурт «Kozak 
System». Геннадій Татарчен-
ко. Гурт «ГраБля».

Зірки світової 
естради
Консуело Веласкес. Шарль 

Азнавур. Джордже Мар’яновіч. 
Карел Готт. Лілі Іванова. Сла-
ва Пшибильська. Анна Гер-
ман. Рафаель. Мірей Матьє. 
Джо Дассен. Емі і Юмі Іто. 
Ів Монтан. Мариля Родовіч. 
Едита Гурняк.  

Зірки світового кіно 
Софі Лорен. Жерар Де-

пардьє. Катрін Деньов. Жан-
Поль Бельмондо. Польське 
кіно: режисери Анджей Вай-
да, Єги Гофман, Ришард Бер, 
актори Барбара Брильська,  
Малгожата Браунек, Даніель 
Ольбрихський, Богуслав Лін-
да, Ізабелла Скорупко, Па-
вел Дельонг, Агнєшка Вло-
дарчик, Міхал Жебровськи, 
Магдалена Мєльцаж, Єжи 
Камас, Єжи Біньчицьки, Бро-
ніслав Павлік, Роман Віль-
гельмі, Анна Димна.   

Всі номери газети є в Ін-
тернеті, на сайті газети 
«Світ-інфо». Щоб зайти на 
нього, досить набрати в 
Гугл українською назву цієї 
газети або адресу сайту 
«Світ-інфо»:  
http://svit11.wordpress.com

У жовтні, вперше після 
повномасштабного втор-
гнення військ російсько-
го агресора, бібліотеки 
Чер нігова отримали при-
мірники двох спільних ви-
дань Архівного центру 
ди сидентських студій та 
Українського інституту на-
ціональної пам’яті.

Співробітники Інститу-
ту національної пам’яті 
передали обласній біблі-
отеці ім. В. Короленка та 
Чернігівській міській кому-
нальній централізованій 
бібліотечній системі такі 
видання. 

Євген Сверстюк, 
«Іван Котляревський 
сміється». Автор (1927– 
2014) –  літературний 
критик, есеїст, поет,  фі-
лософ, учасник руху 
шістдесятниц тва, полі-
тичний в'язень, дослідник 
творчості М. Гоголя, Т. 
Шевченка, І. Франка, док-
тор філософії. Засновник 
та з 1989 року незмінний 
редактор православної 
газети «На ша віра», пре-
зидент Українського ПЕН-

клубу. Книга вміщує есеї 
Євгена Сверстюка, що 
стали класикою самви-
давної літератури. Біль-
шість із них фігурували у 
карних справах як самого 
автора, так і  решти при-
четних до  дисидентсько-
го руху. Кожний текст – 
відшук правдивого сло-
ва, реакція на культурну 
політики комуністично-
го тоталітарного режиму 
СРСР, спротив загрозі на-
ціонального та особистіс-
ного знищення, підміни 
людських цінностей ідео-
логічними кліше.

Мустафа Джемілєв,  
«Від Узбекистану до 
України: хроніки бо-
ротьби за права лю-
дини». Автор (народив-
ся в 1943 році) – один із 
провідників кримськота-
тарського національно-
го руху, правозахисник, 
учасник дисидентського 
руху, політичний в'язень, 
Народний депутат Украї-
ни, з 20 серпня 2014 року 
до 18 травня 2019 року 
був Уповноваженим Пре-

зидента України у спра-
вах кримськотатарського 
народу. У книзі представ-
лено 16 текстів Муста-
фи Джемілєва: транскри-
пи його виступів на су-
дових засіданнях, листи 
до представників органів 
влади СРСР та однодум-
ців. Запропоновані чита-
чеві матеріали датовано 
1969 – 2021 роками.

Обидві книги вида-
ло Науково-видавниче 
об’єднання «Дух і літера» 
в Києві.

Ці видання дають мож-
ливість краще пізнати не 
тільки сучасного воро-
га  –  російського агресо-
ра, який є спадкоємцем 
російського імперіалізму 
часів СРСР, а насампе-
ред самих себе, за що ми 
воюємо зараз, які фунда-
ментальні цінності поєд-
нують нас із авторами цих 
книг.

 
Сергій БУТКО

Український інститут 
національної пам’яті 

Чернігів

Інститут національної пам’яті 
передав у бібліотеки нові книги

Знамените архівне фото, на якому – цвіт української 
літератури. Багато з них було репресовано. В № 2 нашої 
газети докладна розповідь про цих письменників.  

Зустріч харківських і київських письменників, митців. 
Київ, грудень 1923 р.

Сидять у першому ряду (зліва направо): Максим Риль-
ський, Юрій Іванов-Меженко, Микола Хвильовий, Майк 
Йогансен, Юхим Михайлів, Михайло Вериківський, Пи-
лип Козицький.

Сидять у другому ряду (зліва направо): Наталя Романо-
вич-Ткаченко, Михайло Могилянський, Василь Еллан-
Блакитний, Сергій Пилипенко, Павло Тичина, Павло Фи-
липович, Савелій Футорянський.

Стоять у третьому ряду (зліва направо): Дмитро Загул, 
Микола Зеров, Михайло Драй-Хмара, Григорій Косинка, 
Володимир Сосюра, Тодось Осьмачка, Володимир Ко-
ряк, Михайло Івченко, Борис Якубський.

Варварство
Російські окупанти пошкодили понад 

500 об'єктів культурної спадщини. Мініс-
терство культури та інформаційної полі-
тики України підтвердило 552 епізоди ро-
сійських злочинів проти нашої спадщини. 
Це, зокрема. знищення  або пошкоджен-
ня музеїв, театрів, бібліотек, навчальних 
закладів, релігійних споруд, вилучення і 
крадіжка культурницьких цінностей. 

У Новій Каховці окупанти  
пограбували картинну 
галерею
У тимчасово захопленій Новій Кахов-

ці російські загарбники викрали художні 
фонди із картинної галереї імені Альбіна 
Гавдзинського. 1 листопада з картинної 
галереї масово вивозилися художні фон-
ди: твори живопису, графіки, скульптури. 
Художні фонди галереї налічували понад 
1200 експонатів, серед яких унікальна ко-
лекція з 297 творів живопису та графіки А. 
С. Гавдзинського, колекція офортів народ-
ного художника України В. Ф. Мироненка, 
колекція ілюстрацій народного художника 
України В. Г. Литвиненка та багато інших.

Картинна галерея ім. А. С. Гавдзин-
ського заснована 4 листопада 1967 року 
як художній відділ Херсонського краєз-
навчого музею. У 2002 році на базі Но-
вокаховського відділу Херсонського об-
ласного художнього музею ім. О. О. Шов-
куненка створено Новокаховську міську 
картинну галерею. В 2003 році їй було 
присвоєне ім'я заслуженого художни-
ка України Альбіна Станіславовича Гав-
дзинського.

Викрадають архівні 
документи з Херсону
З Державного архіву Херсонської об-

ласті російські окупанти викрадають ар-
хівні документи та обладнання.

З архіву окупанти крадуть і вивозять у 
невідомому напрямку офісне обладнан-
ня, техніку та найцінніші документи XVIII-
XIX століть зі складу Національного ар-
хівного фонду України.

Спілка археологів України 
розпочала проєкт 
«Археологічна спадщина, 
вкрадена Росією»
Ця всеукраїнська громадська орга-

нізація розпочинає інформаційно-про-
світницьку кампанію про вкрадене, зни-
щене, привласнене, поцуплене, пере-
писане російською імперією під назвою 
«Археологічна спадщина, вкрадена Ро-
сією».

Археологи привертатимуть суспільну 
увагу до питань системного вивезення 
українських історичних цінностей в Ро-
сію, висвітлюючи багатовікові імперські 
стратегії привласнення й плюндруван-
ня національних культур, розповідатим-
емо про поцуплені археологічні артефак-
ти, вкрадені ідеї, знищених інтелектуалів 
тощо.

У кожному випуску – окрема історія: 
про виявлення археологічних знахідок, 
механізм привласнення Росією в дії, 
викрадення думок й результатів архе-
ологічних досліджень, викривлення іс-
торії, викреслювання людських доль 
тощо.

Злочини Росії проти культури
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Чернігівщина

Мистецька панорама

«Непереможні ЗСУ – непереможна Україна»
Прем’єра нового літературно-му-

зичного про єкту Капели бандуристів 
ім. О. Вересая  обласного філармоній-
ного центру під керівництвом заслу-
женої артистки України Раїси Борщ 

«Непереможні ЗСУ – непереможна 
Україна» відбулася 14 жовтня  у храмі 
Св. Катерини у Чернігові, що недарма 
здавна називається козацьким.

У соборі зібралося чимало вірян, 
аби відзначити і одне з 
головних християнських 
свят – Покрову Пресвятої 
Богородиці і чи не найак-
туальніше свято у часи 
війни – День захисників  
України. 

У виконанні капели під 
диригуванням головного 
хормейстера колективу, 
заслуженого працівника 
культури України Миколи 
Борща композиція звуча-

ла щемно і проникливо. Пролунала 
пісня Раїси Борщ «Прийшла весна» 
(аранжування Миколи Борща). Ряд-
ки її вірша лягали на звучання пісні 
«Пливе кача»:

«І знову лине «Плине кача»... 
На очі набіга сльоза. 
За сином Україна плаче, 
А він не встиг, не все сказав…»
Біль в словах читця, що ніби про-

мовля від імені загиблого Героя. Але 
програма закінчується словами надії: 

«Вже не звучать кремлівськії
 куранти, 

Вже згинули московські окупанти,
І сонце їх повік зайшло,
Наше зійшло, вкраїнське зійшло!»

Діти малюють Україну
Виставковий онлайн-проєкт «З 

любов’ю до України» – це спільний 
захід  Національного архітектурно-іс-
торичного заповідника «Чернігів ста-
родавній» та Управління культури та 
туризму міської ради. Традиційно за-
повідник тісно співпрацює з мистець-
кими навчальними закладами Черніго-
ва. Виставкові зали заповідника «Чер-
нігів стародавній» гостинно запрошу-
ють вихованців мистецьких шкіл на 
виставки провідних українських ху-
дожників, скульпторів, майстрів деко-
ративно-прикладного мистецтва, фо-
тохудожників.

На онлайн-виставці представле-
но понад 40 творчих робіт учнів про-

відних мистецьких шкіл міста: «Чер-
нігівська дитяча художня школа» та 
«Чернігівська міська школа мистецтв 
імені Любомира Бондарука». Кож-
ний навчальний рік мистецьких шкіл 
плідний за конкурсними здобутками, 
за кількістю лауреатів, переможців 
та учасників різноманітних конкур-
сів як міжнародних, так і всеукраїн-
ських. Після закінчення навчання ба-
гато учнів продовжують навчання у 
провідних спеціалізованих закладах 
освіти України. 

Представлені дитячі малюнки щирі, 
яскраві та надзвичайно змістовні. Діти 
мріють про перемогу та мир, щастя й 
любов, а також про нові величні досяг-
нення України. З особливою теплотою 
зображені улюблені куточки Черніго-
ва, його архітектурні пам’ятки,  Нади-
хають дітей  чернігівські краєвиди, ле-
генди старовинного міста.

Олена ВАНЖУЛА,
 заступниця генерального 

директора заповідника 
«Чернігів стародавній»

Театр ім. Т. Шевченка – глядачам
«Безпросвітну комедію напругою 

220V на дві фази», як визначила жанр 
своєї постановки режисерка Анаста-
сія Кузик, представили глядачам ак-
тори театру. «Темна історія» – це ори-
гінальна сценічна імпровізація за мо-
тивами п’єси сучасного британського 
драматурга П. Шеффера. Динамічна 
вистава захопила глядачів яскравим 
калейдоскопом подій, насмішила пі-
кантними ситуаціями.

 «Кохання у стилі бароко» – таку 
назву має п’єса відомого українсько-
го драматурга Ярослава Стельмаха, 
що стала основою поставленої  за-
служеним артистом України Андрієм 
Бакірович вистави «Приборкання но-
ровливого». Поставлена у серпні 2020 
року, яскрава комедійна вистава була 
з прихильністю сприйнята глядачами.  
З виставою, відновленою в оновлено-
му складі, у вересні цього року чер-
нігівці взяли участь у Всеукраїнсько-

му фестивалі театрального мисте-
цтва «Вересневі самоцвіти у Кропив-
ницькому»,  який проходив під гаслом 
«Музи не мовчать». Тож такою ціка-
вою була і нинішня зустріч глядачів на 
шевченківській сцені з цією виставою.

Театр відкрив 97-й сезон. Протягом 
серпня-вересня  колектив  облмуз-
драмтеатру ім. Т. Шевченка докладав 
великих зусиль щодо повернення за-
кладу до всебічної творчої діяльнос-
ті після тривалої перерви, пов’язаної 
з воєнними діями в регіоні і в країні. 
Творчий склад працював над понов-
ленням низки вистав діючого репер-
туару, виробничі цехи – над ремонтом 
і налагодженням костюмів, декорацій, 
світлового та звукового обладнання, 
технічні працівники – над приведен-
ням меблів, інтер’єрів театральних 
приміщень у належний стан для при-
йому глядачів.

27 жовтня відбулося урочисте від-
криття нового театрального сезону.  
Перед початком вечірньої вистави до 
глядачів  звернулися зі словами вдяч-
ності художній керівник театру Андрій 
Бакіров та директор театру Сергій 
Мойсієнко, які привітали всіх з почат-
ком нового сезону. 

Традиційно сезон шевченківці по-
чинають прем’єрою. Цьогоріч її під-
готував художній керівник театру, за-
служений артист України Андрій Ба-

кіров. В експериментальному просто-
рі «Білої сцени» була представлена 
емоційно насичена, впритул наближе-
на до проблематики сьогодення тра-
гікомедія «ВПО», за п’єсою україн-
ської літераторки Ірини Феофанової 
«Війна, кухня і 8 випадкових людей».

За півтори години сценічного дій-
ства глядачі познайомилися з непро-
стими долями восьми  українців, які, 
рятуючись від  війни, стали внутріш-
ньо переміщеними особами (ВПО), 
тобто біженцями  на заході країни. 
У виставі грають заслужені артис-
ти України Оксана Гребенюк і Еду-
ард Брагіда, артисти Ганна Ярова, 
Мар`яна Бондар, Павло Дубовий, Те-
тяна Шумейко, Оксана Ленчевська, 
Олексій Трішкін.  

Схвильовані глядачі, стоячи, бурх-
ливими оплесками дякували акторам, 
привітали з успішною прем’єрою Ан-
дрія Бакірова та авторку п’єси Ірину 
Феофанову, яка прибула на прем’єру.

«Золотий лев-2022» – Молодіжному театру
Виставу чернігівського Молодіжно-

го театру визнали кращою на фести-
валі у Львові. Поновив цю  виставу 
Геннадія Касьянова «Бравий вояка 
Швейк» режисер та художній керівник 
нашого театру Ігор Тихомиров,  ра-
зом з артистами які є учасниками ви-
стави: засл. арт України Любов Весе-
лова (саме вона грає Швейка), засл. 
арт України Олексій Биш, арт. Тетяна 

Салдецька, Руслана Остапко, Євген 
Сидоренко, Руслан Бугай.

Актори показали виставу на днях 
«Золотого лева», що пройшли у Льво-
ві. У програмі були представлені ви-
стави українських та канадського теа-
трів, які є рефлексіями на теми війни. 
Вистава чернігівців перенесла гляда-
чів до Австро-Угорщини початку Пер-
шої світової війни.

Ніжин: Аматорський театр «Городъ N» 
переміг у трьох номінаціях

Колектив взяв участь у Міжнарод-
ному конкурсі «Алея Зірок України» і 
здобув відразу  три перемоги. Актори 
театру  давно радують ніжинців свої-
ми виступами. 

Нині вони зайняли перші місця на 

конкурсі в таких номінаціях:  театраль-
не мистецтво, твір «Живий щоден-
ник МЗ»; театральне мистецтво,  твір 
«Хибні бажання»; короткометражний 
фільм,  твір «Подарунок долі» (відзна-
чена Анна Гришина).

Концерт творчої, незламної духом молоді
У Ніжинському державному університе-

ті відбувся благодійний концерт  «Творчість 
нескоренних». Нескорені  –  наші студенти, 
ті, хто палко чекає на Перемогу, хто всту-
пав до Ніжинського університету вчитися, 
творити. Концерт, як і всі заходи цього на-
вчального року, проходив під гаслом «НДУ 
для ЗСУ», вхід на концерт  – це був донат 
армії. Загальну суму зборів профком сту-
дентів та відділ виховної роботи, соціо-
культурної діяльності та промоції оголосять 
наприкінці першого ряду заходів, а це зна-
чить, що чекає ще не один сюрприз у вигля-
ді культурно – масових заходів.

«Творчість нескоренних» відбувався за 
підтримки та сприяння ректора університе-
ту О. Самойленка. Організаторами висту-
пили профком студентів на чолі з С. Іваню-
ком С., разом з оновленим складом коман-
ди #naStile та відділом  виховної роботи, со-
ціокультурної діяльності та промоції.

 mynizhyn.com

Новий номер журналу 
«Літературний Чернігів»

Третє число літературно-мистець-
кого щоквартальника за 2022 рік 
(№3/99) увібрало в себе багато ві-
тань. 

Адже небагатьом часописам вда-
лося протриматися 30 років.

Відкриває журнал вітання голо-
ви Національної спілки письменників 
України Михайла Сидоржевського. 

Заступник головного редактора 
журналу  Володимир Кузьменко по-
дає історію журналу. Член редколе-
гії журналу Олександр Забарний роз-
повідає про внесок у творчий процес 
«Літературного Чернігова» студентів, 
випускників і викладачів Ніжинського 
державного університету імені Мико-
ли Гоголя. «Слово членів редколегії 
про журнал» – про часопис говорять 
Олександр Бобир, Дмитро Іванов, 
Олена Конечна, Олександр Ковален-
ко, Володимир Кузьменко, Влади-
слав Савенок та Віктор Тканко.

Письменнику, головному редакто-
ровi  «Літературного Чернігова» Ми-
хасю Ткачу виповнилося 85 років. 
Про ювіляра говорять  Леонід Горлач, 
Анатолій Шкуліпа, Олександр Забар-
ний, Олена Конечна та інші письмен-
ники.

«Михась Ткач – про смисл життя, 
епоху і любов до праці» – так назива-
ється інтерв'ю з ювіляром, яке провів 
Владислав Савенок. 

Журнал друкує поезії Дмитра Іва-
нова, багаторічного члена редколе-

гії журналу Володимира Сапона, Ла-
риси Ткач, дебютантки Анни Мос-
каленко, новелу та ліричний етюд 
Олени Конечної, новели В'ячеслава 
Мальця, Людмили Шамовської, ури-
вок з роману «Літописи Флоренції. 
Невідома історія», який написали 
молоді чернігівки Катерина Тугай та 
Марія Май.

Літературознавчий розділ містить 
дослідження Григорія Самой ленка 
про родину – Пантелеймона Кулі-
ша і Ганну Барвінок. Михась Ткач 
до 200-річчя від дня народження та 
155-річчя від дня смерті фолькло-
риста і етнографа Опанаса Марко-
вича друкує дослідження  про нього. 
22 листопада виповнюється 90 ро-
ків від дня народження поета  Петра 
Зуба. Друкуються спогади Олексан-
дра Олій ника про цього чернігівця. 

«Літературний Чернігів» друкує  
працю з творчої спадщини  –  «Роль 
митця в суспільстві та поняття свобо-
ди творчості». Її автор поет і етнолог  
–  Микола Ткач, який 3 роки тому пі-
шов у засвіти.

Друкуються рецензія Олега Васи-
лишина та Ігоря Фарини на тритомник 
Михася Ткача, Валентини Біляцької  
на книгу Анатолія Шкуліпи «Озноб».

Журнал є в бібліотеках. В інтернеті 
– за посиланням: 

https://issuu.com/600388/docs/
lit_chern_03_202

"Герой". Ткачик Юлія. 15 років. 
Папір, акварель. ЧДХШ

"Квітуча Україна". Кунтиш Анна. 12 років. 
Папір, гелеві ручки. ЧМШМ ім. Л. Бондарука

"Місто легенд". Коноваленко Світлана. 
14 років. Папір, акварель. 

ЧМШМ ім. Л. Бондарука

"Молитва за рідне місто". Середа Ірина. 
9 років. Папір, кольорові олівці. 

ЧМШМ ім. Л. Бондарука
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Україна

Український самвидав
На матеріалах фонду наукової 
бібліотеки Львівського 
національного університету 
ім. Івана Франка

Цікавим виданням з точки зору ви-
вчення зв’язків між дисидентським ру-
хом в Україні і українською діаспорою 
є книга Юрія Луцького «Листування 
з Євгеном Сверстюком», що побачи-
ла світ у тому ж видавництві «Смоло-
скип» у 1992 р. Ю. Луцький – відомий 
представник наукових кіл української 
діаспори, професор Торонтського уні-
верситету, заступник директора, а по-
тім і директор Канадського інституту 
українських студій у 1976 – 1982 рр. 
Листування почалося за таких об-
ставин: довідавшись про можливість 
привітання з днем народження когось 
з українських політв’язнів, Ю. Луць-
кий написав листа Є. Сверстюку, який 
на той час перебував на засланні в 
містечку Богдарин Бурятської АРСР 
і працював столяром геологічної екс-
педиції. Листування тривало від 1980 
до 1988 рр., особиста зустріч двох лі-
тературознавців відбулася 1989 р. у 
Торонто.

9 листопада 1976 р. було створено 
Українську групу сприяння виконанню 
Гельсінських угод, відому також під 
назвою Українська Гельсінська група 
(УГГ). Підставою для її створення був 
факт підписання СРСР Заключного 
акта Гельсінської наради у справах 
безпеки й співпраці в Європі у 1975 р. 
В акті декларувалася необхідність до-
тримання прав людини в країнах Єв-
ропи, недопустимість переслідування 
за політичними мотивами. Гельсінські 
групи і комітети сприяння виконанню 
гуманітарних пунктів Заключного акта 
Гельсінської наради були створені в 
Москві, Україні, Литві, Грузії, Вірменії. 
Це був початок правозахисного руху 
на території колишнього СРСР.

Членами-засновниками УГГ були 
М. Руденко, О. Бердник, П. Григорен-
ко, І. Кандиба, Л. Лук’яненко, О. Меш-
ко, Н. Строката, О. Тихий. Пізніше до 
групи увійшли нові члени: В. Овсієн-
ко, Ю. Литвин, В. Стус, В. Чорновіл 
та багато інших. Влада застосовува-
ла проти учасників групи репресивні 
заходи. Це були переслідування, аре-
шти, перебування членів УГГ у табо-
рах політичних в’язнів. Лише декілька 
членів групи – П. Григоренко, Н. Стро-

ката-Караванська, Н. Світлична, М. 
Руденко – отримали можливість емі-
грувати на Захід і представляли УГГ 
за кордоном.

Українські закордонні видавництва, 
і це стосується в першу чергу видав-
ництва «Смолоскип», активно попу-
ляризували діяльність Української 
Гельсінської групи, друкуючи матеріа-
ли про правозахисну діяльність чле-
нів УГГ, інформували про факти пе-
реслідування і репресій з боку вла-
ди. Варто перерахувати такі книги, 
як «Український правозахисний рух: 
документи й матеріяли...»; «Інфор-
маційні бюлетені Української Гро-
мадської групи сприяння виконан-
ню Гельсінкських угод»; «Українська 
Гельсінкська Група (1978 – 1982): до-
кументи і матеріяли». Упорядник цих 
збірників – О. Зінкевич. Усі вони є у 
фондах наукової бібліотеки ЛНУ ім. 
Івана Франка.

Першою жертвою переслідувань 
Гельсінської групи був Олексій Тихий  
(на фото), скромна і благородна лю-
дина, сільський учитель із Донеччини, 
випускник Московського державно-
го університету. У його книзі «Розду-
ми», що вийшла у видавництві «Смо-
лоскип», зібрані статті, документи 
судового процесу над ним та спога-
ди однодумців. О. Тихий виступав за 
збереження національної свідомості 
українців і насамперед за утверджен-
ня української мови як державної 
на території України, за обов’язкове 
вживання її в усіх сферах суспільно-
го життя. За погляди, що не збігалися 
з офіційним курсом радянської вла-
ди, скерованим на виховання «радян-
ської людини», О. Тихого двічі засу-
дили – у 1957 та 1977 рр. Ув’язнення 

він відбував у таборах Мордовії та 
Пермського краю. Помер в ув’язненні 
у 1984 р.

Разом з О. Тихим у 1977 р. засу-
дили і керівника Гельсінської групи, 
письменника Миколу Руденка (на 
фото), колишнього секретаря партко-
му Спілки письменників України. 

Саме він 9 листопада 1976 р. на 
квартирі А. Д. Сахарова в Москві про-
вів прес-конференцію для інозем-
них журналістів, на якій оголосив про 
створення Української Гельсінської 
групи. За антирадянську агітацію М. 
Руденко отримав 7 років таборів су-
ворого режиму та 5 років заслання. 
Рішенням головліту 1978 р. твори М. 
Руденка були вилучені з продажу та 
з бібліотек СРСР. Але на Заході на-
прикінці

1970-их – на початку 1980-их рр. 
твори М. Руденка активно публікува-
ли українські видавництва. У науковій 
бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка є не-
величка добірка цих книжок. Це п’ять 
книг М. Руденка, що вийшли у видав-
ництві «Смолоскип»: трагедія

«На дні морському» (1981), по-
еми «Хрест» (1977) і «Я вільний» 
(1977), збірка віршів і поем «Прозрін-
ня» (1978) та роман «Орлова балка» 
(1982). Ще одну його збірку поезій під 
назвою «За ґратами» опублікувало 
видавництво «Сучасність» у 1980 р.

У 1987 р. М. Руденко емігрував за 
кордон, у Німеччину, потім – у США, 
де працював на радіостанціях «Сво-
бода» та «Голос Америки». У 1990 р. 

письменник повернувся на Батьків-
щину. 2000 р. йому присвоїли звання 
Героя України.

