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В Чернігівській Централь-
ній міській бібліотеці ім. М. 
Коцюбинського 29 листопа-
да на засіданні жюрі, до скла-
ду якого увійшли письменни-
ки, громадські діячі, науковці, 
бібліотечні працівники, були 
підбиті підсумки конкурсу 
«Кни га року – 2021». Це кон-
курс обласний, але його тра-
диційно вже понад 20 років 
проводить саме ця бібліоте-
ка. Відзначаються кращі кни-
ги місцевих авторів, які ви-
йшли попереднього року. Ось 
переможці цього конкурсу за 
номінаціями.

«Проза: романи і пові-
сті»: 1 місце – Олена Печо-
рна, «У затінку земної жінки». 

«Поетичні збірки»: 1 місце 
– Микола Будлянський, «Лю-
бов і вирій»; Ольга Батьков-
ська, «Для замовляння крови». 
2 місце – Ганна Демиденко «До 
волі». 3 місце – Микола Фурс, 
«Поезія без гриму»; Володи-
мир Пилипець, «Берегиня». 

«Збірки поезії та прози»: 
1 місце – Сергій Дзюба, «Гріх 
любити неталановито» (в 3-х 
томах). 

«Проза: фентезі»: 1 місце 
– Олена Терещенко, Олена 
Сте панец, «Розшукується дра-
кон». 2 місце – Олександр Бі-
логура, «Метелики в тумані».

«Драматургія (сценарії, 
п’є си)»: 1 місце – Анатолій 
Покришень, «Літературні об-

личчя на тлі історії Чернігів-
щини».

« Н а у к о в о - п о п у л я р н і 
видан ня»: 1 місце – Олек-
сандр Бондар, Михайло Жи-
рохов, «12 битв за Чернігів». 
Мілітарна історія Чернігівщи-
ни. Вип. 1; Михайло Жирохов, 
«Дебальцевська операція», 
«Іловайська операція», «Са-
вур-могила», «Оборона До-
нецького аеропорту».

«Краєзнавчі досліджен-
ня»: 1 місце – Олександр Ля-
шев, «Роїще, рік 1767»; Лари-
са Куровська, «Глибінь буття 
не можна осягнути…» 

Видавець року – Видав-
ниц тво «Десна Поліграф», 
Чер нігів.

Чернігівський літератур но-меморіаль-
ний музей-заповідник Михайла Коцюбин-
ського 2022 рік прожив, як і вся наша кра-
їна. Рік був дуже нелегким, з тривогами й 
обстрілами, але й з відкриттям нових сен-
сів, з усвідомленням цінності кожної миті, 
з пізнанням своїх істинних можливостей і 
прагнень. За ці дванадцять місяців було 
всього: виставки та екскурсії, плани на 
створення цікавих проектів, які раптово і 
безжально обірвалися разом з вибухами 
перших російських ракет 24 лютого...

Але наші Збройні Сили вистояли пе-
ред натиском ворога, і вже навесні музей 
відновив свою діяльність. Завдяки до-
помозі від благодійних організацій та зу-
силлям працівників було здійснено пер-
шочергові ремонтні та консерваційні за-
ходи, спрямовані на подолання наслід-
ків березневих обстрілів, впорядковано 
меморіальний садок Коцюбинських, який 
так люблять наші відвідувачі, а фахівці 
Національного науково-
дослідного реставраційно-
го центру України відрес-
таврували музейні пред-
мети, які були пошкоджені 
осколками ворожих снаря-
дів, або ж потребували не-
відкладних реставраційно-
консерваційних заходів.

Восени музей відновив 
виставкову діяльність, а 
у грудні за доброю тради-
цією ми знову запросили 

відвідувачів на передноворічні майстер-
ки та різдвяні зустрічі. 

Важливою метою заходів був збір ко-
штів для підтримки ЗСУ. Крім традицій-
ної музейної роботи, уже кілька місяців 
наші музейники дбають про допомогу за-
хисникам. За цей час у музеї сплетено 
десятки маскувальних сіток (на фото), 
а виготовлені працівниками теплі шкар-
петки та окопні свічки зігрівають воїнів у 
зимові холоди. 

Почався новий 2023 рік. І всупереч що-
денним воєнним загрозам, ми вже плану-
ємо нові цікаві заходи та виставки і щиро 
сподіваємося, що цей рік запам'ятається 
наступним поколінням як рік нашої Пере-
моги. Щасливого й Переможного Нового 
року!

Чернігівський літературно-
меморіальний музей-заповідник 

Михайла Коцюбинського

Музей в часи війни

Вийшов № 4  
за 2022 рік об-
ласного літера-
турно-мистець-
кого журналу 
«Лі тературний 
Чернігів». Це 
ви  дання гро-

мад ської організації «Літературна спіл-
ка Чернігів», створеної письменниками 
і журналістами,  за сприяння тодішньо-
го Товариства «Просвіта», у 1992 році. 
Тоді ж, восени, було зареєстровано цей 
журнал. А перший номер його вийшов у 
квітні 1993 року, під назвою «Чернігів». 
Пізніше назва була змінена на цю. Го-
ловний редактор журналу, він же голо-
ва спілки – письменник і журналіст Ми-
хайло Ткач.

Цей номер ювілейний,  100-й. Журнал 
уже  пішов передплатникам, у бібліоте-
ки. Триває і передплата на нього на 2023 
рік. 

Ось зміст ювілейного номера.
Поезія, проза.
Аліна Шевченко. Бузковий спас. Опо-

відання. 
Владислав Савенок. Медична фея. 

Оповідания,
Оксана Бевзюк, Володимир Гливаць-

кий, Ігор Фарина,  
Надя Плахотнюк, Станілав Новиць-

кий, Верніка Іваницька. Поезії. 
Світлана Максименко. Наш час іще не 

настав. Драма.

Скарби світової поезії.
Карел ван де Вустейне. (Переклад з 

французької і коментар Сергія Ткачен-
ка).

Літературознавство.
Олександр Забарний. У потаємних за-

кутках серця.
Гоголезнавство. 
Анатолй Ролик. Гоголь у фокусі ні-

мецьких інтерпретаторів.
Ювілеї.
Володимир Кузьменко. Поспішав тво-

рити добро: до 100-руччя з дня наро-
дження Кузьми Журби.

Незабутні.
Олександр Олійник. Яблука падають, 

або Людина на святі життя.
Українознавство.
Людмила Студьонова. Несподівана 

знахідка.
З архіву НКВС.
Олександр Молибога. Врятував село 

та засуджений на сім років позбавлен-
ня волі. 

Критика, рецензії.
Михась Ткач. До молодої яблуні схи-

люсь.
Олександр Забарний. До нас прийшов 

Бонавентура.
Віктор Божок. Талант романіста яскра-

вий, перо – відверте і справедливе.
Гумор.
Валерй Демченко. Тривожна валіза.

Журнал «Літературний 
Чернігів», № 100

Літературно-мистецька панорама

Театр ім. Т. Шевченка – глядачам
Яскраве карнавальне шоу 

– таким був святковий кон-
церт 27 грудня (на фото), під-
готовленій артистами та ор-
кестром театру під керівни-
цтвом заслуженого артиста 
України Олексія Рощака. 

Зокрема, в програмі була 
арія загадкового Містера Ікс 
з оперети «Принцеса цир-
ку» І. Кальмана, яку виконав 
Заслужений артист України 
Едуард Брагіда. Він же ви-
конав «Пісні Карася» з опе-
ри «Запорожець за Дунаєм» 

С. Гулака-Артемовського. 
Виступ Світлани Бойко був 
втіленням образу Мерилін 
Монро. З теплотою зустріча-
ли глядачі і вокальні номе-
ри Валентина Коріня, Окса-
ни Ленчевської, Владисла-

ва Лещенка, Альберта Лука-
шова, виконання ансамблем 
всесвітньо відомого «Ще-
дрика» М. Леонтовича, за-
пальні хореографічні компо-
зиції «Іспанія», «Карнавал» 
артистів балету, а також та-
нок-пантоміму «Майкл Джек-

сон» у виконанні Анаста-
сії Сальникової. Піднесений 
святковий настрій створюва-
ли композиції в майстерному 
виконанні театрального ор-
кестру. 

*   *   * 
На першу січневу виставу 

шевченківці запросили най-
молодших чернігівських теа-
тралів та запропонували їм 
переглянути веселу казку-
гру «Бука» М. Супоніна. Ма-
леча із задоволенням взяла 
участь в іграх і танцях біля 
Новорічної ялинки разом з 
казковими персонажами Зай-
чиком та Їжачком, дуже спо-
добалася малятам і сама ви-
става. 

А ввечері для дорослого 
глядача в сценічному експе-
риментальному просторі зву-
чали філософські діалоги ге-
роїв вистави «Невчасно» за 
п’єсою Лани Ра. Інтригуюча 
історія про молодого архітек-
тора вкотре заволоділа ува-
гою глядацької аудиторії.

«Різдвяний концерт» 
оркестру «Філармонія»
У дні Новорічних і Різдвяних свят Академічний 

симфонічний оркестр «Філармонія» (художній керів-
ник та головний диригент – Заслужений діяч мис-
тецтв України Микола Сукач) щороку  презентує 
святкову концертну програму.

24 грудня музиканти оркестру, яким диригував 
Михайло Скидан, подарували глядачам неповтор-
ний «Різдвяний концерт». Відкрили його «Пори 
року» Антоніо Вівальді. У різдвяне попурі в аранжу-
ванні Метта Нотіна увійшли композиції Джея Лівінг-
стона, Рея Еванса, Г’ю Мартіна,  Ральфа Блейна, 
Семмі Кана, Джула Стайна, Ірвінга Берліна, Кетрін 
Девіс, Генрі Онорраті, Гаррі Сімеоне, Джеймса Пір-
понта, Франца Грубера. А кульмінацією стало вико-
нання найпопулярнішої у світі різдвяної мелодії – 
«Щедрик» Миколи Леонтовича. Є. Гуцало

Ювілейна виставка 
об’єднання 

«Деснянська палітра»
21 грудня в обласній бібліотеці ім. 

В. Короленка відкрито виставку кар-
тин Чернігівського народного аматор-
ського об’єднання художників «Дес-
нянська палітра», до 40-річчя засну-
вання. На виставці понад 40 робіт 19 
художників – пейзажі та портрети, на-
тюрморти, міські пейзажі, інтер’єрні й 
сюжетні роботи. Грамотами та подя-
ками були відзначені керівниця «Дес-
нянської палітри» Людмил Бешун, ху-
дожниці Тамара Дудко, Тетяна Тимо-
шенко, Вікторія Пікунова, Валентина 
Гончар.
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Чернігівщина

БКУМ – Безкоштовні курси української мови діють   
Курсів української мови у Чер-

нігові вже з’явилося чимало, і то 
добре. Але 4 січня в Культурно-
мистецькому центрі «Інтермец-
цо» відбулася непересічна по-
дія. Це було заняття  знамени-
тих БКУМ, Чернігівських Без-
коштовних курсів української 
мови, волонтерського проєкту.  
Курсів. створених 7 років тому 
Людмилою Зіневич. Кандидат-
ка філологічних наук, викладач-
ка університету з понад 20-річ-
ним стажем, вона створила і 
беззмінно очолює ці курси. І це 
не просто мовні заняття, це чис-
ленні культурницькі заходи, зу-
стрічі з письменниками,  мит-
цями, екскурсії місцями історії і 
культури Чернігівщини, України. 

У 2019 – 2022 роках Курси ді-
яли при Чернігівській централь-
ній міській бібліотеці ім. М. Ко-
цюбинського, директоркою якої 
в цей час була Людмила Зіне-
вич. Зараз вона тимчасово пе-
ребуває в Німеччині,  в столиці 
Баварії Мюнхені, де веде вели-
ку культурницьку роботу серед 
українців. Також вона і далі пра-
цює за фахом – доценткою,  ви-
кладачкою  Харківського Наці-
онального університету ім. Ка-
разіна, який створив  у Мюнхені 
свій Навчальний центр. В цьому 
місті вона відновила і діяльність 
БКУМ. Але водночас і далі веде 
їх у Чернігові. Ось і зараз, у свій 

приїзд до рідного міста, прове-
ла чергове заняття Курсів. 

Десятки людей зібралися в 
затишному «Інтермеццо». Ба-
гато хто з учасників Курсів не 
бачили одне одного майже рік, 
всю війну. Тому такою великою 
була радість спілкування. Люд-
мила Зіневич (на фото) розпо-
віла про українську діаспору 
Німеччини, давню і про ниніш-
ніх мігрантів. Також прочита-
ла свою документальну новелу 
«Пам'ять без терміну  давності» 
(друкується тут).  Свої вірші чи-
тали поети – Заслужений лікар 
України  Володимир Фриз, Ірина 
Кулаковська. Засновник і редак-
тор чернігівських газет «Світ-

інфо» і «Струна» Петро Анто-
ненко  також читав свої вірші, 
виконав під гітару власні бар-
дівські пісні. 

Було надзвичайно тепло, за-
тишно у колі талановитих, твор-
чих людей, патріотів, яких гурту-
ють  ці Курси.  

*   *   * 
Безкоштовні курси української 

мови і далі продовжують свою 
роботу. Людмила Зіневич зна-
ходить можливості, місце  про-
ведення занять, підключила до 
їх проведення своїх викладачів. 

Одна з них – кандидатка філо-
софських наук Тамара Володи-
мирівна Андрійчук. Коли БКУМ 
три роки працювали в  бібліо-
теці ім. М. Коцюбинського, пані 
Тамара читала там цікаві курси 
з української культури, зокрема 
про багату  і мало ще відому нам 
культуру української діаспори. 

Зараз Тамара Володимирівна  
продовжує в рамках  БКУМ цю 
роботу при Чернігівській облас-

ній бібліотеці для дітей, що по 
Проспекту Лук`яненка. Культур-
ний простір  бібліотеки  «Наша 
спадщина» продовжує свою ді-
яльність і в 2023 році. Пізна-
вати, берегти і захищати нашу 
культурну спадщину, пам’ятати 
і шанувати видатних українців, 
які її збагатили – цій важливій 
меті присвячений просвітниць-
кий проєкт.

В його рамках у 2022 році Та-
мара Андрійчук провела  ціка-
ві лекції «Іван Григорович Ра-
шевський», «Благодійна діяль-
ність родини Розумовських», 
«Меценати з роду Галаганів», 
«Микола Леонтович. Українець, 
який подарував світу різдвяне 
диво». Наступна лекція науко-
виці – «Меценати з родини Тар-
новських. Частина І»  проходить 
сьогодні. 

А самі Курси днями святкують 
річницю, 7 років утворення – 15 
січня 2016 року.

Поезія і музика 
в «Інтермеццо»

«Поезія і музика. Вірші: 
Юлія Найда; бардівські піс-
ні: Петро Антоненко». Так 
називався цей творчий вечір 
23 грудня в Чернігівському 
культурно-мистецькому цен-
трі «Інтермеццо». Ним від-
значили поетичний дебют 
Юлії Найди, журналістки об-
ласного радіо і телебачення 
(Суспільне, Чернігів). Також 
другу річницю обласної лі-
тературно-мистецької газети  
«Струна».  

Юлію Найду добре знають 
слухачі і глядачі радіо і теле-
бачення, адже вона є редак-
торкою авторських програм, 
робить цікаві телерепортажі. 
Але, виявляється, пише гар-
ні вірші. І що цікаво: ніколи 
їх не друкувала. І ось ці ві-
рші вперше були надруко-
вані у 233-му номері  газети 
«Світ-інфо»,  за 15 грудня.  
Також вони зараз друкують-
ся в цьому номері нашої га-
зети (сторінка 13).

А щодо річниці «Струни» і 
місця її проведення, то  КМЦ 
«Інтермеццо» з дня виходу 
«Світ-інфо» є кореспондент-
ським пунктом газети, тепер 
уже обох. Тому хочеться  по-
дякувати господарям  цьо-
го чудового закладу. Це Те-
тяна Миколаївна Жогалко, 
подвижниця культурництва, 
голова Чернігівської орга-
нізації Суспільної Служби 
України, офіс якої теж знахо-
диться тут. Це авторитетна і 
давня громадська організа-
ція, що займається розви-
тком культури, національних 
традицій, благодійництвом. 
А  також це Олександр Ясен-
чук, котрий безпосередньо 
працює в КМЦ, журналіст, 
краєзнавець, громадський 
діяч, а нині насамперед во-
лонтер, і саме тут зосеред-
жена велика волонтерська 
робота. 

На цей вечір зібралися 
дійсно добрі друзі обох га-
зет, читачі, передплатники,  
автори,  завсідники таких 
зустрічей в КМЦ. Це Заслу-
жений  лікар України, про-
заїк, поет, кандидат медич-
них наук  Володимир Фриз, 
кандидат медичних наук Ва-
силь Рековець, Заслужений 
працівник культури Украї-
ни Микола Борщ, журналіст 
і поет Олександр Олійник, 
автор газет Олександр Мо-
либога, поетки Ірина Кула-
ковська, Анна Верховцева, 
голова обласної організації 
Національної Спілки фото-
художників України Віктор 
Кошмал. Юлія Найда чита-
ла свої вірші, а редактор на-
шої газети  виконував власні 
пісні. Далі йшла цікава, те-
пла розмова про літерату-
ру, мистецтво, обидві газети, 
які відкривають читачам все 
нові таланти. Читали свої 
вір ші й інші поети. 

Театр ім. Т. Шевченка – глядачам

Смеркалося, обважнілі сніжин-
ки тихо падали додолу, підпушу-
ючи білу ковдру снігу, в яку загор-
нулося все навкруги. На чорно-бі-
лому рваному обрії, де сходяться 
альпійські гори з небом, заблища-
ли перші гудзики зір. У хаті цього 
вечора було затишно: у каміні по-
тріскували дрова, по стінах тан-
цювали чудернацькі тіні, дім напо-
внився ароматом пряженого мо-
лока, різдвяної здоби й хліба. 

Одинадцятеро дітей родини Ай-
херів, скромно, але охайно вбрані, 
уже сіли за застелений білою на-
крохмаленою скатеркою стіл і при-
нишкли в очікуванні див і родинної 
різдвяної вечері. Вони не чекали 
подарунків, це був 1944 рік, але 
потайки кожен сподівався на якесь 
різдвяне диво. Коли у двері посту-
кали, діти зірвалися з місця й га-
ласливо побігли до вітальні. 

Мати від несподіванки здригну-
лася, вона нікого не чекала, два її 
рідні брати, які зазвичай у цей ве-
чір приходили зі щедрими гостин-
цями, загинули ще в 42-му, а біль-
ше й нікому на Святвечір прихо-
дити, всі по своїх домівках. Проте 
підійшла до дверей і трохи не-
впевнено запитала: «Хто там?» 

За дверима почувся кволий жі-
ночий голос, якісь плутані нероз-
бірливі слова. Мати наказала ді-
тям повернутися до їдальні й від-
чинила двері. На порозі стояла 
жінка, вбрана в якесь лахміття, ху-
дюща, тільки очі на пів обличчя, 
якісь вигорілі, виплакані. Вона вся 
тремтіла, чи то від холоду, чи від 
страху-сорому.

– Фрау, фрау, Богом прошу, дай-
те хоч щось поїсти для моїх дітей, 
вони тут неподалік, в бараці, по-
мирають голодні й холодні. Цвай 
кінда кранк, бітте..., млєко кляйн, 
брот кляйн, бітте, фрау! 

Вона повільно опустилась на 
коліна, склала молитовно висохлі 
жилаві руки й благально підвела 
оті великі, на пів обличчя, вицві-
лі очі.

Фрау Марія відразу зрозуміла, 
що це табірна. Минулого тижня 
заходив офіцер й довів до відо-
ма заборону на будь-які контакти з 
табірними, оскільки вони не лише 
під суворим наглядом, а ще й за-
разні, вони всі хворі на сухоти. 

Фрау Айхер допомогла жін-
ці звестися, посадила на ослін й 
щіль но зачинила за нею двері. На-
лила кринку молока, загорнула ще 
теплий буханець й подала нежда-
ній гості. 

Очі жебрачки набралися слізь-
ми, змучене висохле обличчя на 
мить засвітилося усмішкою, як 
лампадка перед згасанням.

– Дякую, Боже! Данке, Фрау, фі-
ліданк, нехай Бог береже вас і ва-
ших діток! –  Вже на порозі вона 
додала: – Я з України, у нас вдома 
сьогодні також Святвечір, і Бог до 
мене сьогодні добрий.

…Я стояла серед цвинтару, під 
старим буком, на стовбурі якого 
час роз'їв колись вирізьблені літе-
ри. Чітко проглядалися лише циф-
ри – 1945. Холодне альпійське по-
вітря, терпкий запах прілого лис-
тя, кілька десятків могильних плит 
рівненькими рядами. Тільки лагід-
но провела долонею по корі дере-
ва, яке пам'ятало події тих сумних 
часів, яке чуло плач і стогін, як зго-
ри густо посипався дрібний жов-
тий лист. Чи то вітер заплутався 
в гіллі, чи то душі упокоєних тут 
українців відгукнулися на рідну 
мову. Колись на корі тоді ще мо-
лодого бука один з останніх живих 
табірників нашкрябав: «Тут спочи-
вають сини і дочки України», щоб 
хоч якось зберегти пам'ять про 
своїх земляків,  відправив лист у 
вічність.