Велику роль у діяльності Україн-
ської Гельсінської групи відіграв Пе-
тро Григоренко (на фото), колишній 
генерал-майор, викладач військової 
академії ім. М. В. Фрунзе, який відкри-
то критикував радянську політичну 
систему та приєднався до правоза-
хисного руху. Він був членом-співзас-
новником Московської Гельсінської 
групи та ініціатором створення Укра-
їнської Гельсінської групи, в серпні 
1976 р. вів переговори з М. Руденком. 
П. Григоренка неодноразово затриму-
вали, скеровували на примусове лі-
кування до психіатричних лікарень. 
У 1977 р. він одержав дозвіл на по-
їздку до США для лікування і виїхав 
із СРСР. Під час перебування у США 
П. Григоренка позбавили радянсько-
го громадянства «за дії, що ганьблять 
звання громадянина СРСР». В емі-
грації він увійшов до української гро-
мади США, був закордонним пред-
ставником УГГ.

П. Григоренко написав цікаві спо-
гади про своє життя, які спочатку ви-
йшли за кордоном у перекладі фран-
цузькою мовою, а друге видання яв-
ляло собою повнішу версію росій-
ською мовою під назвою «В подполье 
можно встретить только крыс» (Нью-
Йорк, 1981). У бібліотеці університету 
зберігаються книга українською мо-
вою під назвою «Спогади» та збірник 
статей П. Григоренка російською мо-
вою.

Одним із членів-співзасновни-
ків Української Гельсінської групи 
був письменник Олесь Бердник (на 
фото), автор «Маніфесту Українсько-
го Правозахисного Руху». До 1972 р. 
у СРСР було надруковано близько 20 
фантастичних романів і повістей О. 
Бердника. Однак участь письменни-
ка-фантаста в дисидентському русі 
стала причиною того, що від 1972 р. 
його книги перестали видавати, на-
віть існував наказ про вилучення їх 
із бібліотек та торгової мережі. О. 
Бердника виключили зі Спілки пись-
менників України. Його книги друку-
вали тоді лише українські закордон-
ні видавництва. У науковій бібліоте-
ці ЛНУ ім. Івана Франка зберігаєть-
ся збірка повістей «Золоті ворота» 
(1975), збірка поезій «Блакитний ко-
валь» (1975), збірка «Свята Україна» 

(1980), що складається з есе та лис-
тів О. Бердника. Ці книги видало ви-
давництво «Смолоскип». Есе під на-
звою «Пора звести блакитний храм!» 
надруковано накладом видавництва 
М. Коць у 1989 р. Твори О. Бердни-
ка вирізняються серед інших зразків 
самвидавної літератури тим, що ми 
не знайдемо в них прямої критики 
влади, прив’язки до конкретних сус-
пільних подій. Він – письменник-філо-
соф, письменник-містик, його ідеоло-
гія базується на індійській філософії.

Таким чином, на прикладі наявної 
добірки книжок закордонних україн-
ських видавництв, що зберігаються в 
науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка, 
можна побачити, яке велике значен-
ня мала видавнича діяльність україн-
ської діаспори для збереження і попу-
ляризації такої важливої частки укра-
їнської літературної спадщини 1960 – 
1980 рр.

Підпільна література як спротив тоталітаризмові

Панас Мирний: 
письменник, громадський діяч

13 травня 1849-го року 
в Миргороді на Полтавщині 
народився Панас Мирний 
(Панас Якович Рудченко).

Навчався в Миргородському парафі-
яльному і в Гадяцькому повітовому учи-
лищах. І вже в 14 років розпочав чинов-
ницьку службу в Гадяцькому повітово-
му суді. З 1871-го працював і мешкав у 
Полтаві. Чиновницька кар’єра не при-
носила особливого задоволення, тож 
справжньою втіхою для Панаса Якови-
ча стає літературна діяльність.

Перші твори побачили світ у львів-
ському журналі «Правда» в 1872-му,  
були підписані псевдонімом Панас Мир-
ний. Згодом у співавторстві з братом 
Іваном Біликом написав  відомий ро-
ман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 
(1875), опублікований в Женеві у 1880-
му. Своєю творчістю прагнув «просто 
і правдиво» показати буденне життя. 
Серед  інших найбільш відомих творів 
– «Повія», «Лимерівна», «Морозенко», 
«Лихі люди».

 Через цензурне переслідування 
українського слова в Російській імперії, 

посилене так званим Емським указом 
1876-го, в Наддніпрянській Україні тво-
ри Панаса Мирного почали друкувати 
лише з середини 1880-х. Водночас при-
родна скромність і потреба конспірації 
зробили особу письменника таємницею 
як для властей, так і для читачів.

«Що стосується питання про роз-
криття мого літературного псевдоніма, 
то дуже б Вас просив цього не робити, 
– писав у листі до лікаря і краєзнавця 
Івана Зубковського на схилі віку. – Хоча 
багато моїх знайомих знають, хто такий 
«Панас Мирний», але я за життя свого 
не хотів би рекламувати свого прізви-
ща, серйозно вважаючи себе негідним  
тих прославлянь, які створилися навко-
ло імені Мирного».

Як сумлінний і старанний чиновник, 
Панас Якович дослужився до чину дій-
сного статського радника, був нагоро-
джений орденами святого Станіслава, 
святої Анни до ІІ ступеня, святого Воло-
димира ІV ступеня.

Пізно одружився (майже в 40) – на 
капітанській доньці Олександрі Шейде-
ман, з якою познайомився на одному з 
літературних вечорів і з якою виростили 
трьох синів.

 Підтримував тісні зв’язки з багатьма 
відомими діячами української культу-
ри, проводив активну громадську діяль-
ність. Зокрема, на початку ХХ ст. висту-
пав із закликами до боротьби за свобо-
ду й рівноправність жінок, протестував 
проти заборони вшанування пам’яті Та-
раса Шевченка в 1914-му. 

Панаса Мирного, який пише «противні 
твори українською мовою й живе десь 
нелегально», розшукували жандарми: 
проводили обшуки в родинах полтав-
ської інтелігенції (начебто приходили і 
до самого Панаса Яковича), шукали в 
Харківській губернії, однак безуспішно.

 Жовтневий переворот і більшовиць-
ку революцію  він не сприйняв. Однак 
через хвороби, фінансову скруту і по-
требу утримувати сім’ю, після зайняття 
Полтави більшовиками змушений був 
працювати в Полтавському губернсько-
му фінвідділі.

Помер 28 січня 1920-го у Полтаві. В 
будинку, де проживав письменник, ство-
рено меморіальний музей.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів



4 СТРУНАСТРУНА
№ 15    11 листопада 2022 рокуУкраїна

Олена Теліга: неповторний голос передбачень

Оле́на Іва́нівна Телі́га (до шлюбу 
Шовгеніва або Шовгенова; 8(21) 07. 
1906 – 21. 02. 1942) – українська по-
етеса, публіцистка, літературний кри-
тик. діячка ОУН.

Народилась в Ільїнському під  Мо-
сквою  в інтелігентній українській ро-
дині. Батько Іван Опанасович Шов-
генів –  відомий учений, викладав у 
Московському інженерному учили-
щі, інженер-гідротехнік, походив зі 
Слобожанщини,з сім`ї селянина,  за-
кінчив Інститут інженерів шляхів спо-
лучення в Петербурзі. Мати  Юлія-
нія (Уляна) Нальянч-Качковська, вчи-
телька, походила з Поділля, з давньої 
української православної священиць-
кої родини, що мала білоруське ко-
ріння, народилася в м. Старокостян-
тинів, тепер  Хмельницької обл.,  за-
кінчила Бестужевські курси в Петер-
бурзі. Коли Оленці було п'ять років, 
Шовгенови переїхали до Петербурга. 

У 1918 роціі разом з родиною пере-
їхала до Києва. Тут навчалася в жіно-
чій гімназії.

14 листопада 1920 року її батько, 
професор Київського політехнічного 
інституту та директор Департаменту 
водних, шосейних і ґрунтових доріг 

Міністерства шляхів уряду УНР, ра-
зом з урядом був евакуйований на те-
риторію Польщі до міста Тарнів. 

З липня 1922 року родина осели-
лася в Подебрадах у Чехословаччи-
ні. Батько на той час був тут ректором 
Української господарчої академії. Тут 
Олена ввійшла до середовища мо-
лодих українських поетів та інтелек-
туалів, колишніх вояків Армії УНР. У 
1922 – 1923 роках навчалася на Укра-
їнських матуральних курсах у Подє-
брадах. Протягом 1923 – 1929 років 
навчалася на історико-філологічному 
факультеті Українського високого пе-
дагогічного інституту імені М. Драго-
манова в Празі.

У Подєбрадах Олена 1 серпня 
1926 одружилася з Михайлом Телі-
гою, студентом Української господар-
ської академії.  

Олена Теліга з чоловіком Михайлом

1928 року розпочала літератур-
ну діяльність, друкувалася в «Літе-
ратурно-науковому віснику», що в 
той час виходив у Львові під реда-
гуванням Дмитра Донцова,  який  ві-
діграв важливу роль у формуванні 
націоналістичного світогляду Теліги. 
Саме в Чехії відбулося її становлен-
ня як поетеси, публіцистки-літерату-
рознавиці.

З вересня 1929 до 1939 року про-
живали у Варшаві. Сюди ще в 1928 
році переїхали Оленині батьки, і Телі-
ги сподівалися, що там їм легше буде 
знайти роботу. Але працевлаштува-

тися майже неможливо, до того ж  у 
1929 році у Варшаві померла мати 
Олени, і подружжя опинилося в тяж-
кому матеріальному становищі. 

З часом життя родини стабілізува-
лося. Михайло знайшов краще опла-
чувану роботу на польській залізниці, 
Олена працювала в українській шко-
лі при Українському Центральному 
Комітеті. Вона продовжила активну 
мистецьку та громадську діяльність, 
стала однією з чільних співробітни-
ків редагованого Дмитром Донцовим 
у Львові «Вістника». Перед Україн-
ською Студентською Громадою ви-
ступала з рефератами.

Першим оприлюдненим публіцис-
тичним твором Олени Теліги був фе-
міністський  реферат «Якими нас 
прагнете?», де вона виразила свій 
погляд на роль української жінки в бо-
ротьбі за національну державу. Ці ж 
думки розвинула в рефераті «Сліпа 
вулиця».

Протягом 1939 – 1941 років пере-
бувала в Кракові. Тут, у грудні 1939 
року, зустрілася з давнім знайомим 
Олегом Кандибою (О. Ольжичем), 
вступила в Організацуію українських 
націоналістів,  де активно працюва-
ла в Культурній референтурі Проводу 
ОУН, якою він керував.

Тісно співпрацювала із краківською 
«Просвітою». У лютому 1940 року 
очолила молодіжне Мистецьке това-
риство «Зарево». 

Завжди ефектно вбрана й завжди 
приязна, Олена була однією з найча-
рівніших жінок українського емігрант-
ського середовища Польщі та Чехо-
Словаччини 1920 – 1940 х. 

Після початку радянсько-німецької 
війни в липні 1941 року в складі похід-
них груп ОУН разом із Уласом Сам-
чуком нелегально перейшла кордон і 
переїхала до Львова, у вересні при-
була до Рівного, де написала публі-
цистичні статті , які були опубліковані 
в редагованій У. Самчуком газеті «Во-
линь». А 22 жовтня 1941 року прибу-
ла до окупованого німецькою армією 
Києва.

У Києві мешкала за різними адре-
сами, а після того, як до Києва під кі-
нець листопада 1941 року прибув 
Михайло Теліга, родина поселилася 
в будинку на вул. Караваєвській   (те-
пер ріг вулиць Льва Толстого і Пань-
ківської, 2/25), в квартирі № 90. Це 
була остання її адреса.

У Києві Олена Теліга очолила ство-
рену з ініціативи О. Ольжича Спілку 
українських письменників, відкрила 
пункт харчування для своїх соратни-

ків, співпрацювала з редакцією газе-
ти «Українське слово» (редактор Іван 
Рогач), редагувала тижневик «Літав-
ри».

Після арешту 12 грудня редакції 
«Українського слова» було заборо-
нено й видання «Літаврів». Теліга не 
брала до уваги постанови нацист-
ської влади: ігнорувала вказівки гіт-
лерівців зухвало і принципово.

7 лютого 1942 року почалися аре-
шти націоналістів. О. Ольжич вима-
гав, щоб Теліга залишила Київ, але 
вона категорично відмовилася й зо-
середила всю роботу в Спілці україн-
ських письменників. 

 9 лютого друзі попереджали, що 
гестапо  готує засідку на вул. Трьох-
святительській, у приміщенні Спілки, і 
радили їй туди не йти. Але Теліга ска-
зала: «На мене чекають люди. Я не 
можу не прийти».

У приміщенні Спілки гестапівці за-
явили: хто не належить до Спілки, 
може йти додому. Михайло Теліга, 
який до Спілки не належав, а був там 
з Оленою, цією можливістю не ско-
ристався і був арештований разом із 
нею.

Місце та дата загибелі поетеси та 
її чоловіка невідомі, але оскільки у 
лютому відбувались масові розстрі-
ли у Бабиному Яру, то 21 лютого 1942 
року прийнято вважати днем пам'яті 
Олени Теліги, її чоловіка та інших 
членів ОУН, розстріляних  тут нацис-
тами.

Поетична спадщина Олени Теліги 
кількісно невелика, відомо всього 38 
віршів. Але за змістом вона має непе-
ревершену вартість. У поезії прозву-
чав її неповторний голос, літерату-
рознавці визначили  це як «пасіонар-
ність любовної лірики». У вірші «Муж-
чинам» звучить передчуття бою, в 
який жінки зберуть своїх чоловіків. 
Лірична героїня «Вечірньої пісні» го-
това перебрати у свої долоні, на свої 
коліна всі тягарі, які пригнічують душу 
коханого. 

Особливістю лірики Олени Теліги є 
також її здатність до передбачення. У 
вірші «Поворот» вона описала у де-
талях повернення на рідну землю, а 
в поезії «Лист» передбачила свій тра-
гічний кінець.

ПОВОРОТ

Це буде так: в осінній день прозорий
Перейдемо ми на свої дороги.
Тяжке змагання наші душі зоре,
Щоб колосились зерна перемоги.

І те, що мрією було роками,
Все обернеться в дійсність 

і можливість, –
Нам буде сонцем кожний кущ 

і камінь
У ці хвилини – гострі і щасливі!

Подумать тільки: наші села й люди,
А завтра прийдемо – до свого міста!
Захоплять владно зголоднілі груди
Своє повітря – тепле та іскристе!

Та звідкись сум зловіщий вітер 
вишле,

Щоб кинуть серце у крижаний 
протяг:

Усе нове… І до старої вишні
Не вийде мати радісно напроти…

Душа з розбігу стане на сторожі,
Щоб обережно, але гостро стежить
Всі інші душі – зимні чи ворожі –
І всі глибокі поміж ними межі.

І часто серце запалає болем,
А щось гаряче аж за горло стисне,
Коли над рідним, тим же самим 

полем
Зависне інша, незнайома пісня.

Чекає все: і розпач, і образа,
А рідний край нам буде – чужиною.
Не треба смутку! Зберемось відразу,
Щоб далі йти – дорогою одною.

Заметемо вогнем любови межі,
Перейдемо убрід бурхливі води,
Щоб взяти повно все, 

що нам належить,
І злитись знову зі своїм народом.

ЖИТТЯ

Зловіщий брязкіт мрій, 
розбитих на кавалки,

І жах ночей, що покривають плач,
Ти, зраджений життям, 

яке любив так палко,
Відчуй найглибше, але все пробач.

Здається, падав сніг? 
Здається, буде свято?

Заквітли квіти? Зараз чи давно?
О, як байдуже все, коли душа зім’ята,
Сліпа, безкрила, сунеться на дно…

А ти її лови! Тримай! Тягни нагору!
Греби скоріше і пливи, пливи!
Повір: незнане щось у невідому пору
Тебе зустріне радісним: «Живи!»

Тоді заблисне сніг, зашепотіють квіти
І підповзуть, як нитка провідна,
Ти приймеш знов життя

 і так захочеш жити!
Його пізнавши глибоко, до дна!

СЬОГОДНІ КОЖНИЙ КРОК 
ХОТІВ БИ БУТИ ВАЛЬСОМ…

Сьогодні кожний крок хотів би 
бути вальсом.

Не студить вітер уст – 
зігрівся коло них.

І радісно моїм тонким, 
рухливим пальцям

Торкатись інших рук і квітів весняних,

Любов – лише тобі. А це її уламки,
Це через край вино! 

В повітря квіт дерев!
Це щастя, що росте в тісних обіймах

 рамки
Закритої душі і рамку цю дере!

Щоб зайвину свою розсипати
 перлисто:

Комусь там дотик рук, 
комусь гарячий сміх.

Ось так приходить мент, 
коли тяжке намисто

Перлинами летить 
до випадкових ніг.

УСЕ – ЛИШЕ НЕ ЦЕ!

Усе – лише не це! Не ці спокійні дні,
Де всі слова у барвах однакових,
Думки, мов нероздмухані вогні,
Бажання – в запорошених оковах.

Якогось вітру, сміху чи злоби!
Щоб рвались душі крізь іржаві ґрати,
Щоб крикнув хтось: ненавидь і люби –
І варто буде жити чи вмирати!

Не бійся днів, заплутаних вузлом,
Ночей безсонних, очманілих ранків.
Хай ріже час лице – добром і злом!
Хай палять серце – 

найдрібнійші ранки!

Ти в тінь не йди. Тривай в пекучий грі.
В сліпуче сяйво не лякайсь 

дивиться –
Лише по спеці гряне жданий грім
Із хмар сковзне – багнетом – 

блискавиця.

ВЕЧІРНЯ ПІСНЯ

За вікнами день холоне,
У вікнах – перші вогні…
Замкни у моїх долонях
Ненависть свою і гнів.

Зложи на мої коліна
Каміння жорстоких днів,
І срібло свого полину
Мені поклади до ніг.

Щоб легке, розкуте серце
Співало, як вільний птах,
Щоб ти, найміцніший, сперся,
Спочив на моїх устах.

А я поцілунком теплим,
М’яким, мов дитячний сміх,

Згашу полум’яне пекло
В очах і думках твоїх.

Та завтра, коли простори
Проріже перша сурма –
В задимлений, чорний морок
Зберу я тебе сама.

Не візьмеш плачу з собою –
Я плакати буду пізніш!
Тобі ж подарую зброю:
Цілунок гострий як ніж.

Щоб мав ти в залізнім свисті –
Для крику і для мовчань –
Уста рішучі як вистріл,
Тверді як лезо меча.

ТАНҐО

І знов з’єднались в одну оману, –
О дивне танго, – і сум, і пристрасть;
Пливу на хвилях твого туману,
Згубила керму, спалила пристань.

І б’ється серце, і гнеться тіло
В твоїм повільнім і п’янім вирі;
Блакитне сонце мені світило,
А буде чорне, а може й сіре!

Чекає прірва на кожнім схилі,
Та сум і пристрасть манять, 

мов п’яну,
Пливти все далі, віддавшись хвилі, –
Зрадливе танґо, – твого туману.

Та потім вранці, під перший промінь,
Мені не пристрасть туманна 

сниться –
Зоріє ясно в чаду і втомі,
О світла ніжність, твоя криниця.

ВІДПОВІДЬ

О, так, я знаю, нам не до лиця
З мечем в руках 

i з блискавками гнiву,

Вiйськовим кроком, 
з поглядом ловця

Iти завзято крiзь вогонь i зливу.

Ми ж ваша пристань – тиха i ясна,
Де кораблями – вашi збитi крила…
Не Лев, а Дiва наш вiдвiчний знак,
Не гнiв, а нiжнiсть наша вiчна сила.

Та ледве з ваших ослабiлих рук
Сповзає зброя ворогам пiд ноги,
Спиває нiжнiсть легендарний крук –
Жорстокий демон бою й перемоги.

I рвуться пальцi, довгi i стрункi,
Роздерти звички, мов старi катари,
Щоб взяти зброю з вашоi руки
I вдарить твердо там, 

де треба вдарить.

Та тiльки меч – 
блискучий i дзвiнкий –

Вiдчує знову ваш рiшучий дотик,
Нам час розгорне звиклi сторiнки:
Любов i пристрасть… 

нiжнiсть i турботи.

МОЯ ДУША Й ПО ТЕМНІМ 
ТРУНКУ…

Моя душа й по темнім трунку
Не хоче слухати порад,
І знову радісно і струнко
Біжить під вітер і під град.

Щоб, заховавши мудрий досвід
У скриньці без ключа і дна,
Знов зустрічати сірий розсвіт
З вогнем отрути чи вина…

Щоб власній вірі непохитній
Палить лампаду день і ніч
І йти крізь грудні – в теплі квітні,
Крізь біль розлук – у щастя стріч.

А перехожим на дорогах
Без вороття давать дари
І діставать нові від Бога,
Коли не вистачить старих.

Зліва  направо: 1-й ряд –  Чемеринський, Олена Теліга, Улас Самчук;  2-й ряд 
– Михайло Михалевич, Омелян Коваль, Юрій Русов. Львів, літо 1941 р.
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Відкриття культурної спадщини Розумовських
Повномасштабне вторгнення ро-

сії принесло в Україну не лише біль, 
жах, руйнування та смерть, а й ста-
ло поштовхом до змін і водночас по-
тужним каталізатором для розвитку 
кожного з нас. Історики Національ-
ного заповідника «Гетьманська сто-
лиця», забезпечивши всі необхідні 
заходи для збереження  рухомих і 
нерухомих пам’яток, почали пошук 
і реалізацію не тільки нових форм 
своєї наукової роботи, а й більш ак-
тивно зосередилися на міжнарод-
ній співпраці із закордонними  му-
зеями, архівами, школами, універ-
ситетами та бібліотеками.

Родина гетьмана Кирила Розу-
мовського відіграла вагому роль у 
європейській історії, культурі та на-
уці. Ми впродовж тривалого часу 
вивчаємо життєвий шлях її пред-
ставників і змогли встановити, що 
діяльність багатьох з них була зо-
середжена в різних куточках нашої 
планети. Уже наприкінці березня, 
зосередившись на науковому пошу-
ку матеріалів про родину Розумов-
ських у міжнародних інституціях, 1 
квітня року нами був відправлений 
перший лист-запит у Страсбурзький 
університет, де студіювали гетьман 
Кирило Розумовський та його сини 
Олексій, Петро та Андрій.  

У процесі роботи над формуван-
ням запитів, ми усвідомлювали, що 
маємо не лише віднайти цінні ар-
тефакти, але і познайомити зару-
біжних колег з історією української 
державності, з історією Батурина та 
спонукати до зацікавленості Розу-
мовськими, тому кожне звернення 
містило інформацію про це. 

Наші пошуки були зосередже-
ні на виявленні матеріалів, доку-
ментів і експонатів,  пов’язаних з 
життям та діяльністю таких особис-
тостей: гетьмана Кирила Розумов-
ського; Андрія Кириловича Розу-
мовського, дипломата, організа-
тора Віденського конгресу, меце-
ната, який відіграв вагому роль у 
становленні музичного генія Л. Бет-

ховена; Григорія Кириловича Розу-
мовського, відомого у Європі вче-
ного-мінеролога, зоолога, натура-
ліста, засновника Лозаннського То-
вариства любителів фізичних наук 
та члена Шведської королівської 
академії наук, Академії наук Тури-
на, Баварської академії наук; Камі-
ла Львовича Розумовського, прав-
нука гетьмана, котрий відзначився 
меценатською діяльністю в культур-
ній і освітній сферах як на теренах 
сучасної Чехії, так і України. І саме 
він був ініціатором та благодійни-
ком  першої реставрації палацу Ки-
рила Розумовського в Батурині, де  
на початку ХХ ст. планував відкрити 
Музей української старовини.

На сьогодні нами підготовлено та 
надіслано 35 листів-запитів, пов'я-
заних із родиною Розумовських у 29 
інституцій майже у всі частини світу,  
найбільше  –  до країн Європи.

У деяких випадках, готуючи запи-
ти, ми були впевнені, але часто ке-

рувалися і науковими припущення-
ми. Як,  наприклад, з відкритих дже-
рел нам стало відомо, що в Сілезь-
кому музеї (Чехія) є ряд речей, які 
належали родині Розумовських. Ви-
рішивши писати до Будинку-музею 
Бетховена (Німеччина), ми лише 
припускали, що там можуть бути 
цінні для нас експонати. А звернув-
шись до Страсбурзького універси-
тету (Франція), ми робили сміливу 
спробу перевірити відомості про на-
вчання гетьмана та його дітей у цьо-
му закладі. 

Загалом усі підготовлені істори-
ками листи можна поділити на кіль-
ка напрямків: уточнення інформації 
про сторінки життя зазначених осіб; 
пошук архівних матеріалів; вияв-
лення речей, творів живопису, що 
перебували у їх власності або місти-
ли зображення членів гетьманської 
родини; проведення спільних захо-
дів (концертів, лекцій).

Значна частина адресатів вже 
відгукнулася і нині вони співпрацю-
ють з нами. Великою радістю стала 
перша відповідь, отримана 11 трав-
ня, від співробітників Австрійської 
національної бібліотеки, де були 
виявлені гравюри із зображенням 
братів Кирила й Олексія Розумов-
ських та Андрія Кириловича Розу-
мовського. На наш додатковий за-
пит Національному заповіднику 
«Гетьманська столиця» були надані 
якісні електронні копії зазначених 
портретів. 

Співробітники Сілезького Музею 
віднайшли у своїй колекції та пере-
дали нам фото експонатів, які нале-
жали Камілу Розумовському. Примі-
ром, зображення його замків Долні 
Животіце та Вікштейн, портрет дру-
жини Марії, зображення пам'ятної 
медалі сім'ї Розумовських з приво-
ду річниці шлюбу. У співпраці з між-
народними колегами з Віденського 
Музею, нами виявлені  зображення 
палацу Андрія Розумовського у Від-
ні. Британський музей надав нам 
фото візитівок Андрія та його дру-

жини Єлизавети (уродженої Тун-
Гогенштайн) зі своєї колекції. 

Віденський Музей планує додат-
ково представити дипломатичну ді-
яльність Андрія Розумовського у 
своїй експозиції, оскільки до цьо-
го часу особистість Андрія була ви-
світлена лише, як покровителя Бет-
ховена. Про ці наміри повідомила 
Ліза Ногглер, колега, яка підтримує 
з нами зв'язок: «Віденський Музей 
зараз перебудовується, а експо-
зиції повністю оновлюються. Після 
відкриття буде зосереджено ува-
гу на Віденському конгресі та його 
героях».  Важливо,  що колеги звер-
нули  більш глибоку увагу на сина 
гетьмана України. 

У ході співпраці колеги із зазна-
чених інституцій проявили повагу 
до України, зацікавленість до укра-
їнської історії, інтерес до нашого за-
кладу та видатних українських осо-
бистостей. Важливо, що вони вия-
вили готовність до співпраці у куль-
турній сфері в умовах війни. 

Ми були приємно  вражені  резуль-
татом міжнародної співпраці, адже  в 
зарубіжних інституціях були віднай-
дені невідомі нам раніше експонати, 
пов’язані з діяльністю Розумовських 
на теренах Європи. Нині ми здійсню-
ємо ґрунтовне вивчення та система-
тизацію отриманих відомостей про 
нововиявлені  речі з метою їх майбут-
нього представлення у палаці геть-
мана України Кирила Розумовського.

На цьому наукові пошуки не при-
пиняємо, адже усвідомили, що наші 
відкриття є лише верхівкою айсбер-
га. Впевнені, що робота україн-
ських науковців, підтримана євро-
пейськими науковими установами,  
неодмінно сприятиме поверненню 
української історії. 

Альона ГРАБОВЕЦЬ,
наукова співробітниця  

Національного історико-
культурного  заповідника 

«Гетьманська столиця»
Батурин

Андрій Карнабед, хранитель історії Чернігова

Часова перспектива дозволяє 
побачити те, чого не розгледіти у 
теперішньому. Це стосується і не-
пересічних особистостей. 14 жов-
тня  виповнилося 95 років особис-
тості, яка стала у нашому місті ле-
гендою ще за життя. 

В історію радянського Черні-
гова ім’я Андрія Антоновича уві-
йшло як символ спротиву. Він бо-
ровся проти знищення пам’яток 
історії та культури, якими такий 
багатий Чернігів. Він боровся 
проти бездумної радянської за-
будови, яка б знищила історич-
ний ландшафт міста. Він обурю-
вався непродуманому озеленен-
ню, особливо поблизу пам’яток 
архітектури, і багатьом іншим ре-
чам, які могли б, на його думку, 

затьмарити велич старовинного 
міста.

Усім серцем Андрій Антоно-
вич любив Чернігів, який став для 
нього рідним. Він знав це Місто, 
захищав його, а Місто надихало 
творчу, неспокійну натуру.

За професією Андрій Карнабед 
був архітектором і навіть певний 
час єдиним на всю Чернігівську 
область кандидатом архітектури. 
Початок його професійної діяль-
ності припав на роки після Другої 
світової війни, а особливо на кі-
нець 50-х років ХХ ст., коли Чер-
нігів почав перетворюватися на 
значний промисловий центр, з 
усіма наслідками радянської по-
літики. Для більшості людей у то-
дішній владі вся ота чернігівська 
старовина здавалася непотріб-
ною минувшиною. А. Карнабед 
був проти цього.

Звичайно, його як архітектора 
і містобудівельника турбувало, 
яким буде новітній Чернігів, якими 
мають бути площі та вулиці, яким 
чином розташувати житлові бага-
топоверхівки, щоб місто вигляда-
ло красивішим, а людям у ньому 
жилось зручно і затишно − всі ці 
турботи простежувалися в архі-
тектурних проектах та численних 
публікаціях молодого архітекто-
ра у місцевій пресі. Але особли-
вим клопотом Карнабеда стало 
органічне поєднання міської за-
будови другої половини ХХ ст. з 
пам’ятками старовинної архітек-
тури. Цим питанням була присвя-

чена і його кандидатська дисер-
тація. Задовго до захисту вчено-
го ступеня у черговій своїй статті 
він писав: «Пам’ятники архітекту-
ри Чернігова стали тими опорни-
ми пунктами, які значною мірою 
визначили характер планування 
як окремих вулиць, кварталів, так 
і всього міста».

Рефреном у публікаціях і висту-
пах звучали слова Андрія Антоно-
вича: «Чернігів − історичне місто». 
Він був не лише теоретиком, його 
слова пов’язувалися з реальними 
справами. У 1966 р. А. Карнабеда 
було обрано головою Чернігівської 
міської організації Українського то-
вариства охорони пам’яток історії 
та культури. У грудні того ж року 
його було обрано членом правлін-
ня Чернігівської обласної органі-
зації УТОПІК, а з 1967 р. – Голов-
ної ради Товариства. Практична 
діяльність Андрія Антоновича по 
збереженню пам’яток архітектури і 
культури вийшла на новий рівень, 
коли у 1967 р. було створено Чер-
нігівський державний архітектур-
но-історичний заповідник, співро-
бітником якого він став. Діяльність 
у заповіднику поєднала всі праг-
нення творчої особистості Карна-
беда, які знайшли відображення 
не лише в архітектурі, а й в архе-
ології, реставрації, краєзнавстві, у 
музейній та екскурсійній справах. 
Він став одним із фундаторів запо-
відника.

Робота, спрямована на збере-
ження пам’яток історії, культури, 

архітектури, не була легкою та 
викликала відповідний спротив 
владних структур, чиновників. З 
часом Карнабед нажив собі репу-
тацію непоступливої, прямоліній-
ної і незручної людини, яка, від-
стоюючи свої переконання, йти-
ме до кінця. Це яскраво проде-
монструвала історія із забудовою 
Лісковиці, коли міська влада зі-
бралася побудувати на території 
древнього чернігівського Подолу 
житловий масив з багатоповерхів-
ками. Архітектор-краєзнавець ви-
ступав на захист Лісковиці з кож-
ної трибуни, за найменшої мож-
ливості, закликав до активності 
таких, як сам, небайдужих жите-
лів Чернігова. Така самовідда-
на діяльність Карнабеда врешті-
решт увінчалася перемогою. Істо-
ричний ландшафт Чернігова було 
врятовано. Туристичне сьогоден-
ня Чернігова показало наскіль-
ки правий був Андрій Антонович. 
Місто залишилося одним із неба-
гатьох в Україні, де можна побачи-
ти збережений історико-культур-
ний міський ландшафт.

Бійцівська натура А. Карнабеда 
давалася взнаки до останку. Це 
зовсім не метафоричний вислів. 
29 березня 2005 року він висту-
пив як завжди гостро, емоційно на 
нараді з питань туризму, яку про-
водила  обласна державна адмі-
ністрація. Після виступу, коли Ан-
дрій Антонович зайняв своє міс-
це, присутні звернули увагу, що 
йому стало зле. Лікарі швидкої 

допомоги, яка приїхала за кіль-
ка хвилин, на жаль, констатували 
смерть.

Карнабед стояв біля витоків 
створення ЧДАІЗ та присвятив 
йому тридцять років своєї трудо-
вої діяльності. Сьогодні у Націо-
нальному архітектурно-історич-
ному заповіднику «Чернігів ста-
родавній» про Андрія Антонови-
ча нагадують фондові колекції, 
засновником яких він був, екс-
позиції, що про нього розпові-
дають. На пошану послідовного 
пам’яткоохоронця в 2013 р. було 
започатковано наукову конфе-
ренцію «Карнабідівські читання», 
яку кожні два роки проводить за-
повідник. За матеріалами конфе-
ренцій  випускається збірник нау-
кових праць. У свій час представ-
никами Чернігівської міської ор-
ганізації Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культу-
ри було запропоновано встанови-
ти меморіальну дошку на будин-
ку, де жив Андрій Антонович, а та-
кож назвати вулицю Чернігова на 
його честь, присвоїти йому зван-
ня «Почесний громадянин Черні-
гова». Сумно визнавати, що час-
тина цих пропозицій досі залиша-
ється нереалізованою.

Алла ГАРКУША, 
завідувачка науково-

просвітницького відділу 
Національного архітектур-
но-історичного заповідника 

«Чернігів стародавній»

Досвід міжнародної співпраці в умовах війни

Андрій Розумовський. Гравюра. 
Невідомий художник. Перша 
половина ХІХ ст. Виявлено 

істориками заповідника «Гетьман-
ська столиця» у Австрійській 

національній бібліотеці

Палац князя Розумовського. Малюнок олівцем. 
Художник Балтазар Віганд. 1818 р. Виявлено істориками заповідника 

«Гетьманська столиця» у Віденському Музеї.
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Понад місяць, з першого дня війни, 
24 лютого, і до кінця березня, Черні-
гів був у блокаді, піддавався щоден-
ним обстрілам і бомбардуванням, на 
околицях йшли бої з російським агре-
сорами. Частина області була тимча-
сово окупована. Лише коли на кінець 
березня агресори були викинуті з 
Чернігівщини, місто і область почали 
відновлення нормального життя. По-
волі, нелегко і непросто, адже війною 
було завдано величезних руйнувань, 
збитків. У Чернігові було знище-
но або пошкоджено чимало житла, і 
багатоповерхівки, й індивідуальний 
сектор, найперше на околицях. Зна-
чних руйнувань і пошкоджень зазна-
ла інфраструктура, насамперед кому-
нальні мережі – газові, електричні, 
водогін і каналізація. 

Крім іншого, постраждали і закла-
ди культури, розміщені в основному 
в центрі міста. Вороги обстрілювали 
чи бомбили або наугад, або прагну-
ли знищити адміністративні будівлі, а 
натомість «прилітало» в розташовані 
неподалік інші заклади. 

Основні заклади культури біда 
оминула. Цілі найдавніші з них, які 
вже є пам`ятками історії та культури, 
яким іде друге століття, – обласна фі-
лармонія, Молодіжний театр. Вцілів 
на центральній площі обласний театр 
ім. Т. Шевченка, вже теж історична 
будівля, якій понад пів століття. 

Натомість дуже постраждали бі-
бліотеки, причому, головні. Обласна 
бібліотека для юнацтва, що поруч зі 
стадіоном, взагалі розбита прямим 
попаданням авіабомби. Як, до речі, і 
сам стадіон – розбомблений, такий, 
що не підлягає відновленню. Буде 
споруджено новий. 

А бібліотеку вирішено відновити, 
адже це красива старовинна будівля, 
якій іде друге століття, пам'ятка істо-
рії та архітектури. Там свого часу був 
Музей старожитностей Сіверсько-
го краю. Але руйнування значні, хоч 
ти бери, як дехто пропонує, та й роз-
бирай будівлю по камінчику, а потім 
складай наново. Книги, обладнання,  
які вціліли, вже вивезено. Питання, 
коли почнеться відновлення будинку? 

Звичайно, у нашого міста зараз 
незліченні проблеми по загоюван-
ню ран війни. Те ж житло, і це на-
самперед, також згадані комуніка-
ції, виробничі об`єкти, які теж по-
страждали. Але паралельно треба 
відновлювати і заклади культури. 
Адже російські дикуни, які хвалять-
ся своєю великою культурою, хоч це 
вже в історії і та культура великою 
мірою створювалася іншими наро-
дами, в тому числі нашим, нині пока-
зали себе просто як варвари. Закла-
ди культури на окупованих територі-
ях росіяни не прости нищили, а ще й 
грабували. 

Та ближче до наших справ, тих же 
бібліотек. Постраждали і дві головні 
наші бібліотеки. Обласна універсаль-
на наукова імені В. Короленка, а та-
кож Центральна міська ім. М. Коцю-
бинського, яка також є централлю 
міської бібліотечної системи, що охо-
плює кільканадцять закладів по місту. 

Обласна бібліотека постражда-
ла під час артилерійських обстрілів. 

Верхній поверх цього красивого іс-
торичного будинку, що в самому цен-
трі міста, зазнав значних руйнувань: 
сама будівля, обладнання закладу, 
книжковий фонд. 

Щодо бібліотеки ім. Коцюбинсько-
го, що теж у центрі міста. За якісь 15 
метрів від будівлі, у дворі, вибухнула 
велика авіаційна бомба. Це букваль-
но за три дні після початку війни. Ви-
бухнула між бібліотекою і дитячою сто-
матологічною поліклінікою, яка теж на 
такій же відстані від вибуху. В поліклі-
ніці розбило дах, значні пошкодження 
всередині, знищено недешеве медич-
не обладнання. Заклад зараз тут не 
працює, перенесено в інші місце. 

Міській бібліотеці вибух теж завдав 
великих руйнувань, такою потужною 
була бомба і такою сильною вибу-
хова хвиля. Саме ця хвиля пройшла 
вздовж всього приміщення. Трішки 
«географії». Цей двоповерховий бу-
динок стоїть вздовж вулиці, донедав-

на Кирпоноса, нині перейменованої 
на Княжу. З неї і парадний вхід. Якщо 
дивитися на нього, то вибух був у дво-
рі зліва. Вибухова хвиля пройшла по 
обох поверхах, пошкодила стіни, пе-
регородки, вибила частину дверей 
і багато вікон. Причому, такою була 
сила вибуху, висадило вікна не лише 
з торцевої стіни, з боку вибуху, а на-
віть зі стіни, що дивиться на вулицю 
Княжу. Звичайно ж, всередині побило 
все, що можна: сходи. меблі, стелажі, 
постраждав книжковий фонд. 

Одна з найтяжчих руйнацій – вибу-
хом розбито дах з того боку, де впала 
бомба. Під ним, на другому поверсі, 
– великий, головний читальний зал 
бібліотеки. Можете уявити, до чого 
це призвело в перші дні і тижні піс-
ля трагедії, наприкінці зими і початку 
весни. Другий поверх бібліотеки ава-
рійний, не працює. 

І не менша біда – пошкоджено сис-
тему опалення. Вона потребує сер-
йозного відновлення. 

Вже у квітні працівники бібліоте-
ки вийшли на роботу, ті з них, які не 
стали біженцями, за кордон чи по 
Україні (а в березні з міста вирвали-
ся, попри блокаду, мало не половина 
мешканців). Але в перші тижні робо-
та зводилася до розчищання зава-
лів у приміщенні, на яке всередині, 
за словами самих працівників, було 
страшно глянути.

Тим не менше, вже в середині трав-
ня бібліотека відновила обслугову-
вання читачів. Імпровізований абоне-

мент книговидачі перенесено з дру-
гого поверху на перший, у коворкінг, 
який чудом майже не постраждав. Це 
великий зал при вході в бібліотеку. І 
загалом створення такого коворкінгу, 
як центру для проведення різних захо-
дів, спілкування, з гарним ремонтом, 
новим обладнанням, – це був один з 
численних проєктів, здійснених біблі-
отекою в попередні три роки.

Але що ж далі? На порозі зима. Бу-
динок, особливо другий поверх, за 
суттю, аварійний, принаймні, потре-
бує дуже серйозного відновлення. І 
на порозі зими поки що без діючого 
опалення. 

Тепер невеликий відступ. В інтер-
нет-газеті «Українська правда» днями 
з'явилася цікава замітка. Зазначу, 
що саме видання резонно вважають 
чи не найбільш авторитетною і потуж-
ною інтернет-газетою країни. Ство-
рив УП у 2000 році Георгій Гонгадзе. 
Однак, ця публікація, в структурному 
підрозділі «Української правди» – УП 
Життя, викликає ряд запитань. Даю її 
повністю. 

Окупанти зруйнували Чернігівську 
центральну бібліотеку: Мінкульт 
збирає кошти на відновлення

У Чернігові окупанти пошкодили 
центральну бібліотеку імені М. М. Ко-
цюбинського. Через це будівля бібліо-
теки потребує реставрації, повідоми-
ли на Facebook-сторінці Міністерства 
культури та інформаційної політики.

Окупанти влучили у бібліотеку ще 
27 лютого під час авіабомбардуван-
ня Чернігова.

Через це у будівлі пошкоджено дах, 
стіни, відсутні вікна, вибито внутрішні 
перегородки та двері.

Також наслідком руйнування ста-
ло знищення системи опалення, че-
рез пошкодження втрачено і частину 
фондів бібліотеки.

«Для реставрації будівлі, ремонту 
даху, стін, заміни автентичних вікон та 
дверей необхідно понад 4,5 мільйона 
гривень», – йдеться в повідомленні.

Мінкульт запустив платформу збо-
ру коштів допомоги для відновлен-
ня та реставрації Чернігівської цен-
тральної бібліотеки імені М. М. Коцю-
бинського. Долучитись можна за по-
силанням.

Михайло Загородній,
журналіст УП Життя.

26 жовтня 2022

Перше, що здивувало, – така авто-
ритетна газета наплутала з ілюстра-
цією, дала фото не бібліотеки ім. Ко-
цюбинського, а бібліотеки ім. Коро-

ленка. Ось воно, перше фото. Друге 
фото – одна з картин руйнації дійсно 
в міській бібліотеці. Додам, для ілю-
стрування, і третє фото – розбомбле-
на обласна бібліотека для юнацтва. 

Як могла газета допустити такий 
очевидний «прокол»? 

Але буває. Натомість виникають 
інші запитання, і вони вже до облас-
ної і міської влади. 

Перше: звідки в замітці взялася 
така сума для відновлення міської бі-
бліотеки – 4,5 мільйона гривень? Ро-
боти дійсно тут немало,  але чи не за-
вищена ця сума?

Друге: чи дійсно Міністерство так 
уже взялося за фінансування цих ро-
біт? Держава, звичайно, виділяє зна-
чні кошти постраждалим регіонам, ось 
і на нашу область вже виділено майже 
пів мільярда гривень, будуть і ще ко-
шти. Але яку долю фінансування виді-
лить місто, при всіх його невідкладних 
потребах? Все ж, ідеться про віднов-
лення міського комунального закладу? 

Чи буде також якесь фінансування 
від закордонних спонсорів? Скажімо, 
від тої ж Франції, повноважна делега-
ція якої недавно була в Чернігові і з 
якою місто уклало угоду про партнер-
ство. Цілком можливо, що Франція, 
одна з провідних держав у світовій 
культурі, захоче допомогти не «зага-
лом» місту, а саме сфері культури. Дня-
ми з візитом в Україні був президент 
Німеччини Штайнмайєр. Побував і на 
Чернігівщині. А наш президент Зелен-
ський попросив гостя допомогти саме 
Чернігівщині. Можливо, допоможуть і 
ще деякі країни. Так, в інтернеті про-
йшла інформація, що готові допомог-
ти нашим закладам культури Польща і 
Литва. То ж чи очікується таке цільове 
фінансування саме на культуру від за-
рубіжних спонсорів?

До речі,  щодо потреби у коштах. 
Чи зроблено за ці пів року міською 
владою належний аналіз руйнування 
міської бібліотеки, відтак фінансових 
потреб на її відновлення? Те ж саме 
стосується і двох згаданих поруй-
нованих обласних бібліотек, але то 
вже власність і компетенція обласної 
влади. Ми зараз говоримо про місто.

Звичайно, навіть на рівні експер-
тиз, проєктів, тобто ще до самих ро-
біт (хоч можна вважати це і початком 
робіт), наші відповідні служби звикли 
дерти добрі гроші із замовників за ці 
послуги. Але все ж, чи зроблено та-
кий аналіз, а не просто – там треба 
підштукатурити, тут вставити вікно. 
Знову запитання до міської ради.

Що маємо зараз, на порозі зими? 
Дві найбільш нагальні проблеми: від-
новити опалення і вставити вікна, ве-
ликі, не дешеві. Власне, спершу вікна, 
бо як вмикати опалення у великій бу-
дівлі, де замість вікон – натягнута 
плівка. Минув вересень,  минув жов-
тень, йде листопад. Що далі? Бібліоте-
ці реально «світить» зимівля без опа-
лення. Зайве й говорити, як тут буде 
працівникам і відвідувачам. Але така 
зимівля «добиватиме» книги, а фонд і 
так пошкоджений вибухом. Адже пів 
року замерзання книг, потім пів року 
відтавання в теплу пору – це біда для 
книг, це вогкість, грибок і псування 
друкованих видань.

Запитання, запитання… Що скаже 
міська рада? Чи нема чого?

Петро АНТОНЕНКО

Історія з географією і бібліотеками

Обласна бібліотека для юнацтва

Міська бібліотека ім. Коцюбинського

Обласна бібліотека ім. Короленка

Чернігівська обласна універ-
сальна наукова бібліотека ім. 
В. Короленка видала щорічний 
календар «Знаменні і пам’ятні 
дати Чернігівської області» – на 
2022 рік. Укладачі: Л. В. Студьо-
нова, І. Я. Каганова, О. В. Доро-
хова. Відп. за вип: І. М. Аліфе-
ренко. Друкуємо  листопадову  
частину календаря.

9 – в м. Борзна народив-
ся Анатоль Андрійович Олійник 
(1902 – 1936), поет доби Роз-
стріляного відродження. У листо-
паді 1929 р. був заарештований 
за звинуваченням у так званій 
справі Спілки визволення Укра-
їни, сфабрикованій ДПУ. Уника-
ючи репресій, їде працювати в 
Каракалпакію. Повертаючись в 
Україну, захворів і помер. Похо-
ваний у Борзні.

15 – в м. Остер народилася  
Лариса Іванівна Корінь (1952), 
член Національної спілки худож-
ників України, авторка україн-
ських ювілейних і пам’ятних мо-
нет, поштових марок.

19 – в с. Атюша Коропського 
району народилася Раїса Мико-
лаївна Борщ (1952), заслужена 
артистка України, художня керів-
ниця капели бандуристів ім. О. 
Вересая Чернігівського філар-
монійного центру. 

20 – в Ніжині народився Геор-
гій (Григорій) Кониський (1717 – 
1795), письменник, церковний і 
культурний діяч.

22 – народився Петро Григо-
рович Зуб (1932 – 2007), поет і 
прозаїк, заслужений працівник 
культури, лауреат премій імені 
М. Коцюбинського та В. Полеви-
ка. Жив у Чернігові. 

ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ 
2022 РОКУ

1030 років тому (992) запро-
ваджено в Чернігові єпископ-
ську кафедру.

930 років (1092) з часу першої 
літописної згадки про м. Прилу-
ки. 

350 років тому (1672) розпо-
чалося гетьманування Івана Са-
мойловича (резиденція – Бату-
рин, відтоді на кілька десятиліть 
гетьманська столиця України).

320 років тому (1702) укра-
їнський письменник, філософ 
і церковно-політичний діяч С. 
Явор ський заснував у Ніжині 
Благовіщенський чоловічий мо-
настир.

280 років тому (1742) складе-
но Лизогубівський літопис.

155 років тому народився Кос-
тянтин Тимофійович Карпин-
ський (1867 – 1947), настоя-
тель Георгіївської церкви (1901 
– 1908) у с. Рудка Чернігівського 
району, історик, краєзнавець, бі-
бліограф, археолог.

135 років тому в м. Остер на-
родився Дмитро Панасович Боч-
ков (1887 – 1982) – український 
бібліограф, краєзнавець, випус-
кник Чернігівської духовної семі-
нарії. 

125 років тому (1897) відкрито 
кінематограф у Чернігові.
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Українське кіно

Невідомий Максим Рильський
Іван Багряний (1907 – 1963) — видат-

ний український письменник, політич-
ний і громадський діяч, зазнав сталін-
ських репресій у 1930-ті роки. Напри-
кінці війни  змушений був емігрувати з 
СРСР. У ФРН були написані романи «Сад 
Гетсиманський», «Огненне коло», «Тигро-
лови», численні поезії, п’єси, оповідан-
ня. Також він був цікавим поетом. Зна-
йомимо з добіркою його віршів.

Фільми та серіали, які варто переглянути кожній українській 
родині. Щоб  знати, зрозуміти, пам'ятати, щоб ніколи не забу-
ти своєї історії. Рік виходу фільмів. 

Іван БАГРЯНИЙ

РІДНА МОВА

Мово  рідна! Колискова
Материнська ніжна мово!
Мово сили й простоти, —
Гей, яка ж прекрасна Ти!

Перше слово — крик любови,
Сміх і радість немовляти —
Неповторне слово «М а т и» –
Про життя найперше слово…

Друге слово – гімн величний,
Грім звитяг і клекіт орлій, –
Звук «В і т ч и з н и» неповторний
І простий, і предковічний…

Ну, а третє слово – «М и л а» – 
Буря крози, пісня рвійна
І така, як пах любистку,
І така, як мрійка мрійна…

Перейшов усі світи я –
Є прекрасних мов багато,
Але п е р ш о ю, як Мати,
Серед мов одна лиш ти є.

Ти велична і проста.
Ти стара і вічно нова.
Ти могутня, р і д н а  м о в о
Мово  –  пісня колискова.
Мова  – 
          матері уста.

    Хабаровськ, 1937

ТУМАН

Щоб оцей туман та сніги поїв.
Цей важкий туман, нерозгаданий.
Впав на груди піль, на печаль гаїв,
Впав на тихий сад, на обкрадений.

Срібні блиски рос, передзвони кос
В далині глухій увижаються,
Ластів’ячий крик і дівочий сміх.
І степи в шовках — у ногавицях!..

Гей, нема, нема. 
Тут страшна зима. —

Мла, відчай і сон над оселями.
Понад садом — крук, 

понад степом — свист
І собачий брех понад селами.

Ні шовкових рос. Ні пісень нема.
Лиш одні сніги та липкий туман.
Впав на груди піль, на печаль гаїв…
Щоб оцей туман та сніги поїв.

1946

ДІВЧИНІ

В час вечірній, час печальний
Я Тебе чекаю в храм мій –
У кімнаті сонця сальви
І махорки тиміям…

Ти прийди, моя далека,
Через хащі вечорові, –
Обернись хоч в тінь лелеки
І розправ крилаті брови,

Підніми очей зіниці,
Підведи до сонця профіль…
Ну, чого кричать так птиці,
На хрести чіпляють строфи!?

Над Собором, як на релі,
Звуть вони Тебе юрбою, –
Архітектора Растреллі
Посилають за Тобою.

Посилають…
                Голуб сизий –
Голуб сизий тихо тужить…
У кімнаті сонця ризи,
І Любов Надію кружить.

Сонця ризи…
                – Сонце, сальви!
Сонце, танок!! – Ти прийшла!
Розмальована, як мальва, –
Квіти, золото і шлак…

На плече коса, – ой, леле! –
Смуток сходить над бровою…
І Растреллі, і Растреллі
Йде, мов джура, за Тобою.

Ти усіх отак манила,
Неприречена нікому, –
У стрічках од скоростріла
І в диму пороховому.

Нецілована, незнана,
Недоклична – й все кохана,
Полум’яна й все похмура…
Вірний кінь слідом, як джура.

Мить прийшла, і мить відплила
Провела лиш тінь знайому:
…У стрічках од скоростріла…
…І в диму пороховому…

Пропливла на сизім тлі
Й знову канула в імлі.
...
Вибухає ніч громами,
І земля дрижить у дзвоні.
За любов ми йшли фронтами,
Серце кинувши під коні.