Я бродила поміж могил, читала 
прізвища й імена: Зозуля, Шило, 
Кашпор, Затуляк, Бойко; Катери-
на, Василь, Текля, Петро, Мико-
ла, Марія. Напевне, та сама Марія 
з України, що у Святвечір просила 
молока у фрау Марії для своїх го-
лодних дітей. 

Про ту нещасну жінку я дізнала-
ся від старенького дідуся Йосифа 
Айхера, який маленьким хлопчи-
ком чекав разом із братами і се-
страми різдвяного ангела, і ним 
для жінки-полонянки з України 
того вечора стала його мати.

А яка доля інших? Більшос-
ті з них тоді було від 14 до 25 ро-
ків. Кожен із них мріяв поверну-
тися додому, обійняти рідних. А 
чи дочекалися рідні звістки, а чи 
знайшли хоча б могили своїх ді-
тей? Нашого цвіту по всьому світу, 
зів'ялого цвіту в чужій землі.

Біля підніжжя Альп, на кордо-
ні Баварії й Австрії, праворуч від 

дороги до Лауфена, серед лісу – 
Український цвинтар.

Кілька кроків до входу на кла-
довище – і кам'яний меморіал із 
встановленою табличкою з на-
писом: «У тиші цих лісів помер-
ли від хвороби 54 українці та 1 
грек, які під час Другої світової ві-
йни були на примусових роботах 
у Німеччині 1944/45. На знак по-
ваги до їхньої жертви у 1975 році 
Німецька комісія з військових мо-
гил, Баварія, створила це місце 
спочинку. Людська гідність непо-
дільна.»

У першу неділю листопада нім-
ці з навколишніх сіл та наші діяс-
поряни з Німеччини й Австрії при-
ходять на місце останнього спо-
чинку наших земляків, щоб вша-
нувати пам'ять невинно загиблих 
українців, запалити свічку, по-
класти квіти й окраєць хліба, за-
співати молитву рідною мовою, 
щоб їхні душі втішилися рідним 
словом й відгукнулися тихим ві-
тром, рясним листопадом, кра-
плями- сльозами осіннього дощу.

На фото: найстарший дідусь 
– Йосиф Айхер, він же і догля-
дач цього цвинтару.

Людмила ЗІНЕВИЧ

Пам’ять без терміну давності
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Відкритий лист Сергія Єфремова до Юрія 
Коцюбинського – вражаючий документ доби

Після Жовтневого переворо-
ту 1917 року, здійсненого в Ро-
сії партією більшовиків, нова 
так звана радянська влада про-
голосила «право націй на само-
визначення, аж до утворення 
власних держав». Проголоси-
ла,  бо це було одне з основних 
гасел Жовтневого перевороту, 
яким, окрім землі і миру, було 
обмануто людей. Адже більшо-
вики до цього постійно назива-
ли царську Росію «тюрмою на-
родів» і  обіцяли  визволення з 
цієї тюрми. В що втілилося  це 
ще одне з демагогічних гасел, 
з’ясувалося дуже швидко. 

Реально  на теренах недав-
ньої Російської імперії це вті-
лили лише Польща, Фінлян-
дія і країни Балтії, які віднови-
ли власні державі. Сприятливо 
склалася для них міжнародна 
ситуація. Та й у більшовиків ще 
не було сил втримати колишню 
імперію.  Всі інші  народи через 
кілька років так званої грома-
дянської війни знову опинилися 
в єдиній російській імперії, ко-
муністичній.

В Україні ще до Жовтнево-
го перевороту,  після Лютневої 
революції, повалення самодер-
жавства, весною того ж 1917 
року національно-демократич-
ні сили утворили Централь-
ну Раду, фактично парламент. 
Вона проголосила УНР, Укра-
їнську Народну Республіку, що-
правда, поки що як частину фе-
деративної Російської Респу-
бліки. 

Після Жовтня більшовицький 
уряд Росії змушений був визна-
ти УНР, як незалежну державу, 
якою вона вже була проголоше-
на Універсалом Центральної 
Ради. Але тут же Росія виста-
вила Україні неприйнятні для 
неї ультиматуми, які та, природ-
но, відкинула. І тоді Росія по-
чала пряму агресію, війну про-
ти України. Перед цим,  у груд-
ні 1917 року, Росія  утворила  в 
Харкові маріонетковий  так зва-
ний уряд «соціалістичної Укра-
їни», проголосивши таку «дер-
жаву». І разом з цими заколо-
тниками, сепаратистами росія-
ни пішли на Україну, на Київ. 

29 січня 1918 року неподалік 
Ніжина, біля станції Крути від-
бувся знаменитий бій україн-
ських патріотів проти російсько-
го війська, яким командував ко-
лишній  царський  полковник 
Му равйов. В обозі цього воїн-
ства плелися і війська так зва-
ної радянської України, на чолі  
з Юрієм Коцюбинським. 

Українські патріоти у нерівно-
му бою все ж затримали пере-
важаючи сили агресорів. І хоч 
і відступили до Києва, але цей 
виграний час дозволив Україні 
у Бресті підписати Брестський 
мир з Німеччиною та Австро-
Угорщиною. Тобто ці держави 
офіційно визнали Україну як не-
залежну державу. 

Але наступ росіян тривав. За 
кілька днів вони  захопили Київ 
і  вчинили тут кривавий терор, 
про що й пише Сергій Єфре-
мов у цьому листі до Юрія Ко-
цюбинського. За кілька місяців 
більшовицьке російське військо 
було вигнане з Києві і майже 
всієї України. Але війна трива-
ла.

Підпільна література як спротив тоталітаризмові

Історична 
довідка

Лист громадсько-політичного діяча, літературознавця, публіциста, академіка, 
віце-президента ВУАН, одного із засновників української журналістики Сергія Єфремова.

Сергій Єфремов Юрій Коцюбинський

Юрій Коцюбинський – син кла-
сика української літератури Ми-
хайла Коцюбинського. Коли 
для окупаційних більшовицьких 
військ Антонова-Овсієнка та Му-
равйова, які вдерлися в Украї-

ну в січні 1918 року, з політичних 
та пропагандистських розрахун-
ків знадобився «український» так 
званий головнокомандувач їхньої 
армії (зрозуміло, номінальний, бо 
рішення приймалися урядом Ле-

ніна), причому необхідно було, 
щоб це був діяч, доволі відомий 
в Україні (або хоча б з відомим 
прізвищем), то вибір припав саме 
на Юрія Коцюбинського, сина ве-
ликого батька й представника 
славетної родини. Якраз його по-
стать вирішено було пред’явити 
як «доказ» «українського» харак-
теру «робітничо-селянської рево-
люції», що вирувала на наших те-
ренах.

І якраз Юрій Коцюбинський, що 
номінально обіймав у перші тиж-
ні 1918 року посади «в. о. народ-
ного секретаря у військових спра-
вах» та «народного секретаря 
внутрішніх справ» маріонетково-
го радянського уряду в Харкові, 
а також певний короткий час іме-
нувався навіть «головнокоманду-
вачем військ Української Народ-
ної Республіки», якраз ця 22-річ-
на молода людина мала «освяти-
ти» авторитетом покійного батька 
все, що коїли тоді окупанти в Ки-
єві та в Україні взагалі: безсудні 

розстріли прихильників україн-
ства (нерідко траплялось – лише 
за вживання рідної мови); роз-
прави над заможними людьми 
– лише за те, що вони заможні; 
варварські артилерійські обстрі-
ли Києва; брутальну зневагу до 
бодай найменшої законності. І він 
це зробив.

Але саме в ті ж жорстокі січне-
ві дні 1918-го, не через роки або 
десятиліття, знайшлася людина, 
котра, жорстко розставивши всі 
крапки над «і», опублікувала від-
критий лист до Юрія Коцюбин-
ського, де вголос сказала все, що 
думали сотні й тисячі совісливих 
українських інтелігентів про зра-
ду сином свого батька й своєї Ві-
тчизни.

Цей лист написав видатний 
український учений-філолог, полі-
тичний і громадський діяч Сергій 
Олександрович Єфремов; надру-
кований лист був на початку 1918 
року в газеті «Нова Рада».

Ось  текст цього твору.

Лист без конверта. До «командуючого українським військом» та «народного секретаря» Ю. Коцюбинського
Пане Коцюбинський!
Серед імен, власники яких на-

хвалялись обернути Київ – це сер-
це України й красу землі нашої – 
в руїну, зробити з нього купу гною 
й грузу і почасти нахвалки свої 
справдили – одне ім’я спиняє на 
собі увагу, од одного найбільшим 
жахом віє. Це ваше, пане Коцю-
бинський, ім’я. Морально нам бай-
дуже, що робили з Києвом ваші то-
вариші. Але не однаково нам, що 
серце України в залізних лещатах 
здушила людина, яка носить пріз-
вище – Коцюбинський.

Пане Коцюбинський! Я знав і лю-
бив вашого батька. Я щиро оплаку-
вав його дочасну смерть. Я кинув 
свої квіти на його могилу. Але я не 
вагаючись кажу: яке щастя, що він 
помер, як добре, що його очі не ба-
чили й уші не чули, як син Коцю-
бинського бомбардує красу землі 
нашої й кладе в домовину молоду 
українську волю! Доля зглянулась 
над ним і зробила цю полегкість, 
хоча кістки його, напевне, пере-
вернулися в могилі над Десною – і 
Десна принесе ще до старого Дні-
пра і під зруйнований Київ ті кри-
ваві батьківські сльози і прокльони, 
яких не може не послати ота забу-
та вами й дорога нам могила.

Та це сентиментальність, пане 
Коцюбинський, і за неї прошу мене 
вибачити. Не до лиця нашим лю-
тим часам подібні сентименти. Я 
про інше хочу з вами говорити.

Ви – командуючий українським 
(?!) військом; я тільки рядовий ук-
ра їнський письменник. Ви – люди-
на, що в своїх руках держить – чи 
на довго? – життя і долю мільйо-
нів людей; я один з тих мільйонів, 
може, один із призначених на стра-
ту, якого з вашого наказу можуть 
щохвилини послати на смерть ваші 
посіпаки.

Ви тільки починаєте свою життє-
ву путь; я, може, її кінчаю. Нас ді-
лить прірва, безодня несходима, 
яка тільки-но може ділити більшо-
вика од старого соціаліста, що не 
раз звідав царської тюрми та жан-
дармських скорпіонів. І проте я не 
заздрю вашій силі й не поміняю 
її на мою несилу; і проте я не хо-
тів би починати своє життя вашим 
способом, як не бажаю вам кінча-

ти, може, призначеним мені. Не 
бажаю, бо це було б полегкістю за 
нечуване діло, що тяжить на вас, 
а полегкості – скажу по щирості – 
вам я зичити не можу. Єсть учин-
ки, пане Коцюбинський, яких нічим 
ні одкупити, ні спокутувати й за які 
опрощення не може бути. На вас 
лежить тавро таких учинків.

Не буду вам, пане Коцюбин-
ський, нагадувати, що виховано 
вас, по смерті батька вашого, гро-
мадським коштом, що на україн-
ський гріш, на ту тяжко загорьовану 
удовину лепту ви, пане Коцюбин-
ський, здобули свої переконання: 
це теж сентименти, які не лицю-
ють нам тепер, в дні божевілля й 
жаху. Не говоритиму також і про 
ваші способи політичної боротьби: 
про них можна б сперечатися, як і 
про всякі способи. Але ось не сен-
тименти вже і не такі справи, про 
які можна сперечатись.

Десять день мільйонове місто, 
місто беззбройних і беззахисних ді-
тей, жінок і мирної людності, конає 
в смертельному жаху. Десять день 
смерть літає над головами непови-
нних людей. Десять день творять-
ся такі жахи – я їх бачив, пане Ко-
цюбинський! – од яких божеволю-
ють люди. Десять день конає укра-
їнська воля... І ви, син великого 
батька що любив – і це я знаю – 
наше місто – ви його не захистили.

Коли ваші «вороги», – од яких 
ви не стидалися, проте, брати до-
помогу, – щоб не руйнувати міста, 
вийшли з його, ви входите тріум-
фатором та завойовником, і, сіючи 
мізерні брехні про «буржуазність» 
та «контрреволюційність», чесним 
ім’ям свого батька покриваєте не-
чуване злочинство, яке вже зро-
блено і по сей день робиться – ті 
гори трупу, що навергано во ім’я 
рівності й братерства без жодного 
суду і слідства, ті ріки крові, що те-
чуть вашими, пане Коцюбинський, 
слідами. Та ви не тільки покрива-
єте нечуване злочинство – ви ро-
бите нові. Ви по-блюзнірському 
знущаєтесь з усього, що дороге 
українському народові й що було 
дороге вашому батькові. Ви україн-
ською мовою розповідаєте про свій 
тріумф. Ви нею ж слебизуєте свої 
накази воякам...

Навіщо ви це робите?
Коли Юда поцілував свого Вели-

кого Навчителя – цей одповів йому 
самим коротким запитанням: «Чи 
поцілунком продаєш Сина чоло-
вічого?» Що вам сказати про цей 
ваш поцілунок? І яким голосом від-
повідатимете, коли невсипущий 
сторож людський, совість, запитає 
вас: «Де брат твій, Авель?» Та най-
більші зрадники в історії людськос-
ті, Каїн з Юдою, спокутували свій 
гріх. Один ходив по світу, «стенай 
і трясийся», другий – «шед удави-
ся». Ви, пане Коцюбинський, цьо-
го не зробите. Ви не стогнатимете і 
не трястиметеся. Ви не повіситесь. 
Це ж сентиментальність. На це тре-
ба того, чого вам бракує органічно. 
Ви спокійно хліба-солі заживатиме-
те, і коли вам, пане Коцюбинський, 
нагадають, що на ваших руках кров, 
– ви, як Щедринів Молчалин, усміх-
нетесь безтурботно: «Я вымыл-с»... 
і, сідаючи за стіл, не прийде вам на 
згадку та сім’я, яку шестипудовий 
набій усю знищив саме за обідом.

Нічого вам не скаже і той шести-
літок-хлопчик, що вдарив себе но-
жем, коли його тата – чуєте, пане 
Коцюбинський, тата! – одірвали од 
його, беручи на катівську розправу. 
Не скажуть і ті ранені, яких з шпи-
талів брали на розстріл, і тільки 
тим з них, що самі і йти вже не здо-
лали, – ласкаво кидали: «Ну, ждіть 
черги»... Ви скажете – то буржуаз-
на кров... Звідки ви знаєте?

І чи не більше за цих проклятих 
десять днів пролито крові проле-
тарської? А втім, для мене це ваги 
не має, бо і буржуазна кров так 
само червоніє, як і пролетарська, і 
так само веселіше їй текти по жи-
лах, ніж по піску Маріїнського пар-
ку, і так само п’янить вона людей, 
що можуть полоскатися у ній. І голі 
трупи, ограбовані, роздягнені, які 
снопами розвозили по вулицях,  – 
вони німо свідчать, що п’яні од го-
рілки й крові люди ні впину, ні межі 
хижацтва своєму не знають. І коли у 
вас, що носить прізвище Коцюбин-
ського, знялося рука на Київ, коли 
ви можете чесним ім’ям великого 
українського письменника покрива-
ти всі заподіяні злочинства, коли ви 
досі жити можете – то вам вже нічо-
го боятися: можете спокійно спати...

Спіть спокійно. Я знаю, що вашу 
запанцеровану совість словами не 
дістати.

Але ж і ви знайте, що з насіння, 
яке посіяли ви в рідну землю, вро-
дить не те, чого ви сподіваєтесь. 
Не рівність і братерство, а тільки 
ножі обоюдні, зненависть, кров... 
До чистої справи і рук чистих тре-
ба докладати, а нечисті руки і най-
чистішу справу загиджують, бруд-
нять, каляють. І хоч у десятьох во-
дах мийте їх – не змити вам ганьби 
і неслави, якими вкрили ви себе і 
своє діло. Я знаю – ви тепер цьо-
го не годні зрозуміти. Але хоч те 
ви, може, зрозумієте, що заважає 
мені, рядовому письменнику, цього 
листа до вас, «народного секрета-
ря», хоч задля годиться, заради са-
мої ввічливості, підписати – і з зви-
чайною пошаною.

Сергій Єфремов. 
28 січня (10 лютого) 1918 року.

*   *   *
І про подальшу долю цих людей

Сергій Єфремов. У 1920-ті роки – 
віце-президент Всеукраїнської акаде-
мії наук. Назавжди залишив для істо-
рії класичний курс «Історії української 
літератури», блискучі дослідження 
творчості Тараса Шевченка, Панаса 
Мирного, Івана Франка, Михайла Ко-
цюбинського, інших велетнів нашого 
слова.

Особливе місце в нашій історії та 
культурі посідає його знаменитий 
«Щоденник», без прочитання якого 
неможливо уявити механізм тоталіта-
ризму в Україні. Більшовицька влада 
нічого йому не забула й не пробачи-
ла: заарештований у липні 1929 року, 
Сергій Єфремов був оголошений на 
процесі Спілки визволення України 
(СВУ) головним ідеологом цієї органі-
зації. Загинув у сталінських таборах.

Юрій Коцюбинський. У 1920 – 
1930-ті роки – на дипломатичній (пра-
цював у пост. представництві СРСР 
в Австрії та Польщі) та господарській 
роботі (у 1930 – 1934 рр. – заступник 
голови, згодом – голова Держплану 
УРСР). Восени 1934 р. його було зви-
нувачено у «прикритті дворушництва 
контрреволюціонерів-троцькістів». 
Перебував на засланні в Алма-Аті, 
потім – у Сибірі, 1936 р. – заарешто-
ваний вдруге й засуджений до роз-
стрілу 8 березня 1937 р. Військовою 
колегією Верховного суду СРСР.
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Батурин: Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»
Періодична преса 

на книжковій полиці 
гетьмана Розумовського
Кирило Розумовський 

славився своїм захоплен-
ням до колекціонування 
книг. На сьогодні тема біблі-
отечного зібрання гетьмана 
вичерпно не розкрита. Тому 
нами було поставлене за-
вдання детального вивчен-
ня книжкової колекції геть-
мана, яка вміщувала різно-
манітні драматичні, поетич-
ні, прозові твори. До цього 
переліку належали й періо-
дичні видання другої поло-
вини XVIII – початку ХІХ ст.

Відомості про вподобання 
гетьмана в періодиці ми мо-
жемо знайти у листі Андрія 
Розумовського до батька від 
11 червня 1801 р., з яко-
го нам відомо, що до цьо-
го року Кирило Розумов-
ський отримував «журна-
ли» Гуфланда та «Лондон-
ський кур’єр». Такий вибір 
видань говорить про різ-
нобічність інтересів геть-
мана. Так, «журнал» Гуф-
ланда висвітлював теоре-
тичні основи медицини, 
провідні методики лікуван-
ня тощо. Зовсім іншої те-
матики була газета «Лон-
донський кур’єр», яка пу-
блікувала місцеві новини 
та події.

Проте у листі Андрій Ро-
зумовський зазначає, що 
гетьман більше «не жела-
ет» отримувати дану пе-
ріодику, тому він виписав 
ряд нових журналів та га-
зет. Загалом, згідно  дано-
го листа, до Кирила Розу-
мовського щороку мали 
надходити примірники 
близько 11 газет та журна-
лів з Німеччини та Фран-
ції, відомості про які наведе-
но нижче. З вибору тематики 
періодичних видань можна 
робити висновок про вподо-
бання та інтереси гетьмана.

Так, Кирило Розумов-
ський, якому на той час було 
вже 73 роки, прагнув бути у 
вирі важливих світових по-
дій та новин, тому слідкував 
за місцевими французьки-
ми та німецькими газетами 

(«Journal de Francfort», «Le 
Spectateur du Nord», «Ham-
burger Zeitung» та «Salz-
burger Journal»).

Уже не будучи гетьманом, 
Кирило Розумовський про-
довжував цікавитись політи-
кою та системою державно-
го управління, про що свід-
чить передплата на газету 
«Mercure Universel». 

Навіть на схилі літ Кири-
ло Розумовський слідкував 
за модою, тому не випад-
ково на полиці його книж-
кової шафи лежали примір-
ники журналу «Journal des 
Modes» – відомого фран-
цузького видання.

Кирило Розумовський здо-
був гарну європейську осві-
ту, займав посаду Прези-
дента Імператорської Ака-
демії наук. Тому не дивно, 
що протягом усього життя 
прагнув до джерел наукової 
інформації, якими на той час 
були видання «La decade 
philosophique» та «Annales 
des arts et des manufactures». 

Поряд із наукою важливе 
місце у житті гетьмана по-
сідала література, про що 
свідчить приватна бібліо-
тека, а також передплата 
низки літературних жур-
налів – «Le Nord litteraire 
par Olivarius», «Le Mercure 
de France», «L’esprit des 
journaux».

Інтереси Кирила Розу-
мовського були різнобіч-
ними. Вони засвідчують 
високу освіченість гетьма-
на, який і на схилі літ ці-
кавився світовою політи-
кою, літературою, наукою 
та навіть модою. Питання, 
що стосується досліджен-
ня бібліотечного зібран-
ня гетьмана, потребує по-
дальших наукових дослі-
джень.

Анастасія ОЛІЙНИК
Титульна сторінка журналу 

«Le Spectateur du Nord». 1801 р. 

Ілюстрація з журналу «Journal 
des Modes». Вересень 1801 р.