Гомін… Буря… Коні… Тіні…
Передзвони. Перегули…
В далині розбитій, синій,
Там ми молодість забули.

Розімчали коні серце,
Рознесли його степами,
Аж під хмари в буйнім герці
Стала молодість стовпами.

Коні… Тіні… Передзвони.
Перегуки. Канонада…
Хтось підкови срібні ронить.
Погасає…
Тоне…
Пада…

Догорає, догорає
Синій вечір десь за краєм.

Обернулась, не сказала
І не сказана пропала.
І немає…

Поховав в далекій рудні.
Придавили зір повіки.
Діти буднів, діти буднів
Розвіталися навіки.

За любов у громі криці
Загубивсь твій ніжний профіль…
Ну, чого кричать так птиці,
На хрести чіпляють строфи!?

Путь далека. Путь нелегка.
Непроглядна. Недоклична.
Загубилась тінь лелеки…
Беатріче…Беатріче!..

В час вечірній, час печальний
Я Тебе чекаю в храм мій. –
У кімнаті сонця сальви
І махорки тиміям…

                               1925

Видатні 
композитори світу

Кожен із цих видатних компози-
торів писав музику для фортепіано, 
флейти, труби чи скрипки, або для 
кількох з цих інструментів. Це період 
бароко (приблизно 1600–1750), кла-
сичного (приблизно 1750–1820), ро-
мантичного (приблизно 1820–1900), 
а також новітнього стилів XX століття. 

Періоду бароко притаманна вишу-
кана, розкішна музика, з новими ви-
дами вокального мистецтва. У кла-
сичному стилі наголос робився на 
рівновазі та витонченості різних час-
тин музичного твору. В період роман-
тизму композитори вважали, що му-
зика має бути образною та емоцій-
ною. XX століття привнесло чимало 
нового, приміром, нові ідеї про гар-
монію та легку музику, зокрема, джаз.

Вільям Берд (1543–1623). Англій-
ський композитор, який уславився 
своєю церковною музикою, один з 
перших творців музики для клавіш-
них. Період Відродження (XV– XVII 
віки) започаткував велику добу музи-
ки для клавішних. Берд складав тво-
ри для вірджинела – струнного кла-
вішного інструмента на кшталт кла-
весина.

Йоганн Себастьян Бах (1685–
1750). Найвидатніший німецький 
ком  позитор періоду бароко. Крім то-
го він був хормейстером і блискучим 
ор ганістом. Писав сонати, сюїти, кан-
тати й інші оркестрові твори для ба-
гатьох музичних інструментів. Осо-
бливо знамениті його фуги. Писав 
музику для органа, зокрема хорали, 
в основі яких – старі німецькі гімни.

Людвіг ван Бетховен (1770–
1827). Видатиний німецький компози-
тор, революціонер у музиці. Створив 
багато концертів та сонат для форте-
піано. У тридцять років почав втрача-
ти слух і цілу низку найвизначніших 
творів написав уже глухим.  Віртуозні 
скрипкові концерти зробилися вель-
ми популярною музичною формою. 
Написав і знамениті симфонії. 

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 
– 1791). Видатний австрійський ком-
позитор. Створив близько 20 опер, 50 
симфоній і величезну кількість інших 
творів.

Фридерик Шопен (1810–1849). 
Видатний польський композитор, та-
кож і блискучий піаніст. Відкрив но-
вий, поетичний характер нового фор-
тепіано XIX ст.

Максим Березовський (1745–
1777). Український композитор. Тво-
рець нового типу хорового концерту.

Бела Барток (1881–1945). Угор-
ський композитор, що створив націо-
нальний стиль, в основі якого  угор-
ська народна та циганська музика 
його рідної країни, що помітно в його 
скрипкових творах.

Гектор Берліоз (1803 – 1869). 
Французький композитор. Його 
скрип  ковий концерт у пам’ять юної 
дівчини починається з гри на чоти-
рьох відкритих струнах.

Дмитро Бортнянський (1751–
1825). Український композитор. Май-
стер хорової музики, в тому числі на-
писав видатні духовні твори.

Йоганнес Брамс (1833–1897). Ні-
мецький композитор, якого вважали 
провідним автором романтичних сим-
фоній, концертів і камерних творів.

Клод Дебуссі (1862–1918). Фран-
цузький піаніст і композитор. У XIX ст. 
рояль уже мав чудовий звук і клавіа-
туру, чим надихнув Дебюссі. 

Фредерік Деліус (1862–1934). Ан-
глійський композитор, який уславив-
ся своїми розкішними гармонічними 
вибудовами й романтичними твора-
ми.

Антонін Дворжак (1841–1904). 
Чеський композитор, автор барвис-
тих, виразних симфоній, концертів і 
камерних творів, що відображають 
національний характер чеської му-
зики.

Бенджамін Бріттен (1913–1976). 
Багатогранний англійський компози-
тор, який писав твори для конкрет-
них виконавців, для любителів і для 
дітей.

Джордж Гершвін (1898–1937). 
Американський композитор і піаніст, 
автор популярної та симфонічної 
музики, в якій широко використову-
вав мелодії джазу й негритянського 
фольклору.

Із циклу «Спогадай мене»

Юхим Мартич: 
В які гри він грав? Якими цікавився? 

«Пороків багатьох не міг я обминути 
і тисячі спокус за вік свій перейшов., 
проте уник-таки картярської отрути і 
легко пристрасті азарту поборов», пи-
сав Рильський.

Молодість минала під стукіт крокет-
них молотків – тоді це була дуже попу-
лярна гра, під посвистування ковзанів, 
що виробляли хитрі кола на кризі.

До футболу був байдужим. А от те-
ніс дуже подобався йому естетичніс-
тю своїх правил, гнучкою легкістю його 
майстрів.

Плавав він дуже добре. Дивував 
тим, як довго міг плисти на спині і в той 
же час курити цигарку.

В одній із «Вечірніх розмов» зау-
важив: «не всім дано добре грати в 
шахи…» Він сам належав до тих, кому 
«не дано». Залюбки читав повідом-
лення про турніри шахістів, знав по-
дробиці біографій Альохіна, Капаблан-
ки, Ласкера, Ботвинника та інших…

Терень Масенко: 
– Чому ви переселилися з Ірпеня 

у Голосіївський ліс? –  запитую якось 
Максима Тадейовича, 

– І тепер скучаю за ним. Не покинув 
би, та зіпсували річку Ірпінь. Почали 
розчищати, створювати гучну Ірпінську 
заплаву… річка пересохла. 
На одній сесії головний вину-
ватець тієї справи радив мо-
сквичам вивчати досвід на-
шої заплави… Я не витерпів, 
кажу: «Капусти там ще нема, 
а Ірпеня вже нема».

Сергій Воскрекасенко: 
Якось Андрій Малишко 

розповів, що в нього на рибо-
ловлі, коли він трохи здрім-
нув, хтось стягнув спінінга. 
Максим Тадейович, усміхаю-
чись, пожартував: «Та то, ма-

буть земляки ваші з Обухова (а риба-
лив Малишко на Дніпрі поблизу Плю-
тів), і не «стягнули», а просто взяли на 
спогад про свого земляка, «велико-
го Малишка». Згодом, цей каламбур 
М. Рильського («великий Малишко») 
став дуже популярний у письменниць-
кому середовищі.

Дмитро Гнатюк:
Для мене було відкриттям, що Риль-

ський, видатний поет, учений, громад-
ський діяч, одночасно великий зна-
вець музики й особливо української 
народної пісні. Хоч у Максима Тадейо-
вича не було співацького голосу, наспі-
вував він з великим почуттям і, голо-
вне – з тонкою інтерпретацією. Ті піс-
ні, які я давно знав, виріс із ними, роз-
кривалися для мене зовсім в іншому 
світлі після того, як Максим Тадейович 
проспіває якусь із них або розповість 
про неї.

На одному з концертів я проспівав 
козацьку думу «Віє вітер, віє буйний». 
Максим Тадейович, схвильований, 
зайшов за куліси, з великою сердеч-
ністю подякував мені за пісню і тут же 
зауважив: «Ви, Дмитре, співали тільки 
три куплети, а їх є ще три». І тут же по-
чав співати те, що не доспівав я. Після 
цього він назвав ще з десяток козаць-
ких дум, про які я й не чув….

На фото – в колі друзів, мистецької еліти 
тих років: Наталія Ужвій, Зоя Гайдай, на 
другому плані Дмитро Гнатюк з дружиною

1967: Тіні забутих предків. 
1971: Білий птах з чорною озна-

кою. Захар Беркут. 
1979: Вавилон ХХ.
1986: Дім батька твого. 
1991: Голод 33. Із житія Остапа Ви-

шні. 
1992: Вінчання зі смертю. Вишневі 

ночі. Голос трави. 
1993: Фучжоу. Гетьманські клейно-

ди. Кайдашева сім'я. Сад Гетсиман-
ський. 

1994: Тигролови. Дорога на Січ.
1995: Осіннє вбивство в Мюнхені. 

Страчені світанки. Москаль-чарівник. 
2000: Нескорений. 
2003: Один в полі воїн. 
2004: Залізна сотня. 
2006: Собор на крові. 
2011: Той, хто пройшов крізь вогонь.
2013:  Код нації. Іван Сила. Хайта-

мара. 
2014: Поводир. 
2016: Століття Якова. Жива. 
2017: Червоний. Кіборги. Мама. 

Чужа молитва. 

2018: Чорний козак  Спадок нації. 
Позивний «Бандерас». Легенда Кар-
пат.  

2019: Чорний ворон. Крути 1918. 
Захар Беркут. Черкаси. Соловей спі-
ває. Заборонений. Ціна правди. До-
дому. 

Іловайськ. Тарас. Повернення. 
2020: Толока. Мати апостолів. Гір-

кі жнива. Пекельна хоругва. І будуть 
лю ди. Добровольці Божої Чоти. Наші 
Котики. Рутенія. Доброволець. 

2021: Сага. 
2022: Снайпер. Білий ворон.

Будинок «Слово». Роман довжи-
ною в життя

Чорнобиль
Чорнобиль. Втрачені стрічки…
Серіали для сімейного перегляду:
Гвардія (2015), 
Гвардія-2 (2017)
Спіймати Кайдаша (2020).

Джерело: 
Українська діаспора світу

«Вавилон ХХ» 
– один з найзна-
менитіших укра-
їнських філь мів. 
Знятий у 1979 
році на київській 
кіностудії ім. О. 
Довженка,  за ро-
маном Василя 
Земляка «Лебе-
дина зграя». Ше-
девр Івана Ми-
колайчука. Він 
– режисер-по-
становник, спів-
автор сценарію, 
разом з Василем 
Земляком, ав-

тор музичного оформлення. І виконавець головної ролі – сільського філосо-
фа Фабіана (на фото). В ролі Мальви – Любов Поліщук. 

У фільмі також знімалася ціла когорта чудових акторів:  Анатолій Хос-
тікоєв, Лесь Сердюк, Іван Гаврилюк, Ярослав Гаврилюк, Таїсія Литвиненко, 
Борислав Брондуков, Віталій Розстальний, Дмитро Миргородський, Кос-
тянтин Степанков,  Ольга Матешко.
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Там ніколи не звертали уваги на 
попередню освіту, бо австрійським 
кадровим офіцерам це загалом 
зайве. Військовий ідеал вбачали 
лишень у грі в солдатиків. Освіта 
облагороджує душу, а це в армії 
зараз нікому не потрібне. Чим 
офіцери грубіші, тим краще. 

Молодші офіцери й пити порядно 
не вміють. Ще нема півночі, а вже 
за столом, як бачите, п'ятеро п'яних. 
Були часи, коли ми по два дні 
висиджували, й що більше пили, то 
більше були тверезі, хоч безперер-
вно наливалися пивом, вином, лі-
керами. Нема тепер уже того вій-
ськового духу. 

Але й шахрайство на світі мусить 
бути… Якби люди бажали добра 
кожному своєму ближньому, то 
незабаром усі б між собою пере-
гризлися.

Як було, так було, все ж таки якось 
було, ще ніколи так не було, щоб 
якось не було. 

Якби кожен був розумний, то на 
світі було б стільки розуму, що кожна 
друга людина збовдуріла б.

– Як гадаєте, Швейку, ця війна ще 
довго триватиме?

– П'ятнадцять років. Це очевид-
но, бо вже одного разу була Трид-
цятилітня війна, але тепер ми вдвічі 
мудріші, ніж раніше, отже, тридцять 
поділити на два – буде п'ятнадцять.

– Надалі  більше зважайте на того, 
з ким купаєтесь. У воді кожний голий 
скидається на депутата, коли він 
навіть убивця. 

У божевільні кожен міг говорити 
все, що спаде йому на думку, немов 
у парламенті.

– Наші справи – гірше нікуди, – 
почав він втішати.

Коли тут короля били тузом, далеко 
на фронті королі били один одного 
своїми підданими.

– Не уявляю собі, – сказав Швейк, 
– щоб невинного засудили до десяти 
років. Щоправда, одного разу невин-
ного засудили до п'яти років – таке я 
чув, але на десять – це вже, мабуть, 
забагато!

Біда, коли людина раптом візь-
меться філософствувати – це завжди 
пахне білою гарячкою.

Я людина дуже терпляча, можу 
вислухати й чужі думки.

Від стін поліцейського управління 
віяло духом чужої для народу влади.

– Вам треба до вбиральні? – 
люб'яз но спитав Швейка вахмістр. – 
Чи не криється в цьому щось більше? 

– Абсолютно вірно. Мені треба «по 
великому», пане вахмістр, – відповів 
Швейк.

Кожен може помилитися, а якщо 
про щось дуже довго розмірковувати, 
то вже напевно помилишся.

Швейк зауважив, що в шинку він 
ніколи про політику не говорить, та 
взагалі вся політика – заняття для 
дітей молодшого віку.

В атмосфері продажного кохання, 
нікотину та алкоголю незримо лунав 
старий девіз: «Після нас – хоч потоп».

Генерал приділяв туалетам стіль-
ки уваги, ніби від них залежала 
перемога Австро-Угорської монархії.

– Хто з вас помер, нехай з'явиться 
протягом трьох днів у штаб корпусу, 
щоб його труп був окроплений святою 
водою.

– Влізти-то зуміє кожен, але 
вилізти – в цьому і полягає справжнє 
військове мистецтво. Коли людина 
куди-небудь лізе, вона повинна 
знати, що довкола відбувається, щоб 
не сісти в калюжу, названу ката-
строфою.

Все ж таки треба визнати:  не всі 
люди такі мерзотники, як про них 
можна подумати.

У мене, як-то кажуть, дуже роз-
винений талант до спо сте ре ження, 
але тільки коли вже пізно і коли 
неприємність вже сталася.

– Дали йому десять років, тиждень 
тому. 

 – Ну, бачите, – сказав Швейк. – 
Значить, сім днів уже  відсидів.

– Швейк, ви  вірите в кінець світу?
– Насамперед, я маю побачити 

цей кінець. Але принаймні завтра 
його ще не буде, – недбало кинув 
Швейк.

– А ви могли б обчислити діаметр 
земної кулі?

– Вибачаюсь, не зміг би, – сказав 
Швейк. – Але мені теж хочеться, 
панове, задати вам одну загадку. 
Стоїть чотириповерховий будинок, 
на кожному поверсі по вісім вікон, 
на даху – два слухові вікна та дві 
труби, на кожному поверсі по два 
квартиранти. А тепер скажіть, па-
нове, якого року померла у швей-
цара бабуся?

 – Іти під конвоєм поліцейського 
– це важкий момент у житті кожної 
людини.

А добрі, невинні очі Швейка 
продовжували сяяти м'якою теп-
лотою, що свідчила про повну 
душевну рівновагу: «Все гаразд, і 
нічого не трапилося, а якщо що й 

трапилося, то й це гаразд, бо завжди 
щось трапляється».

Військово-юридичний апарат був 
чудовий. Такий судовий апарат має 
кожна держава, яка стоїть перед 
загальним політичним, економічним і 
моральним крахом. ореол колишньої 
могутності та слави оберігався су-
дами, поліцією, жандармерією та 
продажною зграєю донощиків. У 
кожній військовій частині Австрія 
мала шпигунів, які доносили на 
своїх товаришів, з якими спали 
на одних нарах і в поході ділили 
шматок хліба.

Його дурість була настільки 
сліпучою, що були всі підстави спо-
діватися – через кілька десятиліть 
він потрапить до Терезіанської вій-
ськової академії чи військового 
міністерства.

Після вакханалій та оргій завжди 
приходить моральне похмілля.

– Чи не можу я допомогти вам 
рахувати? – сказав Швейк. – Я 
розбираюся в цих справах. Якось 
я за одну ніч побував у двадцяти 
восьми місцях, але, до моєї честі будь 
сказано, ніде більше трьох кухлів 
пива не пив.

У школі їм не читали лекцій про 
те, як у таких випадках нижчий 
офіцерський чин повинен поводитися 
по відношенню до старшого, чи має 
він, недоспорожнившись, виле ті-
ти з вбиральні, однією рукою при-
тримуючи штани, а другою віддаючи 
честь?

Людина часто потрапляє у таке 
становище, коли їй залишається 
лише сподіватися.

Мене теж оглядали судові лікарі, 
коли я за крадіжку килимів став 
перед присяжними. Визнали мене 

недоумкуватим. Тепер я пропив па-
рову молотарку, і мені за це нічого не 
буде. Вчора мій адвокат сказав, що 
якщо вже мене одного разу визнали 
недоумкуватим, то це знадобиться на 
все життя

– Займіться, чорт забирай, пошу-
ками бога, а воші будете шукати 
вдома!

Кожна людина протягом свого 
нескінченного життя зазнає незлі-
ченних метаморфоз і в певні періоди 
своєї діяльності має на цьому світі 
стати злодієм.

У солдата, якого ведуть під 
конвоєм, завжди більше досвіду, ніж 
у тих, хто його чатує.

Навіщо він тільки народився в цей 
безглуздий вік?

Я знав одного столяра, так той 
уперше напився під новий 1910 рік, 
а першого січня з ранку його почала 
мучити спрага, почував себе огидно, 
так що довелося купити оселедця 
і напитися знову. З того часу він 
робить це щодня ось уже чотири роки 
поспіль.

Дуже гідна була пані, пане обер-
лейтенанте, але все-таки сволота.

Швейк зрозумів усю серйозність 
моменту. Він схопився, як був, зі 
спущеними штанами.

Ротмістр був твердо переконаний, 
що він стоїть на варті державних 
інтересів, що він щось рятує і що всі 
жандарми підвладних йому відділень 
ледарі, сволоти, егоїсти, негідники, 
які ні в чому, крім горілки, пива та 
вина, нічого не розуміють і, не маючи 
достатніх коштів на пияцтво, беруть 
хабарі, повільно, але правильно 
розхитуючи Австрію.

Бравий вояк Швейк встряє у світову політику

Роман класика чеської і європей-
ської літератури Ярослава Гашека 
«Пригоди бравого вояка Швейка» 
– один з шедеврів світової літера-
тури,  блискуча сатира на  Австро-
Угорську імперію, в складі якої була 
і рідна письменникові Чехія.  До-
кладно про письменника, цей його 
роман – у нашій газеті в № 4. У тому 
ж номері та  номерах 9 і 14 надру-
ковані оповідання Гашека. Можете 
почитати їх в газеті в бібліотеках, 
або на сайті газети «Світ-інфо», де 
розміщена й ця наша газета. (Для 
входу на сайт просто наберіть в Гу-
глі назву газети: «Світ-інфо»).

Ярослав Гашек (30.04.1883, Прага 
– 3.01.1923, Липнице-над-Сазавою), 
крім знаменитого роману, написав 
багато сатиричних і гумористичних 
оповідань, фейлетонів, нарисів. 

Письменник добре  знав реалії 
рідної Чехії і загалом Австро-Угор-
ської імперії, й створив велике са-
тиричне полотно. Час дії – початок 
Першої світової війни, в яку встря-

ла імперія, спільно з Німеччиною. 
Через 4 роки союзники ганебно 
програли війну коаліції, на чолі 
якої були Британія і Франція. 

Але особлива цінність роману в 
тому, що великі події світової істо-
рії показані через призму і сприй-
няття звичайних людей, яких  пра-
вителі вдягли в солдатські шинелі 
і кинули на бійню заради своїх ім-
перських інтересів. 

Письменник обрав головним ге-
роєм звичайного чеха, обивателя 
Праги Йозефа Швейка. Щоб ще 
більше загострити ситуацію, обра-

но такий сюжетний хід: Швейк  ви-
знаний медичною комісією  недо-
умкуватим, ідіотом. Але, звичайно,  
це лише маска: Швейк жодним чи-
ном  не ідіот, а  просто здравомис-
ляча людина, котрій, навпаки, про-
тистоїть ідіотська дійсність імперії.  

Ось що написав автор у вступі 
до роману:

«Великій епосі потрібні великі 
люди. Але на світі існують і неви-
знані, скромні герої, які не завою-
вали собі слави Наполеона. Істо-
рія нічого не говорить про них. Але 
при уважному аналізі їхня слава 

затьмарила б навіть славу Олек-
сандра Македонського. 

У наш час ви можете зустріти на 
празьких вулицях бідно вдягнену 
людину, яка і сама не підозрює, 
яке її значення в історії нової, ве-
ликої епохи. Він скромно йде сво-
єю дорогою, ні до кого не чіпляєть-
ся, і до нього не чіпляються жур-
налісти з проханням про інтерв'ю. 
Якби ви спитали, як його прізви-
ще, він відповів би просто і скром-
но: «Швейк». Він не підпалив хра-
му богині в Ефесі, як це зробив 
дурень Герострат, щоб потрапити 

до газет і шкільних хрестоматій. І 
цього цілком достатньо».

Пропонуємо цитати з безсмерт-
ного роману. Це або авторський 
текст, або пряма мовам Швей-
ка, інших персонажів. Не будемо 
розрізняти їх, все це дає загальну 
картину, атмосферу оповіді і того-
часної дійсності. 

Численні ілюстрації до роману 
зробив сучасник автора відомий 
чеський художний Йозеф Лада,  і 
вони давно вже стали класични-
ми  при перевиданнях роману. Тут 
кілька цих ілюстрацій.

Обрані цитати з роману «Пригоди бравого вояка Швейка»
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А́лоїс Ї́расек  
Народився 23 серпня 1851 року року в місті Гронов 

у родині шевців-селян. Вивчав історію та літературу в 
Карловім університеті у Празі (закінчив 1874 року). Піз-
ніше викладав в училищі в Литомишлі та в тім же уні-
верситеті. Помер у Празі 12 березня 1930 року.

Вірші видавав з 1971 року. Перейшов до прози, де 
головним джерелом натхненням стала чеська істо-
рія, а центральна тема – як чехам осягти національ-
ного самоусвідомлення. Відзначився описом чесь-
кої давнини, зокрема епохи гусистського руху  14—15 
століть; цій темі присвячено його романи «Серед те-
чій» (Mezi proudy, томи 1—3, 1887  1890), «Проти всіх» 
(Proti všem, 1893), «Братерство» (Bratrstvo, томи 1—3, 
1898– 1908).

Найбільшого успіху досяг у романтичній епопеї «Ф. Л. Вєк» (F. L. Věk, томи 1 – 5, 1888 
–1906), її присвячено боротьбі чехів за національне відродження (18 століття).

У Їрасека простий, прозорий стиль, історичні події він описує живо та реалістично. У 
його історичних романах відображено дух чеської нації. 

Серед його численних творів також  історичні драми «Ян Гус», «Ян Жижка».
Українські переклади: «Песиголовці». К., 1949; Вибрані твори. К., 1951; Стародавні 

чеські легенди,  К., 1958; «Ліхтар», К., 1959; «Скалаки»,  К., 1967.

Письменники Чехії

Ян Неруда
Ян Непомук Неруда (09.07.1834, Прага – 22.08.1891, 

там же). Прозаїк,  поет і журналіст, найбільший в Чехії 
представник критичного реалізму.

Народився  в сім'ї торговця-бакалійника, який жив у 
районі Праги Мала Страна. Навчався праву і філосо-
фії. Працював викладачем, а в 1860 р. році влаштував-
ся на роботу в місцеву газету журналістом. 

Ян Неруда входив до літературного гуртка «Травне-
ві». В альманасі гуртка у 1857 року вийшли в світ його 
перші вірші.

Вступивши в літературу у важкі часи і з дитинства 
спостерігаючи за тяжким життям  простих пражан, Не-
руда відбив сувору дійсність у своєму першому збірни-
ку віршів  «Цвинтарні квіти» (1857). Його збірка «Книги 
віршів» (1868 р.)  піднімає проблеми соціального гніту 
і конфліктів у чеському суспільстві. Найбільш відомою 
прозової роботою письменника стала випущена в 1877 році збірка  оповідань «Мало-
странські повісті».

Ян Неруда похований на Вишеградському кладовищі в Празі. Після смерті його ім'ям 
була названа одна з міських вулиць в  Малій Страні, відома з його книг.

Чилійський поет Ріка́рдо Еліесер Нефталі Ре́йес Басоа́льто, який отримав  Нобелів-
ську премію з літератури 1971 року, взяв псевдонім – Пабло Неруда саме  на пошану 
Яна Неруди.

Божена Нємцова
Народилася у Відні 4 лютого 1820 року. Наступно-

го року родина переїхала в Ратиборжиці, де жила Бо-
женина бабуся  Магдалена Новотна. З 1826 по 1833 
роки дівчина навчалася в школі в Чеських Скалицях.

У 1837 році за наполяганням батьків вийшла заміж 
за Йозефа Нємця (1805 – 1879), що працював подат-
ковим інспектором. За характером служби Нємець 
часто переводився в інші міста, й сім'я була змушена 
переїжджати разом з ним. Шлюб не став щасливим. 
1840 року Божена лікувалася в доктора Й. Чейки, з 
яким потоваришувала; він познайомив Божену з па-
тріотично настроєними письменниками. Наступного 
року вона переїхала до Праги.

У 1843 – 1847 роках родина жила в Домажлицях, 
де під впливом Вацлава Болемира Небеського й Ка-
рела Яромира Ербена почала писати по-чеськи. Не-

вдовзі перейшла на прозу. Найпомітнішим твором цього періоду стали публіцистичні 
«Картини домажлицьких околиць» і «Народні казки та перекази», що зайняли особли-
ве місце в її творчості.