Автори публікацій – науковці Національного історико-
культурного заповідника «Гетьманська столиця», м. Батурин

Писарська справа у Гетьманщині
Посада писаря з’явилася в давні 

часи. У Київській Русі писарі жили при 
княжих дворах, готували різні докумен-
ти й листи, описували події, які сталися 
в князівстві. У Запорізькій Січі посаду 
військового писаря вважали дуже по-
чесною. Він очолював Січову канцеля-
рію, керував писарями в козацьких під-
розділах. Особу на цю посаду обирала 
Козацька рада. Писарськими атрибута-
ми слугували каламар і перо.

Стрімкий розвиток Гетьманської 
України з середини XVII століття тіс-
но пов’язаний із організацією докумен-
тообігу у державі. Генеральний писар 
при Генеральній військовій канцелярії 
Війська Запорізького здійснював за-
гальне керівництво всім діловодством 
у країні. На місцях – сотенні, полкові, 
міські, судові писарі. Зважаючи на те, 
що канцеляристи вели справи як вну-
трішнього, так і міжнародного характе-
ру, їх роль у житті держави була зна-
чною і, як свідчить український поет 
кінця XVII – початку XVIII ст. Климентій 
Зіновіїв у вірші «О писарах розных...», 
була досить виснажлива, вимагала не 
лише здібностей, фізичних сил, але й 
великого розумового напруження.

Писар мав володіти, як мінімум, ла-
тинською і польською мовами, мати 
кількарічну писарську практику, воло-
діти навичками каліграфії, добре зна-
ти граматику, синтаксис, риторику, ло-
гіку. Тому на цю посаду могли претен-
дувати лише випускники вищих класів 

колегій або братських шкіл. Тих, хто 
проявляв здібності, – атестували. Для 
атестації майбутній писар мав подати 
так звану автобіографію  – «сказку». 
У ній майбутній спеціаліст вказував,  
звідки він родом і свою освіту. Цей до-
кумент мали засвідчити 3–4 свідки. 
Для навчання канцелярській справі та 
удосконалення ділового письма ново-
прибулих писарів прикріплювали до 
старшого канцеляриста. 

Документація розподілялась на офі-
ційно-службову – універсали, накази, 
привілеї, листи, договори, угоди, стат-
ті, інструкції, реєстрові книги, пові-
стки тощо – та приватну – листи, що-
денники, записки. Офіційно-службо-
ва документація була чітко визначена 
щодо форми й створювалася з макси-
мальним дотриманням усіх вимог то-
дішнього діловодства: розташуван-
ня тексту на аркуші паперу, вживання 
стандартних виразів, графіка та стиль 
письма, розмір та якість паперу. Для 

цього при канцеляріях існували до-
відники для керівництва писарською 
роботою – «Книга глаголя листовня», 
«Форма для писаря суда Генерально-
го», «Форма для сочинения перепи-
си».

Документи складались українським 
скорописом, як живою українською 
мовою, так і канцелярським стилем, 
за яким більшість слів скорочувались 
(наприклад, пртлого влчтва – пресвет-
лого величества). Окремі документи, 
як от універсали та листи до росій-
ських царів, писались так званим па-
радним письмом з деякими елемента-
ми декоративних і художніх прийомів. 
Його часто вважають письмовим відо-
браженням українського бароко XVII–
XVIII ст.

Для підготовки документів з другої 
половини XVII ст. писарі використову-
вали вітчизняний папір. Його виготов-
ляли з волокон льону, конопель, кро-
пиви та ганчір’я, а чорнило робили із 
солей заліза і дубильних речовин. Ін-
струментами письма служило гусяче, 
іноді павине перо.

XXI ст. – час всеохоплюючого розви-
тку науки й техніки. Сьогодні, створю-
ючи документи, статті, художні твори, 
листи, ми використовуємо комп’ютерні 
програми. 300 років тому праця писа-
ря була почесною, складною й філі-
гранною.

Марина ХАРМАК

Універсал гетьмана Івана 
Мазепи. 1690 р. Батурин.

Самійло Величко, літописець козаччини
Доля козацького літописця Самій-

ла Величка міцно пов’язана з Батури-
ном, де йому судилося провести кращі 
роки свого життя. А на схилі літ, маю-
чи вагомий багаж знань та неперевер-
шений досвід роботи у сфері гетьман-
ського урядування та документообігу, 
Величко пише свій «Літопис», в якому 
в деталях розповідає про події в Украї-
ні за період з 1648 і до 1700 року.

Народився С. Величко в 1670 р. у 
козацькій родині села Жуки на Пол-
тавщині. Поза сумнівом, він здобув 
ґрунтовну освіту в Києво-Могилян-
ському колегіумі. Як зазначив історик 
Ярослав Дзира, Самійло Величко крім 
української вільно володів німець-
кою, польською, латинською, а також 
церковно-слов'янською і російською 
мовами.

З його власних слів, канцелярську 
службу у гетьманському Батурині С. 
Величко розпочав у 1690 р. Він пра-
цював у канцелярії генерального пи-
саря (1687– 1700) і генерального суд-
ді (1700 – 1708) Василя Леонтійовича 
Кочубея.

У ХVІІ столітті поняття канцеля-
рії відрізнялося від нашого сучасного 
уявлення про службовий офіс чи кон-
тору, куди приходять службовці і вико-
нують канцелярську роботу. Окремих 
споруд для канцелярії не існувало, ді-
ловодство зазвичай велося в окремій 
кімнаті гетьманського чи старшинсько-
го будинку. Похідні канцелярії були 
пристосовані до потреб мобільності 
старшини, представники якої у супро-
воді канцеляристів іноді вирушали у 
посольства, військові кампанії, для ви-
рішення справ на місцях.

Самі канцеляристи також мали ши-
рокий спектр обов’язків і повнова-
жень. Зазвичай вони мешкали у дворі 
того старшини, де служили.

Василь Кочубей мав у Батурині 
щонайменше дві садиби: на терито-
рії міської фортеці та на південно-за-
хідній околиці. Саме заміська сади-
ба була його представницькою рези-
денцією. В ній були кам’яний будинок, 
дерев’яна хата, дерев’яна церква, гай 
та сад, а також господарські і службо-
ві будівлі. Тут мешкали родина гене-
рального судді та службовці його дво-

ру, серед яких був і Самійло Величко. 
Унікальність цієї садиби в тому, що її 
кам’яний будинок зберігся до нашого 
часу і є меморіальною пам’яткою, без-
посередньо пов’язаною з літописцем 
Величком.

Під час служби у канцелярії Василя 
Кочубея Самійло Величко за його до-
рученням готував листи від гетьмана 
волоському та мултянському господа-
рям, царю.

У 1705 р. С. Величка перевели до 
Генеральної військової канцелярії при 
гетьманові Івану Мазепі, де, як він за-
значав, «був у ділах писарських не 
останній» впродовж 4-х років.

Самійло Величко не був одружений 
і не мав власного житла,  як інші кан-
целяристи Івана Мазепи. Тому мешкав 
разом з іншими службовцями при Ге-
неральній військовій канцелярії. До по-
чатку 1690-х років вона знаходилася на 
території міської фортеці Батурина, а 
потім за рекомендацією царів була пе-
ренесена до «замку, де гетьман (Мазе-
па) сам живе». Принаймні від 1700 р. 
Іван Мазепа жив у своїй заміській рези-
денції Гончарівці, тому цілком можли-
во, що з 1705 р. Самійло Величко пра-
цював і проживав саме там. 

На території Гончарівки у 2011–2015 
рр. археологи виявили рештки великої 
(15 х 5,5 м) одноповерхової дерев’яної 
службової будівлі, ідентифікованої як 
«курінь», де старшини та службов-
ці двору І. Мазепи перебували трива-
лий час, їли з дорогого керамічного і 
скляного посуду, грали у шахи, чита-
ли книги.

У культурному шарі цієї споруди за-
лишилися кулі, дрібні елементи ко-
зацького спорядження, прикраси одя-
гу. Ці предмети наштовхнули дослід-

ників на думку, що тут мешкали писарі 
чи інші службовці гетьманського двору 
високого рангу. Можливо, і С. Величко.

Ймовірно, саме там він зберігав кни-
ги своєї бібліотеки, яка була вивезе-
на з Батурина після захоплення міста 
московським військом у 1708 р. і зараз 
зберігається в Російському державно-
му архіві давніх актів, де їх виявила 
дослідниця Т. Таїрова-Яковлева. Вони 
зберігаються єдиним комплексом. На 
належність цих книг С. Величкові вка-
зують його особисті «скріплення» та 
його власна нумерація.

У 1708 році С. Величко став на бік 
гетьмана І. Мазепи. Він потрапив у по-
лон до московських вояків. На нього, 
як на прихильника І. Мазепи очікувало 
тривале ув’язнення.

Повернувся на Батьківщину С. Ве-
личко у 1715 р. лише завдяки спри-
янню полтавського полковника Ва-
силя Васильовича Кочубея, сина ко-
лишнього генерального судді. До 
канцелярської служби більше не по-
вертався. Оселився спочатку в рідно-
му селі Жуки, а потім – у Диканьці на 
Полтавщині. Вчителював, збирав іс-
торичні книги та старовинні рукописи. 
В 1720 р. він почав писати свій леген-
дарний твір «Летопись событий в Юго-
Западной России в XVII в.».

Точна дата смерті С. Величка неві-
дома, але вчені припускають, що це 
сталося після 1728 р. Його поховали 
у рідних Жуках. У 2010 році, в центрі 
села, поруч із каплицею Покрови Пре-
святої Богородиці й курганом пам’яті, 
встановлено гранітний пам’ятний 
знак, що символізує останнє приста-
нище славного історика козаччини.

Багато видатних людей пам’ятає ба-
туринська земля, безліч таємниць на-
дійно приховує в собі. Батурин при-
ваблював до себе талановитих мит-
ців, політичних діячів, полководців, які 
саме тут, в гетьманській столиці, тво-
рили історію, боролися за права та 
свободи українського народу.

Самійло Величко, відомий україн-
ський козацький літописець, безпере-
чно, є однією із яскравих постатей укра-
їнської державно-політичної думки.

Наталія СУШКО

Будинок генерального судді 
В. Кочубея в Батурині, де жив 
і працював Самійло Величко.
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Іван ДРАЧ

Іван Нечуй-Левицький
Іван Семенович Нечуй-Левицький 

(справжнє прізвище – Левицький) 
народився 13 (25) листопада 1838 
року в містечку Стеблів Корсунь-
Шевченківського району Черкась-
кої області, помер 2 квітня 1918 
року в Києві. 

Батько його Семен Степанович, 
сільський священик, був освіченою 
людиною прогресивних поглядів, 
мав велику домашню книгозбірню 
і на власні кошти влаштував школу 
для селян, в якій  син Іван навчив-
ся читати й писати. Батько шанував 
козаччину й Шевченка. Мати, Ган-
на Лук’янівна, в дівоцтві Трезвин-
ська, була неписьменна, але чутли-
вої душі. Коли Івану йшов 13-й рік, 
його мати померла. 

Змалку І. Левицький цікавив-
ся книжками в батьківській біблі-
отеці. На сьомому році життя хлоп-
ця віддали в науку до дядька, який 
вчителював у духовному училищі 
при Богуславському монастирі. Там 
Іван опанував латинську, грецьку та 
церковнослов’янську мови. У Київ-
ської духовної семінарії навчався з 
1853-го по 1859 роки. Деякий час 
працював у Богуславському духо-
вному училищі викладачем. У 1861 
році вступив до Київської духовної 
академії. Самотужки вивчав фран-
цузьку й німецьку мови, читав тво-
ри української, російської, європей-
ської класики, твори філософів.

1865 року Левицький закінчив 
академію, але відмовився від духо-
вної кар’єри й викладав російську 
мову, літературу, історію та геогра-
фію в Полтавській духовній семіна-
рії (1865 – 1866). Згодом працював 
викладачем у Царстві Польському – 
в жіночих гімназіях Каліша (1866 – 
1867) та Седлеця (1867 – 1872). 

На початку 1860-х написав коме-
дію «Жизнь пропив, долю проспав» і 
повість «Наймит Яріш Джеря», 1865 
року – повість «Дві московки». Зго-
дом з’явилися оповідання «Панас 
Круть» та велика стаття «Світогляд 
українського народу в прикладі до 
сьогочасності», що побачили світ 
у львівському журналі «Правда», 
оскільки через Валуєвський цирку-
ляр1863 року українська література 
на Наддніпрянщині була під заборо-
ною. 

Від 1873-го Левицький працював 
у Кишинівській чоловічій гімназії 
викладачем російської словеснос-
ті, де очолював гурток прогресивно 
налаштованих учителів, які на таєм-
них зібраннях обговорювали гострі 
національні й соціальні проблеми, в 
тому числі українські, за що потра-
пив під таємний нагляд жандарме-
рії. 

1885 року пішов у відставку й пе-
ребрався до Києва, де присвятив 
себе винятково літературній пра-
ці. У Києві він написав оповідання 
«Пропащі» та «Афонський пройдис-
віт» (1890), повість «Поміж порога-
ми» (1893).

На початку століття письменник 
звертався до малих форм прози, пи-
сав здебільшого статті, нариси – зо-
крема, «Сорок п’яті роковини смер-
ті Тараса Шевченка» та «Українська 
поезія».

Іван Нечуй-Левицький не був 
одружений, мав реноме відлюдни-
ка. Зовсім не вживав спиртного, 
дуже не любив суперечок.

У Києві мешкав у флігелі на вулиці 
Новоєлизаветинській (згодом  Пуш-
кінська, 19). У дворі були садок, не-
великий ставок і пасіка. Тут він про-
жив до 1909 року, коли дім знесли. 

Улітку письменник  виїздив до ро-
дичів у село або в Білу Церкву. До 
останніх сил працював. Останні дні 
провів у так званому «шпиталі для 
одиноких людей», де й помер. Похо-
вали його на Байковому кладовищі.

Маючи м’яку вдачу, Іван Нечуй-
Левицький виявляв твердість і ка-
тегоричність, коли йшлося про свя-
ті для нього речі. У цьому вдався в 
батька-священика. Ще в Кишиневі 
написав працю «Про непотрібність 
великоруської літератури для Укра-
їни та Слов’янщини». Ішлося не про 
те, що ця література «гірша» за нашу 
– він сам цінував Лєскова,Толстого, 
Островського, особливо Щедріна. 
Але вважав: російська література 
потрібна для Росії, а нам потрібна 
своя. Так само категоричним був 
щодо правопису: «Писати треба так, 
як люди говорять!» Помічав русиз-
ми, полонізми, будь-які іншомовні 
впливи й уникав їх. 

Друкуватися почав 1868 року 
(«Дві московки»). Автор антикріпос-
ницької повісті «Микола Джеря» 
(1876), повістей «Бурлачка» (1878) 
– про життя заробітчан, «Хмари» 
(1874), «Над Чорним морем» (1891) 
– про діяльність української інтелі-
генції. Написав гумористично-са-
тиричні твори: «Кайдашева сім’я» 
(1879), «Старосвітські батюшки та 
матушки» (1881), «Афонський про-
йдисвіт» (1890); драматичні:  істо-
рична драма «Маруся Богуслав-
ка», комедія «На Кожум`яках» (на її 
основі Михайло Старицький напи-
сав знаменитий водевіль «За двома 
зайцями», що вже в наш час був чу-
дово екранізований); етнографічно-
фольклористичні праці: «Світогляд 
українського народу від давнини до 
сучасності», «Українські гумористи й 
штукарі», лінгвістичні: «Сучасна ча-
сописна мова в Україні», «Грамати-
ка української мови».

Увійшов в історію української лі-
тератури як видатний майстер ху-
дожньої прози, ввів в українську 
літературу нові теми й мотиви, зма-
лював їх яскравими художніми за-
собами. 

Суспільно-політичні погляди й ес-
тетичні смаки Нечуя-Левицького 
фор мувалися в 1860 – 1870-х ро-
ках, в умовах жорстокої реакції і на-
ціонального гноблення, коли діяв 
Валуєвський циркуляр про заборо-
ну українського слова. 

Нечуй-Левицький, не маючи змо-
ги друкувати свої твори україн-
ською мовою на Наддніпрянщині, 
скориставшись допомогою П. Кулі-
ша, опублікував у львівському жур-
налі «Правда» статтю «Сьогочасне 
літературне спрямування» (1878), у 
якій гостро виступив проти шовініс-
тичної політики російського уряду 
та деяких російських письменників. 
1891 року в статті «Українство на лі-
тературних позвах з Московщиною» 
він з ще більшою гостротою висло-
вив протест проти гноблення укра-
їнського народу царизмом.

За півстоліття творчої діяльності 
І. Нечуй-Левицький написав понад 
п’ятдесят романів, повістей, опові-

дань, п’єс, казок, нарисів, гуморе-
сок, літературно-критичних статей. 

Стилю письменника завжди був 
притаманний тонкий гумор. Його 
сміх і сатира зумовлені життєвими 
конфліктами й ніколи не мали на 
меті образу гідності людини, а на-
впаки, вселяли оптимізм і надію на 
краще життя.

Цікаве про письменника 

Тупиці не страшні
Учителя Івана Нечуя-Левицького 

призначили до Кишинівської гімна-
зії викладати російську мову. Учні, 
здебільшого діти навколишніх укра-
їнських поміщиків, мали пройти тут 
курс русифікації – така була дирек-
тива царського міністерства осві-
ти, і це мусив виконувати передусім 
учитель російської мови. Однак він 
робив це своєрідно: російські тек-
сти читав з книжки, а пояснення да-
вав українською мовою, якою вза-
галі завжди говорив з учнями.

Чим скінчилося таке викладання, 
розповів письменник у повісті «Над 
Чорним морем». Директор гімназії 
з підозрою ставився до героя твору 
Комашка, який багато чим скидався 
на самого Нечуя-Левицького. Усува-
ючи його від викладання, директор 
мотивує свій вчинок так: «Ви прочи-
тали в однім класі уривок з україн-
ської думи про Хмельницького, ви 
пишете в галицькі журнали... Ви не 
на місці в нашій гімназії. Переходь-
те на північ, а як ні, то вас силою пе-
реведуть над Біле море... Ви чоло-
вік талановитий, ваше слово має 
вплив, і цим ви небезпечні. Якби ви 
були тупий чоловік, ми б вас ще дер-
жали: тупиці не страшні...».

Шлях до письменства
Нечуй-Левицький часто згадував, 

за яких умов він вирішив стати укра-
їнським письменником. Професори 
Київської духовної академії, де він 
навчався, не визнавали української 
мови й літератури. Один з них навіть 
висловився на лекції: «В інтересах 
держави добре було б спалити укра-
їнську літературу».

Це й підштовхнуло Івана Семено-
вича взятися за перо. Писав таєм-
но від своїх товаришів-студентів, з 
якими жив на одній квартирі. Навіть 
батькам не признавався, що став лі-
тератором.

Життєвість образів
Після виходу у світ оповідань «Не 

можна бабі Парасці вдержатися на 
селі» та «Благословіть бабі Палаж-
ці скоропостижно вмерти» до пись-
менника приходила одна баба зі 
Стеблева позиватися: «Нащо, пани-
чу, ви мене в книжці описали? Те-
пер мені проходу на вулиці не да-
ють».

Пунктуальність
У Києві щодня за будь-якої пого-

ди рівно о третій він виходив зі своєї 
квартири, йшов на Фундуклеївську 
вулицю (нині Богдана Хмельницько-
го), поволі піднімався до Театраль-
ного майдану, повертав право-
руч на Володимирську вулицю, далі 
йшов на Володимирську гірку. Там 
сидів, милувався Дніпром, мірку-
вав аж до шостої години, а тоді спус-
кався вниз на Хрещатик і повертав-
ся додому. Вечеряв і, хоч би там що, 
рівно о дев’ятій лягав спати.

1904 року на вечорі вшанування 
Нечуя-Левицького, тобто його само-
го, він підвівся з почесного місця в 
президії і, не дослухавши допові-
ді про своє життя і творчість, рушив 
до виходу, заявивши: «Уже скоро 
дев’ята година».

Іван Федорович Драч (17.10.1936, с. Теліжинці, Теті-
ївського району Київщини – 19.06.2018, Київ) – Герой 
України, один із лідерів шестидесятництва, ви-
дат ний український поет, перекладач, сценарист, 
драматург, громадський діяч, депутат Верховної 
Ради України 3-го скликання, перший голова Народного 
Руху, кавалер Ордена Князя Ярослава Мудрого III, 
IV,  V ступенів, лауреат Національної премії України 
ім. Т. Шевченка, номінувався (як і Павло Тичина, Ліна 
Костенко) на Нобелівську премію з літератури.

*   *   * 
Місяць постав серед неба,
Так жахно в вікно загляда.
Чого йому, лисому, треба,
Як в мене така біда? 

З інсультом лежить Марія.
На Сході здають города.
І як іще не здурів я, 
Мабуть, що така біда.

Регочу, бо вже – несила…
А хто це в подушку рида?
Кульгава прийшла б і скосила,
Та брат мій в вікно загляда. 

Та місяць ще стане сонцем.
Ще літатиме, як молода.
А прогнати проклятий сон цей,
Господи, совладай!..

                 6.03.2015

*   *   *
Лопухом живла набрати
Із дзвінкого джерела.
І тобі достане, брате,  
На весь день живла.

В тих літах – вода смачнюча, 
Та й гадюка – не гюрза. .
Та й  хмарина, а не туча.
Рясен дощ, а не гроза.

Рідний смак того дитинства.
Ваблять мандри, городИ…
І як хоч ти не крутися,
Та з дитинства ти не йди…

Для пісні

Ти прийди візьми забери своє
Доля крила розгортає
А воно що є то воно ще є
А чого нема то немає

На вогні вітрів божий день згорів
І моє життя догоряє
І немає слів і немає снів
А тебе нема і немає

Вечірня зоря вечір догоря
Ніч зірками грає
Де ясна зоря там чорна мара
А тебе нема і немає

Двоє

             Марії

Як стріли в ягдташі,
Як кулі в набої.
Ми ранами нашими
Звитяжці – боє.
Патрони – в обоймі.
Чи стріли в колчані, 
Підбиті обоє ми – 
Рана на рані.

І кожна чи кожен
При кожнім ударі
Триматися можем,
Коли ми у парі…

Дарунок на ювілей

Ти тікаєш. Та рятунку
Нема з цього подарунку.
Ось набуток – цілий пульт.
Ось – інфаркт. А ось –інсульт..
Ось тобі – кошмарний сон – 
Гряде повний паркінсон.
Тож забавам годі. Край.
Хоч не хоч, а вибирай.
В паркінсоні вже не пити,
Хіба можна ще солити
Помідори й огірки,
Коли руки –дрижаки.
Чарку піднесуть і друзі.
Не розіллється на пузі.
Спинить все засциматня,
Як нічо вже не спиня.
Пульт отой в твоїх роках,
Але не в твоїх руках.
Не роби собі ти культу
Із дарунку цього пульту.
А живи, як жив. Живи!
Геть дурне із голови…

*   *   *
Газета «Не продаємся!»
Продається за дві п`ятдесят
Для якогось це підприємця
Підмиває свій юний зад
Ця славна нова газета,
Що вранці летить у світ.
Знаходимо по клозетах.
Передаємо привіт…

Війна з жасміном

Прочиню двері в сад досад, 
Де воював я із жасміном.
Не поверну кущі назад
З крилатим дивом білопінним.
Я їх сокирою рубав,
Я корчував їх дико, люто.
Рабом я був з дурних рабів,
Їх виривав скажено й круто.
Душив мене їх аромат.
Я серце рятував, – а нащо?
Жасмін лупив з усіх гармат,
В його чаду було пропащо. 
Я запускав сюди вітри,
Аби студили люте серце.

О,  пам'яте! Дурне зітри.
А не зітреш, – то хоч не сердься!..
А ще ж лишився третій кущ,
А він цвіте за троє душ…

З книги «Дожити до соловейка». 
(Київ, «Український пріоритет», 

2017 р..
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 *    *    * 
Ти затягни петлю мені на шиї,
Тоді ще раз усе мені прости.
Як горло наскрізь мотузок прошиє,
Ще затягни – і різко відпусти.
І я дихну. Ще раз. А може, двічі.
Лунким повітрям гострий біль зап’ю.
Не озирайся. Не дивись у вічі.
Вони не ті. Вони тебе уб’ють.
Хоча… тобі вже все одно не жити…
В найгарячішій із моїх пожеж
Ти якось примудрилась не згоріти,
Та все одно – без мене ти помреш.
Помреш не так, не так, як я без тебе.
Не так, як я, і, звісно ж, не в петлі.
Ти згаснеш, як останній промінь неба,
Що гостряком застрягне у землі.
Це буде потім. Я залишусь жити.
І не одне життя ще отрую.
А поки що… ти дай мені зігрітись…
Зігрітись об приреченість твою. 
                                           

                                            1999

*    *    * 
коливається вічний маятник
світ лампад за ночами тужить
політала сніжинка пам’ятна
та й замерзла у вічну стужу

зверху музика зверху музика
ходе стежкою циферблату
очі мружаться очі мружаться
хочуть плакати хочуть спати

заливається сміхом крихітка
зріє мужність у грудях мужа
світ у світлі шукає прихистку
світ лампад за ночами тужить

коливається вічний маятник
уривається біль палаті

зверху музика зверху пам’ятна
хоче плакати хоче спати

пізня втома клубком закудланим
все це може і так почасти
побалакаємо забудемо
а колись же хотіли щастя

                       2000

 *    *    * 
Зимова дорога, дорога, дорога…
Усе проминає. Усе на бігу.
І тільки й лишаються вишиті Богом
Три чорні пір’їни на білім снігу.

Три чорні пір’їни, три слова 
у грудях,

Колючий палючий невипитий мед.
А так, як було, вже довіку не буде –
Розчахнута груша, високий замет.

Де ми квітували, де ми шумували,
Важкими губами вдарялись 

об суш,
Всього було доста, 

всього було мало –
І хліба, і меду, і серця, і груш.

Дорога, дорога. То полем, 
то лугом –

У сутінь крислату, у вічну тайгу.
…І марно підняти силкується хуга
Три чорні пір’їни на білім снігу.

                                       2019

*     *     * 
Всі сни мої колись насняться вам -
без мене буде сторожко і зле їм.
А все, що не збулося на слова,
обніметься з холодною землею,

зніяковіє, голову похилить
і зрине крізь пташині голоси
туди, де сни оголені, як тіло,
туди, де серце, мов альтанку білу,
поміж дерев ніхто не погасив.

                      28. 11. 2022

*     *     * 
а сніг на образах ти спиш у сіні
маленьке необлітане пташа
ходім в село там пахне вечір синій
солодше за найкращого вірша

село ласкаве там червоні лиця
на кухвайках там сиві рукави
а ми хто ми розкаяні провидці
чи може ми заблукані волхви

ти спи не вгадуй у селі там люди
живуть жують і жебрають життям
та не тремти бо що вже там не буде
я вже тебе нікому не віддам

в селі є відьма праведна родима
ночами сходить у якусь ясу
як я тебе закутаю й нестиму
повз її хату тричі пронесу

прокинешся та й підемо вже 
з миром

в це незнайоме золоте село
старої хати сволоки чотири
загоять все що душу нам пекло

впокоримось отим червоним 
лицям

на них який вже біль не замерзав
ти прокидайся можна помолиться
а сніг заплющив очі образам

                             21. 12. 2022

Сергій ОСОКА

Коротка проза

Осока (Нечитайло) Сергій Олександрович 
(нар. 23. 03.  1980 р. в смт Велика Багачка на 
Полтавщині.) – письменник, перекладач. Член 
Національної спілки письменників України з 2002 
року.  Справжнє прізвище – Нечитайло, Осока – 
літературний псевдонім. Закінчив філологічний 
факультет Полтавського державного пед-
університету ім. В.Короленка (2002 р.). Кілька 
років працював журналістом – на Полтавському 

міському телебаченні, обласному радіо. Мешкає в Полтаві. 
Твори друкувалися в обласних і всеукраїнських газетах, у часописах. Лауреат 

Міжнародного конкурсу молодих українських літераторів «Гранослов - 2000», 
видавництва «Смолоскип» за збірку віршів «Голос мисливця» (2006). Також автор 
книжок «Сьома сніжинка січня», поезія,  Київ. 2002; «Небесна падалиця», поезія, 
Львів, 2015; «Нічні купання в серпні», коротка проза, Львів, 2016; «Три лини для 
Марії», коротка проза, Львів, 2020.

У 90-х накупили кияни в на-
шому селі хат. Всі на одному 
кутку. А куток той був дуже ав-
тентичний – усі хати під соло-
мою. Кияни раді старатися – 
понаставляли тинів, горщиків 
навішали, мальв насадили. 
Краса! Як для них. Бо місцеві 
баби свердлили очима не «оті 
красоти», а занедбані городи:

– Отож Ганни Середишиної 
грядка. Та в неї все було ви-
полото – чисто тобі під шнуро-
чок. А ця мантелепа городська 
одно ходить кругом колодязя з 
кухлем. Та витягни собі відро 
– та й пий цілий день!

– Е, нема Ганни… А ми 
з нею дівували. Отам, коло 
п’ятихатки повиходимо… 

– Га?!
– Дівували, кажу, з Ганною, 

вийдемо до п’ятихатки… а 
хлопці регочуться, а ми їм тю-
каємо… а вона, кажуть, у Гре-
бінці, в зятевій хаті вчаділа…

– Та хіба?! Вона, казала 
Надька Сахвонівська, дуже 
нервичила, та інхваркт! А не 
ти мелеш – учаділа!

– Га?! Та я вже дурна… 
люди ляпають – і я ляпаю…

А киянка в капелюшку все 
ходить із тим кухлем та й хо-
дить, а баби все судять та й су-
дять. Вечорами печуть пиріж-
ки з буряком і калиною. (Ви 
їли такі? Я – їв). Чистять гар-
бузи і зносять, зносять, зно-
сять… тільки вже не до своїх 
погрібників та клунь, а до яко-
їсь просторої небесної стодо-
ли, де все застелено смугас-
тими ряднами, де на долівці, 
під просіяними блискітками 
сонячного пилу, запросто ле-
жить те, чого тут уже ніколи не 
буде… 

*    *    *
Чомусь років ось уже 25 

згадується мені один день. І не 
цілий навіть день, а просто ра-
нок. Субота. Кінець листопа-
да. Я не пішов до школи – про-
гуляв. Часто прогулював субо-
ти. Пішов натомість у другий 
кінець села, де тоді була фер-
ма.

Та так, нічого особливого, 
просто саме того ранку поча-
лася зима. У повітрі висів гус-
тий іскристий серпанок. Ніздрі 
від незвички аж боліли від мо-

розу. Дерева стояли геть сріб-
но-білі. Кажу ж, нічого особли-
вого, але саме цього вражен-
ня не можна передати точно 
– слова надто слабкі й нікчем-
ні. Просто зникли пронизливі 
листопадові протяги. Зникла 
осіння неприкаяність. Ляда 
світу, яка ще вчора була відсу-
нута, за ніч дивом зачинилася 
– і у світі стало затишно, тихо й 
безпечно. Ніби винесли з па-
лати мерця, прибрали за ним 
постіль, помили підлогу, по-
вісили нові фіранки, і раптом 
виявилося, що далі теж є жит-
тя, хоч у тебе зсередини щось 
уже назавжди відірване. Але 
життя є.

Серед дороги стояли коні, 
вкриті інеєм. Дядько, вкри-
тий інеєм, прилагоджував 
якусь відірвану шлейку. На 
возі лежав укритий інеєм си-
лос. Із довколишніх коминів 
клубочився дим – хтось там 
варив перші зимові борщі та 
каші. А я йшов, уже й забувши 
куди, геть зачудований тим, 
що вперше в житті вловив ту 
мить, коли від гілки відірвала-
ся осінь.

Тетяна ЧЕРЕП-ПЕРОГАНИЧ
Тетяна Павлівна Череп-Пероганич (нар. 

18.11.1974, с. Стара Басань Бобровицького 
району) – поетеса, прозаїк і драматург, 
журналістка, перекладачка, членкиня Націо-
наль них спілок письменників, краєзнавців, 
лавреатка національних і міжнародних пре-
мій. Закінчила Київський університет імені 
Тараса Шевченка, Інститут журналістики. 
Працювала журналісткою Бобровицької рай-
газети, директоркою Бобровицького район-

ного музею, журналісткою у виданнях столиці. Головний редактор 
журналу «Українська культура». З чоловіком Юрієм Перганичем у  
2013 заснували мистецький веб-портал «Жінка-УКРАЇНКА», а в 2018 
– новинний сайт «ЕЛІТА», є їхньою головною редакторкою. У квітні 
2018 разом з Юрієм Пероганичем заснувала громадську організацію 
«Творча еліта України». Авторка більш як 10-ти книжок поезії і прози. 

*      *     *
Хто та, кому тепер даруєш вірші 
Та виливаєш між рядків жалі? 
Ми чимось схожі чи вона геть інша?
І як тобі із нею взагалі? 

А я – в сніжинці на твоїм волоссі, 
А я – у світлі Місяця п'янкім. 
А я люблю... Люблю так само досі. 
І не збираюсь каятися в тім. 

А я в думках бешкетним кошенятком 
Нахабненько тулюся до грудей. 
Ще – молоко п'ю із твого горнятка, 
На вінцях вуст лишаючи єлей. 

Щаслива? Так! З тобою чи без тебе. 
Душа у спогадах, як в пальтечку м'якім. 
То, може, краще й не кажи, не треба, 
Хто п'є тепер єлей зі свіжих рим.

*      *     *
Сніг... 
Сніжно так, сніжно – 
падає, падає сніг. 
Хай ми не поруч, 
та я ще тобою грішна. 
Може і ти щось 
від літа в душі зберіг? 
Спогади гріють 
тоді як надворі сніжно.
 
Думка про тебе 
п'янить, наче свіже вино. 
І сонцесяю вся знову – 
щаслива жінка. 
Хоч поєднатися 
долею двом не дано –
в книзі життя навіки
їхня спільна сторінка. 

Не відречусь, не забуду! 
Дарма, що зима

понамітала глибоких снігів
поміж нами. 
Знаєш, а все, що було, 
недарма, недарма... 
Справжнє кохання у часі 
квітує садами.

Сніжно так, сніжно – 
падає, падає сніг. 
Хай ми не поруч, 
та я ще тобою грішна. 
Може і ти щось 
від літа в душі зберіг? 
Спогади гріють 
тоді як надворі сніжно. 

Пара 

Незвично без тебе... В куточку 
сумує гітара. 

Як спомин – обірвана пісня колись 
на півслові. 

Вороною доля у шибку: не па-ра, 
не па-ра... 

Так ніби на це узяла вона дозвіл
 в любові.

Заварюю чай: чорнобривчики, 
м'ята, меліса. 

Тонкий аромат трав пахучих 
нагадує літо...

Життя – це кіно. Але я нікудишня актриса. 
Не вмію зіграти, як добре 

самотньою жити. 

Тому навіть чай розливаю і досі 
в дві чашки

Та не поспішаю продати сусіду гітару. 
Замовкни вже, доле! Не можеш?! 

Тоді, бідолашко,
Накаркай натомість щось типу: 

ви па-ра, ще па-ра...

Наталка ФУРСА
Наталка Фурса народилася 1964 року в Полтаві, 

але раннє дитинство провела на Ічнянщині, в с. 
Більмачівка. Закінчила факультет журналістики 
Київського державного університету ім. Т. Шев-
ченка. Працювала журналісткою у ЗМІ, редактором 
у видавництвах Києва та Київщини, довгий час 
жила у Полтаві. З 2011 року  мешкає в Ромодані, 
на творчій роботі. Член Національної Спілки пись-

менників України (1997).
Авторка кількох поетичних книжок, книги малої прози «Зінське 

щеня» (Полтава, 2017). 2022  року побачила світ восьма поетична 
книжка Наталки Фурси  –  « Без сорочки».

Вірші авторки надруковані в кількох номерах нашої газети.

***
Так мало справді треба… так багато
пустих жадань… Як легко сніг іде!
Обмерзле ябко, од відлиг руде,
повільно опадає в сонну вату.

Воно колись було собі крилате,
але трималось за похилу віть.
І ось летить у перший свій політ,
який уже не годне відчувати.

Йому дарма, що вперше – це й востаннє,
бо ж не було ні волі, ні бажання –
ні в небо, ні на землю, у зело.

І в мить оцю його єдина втіха –
що дихалось од цвіту й аж до снігу
достоту так, мов часу й не було.

                     15.12.2022 р.

***
По каменях чорних, між гострих рим,
луску обдираючи віршам,
тече моя річечка із гори
все швидше і швидше.

Плавці мерехтять, піну б’ють хвости,
роти чистий дух хапають…
Несе моя річечка з висоти 
ікринки у пам’ять.

Мигтять береги – як вітражне тло,
поділ розстеляє ріні.
Спада моя річечка – битим склом
під ноги промінню.

Збирає хлоп’я срібну рибу в сак.
Вітрець легко дме у свищик.
Летить моя річечка – як роса – 
над гору і вище.

     15 – 28 грудня 2022 року
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Богдан Лепкий  

2 жовтня 1906 року  в місті 
Охтирка нинішньої Сумської об-
ласті  народився один з найвидат-
ніших українських письменників 
Іван Багряний, який на власному 
досвіді дізнався, що таке репре-
сивна російська машина.

Справжнє прізвище Івана Багряного 
– Лозов’ягін. Це не єдиний його псев-
донім. Першу збірку новел «Чорні силу-
ети» (1925) він видав під іменем Поляр-
ний – на знак протиставлення власних 
цінностей ідеям радянського режиму. 
За рік бере псевдонім Багряний – під 
впливом творчості улюбленого пись-
менника Миколи Хвильового, де багря-
ний колір символізував революційні 
настрої. Окрім того, дослідникам відомі 
псевдоніми Сорок Сорок і Дон Кочерга.

Протестні настрої визрівали у Івана 
Багряного ще з підліткового віку. 1920 
року на його очах більшовики закату-
вали дядька, солдата УНР, і дядьково-
го батька, пасічника-інваліда; ще один 
дядько згинув на Соловках. 19-річним, 
з початком літературної діяльності, Іван 
вийшов з комсомолу, і кожна наступна 
віха біографії дедалі більше віддаляла 
його від радянського ладу, аж поки між 
ними не пролягла нездоланна прірва.

У 1929 році збірка віршів Багряного 
«До меж заказаних» піддалася цензурі, 
а поему «Ave Maria» вилучили з продажу 
одразу після виходу. Схожа доля спітка-
ла історичний роман у віршах «Скель-
ка» (1930),  про селянське повстання 
проти російської православної церк-
ви в Україні: більшовицькі критики на-
вперебій писали про «куркульську ідео-
логію», а самого поета затаврували як 
«контрреволюційного, антирадянсько-
го, націоналістичного».

За 10 років письменник пережив чо-
тири арешти. У 1932 йому приписали 
участь у контрреволюційній організації 
й заслали у спецпоселення на Далеко-
му Сході. Після спроби втекти отримав 
ще один термін. А відбувши його, був 
знову заарештований у 1938-му. Після 
двох років слідства і тортур Багряного 
звільнили… через недостатність матері-
алів для засудження. Коли ж у 1943 році 
був призваний на фронт, то його ешелон 
потрапив під бомбардування, і вціліло-
го письменника, який повернувся до 
рідної Охтирки, радянці заарештували 
вчетверте. І він – ще раз! – утік, за тим 
разом виїхавши до Західної України.

Найвідоміші твори Багряного були 
написані в еміграції і спиралися на осо-
бистий досвід виживання. Пригодниць-
кий роман «Тигролови» (Львів, 1944) – 
про українців на засланні; автобіогра-
фічний «Сад Гетсиманський» (1950) – 
за мотивами перебування у харківській 
катівні. Іван Багряний був першим, хто 
розповів світові про жорстокість біль-
шовицького режиму, ниці методи ка-
ральних органів: Солженіцин написав 
«Архіпелаг ГУЛАГ» на чверть століття 
пізніше. Твори Багряного викликали 

розголос у світі, одразу перевидава-
лися європейськими мовами. Напри-
клад, загальний наклад тричі виданих 
«Тигроловів» (однією лише англійською 
мовою, The Hunters and the Hunted), пе-
ревищив 1 млн примірників.

Багряний був не лише письменни-
ком, а й літературним діячем: входив 
до спілки «Плуг», літорганізації МАРС, 
які опиралися політизації літератури. 
Разом з колегами – Антоненком-Дави-
довичем і Підмогильним – мандрував 
на велосипедах Україною, щоб бачити, 
чим живуть люди. У Німеччині, куди по-
трапив після Другої світової війни, став 
співзасновником МУРу, «Мистецького 
Українського Руху», що мав на меті роз-
вивати літературу в еміграції.

Блискучий публіцист – це теж про Ба-
гряного. Найвідоміший його памфлет 
«Чому я не хочу вертатись до СССР?» 
(1946) був складений у таборі ді-пі – 
displased persons, або переміщених 
осіб. Писав: «любов до Вітчизни, до сво-
його народу, цебто національний патрі-
отизм, в СССР є найтяжчим злочином… 
Злочин цей зветься на більшовицькій 
мові – на мові червоного московсько-
го фашизму – «місцевим націоналіз-
мом». «При одній думці, що вони таки 
спіймають і повернуть, в мене сивіє 
волосся і вожу з собою дозу ціанисто-
го калію, як останній засіб самозахисту 
перед сталінським соціалізмом, перед 
тою «родіною». 

Розплющував очі урядам західних 
держав, які за угодою з срср допомага-
ли примусово репатріювати мігрантів, 
а ті, повернувшись, одразу потрапляли 
в концтабори. Ще одна смілива стаття 
Багряного – «Відкритий лист до дирек-
ції «Голосу Америки» (1950), де він засу-
джував вплив російських емігрантів на 
українські програми радіостанції і про-
сування імперських наративів.

Мало хто знає, що Іван Багряний був 
також поетом-піснярем. Під час пере-
бування в Галичині він познайомив-
ся з керівником капели бандуристів 
і композитором Григорієм Китастим, 
який поклав на музику вірші Багряно-
го «Вперед, сини народу», «Ми об’їхали 
землю навколо», «Вставай, народе», 
«Марш Україна» тощо.

Таланти Багряного не обмежували-
ся художнім словом. Він був непересіч-
ним художником. Ілюстрував свої тво-
ри (зокрема, й «Тигроловів»), «Старшого 
боярина» Тодося Осьмачки, ініціював 
перший переклад іншою мовою «Кол-
госпу тварин» Джорджа Орвелла і проі-
люстрував його. Окрім того, відомі його 
портрети Петлюри, Грушевського.