У 1848 році Йозефа Нємця звинувачено у зв'язках з революціонерами, й начальство 
почало переводити його з міста в місто, поки в 1850 році не відіслало до Угорщини. Не-
мцова з чотирма дітьми переїхала до Праги, де одразу увійшла в коло патріотичних лі-
тераторів. У 1852 році вирушила до чоловіка в Угорщину, попутно відвідавши Словач-
чину й залишивши про це дорожні замітки. У наступні роки здійснила ще кілька подо-
рожей до Угорщини.

У 1853 році Йозефу Нємцю знизили платню наполовину, а незабаром звільнили. 
Нємцова зверталася по допомогу до празьких друзів, але часто безуспішно. Це, а та-
кож, невдовзі, смерть сина Гінека, ще більше загострило взаємини подружжя. 

Того  року Нємцова написала оповідання «Барушка». У 1855 році написано оповіда-
ння «Карла» й «Сестри», а також повість «Бабуся», що стала її найпопулярнішим ре-
алістичним твором, і повість «Гірське село», яку сама Нємцова вважала за свій най-
кращий твір.

Нємцова познайомилася з редактором газети «Моравські новини» Франтишеком 
Клацелем, який публікував її твори, й сестрами Роттовими (Кароліною Свєтлою та Со-
фією Подлипською), а також зблизилася з письменниками з гуртка «Травневі», однак 
жила самотньо.

Найяскравішими роботами цього періоду стали «Дика Бара» (1856), «Хороша люди-
на» (1858), «Будиночок у горах» (1858), «У замку й біля замку» (1858), «Словацькі каз-
ки» (1857–1858), що зібрала та переклала Немцова, й оповідання «Пан учитель», яке 
стало її останнім твором.

Восени 1861 року залишила чоловіка й поїхала в Літомишль, але хвороба й фінансо-
ві труднощі змусили її повернутися назад. 22 січня 1862 року Божена  померла в своє-
му празькому домі. До самої смерті жила в  злиднях. Неодноразово зверталася по до-
помогу до чеських патріотичних кіл. Ця мізерна допомога особливо контрастувала з 
пишністю похорону, що організували ті самі патріотичні кола, і славою, що дістала Нєм-
цова посмертно. Поховали її на Вишеградському кладовищі.

Кальман Міксат, класик літератури Угорщини

Народився 16 січня 1847 року 
в містечку Склабоня, Угорщи-
на (нині Баньськобистрицький 
край, Словаччина) в родині дріб-
нопомісного дворянина. Почат-
кову освіту здобув у гімназії. У  
1866 році  вступив на юридич-
ний факультет Будапештського 
університету. На початку 1871-го  
Міксат повертається на батьків-
щину і приступає до юридичної 
практики на державній службі в 
містечку Балашшадьярмат. Ро-
бить перші спроби у літератур-
ній сфері. 

В січні 1873 Міксат залишив 
державну службу і вступив на 
роботу в губернський журнал, 
потім якийсь час жив в Будапе-
шті, будучи редактором журна-
лу народницького спрямування. 
У зв'язку з фінансовими трудно-

щами в 1878 році  Міксат пере-
їжджає в Сегед, де півпрацює з 
місцевою газетою «Сегед На-
пло». 

В цей час відбувалося ста-
новлення Кальмана Міксата як 
письменника, почав виробляти-
ся легко впізнаваний стиль пись-
менника. В основному з-під його 
пера виходили численні нариси 
й оповідання, сюжетною осно-
вою яких служать гумористичні 
ситуації,  епізоди з життя дрібних 
дворян, чиновників, адвокатів. 
Пішли публікації, пропозиції про 
роботу, в тому числі й зі столиці.

Широке визнання і популяр-
ність до Кальмана Міксата при-
йшли в 1881 році, після опублі-
кування збірок новел «Брати-
словаки» та «Добрі Палоці». Но-
вели, в основному, описували 
побут словацьких селян. 

Кальман Міксат знову оселив-
ся в Будапешті. Починаючи з 
цього моменту, він стає визна-
ним угорським письменником. 3 
травня 1889 року став членом 
Угорської академії наук. Його ро-
мани видавалися великими ти-
ражами і перекладалися багать-
ма мовами світу. 

Хоча Міксат не писав п'єс, 
він охоче допомагав драматур-
гам інсценувати власні твори. 
Так, ще за життя письменника 
на сцені Німеччини йшла опере-

та  «Селіщенскіе красуні», потім 
за творами Міксата були постав-
лені п'єси «Маєток на продаж», 
«Облога Бестерце», «Історія 
Ности-молодшого і Марії Той», 
«Шіпшіріца». Роман «Парасоль-
ка святого Петра» був екранізо-
ваний, а за романом «Чорне міс-
то» знятий багатосерійний теле-
візійний фільм.

Він вів  активну творчу діяль-
ність до кінця життя. Крім того, і 
політичну діяльність: з 1879 року 
був депутатом округу Ільефаль-
ва в Трансільванії, з 1892 до 
смерті був депутатом округу Фа-
гараш. У 1887 році, будучи чле-
ном Ліберальної партії Угорщи-
ни, був обраний до Національ-
них зборів Угорщини..

З 13 червня 1873 р. перебу-
вав у шлюбі з Ілоною Маукс. Від 
шлюбу мав трьох синів, Ласло, 
Яноша і Альберта.

Помер 28 травня 1910  року в 
Будапешті, через кілька днів піс-
ля святкування 40-річного юві-
лею літературної діяльності. 

Творчість Кальмана Мікса-
та відрізняється легко впізна-
ваним добрим гумором, часто 
сумним або іронічним, ретель-
ним опрацюванням різноманіт-
них і колоритних персонажів 
(іноді й кількома точними рядка-
ми), яскравим сюжетом, що пе-
реплітається з другорядними і 

ретроспективними сюжетними 
лініями. Творчість Міксата не-
рідко характеризується певною 
мірою детективним сюжетом, а 
таке  рідко зустрічається в літе-
ратурі того часу. Таким є, напри-
клад, його відомий роман «Див-
ний шлюб». 

Обкладинка роману 
«Дивний шлюб»

Міксат далекий від моралізу-
вання, якогось тиску на читача, 
нав'язування йому своєї думки. 
При цьому він  зовсім не відсто-
ронюється від проблем суспіль-
ства:  показує і проблеми бідного 
селянства, і боротьбу угорських 
патріотів, якій  він певною мірою 
співчував, сам будучи патріотом, 
і обмеженість чиновників і дво-
рянства. Але якихось ярликів 
Міксат не вішає: і селянин в його 

творах може бути явно негатив-
ним особою, і дворянин вельми 
привабливим персонажем. Ціка-
ві й описи природи. 

Кальман Міксат   яскраво ви-
ражений романтик, в його рома-
нах завжди є місце любові. Го-
ловні жіночі персонажі у Мікса-
та досить однотипні і являють 
собою чистих, непорочних мо-
лодих дівчат. Однак, незважаю-
чи на таку романтичність,  Мік-
сат далекий від лицемірства. Ро-
мантизм в його творах  сусідить 
з реалізмом. Взагалі, Міксат міг 
вдало поєднувати сумне і сміш-
не, реальність і фантастику, роз-
думи та описи. Твори його  за-
лишають відчуття глибокої жит-
тєвої мудрості письменника. Він 
майстер метафор і влучних ана-
логій, які вкладає в уста своїх 
героїв. Особливо письменнику, 
який володіє найтоншими ню-
ансами угорської та словацької 
мов, вдаються діалоги.

З письменників Росії  найбіль-
ший вплив на Кальмана Міксата 
виявили Гоголь  і Чехов, які були 
українцями за походженням. 
Певною мірою навіть простежу-
ється схожість стилів: з Гоголем 
твори  Міксата рідняться мовою, 
яскравим національним колори-
том, описами природи, з Чехо-
вим — сатирою, з тонко підміче-
ними рисами персонажів.
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Селянин стояв біля лікаря пе-
ред ліжком умираючої. Стара по-
кірливо, спокійно й просвітле-
но дивилась на обох чоловіків, 
прислухаючись до їх розмови. Їй 
прийшов час помирати, вона не 
опиралась; вона віджила своє: їй 
було дев'яносто два роки. 

В розчинені вікна і двері пото-
ками вливалось липневе сонце, і 
полум'яне проміння його падало 
на руду, нерівну долівку, вибиту 
черевиками чотирьох селянських 
поколінь. Гарячий вітер доносив 
запах ланів, пахощі трав, хлібів і 
листя, спаленого південною спе-
кою. Коники похрипли, наповню-
ючи село дзвінким сюрчанням, 
подібним до стукоту дерев'яних 
тріскачок, які купують на ярмар-
ках дітям. 

Лікар, підвищуючи голос, ска-
зав: 

– Оноре, ви не можете залиши-
ти вашу матір саму в такому стані. 
Вона кожної хвилини може вмер-
ти! 

Селянин розпачливо вів своє: 
– Але ж мені треба зібрати хліб, 

бо надто вже довго він стоїть. І 
погода якраз добра. А що скажеш 
ти, мамо? 

Стару жінку, незважаючи на 
близьку смерть, все ще мучила 
нормандська скнарість, і вона 
очима й чолом відповіла «так», 
одсилаючи сина возити пшеницю 
й залишити її саму на вмирання. 

Та лікар, розсердившись, туп-
нув ногою: 

– Ви просто тварина, чуєте! І я 
вам не дозволю цього зробити! 
Чуєте?! А коли вам уже так тре-
ба саме сьогодні йти на жнива, 
то розшукайте тітку Рапе, хай вам 
чорт, і нехай вона доглядає вашу 
матір. Я вам так наказую, чуєте! 
А як не послухаєтесь, то я покину 
вас здихати, як собаку, коли ви 
самі захворієте, чуєте? 

Селянин, високий, сухорля-
вий, з повільними рухами, вагаю-
чись між страхом перед лікарем і 
любов'ю до грошей, роздумував, 
вираховував, бурмотів: 

– Скільки ж вона візьме за до-
гляд, ота Рапе? 

Лікар закричав: 
– Хіба я знаю? Дивлячись, на 

який час ви її запросите. Умовте-
ся з нею, хай їй чорт! Але я вима-
гаю, щоб через годину вона була 
вже тут, чуєте? 

Селянин наважився. 
– Я піду, я піду, не гнівайтесь, 

пане лікарю. 
Лікар вийшов, гримаючи: 
– То знайте, знайте, стережіть-

ся, бо я не жартую, коли розсер-
джусь. 

Залишившись сам, селянин 
обернувся до матері і покірно 
сказав: 

– Я піду до тітки Рапе, бо він 
того хоче, оцей чоловік. Не тур-
буйся, я швидко повернуся. 

І він теж вийшов. 
Тітка Рапе була стара прасу-

вальниця, що доглядала мерт-
вих і вмираючих у своєму селі і 
в усій окрузі. Зашивши своїх клі-
єнтів у простирала, звідки вони 
не могли вже вийти, вона знову 
поверталась до праски, щоб пра-
сувати білизну для живих. Вона 
була зморщена, як торішнє яблу-
ко, люта, заздрісна, феноменаль-
на скнара – напівзігнута, ніби пе-
реломлена в попереку від вічно-
го совання праскою по полотну, 
казали про неї, що вона має до 
агонії якусь страхітливу й цинічну 
пристрасть. Говорила вона тільки 
про мертвих і про різні випадки 
смерті, свідком яких вона була; 
вона з особливою ретельністю 
розповідала завжди схожі деталі, 

як мисливець розповідає про ко-
жен свій постріл. 

Коли Оноре Бонтан увійшов до 
неї, вона розводила синьку для 
комірців селянок. 

– Добривечір, тітко Рапе, – 
сказав він, – ну, як поживаєте? 

Вона повернула до нього голо-
ву. 

– Та все по-старому, все по-
старому. А ви як? 

– О, щодо мене, то все гаразд, 
а от з матір'ю зовсім зле! 

– 3 матір'ю? 
– Так, з матір'ю. 
– А що з нею таке? 
– Та швидко вже помре. 
Стара вийняла з води руки; си-

нюваті, прозорі краплини коти-
лись до кінчиків пальців і спада-
ли назад у ночви. З несподіваним 
співчуттям вона спитала: 

– То це вже безнадійно? 
– Лікар сказав, що вона не 

встане. 
– Ну, то, значить, це безнадій-

но! 
Оноре вагався. Годилося б по-

чати розмову здалека, перш ніж 
приступити до діла, але, не при-

думавши нічого, він зважився од-
разу: 

– Скільки б ви взяли, щоб до-
глянути її до смерті? Ви знаєте, я 
чоловік небагатий; у мене нема на 
що навіть найняти наймичку. Це й 
доконало її, мою бідну, втомлену 
матір! Працювала за десятьох у 
свої дев'яносто два роки! Тепер 
таких людей уже не водиться. 

Рапе відповіла поважно: 
– Є дві ціни: сорок су за день 

і три франки за ніч, – з багатих. 
Двадцять су за день і сорок за ніч 
–  з інших. Ви дасте мені двад-
цять і сорок. 

Але селянин міркував. Він до-
бре знав свою матір. Він знав, 
яка вона міцна, живуча, витрива-
ла. Що б там не казав лікар, вона 
могла протягти ще цілий тиждень. 

Він рішуче сказав: 
– Ні! Краще ви скажіть мені 

одну ціну, от! Одну ціну за все, 
аж до кінця. Ми рискуємо обоє, 
і ви, і я. Лікар каже, що вона по-
мре дуже швидко. Коли станеться 
так, – то краще вам, а гірше мені. 
А як вона протягне до завтра або 
й довше, – то краще мені, а гір-
ше вам! 

Сиділка здивовано поглянула 
на нього. Ніколи ще не доводи-
лось їй домовлятись так – догля-
дати агонії підрядно. Спокушена 
надією виграти, вона вагалась. 
Потім стала боятись, що її хочуть 
ошукати. 

– Я нічого не можу сказати, 
поки не побачу вашої матері, – 
відповіла вона. 

– Ходімо, подивитесь! 
Вона витерла руки й пішла за 

ним. 
Дорогою вони не говорили. Во-

на дріботіла швидко, а вів витя-
гав свої довгі ноги, немов щора-
зу збирався переступати через 
рівчак. 

В полях лежали корови, знеси-
лені спекою, вони важко підводи-
ли голови й спроквола мукали на-
зустріч двом подорожнім, немов-
би просячи свіжої трави. 

Підходячи до дому, Оноре Бон-
тан пробурмотів: 

– Може, все вже скінчено? 
І несвідоме бажання, щоб так 

і було, почулося в тоні його голо-
су. 

Проте стара ще не вмерла. 
Вона лежала горілиць на своєму 
вбогому ліжкові, склавши на буз-
ковій ситцьовій ковдрі страшен-
но худі, вузлуваті руки, схожі на 
якихось дивовижних тварин або 
на крабів, скарлючені ревматиз-
мом, втомою і майже столітньою 
працею. 

Рапе підійшла до ліжка й огля-
нула вмираючу. Вона пощупала 
пульс, помацала груди, прислуха-
лась до дихання, спитала її щось, 
аби тільки почути, як вона гово-
рить, ще довго дивилась на неї, 
а потім вийшла разом з Оноре. 
Думка її була готова. Стара не пе-
реживе ночі. Оноре спитав: 

– Ну, що? 
Сиділка відповіла: 
– Та що, вона протягне ще днів 

зо два, а може, й зо три. Ви дасте 
мені шість франків за все. 

Він закричав: 

– Шість франків? Шість фран-
ків? Та ви з глузду зіхали!  Та 
кажу вам, що їй зосталось жити 
якихось п'ять-шість годин, не 
більш. 

Вони довго торгувались, обоє 
розлючені. Та як стара хотіла  
вже йти, а час минав і його хліб 
не збирався сам собою, він зре-
штою згодився. 

– Ну, добре, нехай буде шість 
франків за все гуртом, аж до ви-
носу тіла. 

– Гаразд, шість франків. 
Він поспішив до свого хліба, 

що хилився до землі під вагою 
достиглого на сонці зерна. 

Сиділка ввійшла в хату. 
Вона взяла з собою роботу, 

бо працювала біля вмираючих і 
мертвих невпинно, чи то на себе, 
чи на ту родину, що за додаткову 
платню давала їй цю подвійну ро-
боту. 

Раптом вона спитала: 
– Ви ж хоч пособорувались, тіт-

ко Бонтан? 
Селянка заперечливо похита-

ла головою, і тітка Рапе, що була 
дуже побожна, жваво схопилась 
з місця: 

– Боже милосердий, хіба так 
можна? Я піду покличу пана 
кюре. 

Вона кинулась до дому свяще-
ника так швидко, що хлопчаки 
на майдані, бачачи, як вона по-
спішає, гадали, що сталось якесь 
нещастя. 

Священик, одягши стихар, од-
разу ж пішов; перед ним ішов 
хлопчик з хору, що дзвонив у 
дзвоник, попереджаючи, що бог 
проходить гарячими й спокійни-
ми ланами. Чоловіки, що працю-
вали віддалік, скидали крисла-
ті брилі, чекаючи, поки біла оде-
жа кюре сховається за сусідньою 
фермою; жінки, що в'язали сно-
пи, випростувались, щоб пере-
хреститись, злякані чорні кури, 
перевалюючись на лапах, бігли 
вздовж канав до якої-небудь до-
бре знайомої їм дірки в тину, де 

враз і зникали; прив'язаний на 
лугу лошак злякався стихаря, за-
крутився на своїй мотузці і по-
чав брикатись. Попереду швидко 
йшов хлопчик з хору в червоному 
одягу, за ним священик, схилив-
ши набік голову в чотирикутно-
му капелюсі, шепотів молитви, а 
позаду йшла тітка Рапе, склавши 
руки, як у церкві, похилена, зігну-
та, немов припадаючи до землі. 

Оноре бачив здалеку, як вони 
проходили. 

– Куди це йде наш кюре? – 
спитав він. 

Кмітливіший за нього наймит 
відповів: 

– Забожусь, що він несе при-
частя твоїй матері! 

Селянин не здивувався: 
– Можливо, що й так. 
І знову взявся до роботи. 
Тітка Бонтан висповідалась, 

після відпущення гріхів причас-
тилась, і священик пішов, зали-
шивши обох жінок самих у душ-
ній хатинці. 

Тоді тітка Рапе почала стежити 
за вмираючою, питаючи себе, як 
довго це протягнеться. 

День спадав, крізь вікна різки-
ми подувами вривалось свіжіше 
повітря, ворушачи на стінці кра-
євид Епіналя, приколотий дво-
ма шпильками; маленькі занаві-
ски на вікнах, колись білі, а тепер 
жовті й засиджені мухами, немов 
хотіли полетіти, вирватись, вийти 
звідси, як душа старої. 

Стара лежала нерухомо, з роз-
плющеними очима, і, здавалось, 
байдуже дожидала такої близь-
кої смерті, що десь забарилась. 
Її коротке дихання виривалось 
з легким свистом із здавлено-
го горла. Воно щохвилини могло 
обірватись, і тоді на землі стане 
менше на одну жінку, за якою ніх-
то не пожалкує. 

На ніч повернувся Оноре. Пі-
дійшовши до ліжка й побачивши, 
що мати ще жива, він спитав: «Ну, 
як?» – як це робив він і раніш, 
коли вона занедужувала. 

Потім він відпустив Рапе, нага-
давши їй: 

– Завтра, о п'ятій годині, не за-
пізнюйтесь. 

Вона відповіла: 
– Завтра, о п'ятій. 
І справді, вона прийшла на сві-

танку. 
Оноре перед тим, як вийти в 

поле, сів до юшки, яку сам і зва-
рив. 

Сиділка спитала: 
– Ну, як ваша мати, не помер-

ла ще? 
Він відповів з хитрою усміш-

кою в очах: 
– Їй навіть стало краще. 
І вийшов. 
Охоплена тривогою, Рапе піді-

йшла до вмираючої, яка все ще 
лежала в тому самому стані, при-
гнічена й байдужа, з розплюще-
ними очима, згорнувши на ков-
дрі скарлючені руки. 

Сиділка зрозуміла, що це може 
протягтися й два дні, і чотири, і 
цілий тиждень; жах скнари стис-
нув їй серце, а лютий гнів спалах-
нув у ній проти цього хитруна, що 

ошукав її, і проти цієї старої, що 
не хотіла вмирати. 

Проте вона взялася до роботи, 
уп'явшись поглядом у зморщене 
обличчя тітки Бонтан. 

Оноре вернувся поснідати; він 
здавався вдоволеним, майже 
веселим. Потім він знову пішов. 
Таки справді він збере свій хліб 
за доброї погоди. 

Рапе впадала в розпач; кожна 
зайва хвилина здавалась їй те-
пер украденим у неї часом, укра-
деними грішми, її охопило ба-
жання, шалене бажання вчепи-
тись у горлянку цій старій шкапі, 
цій старій ослиці, упертій тварю-
ці, і, надавивши трохи, зупинити 
це швидке, коротке дихання, що 
крало в неї її час, її гроші. 

Та вона вирішила, що це не-
безпечно. На думку їй спав но-
вий план, і вона підійшла до ліж-
ка. 

Вона спитала: 
– Чи ви бачили вже диявола? 
Тітка Бонтан прошепотіла: 
– Ні. 
Тоді сиділка почала розповіда-

ти різні страшні історії, щоб наля-
кати немічну душу вмираючої. 

– За кілька хвилин перед 
смертю, – казала вона, – диявол 
приходить до всіх, хто вмирає. В 
руці у нього мітла, на голові ка-
зан, він страшенно галасує. І хто 
бачить його, тому, значить, прий-
шов уже кінець, лишилось тільки 
кілька хвилин. 

Вона перелічила всіх, до кого 
при ній приходив диявол цього 
року: Жозефіна Луазель, Евлалі 
Ратьє, Софі Паданьо, Серафіна 
Гроп'є. 

Тітка Бонтан, нарешті пожваві-
шавши, розхвилювалась, заво-
рушила руками, намагаючись по-
вернути голову так, щоб бачити 
всю кімнату. 

Раптом Рапе зникла. Вона взя-
ла з шафи простирало й закута-
лась у нього, на голову наділа ка-
зан, короткі й загнуті ніжки яко-
го стирчали, немов роги, в праву 
руку вона схопила мітлу, а лівою 
взяла бляшане відро і раптом 
підкинула його вгору, щоб воно, 
падаючи, забряжчало. 

Відро з гуркотом ударилось об 
землю. Тоді сиділка вилізла на 
стілець, підняла завісу, що зви-
сала край ліжка, і стала перед 
старою вмираючою селянкою, 
розмахуючи руками, пронизли-
во зойкаючи з глибини казанка, 
що ховав їй обличчя, погрожую-
чи старій мітлою, немов лялько-
вий чортик. 

Злякана, з безумним погля-
дом, вмираюча зробила надлюд-
ське зусилля, щоб встати і втек-
ти, вона вже підняла плечі й гру-
ди, але потім, глибоко зітхнувши, 
впала назад. То був кінець. 

Тоді Рапе спокійно прибра-
ла все: мітлу поставила в куток 
біля шафи, простирало поклала в 
шафу, казан – на плиту, відро – 
на полицю, а стілець – до стіни. 
Потім звичним жестом вона за-
крила мертвій широко розплю-
щені очі, поставила на ліжко та-
рілку, налила туди свяченої води, 
вмочила гілку буксу, що була при-
бита над комодом, і, ставши на-
вколішки, заходилась ретельно 
читати відхідні молитви, що їх, 
завдяки своєму ремеслу, знала 
напам'ять. 

Прийшовши надвечір, Оноре 
застав її за молитвою й одразу 
підрахував, що вона виграла в 
нього двадцять су, бо провела тут 
тільки три дні й одну ніч, а це ста-
новило п'ять франків, а зовсім 
не шість, які він мав їй заплатити.

Гі де Мопассан 

Диявол
Оповідання
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Неподалік Прилук у річку Удай 
впадає Смош, який в Ічнянському 
районі зустрічається з невеликим 
селом Качанівка. Таке собі нібито 
звичайне українське село… Про-
те всіх його відвідувачів незмінно 
вражає велетенський і напрочуд 
красивий архітектурно-парковий 
ансамбль – нині Національний іс-
торико-культурний заповідник.

Серед зелені кучерявого пар-
ку в оточенні низки будівель ви-
сочить старовинний палац. Це, 
здавалося б, типове «дворянське 
гніздо», однак рівних йому в Ліво-
бережній Україні нема.

Місцевість унікальна не тільки 
своїм рельєфом, але і тим, що від 
найдавніших часів мала якийсь 
магнетичний вплив не лише на 
долю багатьох видатних людей, 
а й на перебіг багатьох визначних 
подій української історії та культу-
ри.

Історія Качанівки налічує біль-
ше 250 років. У 1742 році ці зем-
лі придбав півчий «двора его Им-
ператорского Величества» Федір 
Іванович Каченівський. У ті часи 
то був звичайний хутір з водяним 
млином, який по імені власника 
став зватися Каченівщина, а пізні-
ше – Качанівка, що врешті і закрі-
пилось як назва садиби.

На початку 70-х років 18 ст. 
хутір купив граф Рум′янцев-
Задунайський. Він збудував тут 
кам’яний палац і наказав почати 
роз бивку парку. Його син Сергій 
Петрович Рум`янцев після смерті 
батька продав садибу статському 
раднику Григорію Яковичу Поче-
ці. Саме він перебудував палац у 
стилі класицизму, а його дружина 
Параска Андріївна по смерті чо-
ловіка розпочала будівництво са-
дибної церкви.

Але головну роль у формуван-
ні та розбудові цієї унікальної 
пам’ятки відіграли представни-
ки старовинного козацько-стар-
шинсь кого роду Тарновських, які 
володіли Качанівкою впродовж 
більшої частини ХІХ ст. (1824 – 
1897).

Григорій Степанович 
Тарновський (1790 – 1853). 
Невідомий художник.1840-і р.

Першим, кому дісталася сади-
ба, був пасинок Григорія Почеки, 
титулярний радник Григорій Сте-
панович Тарновський. Не маю-
чи власних дітей, він та його дру-
жина, Ганна Дмитрівна, були на-
стільки близькими, що навіть у не-
буття відійшли майже одночасно, 
з різницею в один день.

Садиба перейшла двоюрідному 
племіннику Василю Васильовичу 
Тарновському (стар шому), юрис-
ту за фахом, суспільно-громад-
ського діячеві. Але найвідомішим 
із Тарновських, завдяки якому Ка-
чанівка стала Меккою української   
культури, був син останнього Ва-
силь Васильович Тарновський (мо-
лодший).