В 1963 році еміграційні організації 
подавали твори Багряного на Нобелів-
ську премію, але раптова смерть пись-
менника не дала втілити цей задум. В 
Україні читачі змогли ознайомитися з 
його творчістю лише після проголошен-
ня незалежності.

Іван Багряний: факти біографії
Богда́н Теодор Нестор 

Ле́пкий, або Богдан Силь-
вестрович Лепкий,  (04. 
або 09. 11. 1872 – 21. 07. 
‘1941) – письменник.  мис-
тецтвознавець, літера-
турознавець, видавець, 
публіцист,  громадсько-
культурний діяч.

Народився в селі  Кривень-
ке, Галичина, Австро-Угор-
ська імперія, нині Чортків-
ський район Тернопільськоїх 
області. Навчав у Бережанах,  
у польських школі і гімназії. 

У 1891 р. вступив до Віден-
ської академії мистецтв. Че-
рез три місяці перейшов на 
філософський факультет  Ві-
денського університету, де 
вивчав мовознавство та істо-
рію літератури. З другого кур-
су студіював на філологічно-
му відділі Львівського уніівер-
ситету.  

З 1895  р. почав працю-
вати вчителем української, 
польської та німецької мов 
і літератур, історії та геогра-
фії в Бережанській гімназії. 
Водночас започатковував чи-
тальні «Просвіти», бібліоте-
ки і позичкові каси, виголо-
шував реферати та промо-
ви на святкових академіях, 
був учасником хору «Боян» 
і драматичного гуртка. 1897 
р. одружився з донькою сво-
го дядька, священника о. Ми-
коли Лепкого Олександрою. 
Мав із нею трьох дітей.

1899 р. після відкриття в 
Ягеллонському університе-
ті Кракова лекторату україн-
ської мови та літератури за-
прошений сюди викладати ці 
предмети. Одночасно працю-
вав професором у ІІІ гімназії 
ім. Яна Собєського і в гімназії 
св. Яцка у Кракові.  

Один із засновників 
(1901) і активний учасник 
«Слов'янського Клубу», що 
видавав часопис «Świat 
Słowiański»; у ньому Б. Леп-
кий вів постійні рубрики 
«Руська хроніка» і «Огляд 
руської преси». 

Співпрацював з товари-
ством «Рідна Школа» щодо 
видання дитячої літератури, 
укладав читанки для народ-
них шкіл (Львів), куди увійшли 
і його твори. Був заступником 
голови краківської «Просві-
ти»,  один із організаторів у 
Кракові, вечорів, присвячених  
Шевченку, Шашкевичу, Фран-
ку, Лисенку, Стефанику.

Перша світова війна за-
стала сім'ю Лепких у Кракові. 
Коли російська армія восени 
1914 р. почала окупацію Га-
личини й Буковини та вивози-
ла українську інтелектуальну 
еліту, Лепкі виїхали  до Від-
ня. Тут працював у часописі 
«Вістник Союза визволення 
України».

Восени 1915 р. Б. Лепкий 
виїхав у Німеччину для освіт-
ньо-культурної роботи серед 
українців-військовополоне-
них царської армії. Допома-
гав організовувати крамни-
ці, книгарні, художнє ательє, 
майстерню музичних інстру-
ментів та видавництво ча-
сопису «Громадська Думка» 
(1917 – 1918). 

Навесні 1920  р. після лікві-
дації таборів Б. Лепкий пере-
їхав до Щпандау  біля  Берлі-
на, в січні  1921  р. – до Бер-
ліна. Тут очолював (до 1925  
р.) Український Допомоговий 
Комітет, належав до співорга-
нізаторів українських видав-
ництв. Був головою «Укра-
їнської Громади». Викладав 
українську літературу на кур-
сах українознавства при по-
сольстві УНР. Був співорга-
нізатором Товариства Вищої 
Освіти і керував ним.

1925  р. повернувся до Кра-
кова, продовжував виклада-
ти в Ягеллонському універси-
теті, де його призначили до-
центом, завідувачем кафе-
дри української літератури. 
З того ж року — голова То-
вариства письменників і жур-
налістів ім. І. Франка у Льво-
ві. 1932 р. здобув посаду ор-
динарного професора  Ягел-
лонського університету. 

У 1938  р. його обрали се-
натором польського сейму; в 
сенаті протягом цього й на-
ступного років представляв 
українців Галичини. З 1938  р. 
за ухвалою уряду УНР в ек-
зилі – академік відновленої у 
Варшаві  Київської Могилян-
сько-Мазепинської Академії.

Друга світова війна заста-
ла Б. Лепкого на відпочинку 
в містечку Черче. 23 верес-
ня 1939  р. разом із сім'єю і 
братом Левком повернув-
ся до Кракова. Після того, 
як німецькі окупанти закри-
ли університет, залишився 
без роботи, йому відмовили 
у професорській пенсії. За-
ради прожиття дописував до 
українських журналів, газети 
«Краківські Вісті», перекла-
дав з української німецькою.

Письменник помер 21 лип-
ня 1941 р. у Кракові, похо-
ваний там на Раковецькому 
цвинтарі.

Літературною творчістю 
почав займатися рано. Тво-
ри вміщував у багатьох пе-
ріодичних виданнях краю – 
«Діло», «Зоря», «Руслан», 
«Буковина», «Літературно-
науковий Вістник», «Світ», 
«Жіноча Доля», «Письмо з 
Просвіти», «Дажбог», «Назу-
стріч», «Ілюстровані Вісті», 
«Світ Дитини», «Народний 
Декламатор», «Літопис Чер-
воної Калини», в українських 
еміграційних часописах  – 
«Вістник Союзу Визволен-
ня України» (Відень), «Нове 
Слово», «Літопис» (Берлін 
та інших, з 1906  р.  в часо-
писах української діаспори у 
США – «Базар», «Свобода», 
«Америка», «Шлях», «Укра-
їнське Життя», «Нова Зоря», 
«Українське Народне Сло-
во», у польських, чеських та 
німецьких журналах.

Автор 15 збірок поезій та 
12 збірок оповідань.

Вірш «Журавлі» («Чуєш, 
брате мій») став народною 
піснею (музика Л. Лепкого), 
гімном українського січового 
стрілецтва. 

Автор випущених окреми-
ми виданнями  у Львові,  Кра-
кові повістей «Сотниківна», 
«Зірка», «Вадим», «Веселка 
над пустарем», «Крутіж», ци-

клу історичних повістей про 
гетьмана І. Мазепу: «Мотря», 
«Не вбивай», «Батурин», 
«Полтава», «З-під Полта-
ви до Бендер». Видав чима-
ло книг для дітей, історичних 
оповідань, трилогії спога-
дів, літературознавчих дослі-
джень, зокрема,  про твор-
чість Котляревського, Шев-
ченка,  Шашкевича,  Марка 
Вовчка, Куліша, Старицько-
го, Глібова, Рильського,  Ти-
чини,  Достоєвського, Гоголя, 
Толстого. 

Багато зробив Б. Леп-
кий як редактор і видавець. 
Лепкий здійснив науково-
текстологічну та редактор-
ську підготовку одно-, три- і 
п'ятитомника поезій та про-
зи Т. Шевченка (вийшли 1918 
– 1920 в «Українській На-
кладні»; Київ – Лейпціг – Ко-
ломия; останнє – з життєпи-
сом, коментарями, увагами і 
поясненнями). Підготував до 
друку третє видання «Істо-
рії України» М.  Аркаса, до-
повнивши його передмовою, 
примітками та 32 власними 
ілюстраціями.  Здійснив на-
укову підготовку двотомного 
видання творів Є. Гребінки 
(Берлін, 1922), тритомного – 
Марка Вовчка, чотиритомно-
го – П. Куліша (Берлін, 1922 
— 1923) та ін., двох антоло-
гій: української поезії «Стру-
ни» у двох томах (Берлін, 
1922) та прози «Рідне сло-
во». Редактор XIV-томного 
українського «Повного ви-
дання творів Т. Шевченка» і 
XIV-томного «Повного видан-
ня творів Т. Шевченка» поль-
ською мовою.

Переклав польською мо-
вою: «Слово о полку Ігоре-
вім», збірку новел М. Коцю-
бинського «В путах шайта-
на», збірку новел українських 
письменників. Перекладав 
українською твори М. Коноп-
ніцької, А. Міцкевича, Гейне. 

Як художник залишив авто-
портрети, портрети дружини, 
дітей, сестри, А. Чайковсько-
го та інших письменників, І. 
Богуна, О. Барвінського, ілю-
страції до народних пісень, 
казок, творів Т. Шевченка та 
інших українських авторів. 
Проілюстрував деякі власні 
твори.

За кількістю написаного Б. 
Лепкий поступається в укра-
їнській літературі тільки І. 
Франкові. Загалом його твор-
ча спадщина становить по-
над 80 власних книг. Його тво-
ри перекладені польською, 
російською, чеською, німець-
кою, англійською, угорською, 
сербською, португальською 
та іншими мовами.
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Шарло́тта Бро́нте (англ.  
Charlotte Brontë, 18 або 21.04.1816 
– 31.03.1855) – англійська пись-
менниця.

Народилася в сім'ї Патріка і 
Мері Бронте, третьою з п'яти сес-
тер і брата. Батько мав ірландське 
походження і працював англікан-
ським священиком у глушині За-
хідного Йоркшира. Мати  помер-
ла, коли Шарлотті виповнилося 
п'ять. Через брак коштів, батько 
1824 року віддав чотирьох стар-
ших дівчат до благодійної школи 

для дочок духівництва в Кован-
Бріджі. Втім,1825 р. в школі спа-
лахнула епідемія тифу, від якого  
померла старша, 12-річна сестра 
Марія. Батько повернув дітей до-
дому, однак 11-річна Елізабет по-
мерла за кілька місяців від тубер-
кульозу. Ранні спогади дитинства: 
сухе ставлення батька, похмурий 
родинний дім біля цвинтаря, важкі 
умови в Кован-Бріджі та перші ро-
динні втрати  – справили сильне 
враження на Шарлотту і відбилися 
на її творчості.

Дев'ятирічна Шарлотта змуше-
на взяти на себе обов'язки госпо-
дині в родинному домі. Лише 1831 
року сестри вступили до школи в 
Ро-Геді. Тиха і сором'язлива Шар-
лотта стала улюбленицею за-
кладу, вражаючи учениць худож-
нім хистом, ерудицією та чудо-
вою пам'яттю. Навчання в Ро-Геді 
завершилось 1832 року, а вже у 
1835-му Шарлотта повернулася 
до рідної школи вчителькою і про-
працювала там до 1839-го. Потім 
працювала гувернанткою. 

Отримавши після смерті тітки 
невелику спадщину, Шарлотта з 
сестрою Емілі вирушає навчати-
ся до Брюсселя. З 1842 по 1844 
рік сестри вивчали французьку 
й німецьку, при цьому для опла-
ти навчання Шарлотта одночас-
но викладала англійську в пансі-
оні, а Емілі  –  музику.  1845 року 
сестри Бронте здійснили давню 
спільну мрію  – відкрили школу 
для дівчат в рідному місті (на той 
час їхня сім'я переїхала до Гер-
ворта). Однак сестрам не пощас-
тило залучити жодної учениці. 
На додаток батько втратив зір, а 
брат почав пиячити. Крім фінан-
сового краху й сімейних негараз-
дів, Шарлотта у листах нарікала 
на атмосферу стагнації в Гевор-
ті, відсутність можливостей са-
мовираження. Ці причини спону-
кали сестер шукати інших шляхів  
творчої реалізації. Вже 1846 року 
вони видали спільну поетичну 
збірку під псевдонімами, а з 1847 
почали працювати на літератур-
ній ниві окремо. 

1847 – 1849 роки стали вер-
шиною творчої кар'єри Шарлотти 
Бронте, попри смерть у цей час 
обидвох сестер і брата. Вона про-
довжувала писати до 1853 року, 
після чого її здоров'я стало погір-
шуватись.

Успіх перших романів Шарлот-
ти Бронте відкрив їй шлях до ви-
щих світських кіл. У видавничих 
справах вона часто навідувалася 
до Лондона. 

1854 року одружилася з по-
мічником батька, дияконом Ар-
туром Беллом Ніколлсоном. Піс-
ля дев'яти місяців шлюбу, вагітна 
Шарлотта Бронте померла у 38 
років від швидкоплинного тубер-
кульозу. Пись менницю поховали 
у родинному склепі церкви свя-
того Михаїла і всіх ангелів у Гер-
ворті.  

У Шарлотти Бронте, як і в сестер 
і брата, рано виявились мистець-
кі здібності.  1847 року Шарлотта 
написала повість «Вчитель», Емі-
лі  –  «Буремний перевал», Анна 
– «Агнес Грей». Останні дві пові-

сті знайшли  видавця, a «Вчитель» 
був відкинутий. Лише після смер-
ті письменниці її чоловік видав 
роман. В ньому помітні антикато-
лицькі настрої, мотиви емансипа-
ції, прихильницею якої була Шар-
лотта Бронте.

Шарлотта з притаманною їй 
пристрастю продовжила свою лі-
тературну діяльність і вже наступ-
ного року видала роман «Джен 
Ейр», який відразу приніс їй успіх 
і був перекладений багатьма єв-
ропейськими мовами. «Джен Ейр» 
також містить автобіографічні мо-
менти,  емансипаційні погляди, та-
кож є романтична сентименталь-
ність. 

У жовтні 1849 року публікує но-
вий роман «Шерлі», в дусі соці-
ально-критичного реалізму. 1853 
року написано останній роман 
«Віллєт». З усіх творів Бронте він  
вважається найбільш автобіогра-
фічним. Посмертно були опублі-
ковані й дитячі твори письменни-
ці. За мотивами «Джен Ейр» знято 
кілька фільмів і серіалів.

Гюстав Флобер і «Пані Боварі»

Гюста́в Флобе́р (фр. Gustave 
Flaubert; 12.12.1821, Руан – 
08.05.1880,  Круасе)  –  фран-
цузький письменник.

Флобер народився у Верхній 
Нормандії. Він був другим сином 
хірурга Ашиля-Клеофа Флобера, 
головного лікаря руанської лікар-
ні, та Анн-Жустін Каролін Флобер. 
Флобер навчався у своєму рідно-
му місті, доки не залишив його, 
щоб вивчати право у Парижі.

У Парижі в нього з'явилось де-
кілька знайомих, серед яких був і 
Віктор Гюго. Наприкінці 1840 року 
Флобер мандрував Піренеями та 
Корсикою. У 1846 році за станом 
здоров’я залишив навчання.

Залишивши Париж, Флобер по-
вернувся до маєтку Круасе і жив 
там із матір'ю. Її маленький буди-
ночок на березі Сени став його 
прихистком на решту життя. Фло-
бер так і не одружився, оскільки 
не хотів обтяжувати майбутню 
родину своєю хворобою. 

У 1846 Флобер подорожував 
Великою Британією, згодом здій-
снив довгу подорож до Серед-
нього Сходу, відвідав Грецію, 
Єгипет, Константинополь. Піс-
ля цього усамітнився у Круасе, 
лише зрідка навідуючись до Па-
рижа та Лондона. Хоча 1858 року 
він відвідав Карфаген, аби про-
довжити дослідження Сходу за-
для написання роману «Салам-
бо».

Флобер був невтомним трудів-
ником. Вів дружнє листування з 
Жорж Санд, Зрідка відвідував 

паризьких знайомих, серед яких 
були Еміль Золя, Альфонс Доде, 
Іван Тургенєв, брати Гонкур.

1870-ті роки були дуже склад-
ними для письменника. Солда-
ти пруської армії окупували його 
будинок під час війни у1870 та 
у1872 роках. Згодом померла 
його мати. Флобер мав серйозні 
фінансові проблеми. Він помер 
від інсульту. Письменника похо-
вали у сімейному склепі на кла-
довищі у Руані.

Флобер хотів бути письмен-
ником з дитинства, почав тво-
рити дуже рано. У ранньому пе-
ріоді 30 – 40 років знаходиться 
у полоні «несамовитого роман-
тизму», написав твори «Танок 
смерті», «Мрії в пеклі», «Запис-
ки безумця».У вересні 1849 року  
Флобер закінчив першу версію 
роману «Спокуса Святого Анто-
нія», Друзі порадили письменни-
кові спалити рукопис і зосереди-

тись на картинах повсякденного 
життя, а не на напівфантастич-
них постатях.

Після цієї першої спроби буде 
його найважливіша подорож: 
майже дворічна (жовтень 1849 – 
літо 1851рр) поїздка на південь і 
схід. Тут він замислив роман, що 
став його дебютом і скандаль-
ним успіхом  – «Мадам Боварі». 

Роман, написаний за 5 років, був 
виданий кількома випусками у 
«Рев'ю де Парі» 1856 року. Уряд 
жорстко розкритикував і пись-
менника, і видавця, звинувачую-
чи їх у аморальності. Звинувачен-
ня лунали ще більше року, проте 
і Флобер, і видавець врешті були 
виправдані. Коли ж «Мадам Бо-
варі» було видано книгою, читач 
її зустрів на подив дуже тепло.

У 1858 р. Флобер здійснив по-
дорож до Карфагена, щоб зібра-
ти достатньо матеріалів для на-
ступного роману «Саламбо». Ро-
ман був закінчений у 1862 році 
після 4 років роботи. Наступ-
на робота «Виховання почуттів» 
– це спроба автора змалювати 
власне дитинство,  робота три-
вала 7 років. Вона була видана 
1869 року.

Флобер написав драму «Пре-
тендент», щоправда, вона не 
мала успіху, та опублікував пе-
рероблену версію «Спокуси Свя-
того Антонія» 1857 року. У 1877 
році Флобер опублікував у жур-
налах повісті «Просте серце», 
«Іродіада» та «Легенда про Свя-
того Юліана Милостивого», напи-
сані у перервах між роботою над 
романом «Бувар та Пекюше», що 
залишився незакінченим.

Блискучий стиліст, Флобер 
дуже сильно вплинув на літера-
туру, привів у неї  низку талано-
витих авторів, серед яких був і Гі 
де Мопассан.

 «Мадам Боварі» – це роман 
Гюстава Флобера про життя дру-
жини лікаря Шарля Боварі Емми 
Боварі, яка мала позашлюбний 
зв'язок і намагалась жити поза 
межами свого статку, аби уник-
нути заяложеності та нікчемнос-
ті життя у провінції. Хоча осно-
вний сюжет твору досить про-
стий, справжня майстерність ро-
ману полягає в його деталях та 
прихованих стилях. Флобер вва-
жав, що немає сюжетів гарних 
і поганих, а все залежить від їх 
розробки.

Цей перший роман Флобера 
має підзаголовок «Етюд провін-

ційних звичаїв». У січні 1857 року 
почався горезвісний суд, на якому 
автора було виправдано 7 люто-
го того ж року. Після цього роман 
став бестселером, коли його вида-
ли книжкою у травні 1857 р. Тепер 
твір вважається взірцем реалізму.

 «Саламбо» – історичний ро-
ман Флобера. У ньому перепле-
лись реальні та вигадані події. 
Дія роману відбувається напере-

додні повстання найманців проти 
Карфагену у ІІІ-му столітті до н. 
е. Роман мав успіх серед фран-
цузьких читачів, вплинув навіть 
на модні тенденції.

«Виховання почуттів»  чи  пра-
вильніше називати твір «Почут-
тєве виховання» був повернен-
ням до «буржуазної сучасності», 
але відсунутої у 30 – 40 роки XIX 
ст. в часи юності письменника.

Цитати Гюстава Флобера
Говорять автор і його герої

Самотність не можна заповни-
ти спогадами, вони лише посилю-
ють її.

Весь прогрес, на який можна 
сподіватися, це зробити людей 
дещо менш злими.

Немає такого віслюка, який, 
споглядаючи себе в річці, не дивив-
ся б на себе із задоволенням і не 
знаходив би в себе риси коня.

Потрібно завжди сподіватися, 
коли зневіряєшся, і сумніватися, 
коли сподіваєшся.

Зношується все, навіть горе.

Почесті збещещують, високе 
звання принижує, посада обманює. 

Жінки надихають чоловіків на 
великі подвиги, але не залишають 
часу для їхнього виконання.

Те, що розуміють погано, час-
то намагаються пояснити за до-
помогою слів, яких зовсім не розу-
міють.

Каятися добре, але не робити 
зла ще краще.

Немає такої дурості, якій би не 
аплодували, такого дурня, що не 
вважався б великою людиною, ве-
ликої людини, яку не обзивали б 
кретином. 

Жінки надто не довіряють чоло-
вікам взагалі і надто довіряють їм 
зокрема.

Сміятися з життя корисно, а 
часом і чудово – аби лиш  жити.

Хто хоче гріти свої ноги біля  
сонця, впаде на землю. Високими 
словами зазвичай прикривається 
дуже неглибока прихильність.

Весь світ замикався йому у меж-
ах шовковистого обхвату її су-
конь.

Їй дуже хотілося спертися на 
щось солідніше за кохання.

Мене можна занапастити, але 
мене не можна купити.

Адже вона відкривала душу і сво-
єму собаці! Вона рада була б вили-
ти її маятнику, дровам у каміні.

Він думав, що образив їх, бо не 
знав, який широкий запас байду-
жості має світ.