Василь Васильович Тарновський – 
молодший (1838 – 1899). 

Портрет роботи 
А.М. Гороновича. 1860 р.

Народився він 20 березня 1838 
року у селі Антонівці Пирятинсько-
го повіту на Пол тавщині,закінчив 
історико-філологічний факультет  
Київського університету св. Воло-
димира (нині-Національний уні-
верситет ім. Тараса Шевченка). 
Службу розпочав у вересні 1862 р. 
як кандидат у мирові посередники 
Борзенського повіту Чернігівської 
губернії, а з 22 листопада 1864  
став мировим посередником Па-
рафіївської дільниці. Цю посаду 
було запроваджено після селян-
ської реформи 1861 року. Канди-
датуру затверджувало Міністер-
ство внутрішніх справ. Мировий 
мав узгоджувати суперечки між 
селянами і поміщиками, розгля-
дати скарги на дії влади і т. ін. На 
канцелярські потреби видавалися 
невеликі кошти, справ було чима-
ло, тому до роботи, яка суттєвих 
матеріальних статків не приноси-
ла, ставали ентузіасти, які дійсно 
прагнули поліпшити нелегке жит-
тя простого люду. А після того, як 
1869 року В. В. Тарновський отри-
мує чин губернського секретаря, 
його впродовж 18 років обирають 
повітовим маршалком (предводи-
телем дворянства) Ніжинського та  
Борзенського повітів Чернігівської 
губернії, що красномовно засвід-
чує про неабиякий авторитет.

З юнацьких літ В. В. Тарнов-
ський розпочав колекціонерську 
діяльність. Невтомний збирач ук-
раїнських старожитностей, він ус-
лавився колекцією історичних 
пам′яток козацької доби та ре-
ліквій, пов’язаних з ім′ям Тараса 
Шевченка. Поповнюючи родинну 
колекцію, Василь молодший ко-
ристувався порадами славетних 
українських істориків Володими-
ра  Антоновича, Пантелеймона 
Куліша, Олександра Лазаревсько-
го, Дмитра Яворницького, Мико-

ли Біляшівського, Миколи Косто-
марова. Останній називав сади-
бу «Українським вирієм, куди злі-
тається різне учене, художнє та 
письменне птаство…». В. Тарнов-
ський товаришував з багатьма ви-
датними діячами української та 
російської культури, серед яких – 
Микола  Шугуров, Павло Житець-
кий, Ганна Барвінок, Марко Вов-
чок, Василь Білозерський, Петро 
Кочубей, Василь Горленко, Мико-
ла Стороженко, Опанас Маркович, 
Володимир Науменко та ін. Гостя-
ми Качанівки в різні часи були ху-
дожники Олександр Агін, Василь 
Штернберг, Лев Лагоріо, Лев Жем-
чужников, Андрій Горонович, Ілля 
Рєпін, брати Володимир та Кос-
тянтин Маковські, Микола Ге та ін. 
Роботи багатьох з них увійшли до 
зібрання Тарновського разом з по-
лотнами Ван Дейка, Даунера, Те-
ньєра, Ореста Кіпренського, Кар-
ла Брюллова, Олександра Івано-
ва, Сократа Воробйова, Івана Ай-
вазовського, Григорія Михайлова.

Постійними гостями Качанівки 
були також численні сусіди та ро-
дичі Тарновських –  представники 
старовинних українських дворян-
ських родин: Галагани, Забіли, Ко-
чубеї, Маркевичі. Частенько вони 
подовгу гостювали в Качанівці ці-
лими родинами, особливо, за тра-
дицією, в дні іменин господаря та 
його дружини. Серед них було ба-
гато дійсно видатних людей, зо-
крема Іван Михайлович Скоро-
падський – засновник  унікального 
дендропарку в Тростянці (дід Пав-
ла Петровича Скоропадського – 
останнього гетьмана України, фун-
датора Української академії наук), 
Андрій Михайлович Миклашев-
ський (засновник відомої на всю 
Європу Волокитинської  порце-
лянової фабрики), граф Григорій 
Олександрович Милорадович (ви-
датний історик Північного Лівобе-
режжя та археограф, Чернігівський 
губернський предводитель дворян-
ства), граф Петро Капніст (відо-
мий поет), колекціонер Василь Ко-
чубей, Григорій Павлович Галаган 
(засновник колегіуму ім. Павла Га-
лагана в Києві (1871) та гімназії в 
Прилуках (1874)) та ін.

Так само, як його дядько та бать-
ко, Василь Васильович-молодший 
приятелював  із Шевченком, став-
лення до якого з боку колекціоне-
ра було побожним. Тарновський до-
рожив кожною річчю, пов′язаною з 
життям і творчістю Великого Коб-
заря. І зовсім не випадково  колек-
ціонерську діяльність Тарновський 
розпочав саме із творів Шевченка, 
придбавши його акварелі періоду 
заслання. А зустрілися вони спекот-
ним літом 1859 року, коли поет, їду-
чи з Києва до Москви, зупинився в 
Качанівці. Коли чоловік у паруси-
новому кобеняку підійшов і назвав 
себе Шевченком, обидва кинулися 
один одному в обійми. На одній із 

паркових галявин, неподалік пала-
цу, сивочолий Тарас слухав свої ві-
рші у виконанні молодого господа-
ря і котилася сльоза по вимученому 
обличчю від усвідомлення, що у са-
дибі його пам′ятають і шанують. Під 
час прогулянки парком, в одному 
особливо мальовничому місці біля 
ставка, Шевченко був настільки вра-
жений побаченим, що вигукнув: «Як 
умру, то поховайте мене тут!». Тоді 
на прохання Василя Васильовича, 
у затінку садибного парку, Шевчен-
ко посадив молодий дубок і у сімей-
ному альбомі Тарновських написав 
рядки: 

«І стежечка, де ти ходила,
Колючим терном поросла.

1859 року, 21 серпня, 
Качанівка».

Тарновський-молодший зібрав 
майже тисячу одиниць живописних 
творів, малюнків, рукописів, авто-
графів та особистих речей Т. Шев-
ченка. По смерті поета часто від-
відував його могилу, де власним ко-
штом спорудив хрест і встановив 

барельєф Кобзаря. Щороку влашто-
вував і оплачував колектив ні паро-
плавні подорожі Дніпром до Черне-
чої гори у Каневі. 1891 року влас-
ним коштом, накладом 100 при-
мірників, видав альбом «Офорты 
Шевченка в коллекции В. В. Тар-
новского».

Проте не лише вшануванням 
пам′яті Тараса заслужив Тарнов-
ський вдячність нащадків. Не без 
його фінансової допомоги впро-
довж багатьох  років (1882 – 1907) 
виходив щомісячний  історико-ет-
нографічний журнал «Киевская 
ста рина», навколо якого гуртува-
лася свідома українська інтелі-
генція. Василь Васильович склав 
значні пожертви на спорудження 
пам′ятників Іванові Котляревсько-
му в Полтаві та Богданові Хмель-
ницькому в Києві, створення Ки-
ївської громадської бібліотеки, 
про ведення археологічних дослі-
джень на Княжій горі поблизу Ка-
нева (під керівництвом М. Біля-
шівського). Коштом Тарновського 
побачило світ чимало унікальних 
видань, зокрема альбом Володи-
мира Антоновича та Володимира 
Беца «Исторические деятели Юго-
Западной России в биографиях 
и портретах. По коллекции В. В. 
Тарновского» (1883). Без підтрим-
ки В.В.Тарновського не з′явилося 
б перше узагальнююче досліджен-
ня Дмитра Яворницького про за-
порозьких козаків – «Запорожье в 
остатках старины и преданиях на-
рода».

Попри свій буйний темперамент, 
який неодноразово спричиняв йо-
му масу проблем, Василь Васи-
льович-молодший був людиною 
гостинною, відвертою, щиро зако-
ханою в українську культуру та ге-
роїчну історію свого народу. Його 

колекція, у формуванні якої бра-
ли участь багато хто з представ-
ників  української  наукової та мис-
тецької інтелігенції, переросла 
рамки приватного зібрання і ста-
ла явищем загальнонаціонально-
го масштабу.

Також Тарновський мріяв пе-
ретворити Качанівку на загаль-
ноукраїнську святиню, перевез-
ти сюди останки визначних укра-
їнців – Івана Котляревського, 
Та раса Шевченка, Григорія Квітки-
Основ′яненка, Миколи Костомаро-
ва та, насипавши над ними висо-
кі могили, заснувати український 
Пантеон. Авторитет колекції Тар-
новського був таким великим, що 
до неї передали свій архів Пан-
телеймон Куліш і, по смерті пись-
менників, родичі Івана Нечуя-Ле-
вицького та Михайла Коцюбин-
ського.

У кінці 19 ст. життєві обставини 
поставили Тарновського на межу 
розорення. Величезний борг у сумі 
1 млн. крб. примусив  продати ро-
динне гніздо. Попри матеріальну 

скруту і всі негаразди, які переслі-
дували Василя Васильовича, він 
не продав колекцію і не зробив її 
сімейним надбанням. Як патріот 
України, заповідає своє безцінне 
зібрання Чернігівському губернсь-
кому земству на умовах  влашту-
вання в Чернігові публічного музею.

Павло Іванович Харитоненко 
(1853 – 1914). 

Портрет роботи В. О. Сєрова. 
1901 р.

А сам шукає покупця для сво-
єї садиби і прораховує вигідні для 
себе варіанти. І йому дійсно по-
таланило знайти таку людину… У 
1897 році Качанівку купив цукро-
заводчик Павло Іванович  Харито-
ненко, відомий також як колекціо-
нер і меценат у кращому розумінні 
цього слова. Життєве кредо батька 
і сина Харитоненків було: «Бог дав 
– поверни Богу!». Наживши чесною 
працею незлічені багатства, цукро-
заводчики використали їх на благо 
Батьківщини і суспільства. На їхні 
кошти будувались школи і лікарні, 
храми і притулки для дітей… Тому 
не випадково, за успіхи у розвитку 
промисловості і благодійництва, 
Харитоненкам було даровано 
спадкове дворянство.      

Василь Васильович Тарновський – 
старший (1810 – 1866).

О. Ю. Рокачевський. 1850-ті р.
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Петро АНТОНЕНКО

ТрампапамПочинаючи з 1898 року, у 
садибі поступово з′явилась 

повна цивілізація: Качанівка 
була  електрифікована і телефо-

нізована, було прокладено систему 
каналізації і удосконалено систему 
водопроводу. 1913 року, за рік до 
смерті Павла Івановича, прокладено 
залізничну колію «Ромни-Качанів-
ка». На Качанівку покладались ве-
личезні плани і надії, але, на жаль, 
«Великий жовтень» їх порушив.

Олена Павлівна Харитоненко 
(1879 – 1948). 

Портрет роботи В.О. Сєрова. 
1909 р.

У П.  Харитоненка, крім сина Іва-
на, було ще дві доньки – Олена  і 
Наталія. Качанівська садиба пода-
рована була старшій із них, Олені 
Павлівні, яка була двічі в шлюбі за 
офіцерами-кавалергардами. 

Михайло Олександрович 
Урусов (1872 – 1914). 

Фототипія.1900-ті рр.

Першим чоловіком у січні 1897-го 
став князь Михайло Олександрович 
Урусов – корнет Кавалергардсько-
го полку, позаштатний обер-офіцер 
при Військовому Міністрі, пізніше 
(1904 – 1905р.р.) – ад′ютант  при 
Головнокомандуючому Маньчжур-
ською армією. Зрозуміло, що Уру-
сов постійно перебував у від′їзді. І 
ось такі перипетії долі… Повернув-
шись у садибу раптово, князь дізна-
ється, що серце коханої уже нале-
жить іншому, молодому кавалер-
гарду Михайлу Сергійовичу  Оліву. 

Якщо вірити місцевим старо-
жилам,у садибі відбувалася ду-
ель за садибною церквою. На щас-
тя, поєдинок був безкровним: він 
закінчився розлученням князя з 
Оленою Павлівною, яке обійшло-
ся  Харитоненку в 1 млн. крб.. Рів-
но стільки він заплатив свого часу 
Василю Тарновському за Качанів-
ку. З 1909 року Олена стала дру-
жиною гвардії поручика, камер-юн-
кера Височайшого Двору Михайла 
Сергійовича Оліва; цей шлюб по-
дарував подружжю сина і доньку.

З того часу опівночі на «Білому 
містку», біля гірки «Вірності», у ка-

чанівському парку вчувається сум-
ний жіночий спів, який примушує 
задуматись над цінністю людських 
відносин.

За легендою, коли «цукровий ко-
роль» видавав доньку заміж вдру-
ге, алею від палацу до церкви, до-
вжиною в 450метрів, посипали  цу-
кром, щоб життя у молодих було 
солодким…

Солодке життя тривало лише 
до жовтневого перевороту: тоді, у 
1918році, Оліви вимушені були за-
лишити не лише улюблену садибу, 
але і батьківщину – вони  емігрува-
ли до Франції через Туреччину.       

Для Качанівки настав найбільш 
трагічний і найбільш руйнівний пе-
ріод в її долі – радянський час. Про-
летарський клич: «Війна палацам-
мир хатам!» на прикладі садиби 
блискуче втілювався в життя…

І все ж, Господь помилував Ка-
чанівку! Переживши суцільні роки 
руйнації, садиба зберіглася майже 
цілісно і не втратила свого обличчя.

Нині площа Національного істо-
рико-культурного заповідника ста-
новить  568 га. Це найбільший  в 
Україні архітектурно-парковий ан-
самбль, представлений комплек-
сом житлових, господарських та 
культових споруд.  Архітектурний 
ансамбль нараховує шістнадцять 
різних будівель, найбільший інтер-
ес із яких представляють двопо-
верховий палац, південна і північ-
на служби, садибна церква Георгія 
Хозевіта, побудована в стилі кла-
сицизму на початку 19 століття.

І, звичайно, не можна уявити Ка-
чанівку без мальовничого пейзаж-
ного парку – найбільшого садибно-
го парку Європи. Композиційною 
віссю парку є 12 ставків, загальною 
площею 125,5 га.

Свого часу, при Тарновських, за 
парком доглядало 400 чоловік і він 
перебував в ідеальному стані. Сьо-
годні він не втратив своєї чарівнос-
ті і магнетизму,хоча і потребує тер-
мінової допомоги.

Окремі куточки парку пов′язані 
з перебуванням у садибі видат-
них геніїв минулого: Т. Шевченка, 
М. Гоголя, О. Довженка, Г. Честа-
хівського. Неповторні краєвиди не 
лише у минулому, але і сьогодні 
надихають на творчість!

Не зважаючи на те, що сьогодні 
Качанівка певним чином ізольована 
від великих міст, кількість бажаючих 
поринути в її обійми щороку збіль-
шується. Сюди, як і раніше, їдуть ті, 
кому не байдужі традиції та історія, 
кому дорога пам′ять дідів-прадідів.

Оксана  ПЕТРЕНКО, 
завідувачка культурно-освітнім 

відділом НІКЗ «Качанівка»

Качанівка: історія 
в персоналіях

Михайло Сергійович Олів 
(1881 – 1957). 

Фототипія.1900-ті рр.

Цієї осені світ захворів фігур-
ним катанням. Після роботи Ко-
люша нашвидку вечеряв і всідав-
ся перед телевізором. Невдовзі 
він уже розрізняв подвійний «ту-
луп» від «сальхова» у два з поло-
виною оберти (в більше обертів 
ще не стрибали). Акуратно зано-
сив у зошит оцінки, виставлені фі-
гуристам. Його неабияк обурило, 
коли на чемпіонаті світу улюблену 
пару відсунули аж на третє місце. 
Написав був гнівного листа, дово-
дячи, що його пара гідна, як міні-
мум, срібла. Лист, правда, зали-
шився невідправленим, бо Колю-
ша не знав, кому його надіслати.

Весна покінчила з фігурним ка-
танням, зате підвернулася епо-
пея снігової людини. Таємничий 
«йеті» заполонив ефір, газети і 
журнали. Колюша був абсолют-
но впевнений, що «йеті» існує, 
просто ретрогради-вчені боять-
ся з цим погодитися. Він так і на-
писав у журнал «Наука и жизнь», 
активним читачем якого зробився 
останнім часом.

З «йеті» Колюша познайомив-
ся в телевізійному Клубі мандрів-
ників. Після кожного випуску він 
зафарбовував на контурній карті 
країни, де побував слідом за кіно-
камерою, і скоро білих плям май-
же не залишилось. Правда, Ко-
люша цілком справедливо напи-
сав на телебачення, що йому вже 
втретє показують Японію, зате 
жодного разу він не був у Гренлан-
дії і на Галапагоських островах.

Було, здається, літо, і на газет-
них кіосках з’явився інтригуючий 
напис «Спортлото». Головний ви-
граш – п’ять тисяч карбованців. 
Коля точно не знав, нащо йому 
гроші, але знав точно, що вони 
йому потрібні. П’ять тисяч можна 
було наскладати й самому, але 
хіба що років за тридцять п’ять. 
Тому з кожної зарплати Коля купу-
вав по два-три білети і майже за-
вжди майже вигравав.

Нарешті, приховавши від дру-
жини квартальну премію, купив 
сто білетів. Виграв три карбован-
ці, пішов у пивбар і вдарився у фі-
лософію. Звісно, лотерея: хочеш 
виграти сто карбованців – треба, 
щоб сто простаків програли по 
карбованцю. Всі це знають і всі 
грають у надії потрапити не в про-
стаки. Та й правила хитромудрі: 
сиди, чекай того тиражу. От, якби 
зразу і щоб гроші в руки.

Як на замовлення, по місту за-
рясніли афіші з написами «Лоте-
рея «Спринт». Тремтячими рука-
ми Коля розривав білет за білетом 
і вдивлявся в мереживо напису. 
Найчастіше там значилось «Без 
виграшу». Якось виграв п’ять кар-
бованців, яких вистачило якраз на 
десять білетів. П’ять копійок на 
автобус позичив у котроїсь жаліс-
ливої тьоті. 

Але це дрібниці. Головне – на-
дія. Надія на те, що підійдеш до 
столика з лотереями однією лю-
диною, а відійдеш – ні, відлетиш! 
– зовсім іншою.

Відлетів Коля в лікарню. Тра-
пилося таке. Підійшла до лоте-
рей бабуся, взяла один білет, ро-
зірвала, повертіла в руках і мови-
ла: «Що воно ото написано: авто-
мобіль ГАЗ-24?» І викинула білет 
у ящик для сміття. 

Після того, як ящик рознесли на 
друзки, Колю витягли з-під самого 
споду любителів лотерей. Бабця 
приклала до його гарячого лоба 
суху прохолодну долоньку і ска-
зала: «Перепало, синок? Я ж по-
жартувала».

Більше в азартні ігри Коля не 
грав. Залишилась надія хіба зна-
йти що-небудь на дорозі. Якось 
біля магазину знайшов десять 
карбованців. Але гроші, а слідом 
радість від знахідки, швидко ви-
вітрилися. Натомість прийшов 
страх за майбутнього загублено-
го червінця.

Зроду Коля не губив ні карбо-
ванця, а тут, за теорією ймовір-
ності, знайшовши, повинен був і 
загубити. І ця загроза підточува-
ла його.

Загроза страшніша виконання. 
Один з шахових законів. А шахи 
– копія життя, і Коля полюбив їх 
міцно-міцно. Спершу захоплю-
вався задачами і етюдами. Засво-
їв «перекриття Новотного», «таск 
Бабсона», «ретропат» і скахогра-
фічні задачі. Потім перейшов на 
практичну гру. Коли дружини не 
було вдома, Коля догравався з 
сусідом до того, що починав хо-
дити чужими фігурами. Тоді вно-
чі йому плелося, що він біжить хи-
мерно освітленим полем у чорну і 
білу клітинку, а за ним плигає ве-
личезний шаховий кінь. Зовсім як 
у драмі Шекспіра, здається?

Тим часом на газетні й жур-
нальні сторінки, на радіохвилі й 
телеекрани виповзла нова сен-
сація – Нессі! Страшило в шот-
ландському озері Лох-Несс існує, 
в цьому не було жодного сумніву. 
Вечорами, зачинившись у своїй 
кімнаті, щоб не заважав дитячий 
ґвалт, Микола обкладався журна-
лами й газетами, робив виписки і 
складав картотеку. Після ретель-
ного аналізу, із застосуванням 
дедуктивного методу Шерлока 
Холмса Микола побудував влас-
ну, абсолютно оригінальну гіпоте-
зу Лох-Неського чуда. Детальний 
виклад її надіслав у «Литератур-
ную газету», вірним читачем якої 
зробився в останні роки.

Після Нессі феномен Бермуд-
ського трикутника був Миколі за-
дачкою для першокласників. Він 
давно розгадав цю таємницю і 
зверхньо спостерігав, як вчені 
мужі, журналісти й липові очевид-
ці схрещують шпаги в пошуках іс-
тини.

Десь за рік після весілля Мико-
линого старшого сина світ запо-
лонив Кубик Рубіка. Єдине, що 
злило Миколу, – як це він сам не 
міг придумати таку просту і за-
хоплюючу гру. Тепер залишало-
ся грати. Тим паче, що повсюдно 
створювалися клуби Кубика Рубі-
ка, проводилися чемпіонати дво-
ру, вулиці й світу, журнали друку-
вали спеціальні уроки.

Проблема була в тому, що піс-
ля поворотів середнього шару 
орієнтація Кубика змінювалась, а 
отже, згідно міжнародних правил, 
необхідно було, після складан-
ня візерунку, повертанням всьо-
го Кубика повернутися до почат-
кової орієнтації центральних гра-
ней. Не дивлячись на те, що Ми-
кола добре засвоїв баріон, мезон, 
кварк, антикварк і трицикл, йому 

довго не давалась одна задачка. 
І простенька ж, нібито, – цикліч-
на перестановка трьох бортових 
кубиків верхнього шару і попар-
не обертання – а от розв’язати її 
вдалося нескоро, десь на другий 
рік після весілля молодшої дочки і 
народження онука.

О цій порі Микола Петрович 
дуже зацікавився філіппінською 
хірургією. Інтерес був чисто те-
оретичний. Дякувати богові, на 
здоров’я він не скаржився, бо вже 
років сім активно бігав підтюпцем.

Дуже допомагала і улюбле-
на книга «Популярная медицин-
ская энциклопедия», а особливо 
журнал «Здоровье», ювілейним 
20-мільйонним передплатником 
якого зробився Микола Петрович. 
Як шкода, що він не читав цей 
журнал змолоду. Інколи там дру-
кувалися сенсаційні повідомлен-
ня. Наприклад, якщо тебе вкуси-
ла гадюка, ні в якому разі не мож-
на припалювати рану і зупиняти 
джгутом кров. Микола Петрович 
з жахом подумав про ті сотні і ти-
сячі вкушених гадюками, котрі по-
мерли із-за свого неуцтва.

Те ж саме аеробіка. Побачивши 
по телевізору струнких дівчат у 
смугастих гетрах, Микола Петро-
вич з сумом констатував, що такі 
енергійні «па» йому вже не під 
силу. А якби аеробіку придумали 
в пору його молодості? Та він про-
жив би нехай і не 900 років, як бі-
блійні пророки, але три пенсійні 
віки одміряв би точно. А тут – од-
нократний пенсіонер, і щось коле 
в лівому боці.

Ну, нічого, зате і вдень, коли 
вже не треба йти на роботу, по те-
левізору показують силу-силен-
ну цікавих передач. А там листо-
ноша принесе свіжу пошту, а там 
треба б надіслати якесь капосне 
запитання на телепередачу «Що? 
Де? Коли?» Потім «почитати» 
онукам телевізором вечірню каз-
ку. А там – новий день, нові турбо-
ти. Життя кипить...

…Колюша лежав на чудовій га-
лявині посеред зеленого моря 
трав і буйного червневого квіту. У 
верховітті, здається, берези ше-
лестів легенький вітерець. Прямо 
перед очима хиталась якась кра-
сива квітка, схожа на торшер, – не 
то ромашка, не то звіробій. Гостро 
і пряно, зовсім як імпортний шам-
пунь, пахли лісові трави.

Щось замуляло під головою, і 
Колюша, розсунувши траву, зди-
вовано побачив, що приліг прямо 
на гриб, гарненький, лакований, 
як сервант, грибок, – підберезник 
чи, може, лисичку. Затьохкала у 
верховітті якась лісова птаха, ма-
буть, соловей чи лелека.

В непередаваному блаженстві 
Колюша випростався на траві, 
глибоко вдихнув густе чисте пові-
тря і – помер. В якихось шістде-
сят два роки. І це було так жахли-
во. Адже буквально за місяць по 
тому світ заполонила нова гра – 
Трампапам. Відкривались клуби, 
проводилися чемпіонати двору, 
вулиці й світу, уроки Трампапам 
транслювались по вісімнадцятій 
програмі телебачення. А Колю-
ша ніколи в житті так і не зіграв у 
Трампапам.

                                               1985 р.
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СТРУНАСТРУНА Чернігівщина

Яблука падають, або Людина на святі життя 

У Чернігові на приміщенні об-
ласного апеляційного суду є мемо-
ріальна дошка. «У цьому будинку з 
1956 до 1982 року працював відо-
мий український поет Кузьма Тим-
офійович Журба». Тих, хто знав 
Журбу за життя, ця лаконічна ін-
формація віртуально переносить 
у минуле. Серед останніх і автор  
цих спогадів. 

Велике бачиться на відстані. 
Усі ми, журналісти «Деснянської 
правди» та «Комсомольського гар-
ту», практично щодня зустрічаю-
чись із Кузьмою Журбою у будинку 
по Свердлова, 2 (нині вулиця Пав-
ла Полуботка), де тривалий час 
містилися редакції, знали, що він 
поет від Бога. І все-таки за постій-
ними клопотами і турботами на-
віть подумки не дякували долі, яка 
подарувала нам щастя спілкуван-
ня з людиною, що вивищувалася 
над нами. Ні, Кузьма Тимофійович 
ніколи не підкреслював свого осо-
бливого статусу, якого він офіцій-
но і не мав. Вищим його зробила 
поезія, для якої він був створений. 
Навіть прізвище (куди там вишу-
каним псевдонімам!) та ке напро-
чуд поетичне мав. І хоча з цього 
приводу якось на моє кинуте після 
привітання: «Чогось Ви наче неве-
селі» миттєво відреагував влуч-
ним, наче постріл: «Бо я – Журба», 
насправді був людиною веселою і 
товариською. 