Розчарування – властивість 
слабких. Не довіряйте розчарова-
ним – це майже завжди безсилі.

Публіка бюсти шанує, але не 
дуже їм поклоняється. Ними захо-
плюються для пристойності.

Весь талант письменника поля-
гає лише у виборі слів.

Якщо жінка кохає хама, то він 
у неї неодмінно невизнаний ге-
ній, особлива душа і т .д. Через 
цю природню схильність до косо-
окості жінки не розпізнають ні іс-
тинного, коли його зустрічають, 
ні прекрасного, де воно є. Загаль-
на їх хвороба – вимагати від яблу-
ні апельсинів. 

Ніщо не викликає у мене такого 
презирства до успіху, як думка про 
те, якою ціною він досягається.

Шарлотта Бронте



9СТРУНАСТРУНА
№ 16              11 січня 2023 року Світ

10

О. ГЕНРІ

Поки чекає автомобіль
Коли почало смеркатися, в 

цей затишний куток невеличко-
го тихого парку знов прийшла ді-
вчина в сірій сукні. Вона сіла на 
лаву й розгорнула книжку, бо ще 
з півгодини можна було розібра-
ти літери.

Повторюємо: сукня на ній була 
сіра й досить простенька – про-
стенька настільки, щоб не впада-
ла в око бездоганність фасону і 
крою. Негуста вуаль оповивала 
схожий на тюрбан капелюшок і 
спадала на обличчя, що сяяло 
спокійною досконалою красою. 
Дівчина приходила сюди о цій 
порі і вчора, й позавчора, і хтось 
був, хто це знав.

Юнак, який знав про це, блукав 
поблизу, приносячи жертви вели-
кому ідолові – випадкові, і спо-
діваючись на його прихильність. 
І юнакові надії збулися: дівчина, 
перегортаючи сторінку, не втри-
мала книжки, вона впала, відле-
тівши мало не на два кроки від 
лави.

Юнак миттю кинувся до книж-
ки, підняв її і віддав власниці, су-
воро дотримуючись того особли-
вого стилю, що процвітає в пар-
ках та інших публічних місцях і 
являє собою суміш галантності 
й надії, приборкуваних почуттям 
пошани до постового полісме-
на. Приємним голосом юнак на-
важився висловити кілька мірку-
вань про погоду – звичайна тема, 
що допомагає почати знайом-
ство, але нерідко стає причиною 
всяких нещасть, – і замовк, чека-
ючи вирішення своєї долі.

Дівчина неквапливо окинула 
поглядом його скромний охайний 
костюм і обличчя, що не вирізня-
лося нічим особливим.

– Можете сісти, якщо хочете, 
– сказала вона протяглим, звуч-
ним контральто. – Справді, сідай-
те, мені навіть приємно буде по-
балакати. Читати вже темно.

Раб випадку радо сів біля неї 
на лаву.

– Чи відомо вам, – спитав він, 
удаючись до форми, якою орато-
ри звичайно відкривають у парку 
мітинг, – що ви найдивовижніша 
дівчина з усіх, яких я будь-коли 
бачив? Я ще вчора не зводив з 
вас очей. Невже ви, моя люба, не 
помітили, що ваші гарненькі оче-
нята вразили декого в самісіньке 
серце?

– Хоч би хто ви були, – мови-
ла дівчина крижаним тоном, – 
але прошу вас не забувати, що я 
– леді. Я вибачаю вам ваші сло-
ва, бо вони, без сумніву, є наслід-
ком непорозуміння. Може, у ва-
шому колі й заведено думати, що 
коли дівчина запрошує сісти по-
руч, то цим вона дає право нази-
вати себе «моя люба». Але якщо 
це так, то я беру своє запрошен-
ня назад.

– Вибачте мені, будь ласка, –  
благально вигукнув молодик. – 
Самовдоволений вираз його об-
личчя змінився на покаянний і 
покірливий. – Я дуже винен пе-
ред вами, але... знаєте, в парку 
часто гуляють дівчата, які, розу-
мієте... ні, ви, звісно, цього не ро-
зумієте... але...

– Облишмо цю тему, будь лас-
ка. Звісно, я це розумію. Ви кра-
ще розкажіть мені ось про цих 
людей, що сунуть в усіх напрям-
ках, по всіх цих доріжках. Куди 

вони йдуть? Куди поспішають? І 
чи вони щасливі? Як ви гадаєте?

Юнак миттю втратив грайли-
вий тон. Він не зрозумів, яку роль 
йому призначено, і надумав поки 
що зайняти очікувальну позицію.

– Так, цікаво стежити за ними, – 
відповів він, вирішивши нарешті, 
що вловив настрій своєї співроз-
мовниці. – Чудесна загадка. Одні 
йдуть вечеряти, інші... гм... інші в 
якісь інші місця. Хотілося б знати, 
як вони живуть, що переживають.

– Саме це мене зовсім не ціка-
вить, – сказала дівчина. – Я при-
ходжу сюди посидіти тільки для 
того, щоб почути, як б'ється ве-
лике серце людства. Моє життя 
тече в середовищі, де ніколи не 
чути його ударів. Скажіть, чи здо-
гадуєтесь ви, чому я так розмов-
ляю з вами, містере...

– Паркенстекер, – підказав 
юнак, глянувши на неї очима, в 
яких світилося запитання і надія.

– Е ні, – сказала дівчина і, всмі-
хаючись, посварилася на ньо-
го гарненьким пальчиком, – це 
прізвище надто добре всі зна-
ють. Так важко перешкодити га-
зетам друкувати деякі прізвища. 
І навіть портрети. Ця вуалетка й 
капелюшок моєї покоївки дають 
мені можливість зберегти «інког-
ніто». Коли б ви тільки знали, як 
шофер дивиться на мене, вва-
жаючи, що я не помічаю його по-
глядів. Адже небагато таких пріз-
вищ, які, так би мовити, належать 
до святая святих нашої країни. 
П'ять чи шість, не більше, і моє 
завдяки випадкові народження 
– серед них. Я кажу все це вам, 
містере Стекенпот...

– Паркенстекер, – несміливо 
поправив хлопець.

– ...кажу, містере Паркенсте-
кер, тому що мені захотілося хоч 
раз у житті поговорити із звичай-
ною людиною, людиною, не зі-
псованою нікчемним блиском 
багатства і свідомістю свого так 
званого «високого суспільного 
становища». О, ви не повірите, 
як мені набридли гроші. Весь час 
гроші, гроші й гроші! А як я сто-
милася від тих, хто оточує  мене! 
Це якісь маріонетки, всі на один 
копил. Мене аж нудить від роз-
ваг, коштовностей, виїздів, това-
риства, від усяких розкошів.

– А мені завжди здавалося, – 
нерішуче мовив юнак, – що гроші  
– річ приємна.

– Зрозуміло, приємно жити в 
достатку. Та коли у тебе стільки 
мільйонів, що... – Вона закінчи-
ла фразу розпачливим жестом. – 
Усе це страшенно одноманітно і 
скоро набридає. Катання, обіди, 
театри, бали, вечори. І на всьому 
позолота надмірного багатства. 
Часом навіть дзенькіт льоду в 
моєму келиху з шампанським 
дратує мене до божевілля.

Містер Паркенстекер, здава-
лося, слухав її дуже зацікавлено.

– Я завжди любив, – сказав 
він, – читати і слухати про життя 
багачів і великосвітського това-
риства. Мабуть, я трошки сноб. 
Але я люблю мати точне уявлен-
ня про все, і, знаєте, мені завжди 
здавалося, що не лід кладуть у 
шампанське, а навпаки, пляшку з 
шампанським ставлять у лід.

Дівчина засміялась мелодій-
ним сміхом  –  його зауваження, 
очевидно, неабияк її потішило.

– Річ у тому, – пояснила вона 
поблажливо, – що ми, люди за-
можного класу, часто розважа-
ємось тим, що порушуємо за-
гальновизнані норми. Нині мод-
но класти лід у шампанське. Це 
дивацтво ввійшло у звичай піс-
ля обіду в Уолдорфі, даного на 
честь якогось татарського кня-
зя. Але скоро, мабуть, вигадають 
і ще щось. Ну от, наприклад, на 
цьому тижні на званому обіді на 
Медісон-авеню біля кожного при-
бору поклали зелену замшеву 
рукавичку, яку всі надівали, коли 
їли оливки.

– Тепер я бачу, – смиренно зго-
дився молодик, – що всі ці тонко-
щі, всі розваги інтимних кіл ви-
сокого товариства нам, простим 
людям, невідомі.

– Іноді, – вела дівчина далі, ле-
геньким кивком голови прийняв-
ши його слова про необізнаність 
із життям високого товариства, 
– іноді мені спадає на думку, що 
якби я могла покохати, то тільки 
чоловіка, нижчого за мене своїм 
суспільним становищем. Труда-
ря, а не неробу. Але, безперечно, 
вимоги кастовості й багатства ви-
являться сильніші за мої нахи-
ли. Зараз мені докучають двоє. 
Один – німецький можновладний 
герцог. Кажуть, ніби такої буйної 
вдачі і такий жорстокий, що довів 
свою жінку до божевілля. Другий 
претендент  – англійський мар-
кіз, такий бундючний та користо-
любний, що я, мабуть, віддам пе-
ревагу жорстокості герцога. Але 
нащо я все це вам розказую, міс-
тере Покенстекер?

– Паркенстекер, – ледь чутно 
поправив юнак. – Ви не уявляєте 
собі, як я ціню ваше довір'я.

Дівчина подивилась на нього 
холодним, байдужим поглядом, 
що недвозначно підкреслив різ-
ницю в їхньому суспільному ста-
новищі.

– Яка у вас професія, містере 
Паркенстекер? – спитала вона.

– О, дуже скромна. Але я маю 
надію досягти дечого в житті. 
Скажіть, ви не жартували, коли 
говорили, що могли б покохати 
чоловіка, становищем нижчого 
за вас?

– Звичайно, я говорила серйоз-
но, але ж я сказала «могла б», а 
тут, ви ж бачите, і великий герцог, 
і маркіз. Певна річ, ніяка профе-
сія не видалась би мені скром-
ною, аби сама людина дуже мені 
подобалась.

– Я працюю в ресторані, – опо-
вістив містер Паркенстекер.

Дівчина трохи здригнулась.
– Але ж ви не офіціант? – спи-

тала вона майже з благанням у 
голосі. – Звісно, будь-яка пра-
ця благородна, тільки розумієте, 
особисте обслуговування, лакеї 
і...

– Ні, я не офіціант, я касир у... – 
Навпроти, на вулиці, що тяглася 
по другий бік парку, яскраво ся-
яла електричними лампочками 
вивіска «Ресторан». – Он бачите, 
у тому ресторані.

Дівчина глянула на маленький 
годинник на браслеті тонкої ро-
боти й поспішно підвелася. Вона 
сунула свою книжку у гарненьку 
сумочку, що висіла біля пояса й 
була трохи замала для книжки.

– А чого ж ви зараз не на робо-
ті? – спитала дівчина.

– Сьогодні я працюю в ніч-
ній зміні, – відповів молодик, – у 
мене ще є вільна година. Але ж 
це не остання наша зустріч? Чи 
можу я сподіватись побачитися з 
вами?

– Не знаю. Можливо. Але на-
вряд, щоб мені захотілося при-
їхати сюди ще раз. Ну, я поспі-
шаю. Сьогодні треба бути на зва-
ному обіді, потім ложа в театрі... 
ах, знову те саме. Ви, може, помі-
тили на розі біля парку білий ав-
томобіль?

– З червоними колесами? – 
спитав хлопець, замислено на-
супивши брови.

– Так. Я завжди їжджу в цьому 
авто. П'єр зараз чекає на мене 
біля входу. Він певен, що я купую 
щось у магазині по той бік пар-
ку. Уявляєте, яка це неволя, а не  
життя, коли доводиться обдурю-
вати навіть власного шофера? 
До побачення.

– Вже зовсім темно, – сказав 
містер Паркенстекер, – а в пар-
ку вештається стільки всяких на-
хаб. Дозвольте мені провести...

– Якщо ви хоч трохи зважаєте 
на мої бажання, – твердо відка-
зала дівчина, – то сидітимете на 
цій лаві ще хвилин десять після 
того, як я піду. Не те що я вам не 
довіряю, але ви ж, мабуть, знає-
те, що на автомобілях звичайно 
ставлять монограму власника... 
Ну, ще раз до побачення.

Швидкою ходою, проте з гід-
ністю вона рушила темною але-
єю. Молодий чоловік дивився 
вслід її граціозній постаті; Ось 
вона вийшла з парку на тротуар 
і пішла до рогу, де стояв автомо-
біль. Тоді він, не вагаючись, по-
зрадницькому почав скрадатися 
поміж дерев і кущів парку, назир-
ці за дівчиною, йдучи паралель-
но по вулиці, якою йшла вона.

Дійшовши до рогу, дівчина 
обернулась, мимохідь глянула 
на автомобіль і, поминувши його, 
перетнула вулицю. Під захистом 
кеба, що стояв біля парку, хло-
пець спокійно стежив за кожним 
її рухом. Пройшовши трохи про-
тилежним тротуаром, вона ввій-
шла в ресторан з сяючою виві-
скою. Це був один з тих ресто-
ранів, де все блищить, де все 
пофарбовано білою фарбою, де 
всюди скло і де можна дешево й 
шикарно пообідати. Дівчина про-
йшла через увесь зал і зникла 
десь у глибині ресторану, звідки 
невдовзі повернулась, але вже 
без капелюшка й вуалетки.

Каса ресторану містилась од-
разу ж біля скляних вхідних две-
рей. Руда дівчина, що сиділа за 
нею, встала з табурета й значу-
ще подивилась на годинник. Ді-
вчина в сірій сукні сіла на її місце.

Молодик засунув руки в ки-
шені й повільно пішов назад. На 
розі він зачепив ногою малень-
ку книжку, що валялася на землі. 
По яскравому малюнку він упіз-
нав книжку, яку читала дівчина в 
сірому. Неуважно підняв її і поба-
чив, що то були «Нові казки Ше-
херезади» Стівенсона. Хлопець 
кинув її в траву і трохи постояв у 
нерішучості. Потім сів у білий ав-
томобіль з червоними колесами, 
відкинувся на подушки і сказав 
шоферові троє слів:

– До клубу, Анрі.

Карел Чапек 
(09.01.1890 – 
25.12.1938) – 
класик чеської 
і європейської 
літератури. Пи-
сав глибокі фі-
лософські рома-
ни, п’єси, опо-
відання. Все це 
означено житейською мудрістю, 
гумором, часом, попри не дуже ве-
селі зображувані ситуації, сповне-
не оптимізму, віри в людину. В № 3 
нашої газети – розповідь про пись-
менника, а в № 13 одне з його опо-
відань. Ось ще одне. 

Карел ЧАПЕК

Ворожка
Кожен, хто хоч трохи знає світ, збаг-

не, що ця історія не могла відбутися 
ні в нас, ні у Франції, ні в Німеччині, 
бо в цих країнах, як відомо, судді по-
винні судити й карати правопорушни-
ків згідно з буквою закону, а не так, як 
підказує їм власний здоровий глузд і 
сумління. А оскільки в цій історії ви-
ступає суддя, який виносить вирок, 
керуючись не статтями кодексу, а здо-
ровим людським розумом, очевидно, 
що описана далі пригода могла стати-
ся тільки в Англії й більш ніде. І справ-
ді, вона сталась у Лондоні — точніше 
кажучи, в Кенсінгтоні... ні, стривайте, 
мабуть, у Бромптоні чи в Бейсуоте-
рі. Одне слово, десь там. Той суддя, 
про якого піде мова, був магістр пра-
ва Келлі, а жінка, яку він судив, звала-
ся просто Майєрс. Місіс Едіт Майєрс. 

Річ у тому, що ця дама, взагалі ціл-
ком гідна пошани, привернула увагу 
комісара поліції Маклірі. І якось уве-
чері містер Маклірі сказав своїй дру-
жині:

— Люба моя, мені не йде з думки 
ота місіс Майєрс. Я б хотів знати, з 
чого вона живе. Сама поміркуй: тепер, 
у лютому, вона посилає служницю по 
спаржу. Далі я з’ясував, що до неї що-
дня приходить десятків до двох жінок. 
Усіляких — від крамарки й до герцоги-
ні. Я знаю, серденько, ти скажеш, що 
вона, певне, ворожить. Може, й так, 
та чи це не ширма для чогось іншого 
— приміром, звідництва або шпигун-
ства? Варто було б з’ясувати. 

— Гаразд, Бобе, — відказала його 
славна жіночка, — полиш це на мене. 

Отож наступного дня місіс Маклі-
рі — звісно, без шлюбної обручки, а 
вбрана й зачесана, як дівуля-пере-
старок, що намагається молодитись, 
із боязкою міною на лиці подзвони-
ла біля дверей місіс Майєрс у Бей-
суотері чи в Мерілебоні. Їй довелося 
часинку почекати, поки місіс Майєрс 
прийняла її. 

— Сядьте, дитино моя, — сказа-
ла їй літня дама, пильно обдивив-
шись несміливу відвідувачку. — Чим 
я можу вам прислужитися? 

— Я... я.., — затинаючись, поча-
ла місіс Маклірі. — Мені завтра спо-
вниться двадцять років... То я б дуже 
хотіла знати свою долю. 

— Ну що ви, міс... пробачте, як вас 
звуть? — відказала місіс Майєрс і, 
вхопивши колоду карт, заходилась 
енергійно тасувати їх. 

— Джонс, — підказала місіс Маклі-
рі. 

— Люба міс Джонс, — повела далі 
місіс Майєрс, — ви помилились; я не 
ворожка. Хіба вряди-годи своїм зна-
йомим розкину карти, як кожна ста-
ра жінка. Зніміть карти лівою рукою й 
розкладіть на п’ять купок. Гаразд. Бу-
ває, що й поворожу для розваги, але 
взагалі... О, диви! — вигукнула вона, 
перевернувши першу купку. — Буб-
на. Це означає гроші. І червовий 
валет. Чудова карта! 
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Буало-Нарсежак: 
класика французького детективу

Буало-Нарсежак – творчий тандем, 
який складали два французькі пись-
менники: П’єр Буало (1906 – 1989) 
і Тома Нарсежак (1908 – 1998). Спі-
вавтори створили майже за сорок 
років понад п’ятдесят детективних 
романів і повістей. Також ними на-
писані 37 «звичайних» романів, 6 ро-

манів «для юнацтва», дві збірки опо-
відань.

Пропонуємо одну з детективних но-
вел Буало – Нарсежака. Це чудова ха-
рактеристика так званих добропоряд-
них обивателів, кожен з яких міг вия-
витися вбивцею і може підозрювати в 
цьому будь-кого зі своїх близьких.

9 — Ах! — зраділа місіс Маклірі. 
— А далі? 

— Бубновий валет, — сказала місіс 
Майєрс, піднявши другу купку. — Винова 
десятка — дорога. А ось і жир! — скрик-
нула вона. — Жирові карти — це завжди 
клопіт, але під кінець — червова дама. 

— А що це означає? — спитала місіс 
Маклірі, вирячивши очі, нібито в подиві. 

— Знов бубна, — замислилася місіс 
Майєрс над третьою купкою. — Дитя моє, 
ви будете дуже багаті; а кому далека до-
рога — ще не знаю, чи вам, чи комусь 
близькому для вас. 

— Я маю поїхати до тітки в Саутгемп-
тон, — відказала місіс Маклірі. 

— Оце й є далека дорога, — підтвер-
дила місіс Майєрс, перевертаючи четвер-
ту купку. — Хтось вам перешкоджатиме, 
якийсь літній чоловік... 

— Мабуть, тато! — вигукнула місіс Ма-
клірі. 

— Ну, а ось і воно! — урочисто оголо-
сила місіс Майєрс над п’ятою купкою. — 
Люба міс Джонс, такої щасливої карти я 
ще зроду не бачила. Не мине й року, як 
ви вийдете заміж; вас візьме дуже бага-
тий молодий чоловік, мільйонер; певне, 
комерсант, бо він часто буває в дорозі. 
Та спершу вам доведеться подолати ве-
ликі перешкоди, якийсь літній чоловік вам 
боронитиме, але ви повинні стояти на 
своєму. А як одружитесь, то виїдете да-
леко-далеко, найскоріш за море. Будьте 
ласкаві пожертвувати одну гінею на на-
вернення до християнства нещасних чор-
ношкірих. 

— Я вам така вдячна, — прощебетала 
місіс Маклірі, дістаючи із сумочки фунт і 
шилінг. — Така вдячна! А скажіть, місіс 
Майєрс, коли без тих перешкод — скільки 
це коштуватиме? 

— Карт не підкупите, — відказала ста-
ренька дама з гідністю. — А хто ваш та-
тусь? 

— Він у поліції служить, — з невинною 
міною збрехала місіс Маклірі. — У  се-
кретному відділі, знаєте? 

— А... — протягла старенька й ви-
йняла з колоди три карти. — О, кепське 
діло, дуже кепське... Скажіть йому, дитя 
моє, що йому загрожує велика небезпе-
ка. Хай прийде до мене, то довідається 
більше. До мене зі Скотленд-Ярду багато 
хто ходить, кажуть мені все, що їм серце 
гнітить, а я їм ворожу. Так, так, пришліть 
свого татуся до мене. Кажете, він служить 
у політичному відділі? Містер Джонс? Пе-
рекажіть йому, що я його чекатиму. На все 
добре, люба міс Джонс... Хто там далі? 

— Не подобається мені це діло, — ска-
зав містер Маклірі, замислено пошкря-
бавши потилицю. — Нітрохи не подоба-
ється, Кеті. Чого ця жінка так зацікавила-
ся твоїм небіжчиком татом? А крім того, 
насправді її прізвище не Майєрс, а Ма-
йєргофер, і родом вона з Любека. Бісова 
німкеня, як же її вивести на чисту воду? 
Ставлю п’ять проти одного, що вона ви-
відує у людей речі, до яких їй не повинно 
бути діла. Знаєш що, я доповім про неї 
начальству. 

Містер Маклірі справді доповів началь-
ству; як не дивно, але воно не відмахну-
лось, і тому шановну місіс Майєрс викли-
кали до судді Келлі.

— Це правда, місіс Майєрс, що ви воро-
жите людям на картах? — спитав суддя. 

— Ох боже, — зітхнула старенька, — 
треба ж людині з чогось жити, добро-
дію! Не піду ж я в своїх літах танцювати 
у вар’єте. 

— Гм... — гмукнув містер Келлі. — Але 
на вас ось є скарга, що ви ворожите по-
гано. А це, шановна пані Майєрс, одна-
ково, що замість шоколаду продавати 
плитки глини. За гінею люди мають пра-
во сподіватися справжньої ворожби. Да-
руйте, але як це ви беретеся ворожити, 
не вміючи? 

— А декотрі не скаржаться, — почала 
виправдовуватися старенька. —  Розумі-
єте, я провіщаю людям те, що їм до впо-
доби. Невже така втіха не варта кількох 
шилінгів, добродію? А часом буває, що 
й угадаєш. Ось недавно мені одна жінка 
сказала: «Місіс Майєрс, мені ще ніхто ні-
коли не ворожив так добре, як ви». Вона 
живе в Сент-Джонс-Вуді й розлучається з 
чоловіком. 

— Стривайте, — зупинив її суддя. — У 
нас є один свідок, що свідчитиме проти 
вас. Місіс Маклірі, розкажіть нам, як воно 
було. 

— Місіс Майєрс наворожила мені, — 
заторохтіла місіс Маклірі, — що не мине 
й року, як я вийду заміж за дуже багато-
го молодого чоловіка і виїду з ним кудись 
за море. 

— А чого саме за море? — спитав суддя. 
— Бо в другій купці була винова десят-

ка, а це, сказала мені місіс Майєрс, ніби-
то означає дорогу. 

— Дурниця, — буркнув суддя. — Ви-
нова десятка означає надію. Дорогу ві-
щує виновий валет; а коли поряд із ним 
бубнова сімка — це далека дорога, з якої 
буде зиск. Мене ви не заморочите, місіс 
Майєрс. Ви ще наворожили свідкові, що 
не мине й року, як вона вийде за молодо-
го багатія, а тим часом вона вже три роки 
за комісаром поліції Маклірі. Як ви пояс-
ните таку нісенітницю, місіс Майєрс? 

—- Ну що ж, буває, що й помилишся, — 
спокійно відказала старенька. — Ця да-
мочка прийшла до мене вичепурена, як 
на танці, а ліва рукавичка розірвана; я й 
подумала, що грошей у неї не густо, а по-
форсити любить. Сказала, що їй двад-
цять років, а насправді — всі двадцять 
п’ять... 

— Двадцять чотири, — вихопилась мі-
сіс Маклірі. 

— Однаково. Я й подумала, що їй за-
між припікає: адже вона вдавала із себе 
дівчину. Тому я й наворожила їй заміжжя 
й багатого жениха: мені здалося, що так я 
їй найбільше догоджу. 

— А що то за перешкоди, літній чоло-
вік і дорога за море? — спитала місіс Ма-
клірі. 

— Просто аби більше сказати, — пояс-
нила місіс Майєрс спокійно. — За гінею 
люди хочуть почути цілу купу всякої вся-
чини.

— Ну, цього досить, — сказав суддя. — 
Нікуди не дінешся, місіс Майєрс: так во-
рожити — це шахрайство. На картах тре-
ба розумітися. Правда, є різні теорії, але 
ніколи — затямте собі, ніколи — винова 
десятка не означає дороги. Вам дове-
деться заплатити п’ятдесят фунтів штра-
фу як за фальсифікацію харчових про-
дуктів або продаж неповноцінних товарів. 
Щодо вас, місіс Майєрс, є ще підозра, що 
ви, крім того, шпигунка, але в цьому ви, 
мабуть, не зізнаєтеся. 

— Богом Всевишнім присягаюся! — за-
волала місіс Майєрс, але містер Келлі 
спинив її: 

— Ну, ну, облишмо це; та оскільки ви 
чужоземка і не маєте певних джерел при-
бутку, політичні органи скористаються 
своїми повноваженнями і вишлють вас із 
країни. На все добре, місіс Майєрс; дякую 
вам, місіс Маклірі. Але застерігаю вас, що 
так ворожити — несумлінно й цинічно. 

— От лихо, — зітхнула старенька, — 
тільки-но розжилася трохи... 

Десь за рік суддя Келлі зустрівся з комі-
саром Маклірі. 

— Непогана погода, — привітно мовив 
суддя. — До речі, як себе почуває місіс 
Маклірі? 

Містер Маклірі глянув на нього якось 
кисло і сказав трохи збентежено: 

— Та знаєте, містере Келлі... Ми з 
нею... розлучилися. 

— Не може бути! — вигукнув суддя. — 
Така гарненька молоденька жіночка... 

— Отож-бо, — буркнув містер Маклірі. 
— В неї раптом утелющився один моло-
дий дженджик... мільйонер, якийсь там 
комерсант із Мельбурна... Я її відраджу-
вав, але... — містер Маклірі безнадійно 
махнув рукою. — Вже тиждень, як вони 
виїхали до Австралії.

Карел ЧАПЕК

Ворожка

Хто вбив тьотю Емму?
Спадкоємці Могалон 

уперше зібралися у повно-
му складі після смерті тьо-
ті Емми на розкішній віллі, 
яка стала їхньою власністю 
після драматичної смерті 
старої діви. Під час попере-
дніх канікул Марселіна лі-
кувала свої й без того хворі 
нерви, які ця драма підда-
ла надто суворому випро-
буванню.

А Етьєн чекав доброї 
волі слідчого, котрий вияв-
ляв виняткову стриманість.

Стриманість! Дехто го-
ворив, упередженість. Ос-
кільки, врешті-решт, алібі 
ж Етьєна Могалона вида-
валося безсумнівним. Хіба 
ж він не надав доказів того, 
що у трагічний вечір знахо-
дився в Бордо, тобто при-
близно за триста кіломе-
трів від того місця, де була 
вбита надбагата Емма? Ну 
й що? Чому ж він отримав 
ці три тижні попередньо-
го тюремного ув’язнення? 
Чому його підозрювали до-
вше, ніж подружжя Дорель, 
Людовіка чи навіть Марсе-
ліну?

Якщо гарненько подума-
ти, чи не були покази свід-
ків, що сприяли їхньому ви-
правданню, більш беззапе-
речними, ніж ті, на які поси-
лався Етьєн? І хіба ж п’ять 
двоюрідних братів однако-
вою мірою не скористали-
ся вбивством? Рівна доля 
спадку – два мільйони кож-
ному, рівні права на має-
ток.

Сьогодні, правда, Етьєн 
не шкодував про свій 
арешт. Хоча його й випус-
тили на волю через відсут-
ність складу злочину, тим 
не менше він став зіркою 
сімейства. Гіпотетичний 
вбивця номер один – ти-
тул, що надав йому немалу 
привабливість не тільки в 
очах членів сімейства, а й в 
очах інших мешканців міс-
течка. Запитання «А все-
таки – що, коли це він?» 
зняте не було.

Втім, таке запитання рів-
нозначно мітило в кожного 
спадкоємця Могалон. «Що, 
коли це вона?.. Що, коли це 
він?» І найбільш зацікавле-
ні особи ніяк не могли ви-
кинути з голови думку, що, 
можливо, вірогідно, один з 
них…

Вони не відчували ані 
найменшого страху, живу-
чи під одним дахом з не-
викритим злочинцем. Бан-
дит – це жахливо, коли чи-
таєш про нього в газетній 
рубриці пригод чи в рома-
нах. Але якщо ним є хтось, 
знайомий тобі з дитинства, 

кого ти любиш, чиї вчинки 
знаєш достеменно, за ви-
нятком одного,хтось, ко-
трий не лише не бажає тобі 
зла, а навпаки, сприяє ви-
конанню твоїх найзапові-
тніших бажань – два міль-
йони, красивий дім, немі-
ряні землі, нарешті – й го-
ловне хтось, що обдарував 
тебе блиском і значиміс-
тю, словом, міцним стано-
вищем, словом, всім тим, 
у чому тобі довго було від-
мовлено.

«Що, коли це вона?» Не-
примітна Марселіна, з її 
бляклим волоссям і вес-
нянками, перестала «еко-
номити на сірниках». Кра-
марі ставилися до неї з та-
кою ж шанобливістю, як і 
до цієї актриси з Парижа, 
а бувало, і обслуговували. І 
всі вважають, що це цілком 
природно. Кожен поспішає 
привітатися з нею першим.

«Що, коли це він?» Не-
домірок Людовік випростує 
спину. Хто насмілиться те-
пер поводитися з ним як з 
істотою неповноцінною?

«Що, коли…». Подружжя 
Дорель, раніше таке неба-
гатослівне, тепер розмов-
ляє гучно, самовпевнено. 
Сміливо виносять суджен-
ня про все на світі. І добрі 
люди в радіусі одного льє 
слухають і підтакують їм.

Етьєн поводиться скром-
ніше, природніше за їх усіх. 
Але яка йому потреба на-
пружуватися? Він отримує 
зиск зі свого виграшного 
становища.

Всі п’ятеро сидять у ве-
ликій вітальні після ситного 
обіду. Вірна Жюльєтта, яка 
служила в домі ще при по-
кійній мадемуазель, щойно 
подала каву і лікери. Вона 
так уже старається, ця Жю-
льєтта. упереджує наймен-
ші бажання своїх нових ха-
зяїв. Як же вона боялася, 
що її виженуть!.. Убита ста-
ра пані на повний зріст на 
портреті в золотій рамці, 
який висить над каміном, 
схоже, головує на цьому сі-
мейному зборищі.

«Я згадую день, коли ко-
місар запитав мене пря-
мо…», – двозначно почи-
нає Марселіна.

Вони чули її розповідь 
разів зо двадцять і знають, 
що, коли вона закінчить, 
настане черга Людовіка. «А 
я відчув себе не в своїй та-
рілці, коли впізнав двох ін-
спекторів у поїзді…»

Подружжя Дорель вияв-
ляли явне нетерпіння. Що 
стосується Етьєна, його 
обличчя світилося іроні-

єю і якоюсь поблажливіс-
тю. «Базікайте собі, базі-
кайте».

Телефонний дзвінок зму-
сив їх підскочити. Знімає 
слухавку Етьєн. Це своє-
рідний привілей, який ніхто 
й не думає у нього оскар-
жувати.

– Алло!.. Ох! Це ви, пане 
слідчий!

Всі присутні так і завмер-
ли на місці. Чотири воскові 
манекени сиділи, нахилив-
шись уперед.

– Як? Та невже?.. І він 
зізнався?.. Ох! Який же я 
щасливий! Так, ми якраз 
зібралися тут усі разом. 
Спасибі, що ви нас негай-
но сповістили. О! Давай-
те не будемо більше про 
це, пане слідчий. Хіба ж 
ви не виконували свого 
обов’язку?..

Етьєн кладе трубку. Об-
личчя його зблідло.

– Ви зрозуміли, так? 
Убивцю арештували. Цей 
дурень щойно скоїв новий 
злочин. Якийсь псих не-
нормальний, два роки тому 
його випустили із психлі-
карні.

Запала тривала пауза. 
Марселіна несміло запи-
тує:

– А от щодо тьоті Емми,  
як це вони встановили?..

– Цей тип зізнався сам. 
Він також визнав себе ви-
нним у третьому злочині.

– А нащо він?...
– Та нінащо. Кажу вам, 

псих ненормальний.
Подружжя Дорель, схо-

же, несподівано втратило 
дар мови. Дзеркало відби-
ває Марселіну з її круглими 
плечима і неприємним об-
личчям. Людовік у своєму 
фотелі здається недонос-
ком. Етьєн падає на своє 
місце.

Мовчання запановує зно-
ву. Гнітючу тишу нарешті 
порушує голос, спотворе-
ний хвилюванням до не-
впізнання:

– І все ж, якщо не ви-
являть якогось доказу, то 
сумнів залишиться наза-
вжди. Повної впевненості 
ніколи бути не може. Лю-
дей, котрі зводять на себе 
наклепи, скільки завгодно.

– Я теж так гадаю – скіль-
ки завгодно! – в один голос 
вигукує подружжя Дорель.

– Такий випадок описа-
ний у всіх підручниках пси-
хології, — глибокодумно 
повідомляє Етьєн.

Людовік знову привільно 
розслаблюється у своєму 
кріслі. Марселіна посміха-
ється сама собі в дзеркалі.
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З циклу «Історії неповторного Подолу»

Володимир ФРИЗ

Шукач скарбів 

Хоч здавалося, вже ніщо не 
зможе розбудити цікавість ко-
лись найпривабливішого райо-
ну міста Києва, ця історія  стала 
причиною довгих розмов з різни-
ми веселими додатками та інтер-
претаціями. Вона несподівано, 
хоч і на короткий час, вирвала з 
летаргічного сну неповторний  і 
колись цікавий своїми авантюр-
ним життям Поділ.  Тут вже дав-
но не відбувалося щось таке що  
могло  розбурхати  корінних жи-
телів, примусити перекупок Жит-
нього ринку змінити на іншу тему 
бідкань про звірства працівни-
ків санстанції, а мешканців ста-
рих дворів заставити голосно з 
балконів обговорювати подію, 
яка  повернула їм цікавість до 
життя.

Поділ вже не збуджувався  
травневими чи  жовтневими де-
монстраціями, не екстазував від  
любові до влади. Тут навіть не ре-
агували на цілунки взасос генсе-
ка у якого вже почала сідати ба-
тарейка американського кардіос-
тимулятора.  На Подолі вже  давно 
не поселялися такі яскраві кримі-
нальні особистості як Фаня Ка-
план, Рибка чи Патя. А Ігор Кня-
зєв з «поганялом»  Князь був ще 
молодий, бавився в Робін Гуда і  
про фатум долі таких, як він, на-
віть не здогадувався.                                                                        

В кінці сімдесятих років двад-
цятого століття Поділ прогресив-
но почав деградувати в усьо-
му, і в першу чергу етнографіч-
но. Колись живіший всіх живих, 
організм Подолу, як і людський, 
складався з тіла і душі. Його ар-
хітектура була тілом, а неймовір-
ні мешканці – душею. Могло зда-
ватися, що руйнування архаїч-
них подільських  будинків-басті-
онів  з одним входом та милими 
внутрішніми двориками – вина 
часу. Та насправді головна при-
чина їхньої загибелі була в тому, 
що душа  почали  покидати тіло.  
Дух і сутність Подолу зі всіма сво-
їми плюсами і мінусами втікали 
по суті не з Поділу, а з «союзу нє-
рушимого». 

Але втрачав Поділ. Його на-
півзруйновані подільські будів-
лі більмами порожніх вікон про-
воджали своїх мешканців у світи,  
залишаючись осиротіло помира-
ти. Хоч подейкували,  що вже є ге-
неральний план відбудови Подо-
лу з архітектурою, перейнятою у 
Хайфи, вічно недовірливі нащад-
ки юдейського царя Давида вже 
без Мойсея почали шукати кра-
ще життя здебільшого не в Зем-
лі Обітованій, а у Британії, Німеч-
чині або Америці. Рвалися, недо-
лугі,   в чужий світ, хоч за всіма 
офіційними заявами радянських 

засобів інформації, вони  жили в 
найкращій країні світу. 

Внаслідок такої негативної де-
мографії занедбані нетрі Подо-
лу почали заселяти  безхатьки та 
псевдо жебраки всіх мастей.

А через те, що  більшість куль-
тових закладів на Подолі були 
знищені або закриті «гегемо-
ном», місцями прощі* новопри-
бульців стали дієтичні харчев-
ні біля підніжжя Андріївського 
узвозу та на вулиці Кирилівській. 
Стало зовсім нудно. Дрібні кримі-
нальні вчинки цієї публіки не збу-
джували цікавість у тих невдах, 

які ще не назбирали достатньої 
кількість зелених, чи не отрима-
ли необхідні документи для «під-
лої» втечі з країни, «гдє так воль-
но дишет чєловєк».  

Подія, яка стала причиною на-
писання цієї новели, була по-
в’язана саме з цією ситуацією.                                              

До дідуся  Арона Гершковича 
Кофмана приїхали зять і внук з 
Бердичева. Дідусь на той час вже-
жив у своєї  сестри на Рейтер-
ській,  бо марив хоч в кінці сво-
го життя торкнутися Стіни Плачу. 
Став безхатьком, бо мудро поспі-
шив продати свою нерухомість на 
Покровській вулиці. Нерухомість 
таки почала рухалася особливо 
коли вулицею їхав трамвай. Те-
пер чекав, коли його зять з до-
чкою і внуком оформлять необхід-
ні документи на виїзд та заберуть 
його з собою. 

Отже зять, якого звали Борис 
Львович, з внуком Віленом саме 
прибули до Києва.  З описаної 
причини їм  прийшлося шукати 
пристанище в готелі. Вибір був 
не великий. Навіть після фінан-
сового заохочення адміністрато-
ра готелю «Поділ», що на вулиці  
Костянтинівській, Борис Львович 
ледве отримав номер на другому 
поверсі, а не в одній із шпаківень 
під дахом, де влітку температура 
піднімалася зо 30 градусів. Роз-
раховували з сином пожити тут  
кілька днів, аби з’ясувати шля-
хи вирішення питання вивозу за 
кордон необхідної для життя се-
ред буржуїв іноземної валюти.   

Радянська митна служба без-
жально «обнуляла» втікачів. На 
той час вже існував випробува-

ний  у Польщі досить хитрий спо-
сіб повернення «агентам Теляві-
ва» американських доларів. Мав 
він вдалу  назву – «телепорта-
ція». Суть цієї унікальної процеду-
ри була в тому, що долари, після 
їх протокольної реєстрації і фо-
тофіксації номерів купюр, спеці-
ально призначена  комісія зни-
щувала. А коли емігрант пере-
тинав кордон Союзу, в кількох 
країнах Заходу мав можливість 
отримати свої гроші.  Тобто наці-
ональний банк Сполучених  Шта-
тів за цими протоколами  вида-
вав зафіксовану суму доларів, з 
виключенням призначеного по-
датку в 12%.  

Був теплий літній вечір, коли 
не хотілося сидіти в номері, і Бо-
рис Львович вирішив прогуляти-
ся Контрактовою площею. 

Синові порадив навідатися до 
дідуся, що було логічним вчин-
ком з огляду на актуальність еко-
номії фінансів. На виході з готе-
лю зав’язав бесіду з швейцаром, 
в якому Борис Львович легко 
впіймав іудейський геном. Почав 
розпитувати про життя на Подо-
лі. Так зав’язалася інтелектуаль-
на роз мова про оригінальність 
архітектури готелю та про те, що 
колись таки будували краще.  

Швейцар розповів, що буди-
нок готелю – колишня власність 
дуже багатого Київського купця 
першої гільдії, і що донині ходять 
легенди про скарби, заховані в 

цьому будинку. На цьому і розі-
йшлися. Гуляючи, Борис Льво-
вич з Контрактової площі дійшов 
до Почтової і вирішив завітати до 
річкового вокзалу. Запах смачно-
го шашлика в генделику «У Ашота» 
спокусив його на трапезу, під час 
якої зі смаком додав до м’яса дві 
чарки недорогого коньяку та бо-
кал пива.  

Вже в доброму настрої по-
вернувся в готель. Сина ще не 
було.  Почував себе піднесено, 
але щось тривожило і не дава-
ло спокійно відпочивати.  Зга-
дав дружину, коханку, робо-
ту, дрібні борги. Ні, не це його 
тривожило. І раптом прозрів.                                                                                                                       
Це скарби купця першої гільдії 
муляють його  свідомість. Наче 
за командою екстрасенса, під-
хопився  з ліжка і почав  у різ-
ний спосіб простукувати стіни 
кімнати. Вже почав втрачати на-
дію, коли внизу за шафою  сво-
їм музичним слухом вловив по-
рожнечу в стіні. Не довго дума-
ючи, взявся розрізати шпалери 
по краях акустичного феномену 
порожнечі. В процесі цієї опера-
ції зрозумів, що лезо для бритви 
«Нева» Ленінградського вироб-
ництва продукують саме для та-
кої справи. Клапаном відвернув 
лист шпалер і ще чіткіше відчув 
перкусійний доказ порожнечі на 
площі десь у 25 квадратних сан-
тиметрів.  

Серце забилося шалено. Хоч 
здоровий глузд пробував зупи-
нити його, аргументуючи нелогіч-
ність такого вчинку. Адже швей-
цар казав, що готель у цьому бу-
динку відкрили ще в 1921 році і 

напевно з того часу не раз тинь-
кувалися стіни та переклеюва-
лися шпалери. Але зарозумілий 
голос Ашотового коньяку, під-
силений аргументами вжитого 
Жигулівського пива запевняли:                                                                                         
«Не зупиняйся і не упусти свого 
шансу. Ти щасливчик, бо знай-
шов скарб, і це круто перед виїз-
дом з «СеРеСеРу». 