У пам'яті моїй зостався назавжди 
спогад про перше особисте знайом-
ство із Кузьмою Журбою – на той 
час літпрацівником відділу культури 
«Деснянської правди», головою об-
ласного літературного об'єднання. 
Особисто поспілкуватися  випало 
вперше восени 1961-го. Літерато-
ри Варвинського району, який був 
тоді у значно ширших, ніж нині, меж-
ах (до його складу повністю входи-
ла ще й територія Срібнянського), 
надумалися організувати поетичне 
свято. Заручившись підтримкою мо-
лодого і енергійного редактора міс-
цевої райгазети Івана Коновала, ра-
йонного відділу культури, у якому 
працювали ще молодші і не менш 
енергійні Михайло Хукало та Ана-
толій Чміль, інших структур, почали 
діяти. Відібрали потрібну літерату-
ру, зокрема поетичні збірки земля-
ків Павла Тичини, Борислава Сте-
панюка, Любові Забашти. Знайшло-
ся там і кілька примірників Журбиної 
«Дороги до щастя», що якраз того 
року побачила світ. Усе це багатство 
пустили на продаж та для організа-
ції книжкової лотереї. Домовилися 
про концерт художньої самодіяль-
ності райцентрівських аматорів, ви-
конавців із сіл Карпилівки та Дігтя-
рів. 

Підготували відповідно примі-
щення районного будинку культу-
ри, де намічалося провести свято, 
яке назвали Днем поезії. На ньо-
го запросили гостей, серед яких 
і Кузьма Журба був. Хоча Мико-
лу Харченка із Сокиринець, який 
приїхав разом із дружиною Васи-

линою, Миколу Хоменка з Лебе-
динців, Володимира Зорку із Жу-
равки, корінного мешканця Варви 
Петра Жулая гостями можна було 
вважати умовно. Вони й господа-
рювали на святі як члени район-
ного літературного об'єднання, що 
його мені як штатному працівнико-
ві райредакції випало тоді очолю-
вати. 

А ось Кузьма Журба – член 
Спілки письменників, на той час 
автор двох поетичних збірок «Над 
красунею Десною» та згаданої 
вище «Дороги до щастя» був для 
нас майже небожителем. Влас-
не, у Варву він прибув справді з… 
неба – прилетів рейсовим Ан-2. За 
кілька років до нашого свята між 
обласним та деякими районними 
центрами Чернігівщини почали 
курсувати ці невибагливі до зліт-
но-посадкових смуг дванадцяти-
місні літаки. 

Недільний день 22 жовтня 1961-
го року видався мов на замовлен-
ня, наче з нього списав свою по-
етичну мініатюру про осінь один із 
учасників Дня поезії Віталій Приго-
ровський: 
На дерева кинула золотий платок, 
А на нім пацьорки срібнодзвонні. 
Заховала далеч у багряний шовк, 
Аж горять листки дубів червоні… 

Учасники свята зайняли місця 
за довгим столом для президій. 
Це швидше сковувало, але тільки 
спочатку. А потім зал заполонила 
поезія. 

Кузьма Журба почав свій виступ 
віршем «Варвинська земля». 

Вірш викликав захоплення залу. 
А потім  він  прочитав кілька поезій 
зі збірки, уважно прослухав спро-
би доморощених поетів-почат ків-
ців. Від того часу образ поета, який 
згодом став старшим товаришем із 
числа колег-журналістів обласного 
центру, асоціюється в мене із чи-
мось сонячним і лагідним, як отой 
жовтневий день 1961 року. 

Не змінили його інші зустрічі, зо-
крема в Бобровиці, де згодом дове-
лося мені працювати і брати участь 
у подібному заході, щоправда з на-
годи дня народження Павла Тичи-
ни. Вважаю те свято, що випадково 
(хоча дотримуюся думки, що в сві-
ті нічого випадкового не буває) про-
йшло в останній рік земного буття 
Павла Тичини, прообразом «Чуття 
єдиної родини». Не назви збірки ві-
ршів цього поета, який ніколи не цу-
рався свого чернігівського коріння, 
а іншого літературно-мистецького 
дійства, започаткованого на При-
десенні 1977 року і з певних (чи не 
дуже певних) причин призупинено-
го (хо четься сподіватися, що не по-
хованого) після 1996, коли відбуло-
ся вдесяте. 

Отож про 1966-й. Тоді ми зоста-
лися в полі серед ночі без автобу-
са, який не зміг подолати замети. 
До Бобровиці київські, чернігівські, 
місцеві поети, актори, журналісти, 
учасники художньої самодіяльнос-
ті ішли пішки. Про це згодом по-
філософськи мудро написав Кузь-
ма Журба на сторінках «Деснян-
ської правди»: що попри негоду 
усім було тепло і лагідно на душі, 
бо гріла нас поезія Тичини. Кузьма 
Тимофійович знав, що писав. Він, 
звісно ж, мав на оці не те із творів 
Тичини, що наполегливо втовкма-
чувалося в голови школярів і що 
було кон'юнктурно-примітивним, 
а справжню лірику, частину якої 
ми знали вже тоді. Хоча б зі збірки 
«Сонячні кларнети». 

Якось один із колег, який працю-
вав з Кузьмою Тимофійовичем в  
редакційному колективі, уже через 

кілька років після безглуздо трагіч-
ної смерті останнього сказав: «Він 
був мудрішим за нас». 

Ніхто нині не скаже, як народи-
лися у великого життєлюба Журби 
такі щемливі рядки: 
І хвилі – наче молодість, 
І берег – як рушник. 
І важко з тим погодитись, 
Що ти тут не навік. 

Ніхто, звичайно, не візьметься 
встановлювати таїну народжен-
ня вірша «Золота діброва», по-
кладеного на музику чернігівським 
композитором Миколою Збараць-
ким. Та й тут на допомогу прихо-
дить фантазія. Спогад про свої ві-
сімнадцять навіюють кожному міс-
ця, де проходила саме твоя мо-
лодість. У Кузьми Журби це було 
село Хрещате Чернігівського (а ко-
лись Олишівського) району. 

Інший вірш, який Кузьма Тим-
офійович не раз читав на зустрі-
чах із читачами, «А мені війна все 
сниться…», – то не просто малю-
нок реального сну, що розтриво-
жив колишнього фронтовика. Так, 
поет знав про війну не з книжок – 
пройшов її вогненними дорогами, 
мав бойові нагороди. Так ось, хо-
тілось йому після виходу на пен-
сію відвідати місця своєї фронто-
вої юності. Та мандрівка допомо-
гла б народитися книзі – поетичній 
чи прозовій. Та цій мрії не судило-
ся здійснитися. 

Кілька місяців не дожив Кузьма 
Журба до своєї шістдесятої осені 
(народився він 11 листопада 1922) 
і всього місяць до шістдесятої вес-
ни: він загинув у автомобільній ка-
тастрофі в одну з останніх січне-
вих ночей 1982. 

Його наче вів невмолимий фа-
тум. Адже до Прилук того січнево-
го дня його ніхто не посилав. 

У Чернігівській області прохо-
дили дні Політвидаву. Було таке 
книжкове видавництво у Києві. 
Спеціалізувалося на випуску пе-
реважно пропагандистської літе-
ратури, що мала доводити всім 
сущим переваги соціалістично-
го способу життя. Однією з таких 
«переваг» було і спілкування з на-
родом, перед яким нібито звітува-
ли ті, що були при владі. Зокрема і 
видавці політичного агітпропу. 

Представників видавництва у їх-
ніх поїздках по містах і районах об-
ласті мають супроводжувати чер-
нігівці – співробітники обкому пар-
тії та журналісти. 

І ось наступного ранку біля готе-
лю «Україна», де ночували київські 
гості, почали збиратися чернігів-
ські супроводжувачі. Кузьмі Журбі 
була намічена поїздка в Сосницю. 
Але машина, яка мала туди їхати, 
затрималася. Як і журналіст, яко-
му треба було їхати в Прилуки. І 
тут Кузьма Тимофійович виявив 
ініціативу поїхати в Прилуки. Щоб 
не простоювала машина, яка туди 
налаштована. А той, кому Прилу-
ки заплановані, підійшовши, попря-
мує на Сосницю. До того часу, мов-
ляв, і машина сосницька прибуде. 

Сказано – зроблено. Чим закін-
чилася поїздка в Прилуки, читай-
те вище. 

Як один з найдорожчих сувені-
рів зберігаю квиток члена Черні-
гівського обласного літературно-
го об'єднання при редакції газе-
ти «Деснянська правда», виписа-
ний і підписаний Кузьмою Журбою 
1964 року. Чи не тоді відбулася й 
одна з численних зустрічей черні-
гівських літераторів-шістдесятни-
ків. Терміну такого в той час ніхто 
не вживав, але ж діялося все саме 
в шістдесяті роки, коли розправля-
ли крила для злету Ліна Костен-

ко, Вінграновський, Драч, Гуцало, 
Дрозд, Шевчук, Щербак… Після 
зустрічі в редакції «Деснянської 
правди» кілька літераторів зібра-
лися переобідати. Зайшли до га-
строному на розі вулиць Коцюбин-
ського та нинішнього проспекту 
Миру. Отоварилися належно, але 
де ж посидіти затишно? 

– Як де? – ображено озвався 
один з товариства, будівельник за 
фахом, а літератор за покликан-
ням Андрій Кириченко, який мав 
уже окрему (хоч і однокімнатну 
квартиру). – Звичайно, в мене… 

Та обід обідом, а почата в редак-
ції розмова про літературу не при-
пинялася. Згадали і про Михайла 
Булгакова, якого почали друкува-
ти після тривалого напівзабуття. 
Його роман «Біла гвардія» написа-
ний був із певною симпатією до цієї 
військово-політичної сили. Щирі 
вболівальники за ідею української 
державності, ми не в усьому пого-
джувалися з автором, незважаю-
чи на його геніальність як худож-
ника. І раптом я для самого себе 
несподівано, піднявши уже налиту 
чарку, твердо речу: «За білу гвар-
дію!». Ловлю здивовані погляди і 
роблю промовистий жест рукою в 
бік Саші Дека і Юри Лундіна, голо-
ви яких уже і в ті далекі роки були 
поспіль сиві. Секундна пауза зміни-
лася голосним схваленням, дзень-
котом чарок. Мимовільний екс-
промт схвалили всі присутні: і Кузь-
ма Журба, і Юрко Павлюк, і Андрій 
Кириченко, не говорячи вже про 
двох новоявлених з моєї подачі «бі-
логвардійців»… 

Пройшло понад 4 десятиліт-
тя від часу трагічної січневої ночі 
1982-го. На будинку, в якому ко-
лись містилася редакція «Деснян-
ської правди», – меморіальна до-
шка. Згадую старшого колегу і про-
ходячи вулицею П'ятницькою повз 
будинок обласного радіо. Саме в 
колективі цього ЗМІ починав поет 
свою журналістську кар'єру. У да-
лекі вже нині роки минулого сто-
ліття яблуні, що ними обсаджена 
обабіч ця чернігівська вулиця, ще 
тільки набиралися сили. Нині дея-
кі з них уже всихають. Але ще пло-
доносять. Наприкінці літа чи на по-
чатку осені, у пору дозрівання пло-
дів, мимоволі подумки декламую 
вірш Кузьми Журби, який вважаю 
одним з найкращих у його твор-
чому здобутку. Він дав назву його 
останній прижиттєвій збірці «Яблу-
ка падають»: 
Ніч вереснева гуляє в саду. 
Мабуть, і я туди знову піду. 
Падають яблука, падають я… 
Серце моє у тривозі. 

Думаю думу: остання чия 
Визріла-виспіла осінь? 
Тільки не яблунь, ой, тільки не я… 
В їхніх плодах проростання. 

Може, твоя? Так тоді ж і моя 
Мука і радість остання. 
Ніч у саду вереснева сліпа. 
Яблука падають, падають, па… 

На тему дозрівання плодів садо-
вод міг би написати розлогу стат-
тю, філософ народив би розлогий 
трактат про сутність буття, а поет 
намалював дванадцятьма корот-
кими рядками картинку, як зворуш-
ливо, ніжно і водночас сумно роз-
стаються з деревами плоди – май-
же так, як діти, що стали доросли-
ми, з батьками. Кожен в одному і 
тому ж явищі бачить своє. І по-
своєму. І в цьому приваблива не-
повторність свята життя для всьо-
го сущого. 

Олександр ОЛІЙНИК

Кузьма ЖУРБА 

Я ЛИСТОК НА ДУБІ-НЕЛИНІ 

Я листок на дубі-нелині, 
Що віки уже шумить, 
Б’ється з грозами й хурделями, 
Прориваючись в блакить. 

Не ховаюся у пазусі, 
Не стелюся, як трава. 
Й досі вітер пнеться, казиться, 
Щоб навік мене зірвать... 

Не боюся ненаситного. 
А впаду на тло земне – 
Знов коріння дуба рідного 
Забере всього мене. 

*** 
Буває, сниться: десь блукаю, 
Топчу і терни й спориші, 
Я в Україну шлях шукаю... 
І сум і холод на душі. 

І з небуття, як смерть, 
раптово: 

– А що, як все це наяву?..– 
Та ось я чую рідне слово –
І воскресаю, 
І живу. 

*** 
З грибами наніс хтось

 осіннього листя, 
І гаєм далеким запахло у місті. 
Та серцю замало, 

як пахне тут гай, 
– На крилах летіло б само 

у той край. 

А я?.. Задивляюсь на міні і бари. 
А там – у калюжах насуплені 

хмари, 
А там десь дитинства 

скупого сліди... 
Я тільки за серцем. 

Я тільки туди. 

ЧЕКАННЯ 

І пожила й пережила. 
Рокам давно не знає ліку. 
І натрудилась, як бджола, 
І наридалася без крику. 

Сини рушали у похід. 
За них молилась, як уміла. 
Мов та вербичка, край воріт 
Увечері німіла. 

Усе дивилась в даль доріг, 
Що не одну обкрали жінку. 
Чого ти, боже, не вберіг 
Хоча б найменшеньку 

кровинку?.. 

Світання кликало на лан, 
Ішла з серпом, ішла з косою. 
Вона й веселою була, 
Обмивши смуток свій росою. 

Давно пожовкли три листи, 
Що од найстаршого із Бреста. 
І так рядки в них не густі, 
А хтось ще кілька і закреслив. 

Знову клени в золотій обнові 
І у небі журавлів ключі. 
Знову ти мовчиш та супиш 

брови, 
Краще вже на мене накричи. 

Нагрими!.. І знову буде згода, 
І настануть радісні часи. 
Так приходить сонячна погода 
Після найлютішої грози.
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СТРУНАСТРУНАЧернігівщина

Фільм «Вавилон ХХ»

Поетична Прилуччина

* * * 
Ще ми є у зеленім, 
розхристанім літі.
Ще нам світять крізь слякоть 
найвищі сонця. 
Та німує душа
і дороги розмиті, 

і печаль піднебесна 
не сходить з лиця.
 
Я не знаю, чому 
стільки болю у слові –
я сховатись не вмію 
від болю ніде. 
Загортаю його 
у безсоння любові 
і тулю, як плаксиве дитя, 
до грудей. 

                          26.06.2003

 * * *
А ліс шумить не так, як ти казав, 
і ти мовчиш не так, як я хотіла.
Спинилася душа біля октав, 
хоча здавалось, що кудись летіла. 

А дощ іде не так, як ти ішов, 
і я сміюсь не так, бо майже плачу… 
Вчорашній день прилип до підошов, 
ще сподіваючись наївно на удачу. 

                                   15.02.2011

. * * * 
Не загуби мене в безсонні – 
я ще не знаю, де живу. 
Думки, лякливо-безборонні, 
долають ламану криву. 

Не загуби мене в мовчанні – 
слова народяться колись. 
І будуть перші чи останні, 
і нам без них не обійтись. 

                           24.05.2010

Микола БУДЛЯНСЬКИЙ

В КРАПЛИНАХ ГЛОДУ

Стемніє золото осіннє,
До краплі вичахне теплінь.
І вирве вітер із корінням
Прижухлу неба голубінь.

Зміліє даль. Уже не просить
Зерна причесана рілля.
Запнута в хустку хмари осінь
Кудись, мов бабця, дибуля.

За день набігавсь мокрий вітер,
Приліг на стомленім крилі.
І просить вечора налити
Вина із келиха зорі.

Хоча б краплину для зігріву,
Бо ж сирість до кісток пройма…
Десь запрягає білогривих –
У путь лаштується зима.

Та всьому час. Останнє злото
В селі темніє й за селом…
Осінні дні в краплинах глоду
Прощальним світяться теплом.

ОСІННІЙ МОТИВ

Ця осінь незвична на сто кольорів,
На сто голосів оця осінь.
То жовтий, то сірий, то срібний мотив,
То сміхом дзвенить, то голосить.

Я вимріяв неба ще ту голубінь,
Вернути б із вирію птиці.
Я стокольорово в’явлюся тобі,
А ти мені тільки наснишся.

А, може, намаришся юна така –
Веселка в схололому небі.
Чому наша осінь непевна й крихка
Без тебе,кохана, без тебе!

Я стокольорово до тебе прийду –
То цвітом, то вітром, то хмелем…
Зустрінь, як раніше стрічала в саду,
Стежинкою – дивом зеленим.

І вгорнемось ми, як колись, у росу
І в ній росянисто заграєм.
Не зчуємсь як ангели нас понесуть
В любов, що здавалася раєм.

Та поки в нас осінь на сто кольорів,
На сто голосів у нас осінь.
І ти одцвіла, та і я вже одцвів,
І зорі здрібніли, як просо.

Збулося б одне хоч із сотні бажань
І там, де всіх весен початок.
Обняти б тебе на межі зустрічань
Й не відпускати.

                                2021 – 2022.

…БО КОХАННЯ. ЯК МОЛИТВА, ВІЧНЕ

Як давно не бачились з тобою!
А літа, як кола, по воді…
Наша осінь з сивою косою,
Та в кохання крила молоді.

Лиш поклич, я на літа не зважу,
Прибіжу, як в юності було,
Я до тебе, золота пропажо,
Під розквітлу вишню за село.

Знаю, очі каро сяють й досі,
Наче зорі в небі край села.
І дарма, що в чорні твої коси
Вишня цвіт свій білий заплела.

Час неспинний. В згадки перелиті
Наші стрічі, що були крильми.
Та кохання вічне, як молитва,
А в молитві будем вічні й ми.

Хоч між нами відстані далекі.
Тільки юність завше молода.
Ми вседно колись, немов лелеки,
Прилетим до рідного гнізда.

Закружляєм в парі на сторіччя
І не втома – простір під крильми.
Бо кохання, як молитва, вічне,
А в молитві будем вічні й ми.

                          2022

* * *
Ти колись дочекаєшся доторку, дрібки тепла,
Унісонного поруху тіней у нетрищах парку...
Тяжко сунеться час, мертвим листям стікає 

зі скла,
Ллє пожовклу печаль в кожну ємність, 

проплішину, шпарку.

Ти колись дочекаєшся поруху стомлених крил.
На руйновищі доль безпорадна, беззбройна, 

тендітна...
Закоцюблі дерева вростають в слизький небосхил.
І кармінні вуста пізніх яблук всотовують світло.

Ти колись дочекаєшся (Леле! З яких веремій!).
У лавровім вінку чи в рванні, зашкарублім від крові,
Стопче всі бездоріжжя, постане, постукає в дім...
Грізно шкіриться вітер, збиває зірки вечорові.

Ти колись дочекаєшся попри зневаги сльоту,
Попри ряску пліток і тривоги жахне безголосся...
Ну а поки заварюєш стиглу міцну гіркоту,
Ну а поки тримаєш обіруч розхристану осінь.

                                                        2021

* * *
Що тобі вже тепер до її вкритих настом надій...
Зашкарублою шкіркою хмар взявся зморений вечір.
І гіркий тьмавий місяць, достоту сльозина з-під вій,
Важко викотивсь в світ... 

Заблукавши в життєвій хуртечі,

Ти ім'я не згадаєш... Сухе шелестіння спідниць.
Гавкіт воронів. Бал помирання стобарвного лісу.
Як вихлюпував день з перекинутих кимось дійниць,
Як ладнали дощі непідйомну сталеву завісу -

Не згадати... І кроків відлунок загруз в споришах...
Хоч сотують тепло відшліфовані пальцями 

бильця,
Хоч ще пурхає з вітром грайлива осіння душа,
Та обпалено холодом жовті з прожилками крильця.

Що тобі вже до неї... Минулося, дійсно, і це.
Скільки часу сплило, скільки пір'я упало на воду!
Тільки з ряски безсоння на мить виринає лице,
Щоб розтанути хутко в рожевому маренні сходу.

                                                         2021

* * *
Що ж то, справді, було? Напівзустріч двох рим, 

напівзвуки,
Не спроможні сплестися у вірші, зростися в акорд.
О, як схлипував липень, листаті заламував руки,
Рвучко вписував долі в притрушений пилом 

кросворд.

Що в нас мало зостатися? Чай, сиві протяги 
станцій,

Несміливі обійми, затерті рядки до дірок...
І мелодії хрипли, вклякали, стікали крізь пальці
У підсолений болем рухливий річковий пісок.

Що б ми там наспівали в хиткому дрімотному 
плині?

Пересохли вуста. Світ зіщулився, знітивсь, 
змалів...

Розкуйовджений вечір, стидаючись власної сині,
Розчинився у більмах сліпих придорожніх вогнів.

І навпомацки вітер волошки зірок у покосі
Все збирав і розхлюпував млості меди увсебіч...
Я лишила Вас в літі. Я тихо ступила у осінь.
Зайнялося крайнебо від темних тополевих свіч.

                                              13.02.2022

* * *
Цієї осені геть усі мовчать:
Музи, птахи, перелітні коханці.
Пантоміма глухонімого вітру.
Беззвучне гріхопадіння горіхів і яблук.
Безшелесність пошерхлого листя
Під чобітьми, колесами, лапами...
Цієї осені геть усі плекають тишу,
Ніби ламкий щойно народжений паросток.
Затуляють від холодів,
Від недобрих думок і косих поглядів.
Зігрівають рвучким гарячковим диханням.
Гойдають на болючих потрісканих долонях.
Захищають, розважають, заколисують.
Цієї осені тиша –
Найцінніша принада –
Непідйомно-свинцева, як небовид,
Терпкувато-щемлива, неначе надія.
Цієї осені тиша найважливіша.

                                      15.10.22

Ірина КУЛАКОВСЬКА

Ніна ТКАЧЕНКО

* * *
Як сумно, пусто і бентежно,
лише приклеєні листки.
На цій землі, такій безмежній,
господарює залюбки

Ця осінь. Мудра господиня.
Картопля й морква вже в льохах,
голісінський горіх, і нині,
здається, журиться і птах.

І монотонність дощова
така противна і сірезна,
що в душу крапає, в слова,
а осінь... До плачу помпезна.

Виспівує і виграє,
набридлива і пречудесна.
Ця осінь ще у мене є, 
й весна у серці ще воскресне!

                   26.10.2019

* * *
Ще думаю про літо. Ще із ним.
Кокетливо моргає павутина.

Кружляння листя, музики і рим.
Яка прекрасна осені картина!

А вітер обціловує лани.
Бджола шепоче щось на вушко ружі.
Ставок поважно з небом гомонить.
І є ще в світі щирі й небайдужі.

Фруктовий рай. Малинове вино.
Розкрилися горіхів парашути.
На моніторі неба, як в кіно,
Іскриться радість, утікає смуток.

І, може, хтось з далеких тих планет,
Тихенько заздрить: павутина сяє!
І не потрібен зараз інтернет,
Актриса-осінь роль найкращу грає.

Валентина ГРИБЕНКО

* * *
Кожна осінь - про тебе спогад.
І листочок - від тебе лист.
Наварити б з тобою грогу
і пізнати сакральний зміст
цих краплинових повідомлень,
безкінечних пісень дощу,
назбирати у повні жмені 
стиглих жолудів досхочу,
парасольково, близько-близько
поділитись новим віршем,
хоч хвилинку побуть дівчиськом
під оцим проливним дощем...

Так каштаново б'ється серце,
наче в ті часи золоті –
та в років моїх круговерті
за туманом все далі ти.

* * *
У рамі тихо мерехтить
осінній вечір –
рукам так хочеться лягти
тобі на плечі.

Коли від вітру на вікні
злетить завіса –
запахнуть солодко рясні
твої іриси.

Проб'є годинник на стіні
четверту ранку –
у спогади прийдуть мені
п'янкі світанки.

І знову хочеться почуть –
не знаю, де ти –
у тихім шепоті дощу
твої секрети.

Ніч пролетіла, як життя,
упали роси –
і ні на йоту каяття,
люблю і досі...

                     2022

* * *
Життя – це те, що треба пережити –
Злітаючи увись, йдучи на дно,
Згоряючи ущент в триклятім світі,
Кохаючи, як в давньому кіно.

У відчаї втопитись, спопелитись, 
Розбити глеки, до печери – жить.

Знайти перлину щастя і молитись,
Щоб зупинить благословенну мить.

Життя – це море. Щось у нім від смерті.
А щось від насолод і ейфорій.
Життя – це лист в заклеєнім конверті.
І скільки ж в ньому мрій і безнадій...

                                               03.11.2021

* * *
Хтось у сірій хламиді сховався в тумані, 
Сірим пензлем своїм зафарбовує світ. 
Шарпонув без жалю всі листочки останні,
Краплі вішає всюди, притоптує цвіт... 

Так беззахисно-щемно лежать на алеї 
Добрих кленів долоньки і липок серця, 
Посіріли, пожухли від фарби тієї, 
Скрізь сліди нездоланного злого митця. 

Ти у сірому світі бредеш безпорадно 
– Ні промінчика в небі, ні сонця в душі...
І не знаєш, що все тобі, мила, підвладно 
– Якщо хочеш, рецепт чарівний запиши! 

В магазинчику поруч купи парасолю,
Та не аби-яку, а що є яскравіш! 
Подзвони вже, нарешті, отій своїй долі 
– І удвох, 
по калюжах, 
за сонцем, 
скоріш!

Тетяна ШЕВЧЕНКО

Прилуцькі поетичні читання

Цей цікавий захід відбувся 
26 жовтня у Прилуцькій цен-
тральній міській бібліотеці 
імені Любові Забашти. Ініцію-
вали його самі прилуцькі по-
ети, а найперше Валентина 
Грибенко, а також бібліотека, 
де вирує культурницьке життя 
і яку очолює креативна, енер-
гійна Людмила Зубко. Дирек-
торка (на фото) також була 
учасницею зустрічі.  Ще одним  
ініціатором став редактор на-
шої газети Петро Антоненко, 

котрий не раз виступав у цьо-
му чудовому закладі. Він і цьо-
го разу виконав під гітару свої 
бардівські пісні, читав власні 
вірші. Свої вірші читали при-
луцькі поети. Голова  міського 
Клубу книголюбів Лідія Скотні-

кова прочитала вірші україн-
ських поетів. 

На фото: учасники читань 
(зліва направо) Валентина Гри-
бенко, Валентина Пошкурлат, 
Світлана Коробова, Лідія Скот-
нікова, Тетяна Шевченко. 
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СТРУНАСТРУНА Література і мистецтво Польщі

Едита 
Гурняк

«Потоп»: роман Сенкевича 
і фільм Гофмана

Польська естрада завжди славила-
ся своїми талантами і була добре ві-
дома в колишньому Радянському Сою-
зі, в Україні. Досить назвати такі імена, 
як  Анна Герман, Мариля Родовіч, Сла-
ва Пшибильська, Северин Краєвськи, 
Рена Рольська, Урсула Шипіньська, 
Єжи Поломськи, Ірена Андерс, Ева Де-
марчик, Міхал Байор, Едита Бартоше-
вич, Агнєшка Влодарчик, Ірена Яроць-
ка, Крістіна Янда.

Когось з цих та інших чудових співаків 
уже нема серед нас, хтось продовжує 
артистичну кар’єру.

І приходять нові покоління польських 
співаків, таких як Ришард Ринковськи, 
Яцек Качмарськи. 

Серед зірок сучасної польської естра-
ди по праву називають і Едиту Гурняк. 
Вона народилася 14 листопада 1972 
року  в місті Зембіце. Дебют на великій 
сцені відбувся в телевізійній програмі 
«Кожен може співати» 1989 року. У тому 
ж році Едиту запросили взяти участь у 
концерті «Дебюти» на Фестивалі поль-
ської пісні в Ополе, де вона була відзна-
чена за виконання пісні «Zly chlopak» 
(«Поганий хлопець»). 

Співачку запросили до Варшави на 
проби мюзиклу «Метро». Прем’єра ви-
стави відбулася 31 січня 1991 року. Еди-
та, виконавши одну з головних ролей, 
стає кумиром свого покоління. Протя-
гом трьох років безперервно виступає в 
мюзиклі, який завжди збирає повні зали. 
Вона зіграла в 700 виставах, у тому чис-
лі на Бродвеї в Нью-Йорку.

У липні 1993 року Едита була запро-
шена на Фестиваль прибалтійських кра-
їн у Карлсхамн, де посіла третє місце. 
Наприкінці 1993 року Гурняк отримала 
від Польського телебачення пропози-
цію представляти Польщу на фестива-
лі «Євробачення», куди країна була за-
прошена вперше. Її виступ на конкурсі 
1994 року в Дубліні закінчився величез-
ним успіхом для молодої співачки. Чудо-
вий голос і чудова інтерпретація стали 
вирішальними факторами для визна-
ння пісні

«To nie ja» («То не я») Станіслава Си-
ревіча з текстом Яцека Цигана, яка за-
йняла друге місце, що стало рекордом 
для країни, яка вперше брала участь у 
конкурсі. 

Едита стала надзвичайно популяр-
на в Європі. Улітку 1994-го успішно ви-
ступила на Фестивалі польської пісні в 
Ополе, на Міжнародному фестивалі піс-
ні в Сопоті. Того ж року співачка випус-
тила перший сингл з піснею «To nie ja» в 
польській та англійській версіях.

Від 2002 року Едіта випускає дис-
ки під власним лейблом EG Production 
і починає активну співпрацю з групою 
«Mathplanete». Активно займається 
озвучуванням кіно- і мультфільмів, бере 
участь у телешоу. 

Для знайомства з чудовим голосом 
співачки, її творчістю досить хоча б від-
крити на YouTube пісню «Nie opuszczaj 
mnie» («Не покидай мене») чи інші у ви-
конанні  зірки польської та європейської 
естради.

Ге́нрик Сенке́вич (повне ім'я 
Генрик Адам Александр Піус 
Сенкевич, пол. Henryk Adam 
Aleksander Pius Sienkiewicz) на-
родився 5 травня 1846 року в селі 
Воля Окшейська на Підляшші, в 
регіоні Польщі, густо населеному 
українцями. На той момент, уже 
півстоліття після поділу Польщі 
трьома сусідніми імперіями і втра-
ти нею державності, ці землі вхо-
дили до Російської імперії.  

Письменник народився у маєтку 
бабці по матері. Походить із збідні-
лої шляхти. Цікаво, що один з най-
видатніших польських письмен-
ників не є поляком. Батько пись-
менника Юзеф родом із татар, що 
поселилися на території Велико-
го князівства Литовського за кіль-
ка століть до цього. Тільки у XVIII 
столітті вони перейшли з ісламу 
в християнство. Мати Стефанія  
була з білоруської шляхетської ро-
дини  Цецішовських.

Генрик закінчив у Варшаві гімна-
зію, потім  медичний та  історико-
філологічний  факультети  універ-
ситету. Працював у варшавських 
газетах.

Багато подорожував, час то змі-
нюючи місце проживання (Австро-
Угорська імперія, Британія, Італія, 
Росія, Франція, Румунія, Болгарія, 
Туреччина, Греція). 

З початком Першої світової ві-
йни виїхав до Швейцарії. Очолив 
Комітет допомоги жертвам війни у 
Польщі. Після смерті у Веві 15 лис-
топада 1916 року спочатку був по-
хований у тутешньому католиць-
кому храмі, 1924 року перепохо-
ваний  у Варшаві, в підземеллі ка-
федрального собору Святого Яна, 
найстарішого храму міста.

У ранніх повістях і оповіданнях 
зобразив згасання патріархально-
го побуту («Стара слуга», «Ганя»), 
долю селянства («Ескізи вугіл-
лям», «Янко-музикант»).

Найбільш відомий твір автора – 
історична трилогія романів  «Вог-
нем і мечем» (1883 – 1884), «По-
топ» (1884 –1886), «Пан Володи-
йовський» (1887 –1888). У першо-
му романі йдеться про боротьбу 
Речі Посполитої і українців на чолі 
з  Богданом Хмельницьким. У дру-
гому романі – визвольна війна по-
ляків проти шведської інтервен-
ції у 1655 – 1656 роках. У третьо-
му йдеться про боротьбу поляків 
проти османського нашестя (1672 
– 1673).

Щодо роману «Вогнем і мечем», 
то треба зрозуміти негативне став-
лення  Сенкевича до  визвольних 
змагань українського козацтва. 
Хоча об’єктивно роман спричи-
нив і  популяризацію козаків серед 
польського суспільства, зокрема 
позитивним представленням дея-
ких постатей, наприклад, полков-
ника Богуна. А  той негатив, як і за-
хоплення автора подвигами поля-

ків  в усіх трьох романах (причому, 
не приховуючи  і їхніх чвар), має іс-
торичне пояснення. Трилогія писа-
лася у тяжкі часи Польщі. Нація з 
її майже тисячолітньою державніс-
тю на той час уже майже століття 
як втратила свою державу. І свої-
ми творами Сенкевич прагнув у ці 
сумні для поляків часи піднести їх 
національний дух. 

Взагалі ж Сенкевич з болем 
пише про протиборство поляків 
і українців, двох сусідніх братніх 
слов'янських народів. «Ненависть 
вросла у серця й отруїла кров на-
родів-побратимів», сказано в кінці 
роману «Вогнем і мечем». І наслід-
ком протиборства поляків і україн-
ців стало поневолення обох наро-
дів Росією.  

У психологічному романі «Без 
догми» (1889 – 1890) зображе-
но життя аристократії. У романі 
«Сім'я Поланецьких» (1893 – 1894) 
– сатиричне зображення світсько-
го суспільства. У романі-епопеї 
«Quo vadis» («Куди йдеш?») (1894 
– 1896) –  життя ранніх християн в 
Римській імперії. Боротьбі поляків 
з Тевтонським орденом в кінці XIV 
– на початку XV століття  присвя-
чений історичний роман «Хресто-
носці» (1897 – 1900). 

Творчість Сенкевича відігра-
ла велику роль в історії польської 
культури і отримала всесвітнє ви-
знання (Нобелівська премія з лі-
тератури, 1905 рік). Роман «Quo 
vadis» перекладений більш ніж со-
рока мовами. Роман чудово екра-
нізував під тою ж назвою у 2001 
році відомий польський режисер 
Єжи Кавалерович.

Єжи Го́фман (пол. Jerzy 
Hoffman) – видатний  польський кі-
норежисер і сценарист.  Народив-
ся 15 березня 1932 року у Кракові,  
в сім'ї  лікарів  єврейського похо-
дження. Від весни 1938 року про-
живав у місті Тернопіль.

У віці 8 років (1940 р.) був виве-
зений разом із родиною до Ново-
сибірської області Росії, де вони 
жили в таборі «спецпереселенців» 
і працювали на заготівлі лісу. Там 
померли дід, бабуся, сестра бабу-
сі та дядько Єжи Гофмана. Після 
нападу Німеччини на СРСР і від-
новлення дипломатичних відносин 
Москви з польським еміграційним 
урядом родину Гофманів було ам-
ністовано. 1943 року батько Єжи  
пішов воювати з німцями, а після 
закінчення війни надіслав роди-
ні виклик до Польщі. У липні 1945 
року Єжи повернувся до Варшави.

У 1955 році Гофман закінчив ре-
жисерський факультет Всесоюз-
ного державного інституту кінема-
тографії в Москві. Починав як ре-
жисер  документальних фільмів. З 
1962 року знімає художні фільми. 
Найбільш відомі екранізації  істо-
ричних романів Генрика Сенкеви-
ча. Також величезною популяр-
ність у колишньому СРСР корис-
тувався фільм «Знахар» (1982), 

двосерійна мелодрама за рома-
ном Тадеуша Доленго-Мостовича.  
Докладно про ці роман і фільм  –  
у  № 1 нашої газети. Відома у гля-
дача і ще одна мелодрама, знята 
Гофманом, – «Прокажена» (1976).

У 2008  режисер  створив вели-
кий  документальний фільм «Укра-
їна. Становлення нації», де розпо-
відається історія України від Хре-
щення Русі і до сьогодення.

У 2011 році вийшов новий ху-
дожній фільм  Гофмана «Варшав-
ська битва. 1920». Він відтворює 
епізоди польсько-російської війни 
1920 року, коли полякам вдалося 
зупинити наступ більшовицьких 
військ Росії уже на підступах до 
Варшави. І дуже велику допомо-
гу у відсічі агресії надала полякам 
армія Української Народної Респу-
бліки. 

Другою дружиною режисера 
була киянка Валентина Трахтен-
берг, дочка оперної співачки й 
фармацевта, сестра академіка 
Іса ка Трахтенберга. Вони щасливо 
прожили у шлюбі 33 роки, дружина 
померла 1999-го року.

Під час російської інтервенції в 
Україну в березні 2014 року Єжи 
Гофман разом з іншими відомими 
діячами польського театру й кіно (в 
їх числі – Анджей Вайда, Єва Ши-
кульська, Кшиштоф Зануссі, Вой-
цех Марчевськи, Яцек Блавут, Ян 
Новіцьки) виступив із Заявою на 
підтримку українського народу. В 
Заяві говорилося: «Дорогі україн-
ські друзі, у цю важку хвилину хо-
чемо підтримати вас морально 
і висловити свою солідарність з 
вами. Боротьба за гідність, не-
залежність та мир є найбільшою 
чеснотою. Ми пишаємося вашою 
витримкою та хочемо ще раз під-
креслити – ми з вами!»

…Отже, екранізація Гофманом 
знаменитої трилогії Сенкевича. 
Так склалося, що режисер екрані-
зував романи у зворотному поряд-
ку від їх написання і часу дії в них. 
Першим у 1969 році зняв фільм 
«Пан Володийовський».  Попри те, 
що Гофман уже був відомим режи-
сером, ставлення до нього кому-
ністичної влади Польщі було до-
волі прохолодним. Режисер ніко-
ли не приховував свого не сприй-
няття  комуністичних, тоталітарних 
режимів та цієї ідеології. Все ж, че-
рез 5 років Гофману вдалося екра-
нізувати роман «Потоп». І лише за 
чверть століття, у 1999 році, він 
зняв фільм «Вогнем і мечем».

«Потоп» – наймасштабніший 
роман трилогії Сенкевича, відтак 
і найбільший з цих трьох фільмів, 
а Гофман при екранізаціях праг-
нув максимально відтворювати 
романи. 

Дія «Потопу» відбувається у 
1654 – 1657 роках. Щойно завер-
шилася  шестирічна війна поляків 
з українцями. Але почалася нова 
війна, цього разу Польщі з Росі-
єю. Після Переяславської угоди 
1654 року, тобто військово-полі-
тичного союзу України і Моско-
вії, яку пізніше московити транс-
формували у загарбання України, 
Московське царство мусило всту-
пити у війну з Польщею на боці 
українців. 

Скориставшись цією війною, з 
півночі по Польщі вдарила Шве-
ція, королі якої давно зазіхали на 
польський трон. 

Ось у центрі роману і фільму, 
власне, і є польсько-шведська ві-
йна. До того ж, чвари  вельмож, за-
галом шляхти призвели до глибо-
кого розколу польського суспіль-
ства, коли його частина підтри-
мувала короля Польщі, а частина 
готова була піддатися шведам. 

В результаті в якийсь момент 
Швеція окупувала майже всю 
Польщу, включно зі столицею Вар-
шавою і попередньою, протягом 
кількох століть, столицею Крако-
вом. І лише патріотизм поляків, 
насамперед простих селян і мі-
щан, низової шляхти змусив вель-
мож об`єднатися, і Польща, зали-
та іноземним нашестям, цим «по-
топом»,  була врятована. 

Уособленням цих перипетій 
став образ головного героя ро-
ману і  фільму шляхтича Анджея  
Кміцика, з його метаннями, пере-
ходом з одного табору співвітчиз-
ників до іншого. Цю велику роль 
блискуче зіграв видатний актор 
Даніель Ольбрихський. Він наро-
дився у 1945 році і є найпопуляр-
нішим польським актором сучас-
ності. 

Другий  головний персонаж  ро-
ману і фільму – молода дворянка 
Оленка Білевич. Кохання Анджея і 
Оленки  червоною ниткою прохо-
дить через весь сюжет, Кохання, 
яке мусить долати стільки пере-
пон, адже воно є на тлі  грізних іс-
торичних подій, в які втягнуті герої 
роману. 

Цю роль чудово зіграла попу-
лярна польська актриса театру 
і кіно Малгожата Браунек. Во-
на народилася у 1947 році і, на 
жаль, померла у 2014-му. Це була 
справжня зіркова роль талано-
витої акторки. Друга така зіркова 
роль – у екранізації роману Болєс-
лава Пруса «Лялька».

Отже, видатний фільм Гофма-
на, екранізація видатного роману 
Сенкевича. Читайте книгу і дивіть-
ся фільм. 

Петро АНТОНЕНКО

Кадр з фільму: Даніель Ольбрихський і Малгожата Браунек
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СТРУНАСТРУНА

Яніна 
Іпохорська: 
афоризми

Яніна Іпохо́рська 
– (15.08.1914, Львів – 
20.09.1981, Краків) –  
польська художниця, 
журналістка, пись-
менниця та перекла-
дачка, авторка вели-
кої кількості відомих 
афоризмів.

Навчалася у Львів-
ському університе-
ті. Також в Акаде-
мії образотворчих 
мис тецтв, Варша-
ва. Була співзаснов-
ницею тижневика 
«Пшекруй» (Przekrój 
– розріз), у якому за-
ймалася питаннями 
ввічливості та ма-
нер, а також написа-
ла книги на цю ж те-
матику. 

Наша газета веде цей просвітницький проект, матеріали для якого беруться з одноймен-
ного 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

Геннадій Татарченко
Відомий український композитор 

народився 17 травня 1951 р. у м. Сніж-
не Донецької області. Після музичної 
школи вступив до консерваторії, грав 
на ритм-гітарі й співав у гурті «Еней». 
1975 року став гітаристом ВІА «Коб-
за». Також певний час працював у 
першому складі ВІА «Мальви».

Перший успіх як композитора прий-
шов 1984 року з піснею «Полісяночка», 
яку заспівав Назарій Яремчук. Ще три 
пісні Татарченка зробила хітами Софія 
Ротару: «Музыка капели», «Смешной 
драндулет» та «Білі нарциси». Коли 
композитор закінчував навчання в кон-
серваторії, то  працював з Юрієм Риб-
чинським над грандіозним проектом — 
рок-оперою «Біла ворона». 1990 року 
Г. Татарченко  записав з Русею альбом 
«Попелюшка», а його пісня «Україноч-
ка» стала візитівкою Оксани Білозір.

Геннадій Татарченко створив про-
дюсерський центр і працював з мо-

лодими співачками — Стеллою Го-
молякою та Оленою Петровою (сце-
нічне ім’я Астрая). Результатом робо-
ти з Петровою стали відеоальбоми 
«Страчене кохання» (1993) та «Це 
загадкове ім’я — Астрая» (1994). По 
тому, як Астрая стала дружиною Та-
тарченка, вони записали ще один 
альбом — «Аура кохання» (1995). У 
1998 р. вийшов другий аудіоальбом 
тандему Татарченко-Петрова — «Ау! 
Ромашка», а 2000-го третій — «Качу-
май».

Деякі пісні Геннадія Татарченка 
(вказані автори слів і виконавці):

«Берег любові» (В. Крищенко), І. 
Бобул та Л. Сандулеса;

«Біла ворона» (Ю. Рибчинський),  
Ю. Яцика;

«Білі нарциси» (В. Крищенко), С. 
Ротару; Л. Сандулеса;

«Виват, король!» (Ю. Рибчин-
ський),  Т. Гвердцителі;

«Гей ви, козаченьки» (В. Крищен-
ко), Н. Яремчук; 

 «Дівчинка русява» (К. Осауленко і 
Г. Татарченко), Руся; 

«Золоте весілля» (Ю. Рибчин-
ський),  Л. Сандулеса;

«Коні вороні» (В. Крищенко),  Л. 
Артеменко;

«Пилигримы» (Ю. Рибчинський),  
О. Малінін; 

«Україно-мати» (В. Крищенко),  
Я.Євдокимов;

«Україночка» (А. Демиденко), 
О.Білозір.

Пробачте, друзі, я не хотіла,
та на льоту мене скосило. 
Ах, шарабан мій, моя тачанка.
Я анархістка, я махновчанка. 

Ах, шарабан мій, укритий пилом. 
Куди ж  ті лізеш,  свиняче рило.
Ах,  шарабан мій,  моя тачанка. 
Я вольна птиця,  я махновчанка.

Не дивіться ви так 
Не дивіться ви так  крізь моноклі свої, 
емігранти, барони і лєді. 
Я сп'яніти не можу  після тої війни 
від півсклянки холодного бренді. 
Адже я українка,  у польськім полоні, 
зайшла у нічний  дорогий кабаре.
Я дивлюся на вас,  і тендітні долоні 
стискають в кишені  бойовий пістолет.

 Батько мій офіцер, генерал УНР, 
 він загинув в боях за Полтаву. 
 Час прийшов,  і нещадний
 денікінський білий терор 
нас закинув у холодну Варшаву. 

І ось я анархістка,  донька офіцера, 
беру вас усіх  на короткий приціл,
бо помста і смерть – то моя атмосфера. 
Привіт вам, поляци,  від вкраїнських братів.

Я сказала полковнику – наволоч біла, 
відчепися від мене, імперськая мразь, 
бо для тебе, мій друже,  вже готова могила, 
помішається з кров'ю  кладбіщенська грязь.

 Адже я українка, у польськім полоні,
 зайшла у нічний  дорогий кабаре,  
я дивлюся на тебе, і тендітні долоні 
стискають в кишені бойовий пістолет 

А як вип'ю вина, у душі оживають 
України далекі  широкі лани. 
І тоді без вагань  я на гачок натискаю, 
бо помста і смерть –  мої рідні брати. 

Адже я анархістка,  донька офіцера, 
беру вас усіх на короткий приціл, 
бо помста і смерть –  то моя атмосфера. 
Привіт вам, поляци, від вкраїнських братів.

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!

Дух часу найсильні-
ше відчувається при 
застої.

Досвід – це навче-
ність дурістю.

Як ти причесана, так 
тебе й слухають.

На щастя, популярні 
пісеньки недовго зали-
шаються популярними.

Молоду жінку підсте-
рігають тисячі небез-
пек, але лише кілька з 
них приносять справ-
жнє задоволення.

Чоловік має бути 
господарем у будинку, 
якщо, звичайно, він не 
одружений.

На іменинах розмо-
ва по-справжньому по-
жвавлюється лише піс-
ля того, як підуть що-
найменше двоє гостей.

Не говори про себе. 
Немає нічого нудніше, 
ніж слухати грубі лес-
тощі.

Не в кожного ноги 
дістають аж до землі.

Половина усієї брехні, 
яку доводиться чути, 
це неправда.

Старість почина-
ється тоді, коли всі ді-
вчата починають зда-
ватися красивими.

Страхові внески за 
автомобіль сплачуєш 
роками, потай сподіва-
ючись, що одного дня 
станеться аварія, яка 
поверне тобі все до ко-
пійки.

Тепер уже тільки со-
баки можуть похвали-
тися хорошим родово-
дом.

Я не забуваю про бор-
ги, я лише забуваю їх 
віддавати.

Антін Мухарський і гурт «ГраБля»
Анті́н  Муха́рський народився в  Ки-

єві 14. 11. 1968 р. Закінчив Київський 
театральний інститут ім. Карпенка-Ка-
рого за фахом «актор театру та кіно».

Дванадцять років працював акто-
ром у Національному театрі російської 
драми ім. Лесі Українки. З 1985 року 
знімався у кіно та серіалах, серед яких: 
«Останній дзвінок», «Острів Любові», 
«День народження буржуя», «Мийни-
ки автомобілів». Був режисером, авто-
ром та ведучим телевізійних програм 
«НЛО», «Музичний кіоск», «Бадьоро-
го ранку», «Шалений світ», «Квадрат-
ний метр» (канал «Інтер»), автором, 
продюсером та ведучим проекту Каба-
ре-шоу «Зелена лампа» на каналі ТВІ. 
2014 — заснував мистецьку платфор-
му «Український культурний фронт», 
стартом якої став масштабний куль-
турологічний проект «Майдан. (Р)Ево-
люція духу» 

Літературний доробок. 1995 – ав-
тобіографічний роман «Доба. Спо-
відь молодого бандерівця», 2003 – ро-
ман «Попса для еліти», 2012 – повість 
«Смерть малороса», 2013 – збірка по-

вістей «Після злучення тварина сум-
на», 2015 – роман «Розрив. Як я став 
«націонал-фашистом», 2015 – збірник 
оповідань «Сказки руського мира»,  
2016 – «Антисоветские повести и 
рассказы».

Музичний доробок. Автор та про-
дюсер: 2008 – музичного проекту 
«Сільський гламур»; 2012 – патріотич-
ного проекту «Лагідна та сувора украї-
нізація»; 2014 –  проекту кабаре «Ма-
ма-Анархія»; 2016 – альбоми «Росіян в 
Донбасє нєт» та «Злиє піндоси».

Документальне кіно; 2014 — автор 
та продюсер документального фільму 
«Майдан. Мистецтво спротиву» Антін 
виступає у образі професора антропо-
логії Ореста Лютого (альбоми «Лагідна 
українізація» (2012) та «Сувора украї-
нізація» (2014).  

Антін Мухарський за допомогою 
своїх побратимів з анархо-гурту «Гра-
Бля» відшукує та висвітлює оригіналь-
ні зразки українських махновських та 
анархічних пісень в рамках його проек-
ту «Мама-Анархія». Вони були нахаб-
но вкрадені та перероблені совєтськи-
ми діячами. «Сьогодні кремлівським 
політтехнологам, різноманітним відро-
джувачам «рускаго міра», псевдо сла-
вянскаго єдінства, монголо-татарскої 
імпєріі, кремлівськім б***ям, хохлам-
малоросам та іншій окупаційній наво-
лочі дано чітку установку – прикласти 
максимум зусиль, щоб все українське 
асоціювалося з терміном «фашизм, 
– говорить  митець. – Але історичну 
справедливість буде відновлено».

Музичну основу проекту складають 
анархічні, махновські та повстанські 
пісні, написані на початку ХХ століття. 
Багато з них у російськомовній тран-
скрипції відомі як зразки «городсько-
го романсу» та «кримінального блат-
няка», хоча мало хто знає, що бага-
то років тому ці пісні мали абсолютно 
українське звучання. Приклад — «А я 
пана пізнаю та й по халявам», яку ро-
сіяни украли і переробили в «А я ми-
лого узнаю по походке».

Нещодавно опубліковані тексти 
Опанаса Чорного (українського пое-
та-повстанця), репресованого «совє-
тамі» у 1934 році, який  написав тек-
сти багатьох пісень, вкрадених згодом 
росіянами.

Поновлення історичної, музичної 
правди у формі арт-кабаре – це піс-
ні, які виконують солістка колективу 
Ляля Звєздінська-Махно (на фото) 
– правнучата племінниця Нестора 
Івановича Махна, та Антін Мухар-
ський.

Ось пісні з репертуару гурту 
«ГраБля».

Шарабан
Ах, шарабан мій,  моя тачанка.
Я вольна птиця, я махновчанка. 
Ах, шарабан мій, укритий пилом. 
Куди ж  ті лізеш, свиняче рило.

Я гімназистка, втікла із класу.
П`ю  самогонку замісто квасу. 
Ах, шарабан мій,  моя тачанка.
Я вольна птиця я махновчанка. 

Дзвеніли струни в  моїй гітарі, 
коли тікала я в Татарбунари.
Ах,  шарабан мій, моя тачанка. 
Я вольна птиця,  я махновчанка.

Поб`ю я посуд,  поб`ю тарілки
та й вип’ю квасу замість горілки.
Ах,  шарабан мій,  моя тачанка. 
Я вольна птиця,  я махновчанка.

Пробачте, друзі,   я не хотіла. 
Кому дала я, кому не вспіла.
Ах, шарабан мій, укритий пилом. 
Куди ж ті лізеш, свиняче рило.