Розкладним ножом акуратно зі-
шкріб на газету суху вапняну тинь-
ку** і завмер,  як Алі Баба перед 
входом до  печери. Нішу в стіні за-
кривала акуратно обрізана це-
глина. Замість сказати «Сезам, 
відкрийся», тремтячими від хви-
лювання руками, за допомогою 
ножа вийняв цеглину і проник в 
нішу форми куба. З вуст закосте-
нілого атеїстичного екзистенціа-
ліста раптом вирвалося: «Єгова, я 
завжди вірив у тебе!»

Те, що побачив, привело до за-
паморочення. Дно ніші закрива-
ла масивна металева кришка, 
зверху надійно притиснута вели-
кою гайкою. Вже  не сумнівав-
ся, що під масивною кришкою 
знаходиться сейф із золотом, ді-
амантами, можливо, ювелірни-
ми виробами Карла Фаберже, а 
може, ще щось, не менш дорого-
цінне.

Аби не втратити свідомість, 
побіг до умивальника ковтнути 
води. Гидкий смак вмісту поділь-
ського водогону подіяв краще, 
ніж  нашатирний спирт. Аж пере-

смикнуло. Дуже хотів дізнатися, 
що подарувала йому доля, та не 
мав чим викрутити масивну гай-
ку.  Потрібний був гайковий ключ, 
якого, зрозуміло,  в цей час не 
знайти навіть на Подолі. Іншого 
варіанту не бу ло.                                                                                                                                   

«Чекати до завтра», командир-
ським тоном віддав собі наказ. 
Приклав до гайки листок паперу і 
обрисував її олівцем, аби визна-
чити розмір ключа. Акуратно за-
крив отвір в стіні цеглиною і шпа-
лерою, ледве поставив на місце 
нестійку кривоногу шафу.  

Сидіти в номері, в якому на ньо-
го чекали скарби,  було приємно, 
але хотілося більшого свята.

Одягнувся і знову пішов до Ашо-
та. Дивно, але почав  відчувати 
себе багатою людиною. Наказ-
ним тоном замовив келих «Ара-
рату» та чахохбілі  з помідорами, 
прянощами і часником. У фіналі 
традиційно заполірував пивом, 
запитав, де можна купити ключ 
до намальованої на листку гай-
ки, і задоволений повернувся в 
номер. 

Син вже спав. Розбудив 
його і натяками почав роз-
повідати, що мабуть ско-
ро їхня сім’я буде багата.                                                                                                                                    
– Я, Ві лене, завжди думав про 
твоє майбутнє, тому і назвав 
тебе іменем, що складалося з 
ініціалів нині покійного вождя. 
Наївно думав,  що в комуністич-
ній державі це буде карт-бланш 
на всі випадки. Аж ні, настали 
часи, коли єврея почали обмеж-
увати в можливості вступу до ін-
ституту навіть за гроші. От з цієї 
причини ми з мамою шукаємо 

кращої долі. Але доля наша ви-
значена вищою силою. І Єгова  
віддячує нам за наші добрі діла. 
Скоро у нас буде багато грошей.                                                                                                                                     
Син подивився на батька з ост-
рахом. На такий спіч очі сина  
округлилися, він здивовано по-
глянув на «предка» і, нахилив-
шись до його обличчя, носом по-
тягнув до себе повітря.   

– Фазер, тобі пора спати. Ти 
стомився грамів на триста горіл-
ки. 

– Коньяку, – ввічливо попра-
вив сина Борис Львович і додав, 
– а дозу ти майже вгадав. Маєш 
хист до цього. Краще б ти вибрав 
«харчпром», а не «пед».                           

– Але ж ти сказав, що на «харч-
пром» і «медінститут» у те бе не 
вистачає грошей.  

Цих слів Борис Львович уже 
не чув. Похропуючи,  заснув на 
своєму ліжку, заколиханий ко-
ньяком і солодкими мріями про 
скарб, який  послала йому доля.

Піднявся раненько, сина не бу-
див. Зустріч стосовно умов і часу 
«телепортації» зелених була за-
планована на п’ятнадцяту годи-
ну в синагозі Розенберга на Ще-
кавицькій. Звертатися потріб-
но було до помічника рабина  на 
прізвище Блюмберг. За закона-
ми конспірації навіть мав пароль: 
«Я правнук  барона Гінзбурга, ко-
трий у свій час фінансував будів-
ництво цієї синагоги».                                                                                                                                 

До аудієнції в культовій спору-
ді мав досить часу. Спочатку побіг 
на Житній ринок, де придбав не-
обхідний ріжковий ключ, дебелу 
спортивну сумку для скарбу і клей 
для шпалер. Теж купив їду для 
сина, а сам обійшовся двома бі-
ляшами та пляшкою Жигулівсько-
го. Їв через силу. Хвилювався і не 
мав апетиту. 

Коли повернувся в готель, на-
годував сина і порадив йому по-
обідати у дідуся на Рейтерській. 

З хвилюванням чекав зустрі-
чі в синагозі. Розумів, що за 
цим закладом можуть слідкува-
ти кагебісти, а ще чомусь бояв-
ся, що запитають його,  чому не 
відвідує синагогу в Бердичеві. 
Та в синагозі все відбулося кра-
ще, ніж сподівався. Після слів 
про барона Гінзбурга, чоловік,  
більше схожий на радянсько-
го сантехніка, ніж на помічни-
ка рабина, тільки перепитав, де 
народився його тесть. Правиль-
на відповідь – в Малин –  від-
крила доступ до відвертої роз-
мови. Отримав усі необхідні ін-
струкції і номер телефона, за 
яким потрібно було через два 
тижні з’ясувати, коли і де «рай-
потребсоюз» почне приймати 
кроляче м’ясо.  

З Щекавицької до готелю май-
же біг. Не знаходив собі місця і 
ледве стримувався, аби не взя-
ти до рук ключ, який відкриє до-
ступ до багатого і щасливого 
життя. Категорично вирішив, що 
зробить це вночі. Адже впро-
довж дня номерами безпар-
донно вештаються прибираль-
ниці або чергові з  настирними 
пропозиціями купити лотереї.                                                                                                                   
Сама ситуація вимагала йти до 
Ашота. Два по сто  «Арарату»  і 
пиво зробили свою справу. Знай-
шов з ким потеревенити, запро-
понувавши пиво. Почав розпові-
дати, що він моряк дальнього пла-
вання, що заробляє великі гроші, 
і в кожному порту на нього чекає 
жінка. Ашот вже запам’ятав Бо-
риса і  по доброму порадив  йти 
в готель, поки не обікра-
ли. Так і зробив.   

Володимир Іванович Фриз на-
родився 5 липня 1948 року. За-
служений лікар України, за відуючий 
відділенням ендо про тезування 
Чернігівської місь кої лікарні № 
2. Один із провідних фахівців 
України в цій царині медицини. 
Пише прозу і вірші, в тому числі 
поезії польською мо вою. Лауреат 
обласної літе ратурно-мистецької 
премії іме  ні Леоніда Глібова 
(2017 р.), встановленої у 2002 ро ці 
літературною спілкою «Чернігів» 

та журналом «Літе ратурний Чернігів». У нашій газеті було 
надруковано кілька колоритних оповідань автора  з циклу 
про Київ – «Історії неповторного Подолу» (в № № 1, 6, 11, 12). 
Пропонуємо ще одне оповідання цього циклу.



12 № 16              11 січня 2023 року
СТРУНАСТРУНАЧернігівщина

11

Петро АНТОНЕНКО

Оповідання
З циклу «Історії 

неповторного Подолу»

Володимир ФРИЗ

Шукач 
скарбів

«Ми називаємо Рим «вічним міс-
том». Але пройде ще двадцять віків, 
поки на берегах Тібру виникне пер-
ше поселення. Ми називаємо єгипет-
ські піраміди першим чудом світу. Але 
тільки через століття з’явиться перша 
піраміда. А тут, на берегах Тигру і Євф-
рату, буяло життя, існувала розвинута 
цивілізація, була могутня держава шу-
мерів. І правила цією державою цари-
ця Шубад». 

Боже, звідки в ній ця неземна кра-
са? Юрко в котрий раз вдивлявся в 
таємниче, горде і разючо прекрасне 
обличчя цариці. Через п’ятдесят віків 
вона дивилась хлопцеві прямо у вічі, і 
її таємничий усміх туманив голову. 

«Коли цариця Шубад взяла владу в 
свої руки…»

– Гадюка отака! Як ти мене виму-
чив, п’яниця проклятий!

Хатні двері з рипом одчинилися на-
встіж, і батько, в заляпаній багнюкою 
куфайці, засторчився через поріг. 

– Ах ти, опиюка проклятий! Трояч-
ка у нього зайва. Багач задрипаний. 
Чи ту троячку нікуди приткнути в ха-
зяйстві? – Мати з грюкотом зачини-
ла двері і побрела до столу. – Ось, по-
любуйся, синок, на п’яницю. Ледь до-
тягла. 

Батько поволі постягував докупи 
руки й ноги, важко сопучи, зіп’явся на-
вколішки. 

– Я … п’яниця? Чого завелась? 
П’яниця я, значить. А ти хто така? Зна-
єш, чого я п’ю?

– Бо горло діряве. 
– Я п’ю із-за тебе, відьма. 
– Безсовісний. Це ти мене відьмою 

зробив, алкоголік. Не слухай його, си-
ночок. 

– Слухай мамку, вона тебе навчить. 
А що, синок, в отих твоїх книжках не 
пишеться про таких паскуд?

– Щоб ви здохли… Ненавиджу 
вас… – Зі сльозами на очах Юрко вхо-
пив книгу і вибіг з хати. 

Сіяла противна мряка. Собака щось 
кавкнув до Юрка і полінувався вила-
зити зі затишною будки. Ляпнувши 
хвірткою, Юрко побрів  вулицею. 

Цієї осені батько запив зовсім. Пра-
цював столяром у колгоспі, длубався і 
вдома, у хліві, обладнаному колись під 
майстерню: робив людям гарні столи, 
віконні рами, двері. Зароблять добре і 
майже все пропивав. 

Вечорами батько ввалювався в хату 
або його притягувала мати з сусідами. 
Потім він довго лазив од столу на піч 
і назад, обзивав маму всілякими сло-
вами, кричав, що вона випила з ньо-
го всю кров. Він не бився, як сусіда, 
дядько Микола. Навпаки, одного разу 
мати, не стерпівши, вдарила батька 
навідліг по обличчю. Він звалився на 
підлогу, з носа потекла по щетині густа 
кров. Юрко довго витирав його облич-
чя мокрим рушником. 

Дуже шкода було і маму. Вона була 
ще красива у свої сорок років, але 
якась перелякана і вічно настороже-
на. 

В такі вечори Юрко і його сестрич-
ка забивались у другу кімнату, зачи-
нивши двері, щоб не так чути батькову 
і материну лайку. Юрко розповідав Га-
лочці про казкові царства, про добрих 
фей і відважних лицарів, про мудрих 
гномиків і царівну Несміяну. Малень-
ка Галочка засинала. А Юрко діставав 
заповітну книгу і довго вдивлявся в 
портрет цариці Шумеру. 

… Юрко брів порожньою вулицею. 
Зупинився біля одного двору і, на хви-
лю завагавшись, відчинив хвіртку. 

– Юрко? Ну, заходь. Що так пізно? 

Женя там, у себе в кімнаті. –  Женіна 
мама зняла з хлопця мокре пальто.

– Привіт, професор. 
– Привіт. 
Женя сидів за столом, обклавшись 

книгами, і щось виписував у товстий 
зошит. 

– Ну, сідай. Що скажеш?
– Та нічого. Нудно щось вдома, дай, 

думаю,пройду до тебе.
– Почитай трохи, я зараз допишу 

тут…
Женя знову встромився у якісь томи 

і, сопучи та потираючи носа (ну що за 
звичка?), продовжував писати. Юрко 
полистав кілька книг і взявся за свою, 
принесену з дому. 

– Слухай, Юро, що ти ото носишся з 
цією белетристикою? Ось, читай кра-
ще.

Женя кивнув на купу книг: «Історія 
стародавнього світу», «На руїнах древ-
ніх цивілізацій», «Таємниці століть2. 

– Женю, – тихо сказав Юрко. – А 
що, якби тебе покохала цариця Шуме-
ру?

– Хто? Що ти плетеш?
– Ну, Шумер, була така древня дер-

жава. 
– Та знаю, вчиш. Ану, показуй, куди 

ти там втупився? 
Женя довго роздивлявся портрет 

цариці, прочитав щось у книзі і раптом 
залився тріскучим сміхом. 

– Ну, ти даєш. Слухай, Юрко, ти хоч у 
нас у класі нікому не бовкни. 

– А що таке?
Женя витяг з купи книг якийсь том 

і, знайшовши потрібну сторінку, зачи-
тав: «Тим, хто цікавиться древнім Шу-
мером, не раз траплялось зображен-
ня юної красуні в чудному головному 
уборі із золотого листя, квітів і підві-
сок. Прийнято вважати, що це цари-
ця Шубад. Насправді ж це фальсифі-
кація: скульптурному портрету цариці 
сер Леонад Вуллі надав риси… своєї 
дружини». 

–Що це за Вуллі?
– Археолог англійський. Розкопу-

вав отой Шумер. Ось, слухай далі: «А 
реставрація портрета цариці малює 
нам образ,  набагато менш привабли-
вий: великий лоб, кирпатий вузький 
ніс, глибоко посаджені очі, коротка 
шия. При зрості в півтора метра і по-
вному тілі не дуже-то спокусливо, ма-
буть, виглядала ця старіюча всемогут-
ня жінка». 

Женя-професор гучно ляснув кни-
гою і переможно подивився на ошеле-
шеного Юрка. 

– У-у-у! Я бачу, Ромео розстроєний?
– Слухай, Женю, а не бреше ця твоя 

книга?
– Ха! Ну, носися зі своєю казочкою. 

Знаєш, що тут ще написано? Оця твоя 
кривобока Джульєтта була такою га-
диною. Навіть законного наслідника, 
свого пасинка, не допускала до трону. 

Посиділи мовчки. 
– Знаєш, професор, іди ти зі своїми 

книгами. 
– Ну, не сердься, чого ти? Видумав 

я чи що?
Юрко сховав книгу за пазуху, вий-

шов на вулицю. Підняв комір пальто, 
посунув додому. 

Де-не-де хитались ліхтарі, вихоплю-
вали з густої темряви мереживо осін-
ньої мряки. 

«А таки бреше Женіна книга, – ду-
мав Юрко. – Хіба не буває таких кни-
жок? Подумаєш, натягував усяких тал-
мудів і хвастає. Професор…»

Сіяв нудний дощ…

1981 р. 

Син зустрів незадово-
лено і зробив зауважен-

ня, що батько «квасить»  що-
дня, а це погано може закінчи-
тися. Мав на увазі запої, які вже 
мали місце в житті Бориса Льво-
вича. 

Ліг незадоволений зі слова-
ми: «Ти, синку скоро дізнаєшся,  
хто твій батько, і буде тобі дуже 
соромно».                                                                            

Після першої години ночі в 
готелі припинився «движняк», 
бо останні відвідувачі покину-
ли ресторан. Бо   рис Львович 
не спав, розбудив сина і, наче 
Ленін у Смольному, пафосно 
промо вив: «Настав наш зірко-
вий час. Вчора  було рано, за-
втра буде пізно».                                                                                                               

– Фазер, ти ведеш себе, 
як алкаш під час білої гаряч-
ки, – незадоволено пробур-
мотів той, побачивши в ру-
ках батька гайковий ключ і 
нічник з вдягнутим на лам-
почку фетровим капелюхом.                                                                                                                     
Коли Борис Львович почав від-
сувати шафу, син побіг до две-
рей, аби викликати чергового.                                                                                           

– Вілен, не бійся, я не звих-
нувся, а п’ю від радості, що так 
повезло. Я знайшов скарб. Цей 
готель – колишній будинок дуже 
багатого купця першої гільдії і 
швейцар розповів мені, що в 
його стінах можуть бути схова-
ні скарби. Я вчора перевірив  і 
знайшов його, зараз побачиш.  
Допомагай, не бійся.                                 

Була друга година ночі. При 
світлі накритого капелюхом 
нічника, тремтячими рука-
ми Борис Львович зі значни-
ми зусиллями почав відкручу-
вати гайку. Оберт за обертом, 
повільно,  наче смакував, під-
німав гайку по різьбі товстого 
стержня, який повільно почав 
зникати в її отворі.                                                                               

– Ще один оберт – і ми ба-
гаті, як Рокфеллер, – прошепо-
тів збуджено Борис Львович. 
Враже ний син стояв з широко 
відкритим ротом.                                                    

Після невеликої паузи ключ 
описав коло на 180 градусів,  
і замість очікуваного «Вау!» го-
тель потряс страшний гуркіт, 
який за мить доповнився верес-
ком працівників нічної зміни 
ресторану. Жінки вибігали на 
вулицю і несамовито кричали.                                                                                                                                   
Борис Львович почав здога-
дуватися, що ця «сальва»*** 
– наслідок його діяльності, 
але що сталося, навіть не міг 
уявити. Відкрив вікно і запи-
тав у перестрашеної публіки, 
що це було? Відповідь, яку по-
чув, перетворила шукача скар-
бів на бліду воскову фігуру:                                                                                                                                     
– У ресторані обірвалася вели-
чезна кришталева люстра. Вже 
викликали міліцію. Мужчина,  а 
ви краще йдіть спать, тут і без 
вас проблем не міряно.

Примітки: 
* Проща – паломництво до 

святих місць. Тут вжито іронічно.              
** Тиньк – штукатурка.
*** Сальва – салют.

Портрет цариці Шумеру

Вогник
«В один прекрасний вечір не менш прекрасний чинов-

ник…» Так, здається, починають класики? І далі, вже з іншої 
«опери»: «опинився в губернському місті N.»

Але тут потрібні суттєві уточнення. Наш чиновник був моло-
дим, а «молодий чиновник», погодьтеся, звучить якось дивно 
і взагалі архаїчно. То ж назвемо його інспектором. І опинив-
ся він зовсім не в губернському, цебто обласному, навіть не 
в районному центрі і навіть не в центрі сільради, а в звичай-
нісінькому хуторі на шістдесят дворів. 

Інспектор приїхав сюди, щоб скласти Довідку для Засідан-
ня. Він був ще настільки наївний, що вірив у значимість До-
відок і не навчився писати їх по телефону. Правда, уже не на-
стільки наївний, щоб затрачати на це цілий день, тому й за-
їхав на хутір попутно, під вечір. 

Люди прийняли інспектора привітно, як чоловіка «з райо-
ну». Інспектор сміливо, не шкодуючи нових черевиків, за-
ходив у корівник, здоровкався за руку з фуражирами, по-
простецьки балакав про життя-буття. Побував у кількох дво-
рах, у медпункті, клубі, магазинчику. Скарг було напрочуд 
мало. Лише в магазині жінка побідкалась, що давно не заво-
зять господарчого мила. Інспектор майже твердо пообіцяв 
їм мило і подумав, що хутірські аборигени –  люди взагалі-
то невибагливі. Врешті, відсутність деяких комунальних благ 
компенсується тут прекрасним краєвидом безкраїх луків, 
чистим повітрям і аж неправдоподібною тишею. 

В такому ідилічному настрої інспектор прямував до остан-
нього об’єкту перевірки –  початкової школи, що привітно 
біліла в саду. Завідуючою і єдиним педагогом тут  працюва-
ла  молода вчителька, заміжня, але зараз без чоловіка. Все 
це інспектор уже знав і з цікавістю чекав зустрічі з колегою, 
закинутою в цю глушину. Інспектор за фахом теж був педа-
гогом. 

В порожній школі і була лише вона, тендітна, схожа скорі-
ше на старшокласницю. 

Вони оглянули єдину класну кімнату, перейшли в мале-
сеньку вчительську. Просто й невимушено вчителька зраді-
ла, дізнавшись, що він колега. На щастя, вони вчилися не в 
одному інституті, вона взагалі була приїжджа, і він подумав, 
що це навіть краще, бо спільні спогади, знайомі –  все це 
якось би змазало відчуття таємничості й несподіваності цієї 
зустрічі. 

Коли за вікном посутеніло, вони разом, мимоволі, простя-
гли руки до вимикача, і, перш ніж спалахнула лампочка, його 
рука на мить опинилась на її руці. 

Любові з першого погляду не буває, закоханість з першо-
го погляду чатує на кожному кроці. Так, інспектор закохався. 
Він уже втратив нитку розмови, уже лише слухняно усміхнув-
ся, коли вчителька раптом сказала:

–Та ви ж, мабуть, голодні? Підемо пити чай. 
Перейшли через коридор у маленьку квартирку вчитель-

ки. Вона метнулась на кухоньку, а він став роздивлятися її 
скромну кімнатку, яка могла б видати майже порожньою, 
але доброго затишку надавали їй світло-зелені шпалери, са-
моробна поличка з десятком книг, білі хризантеми у вазі. 
Стіни не були заліплені фотографіями й картинами. Зате по-
між вікнами білів аркуш цупкого паперу –  жіночий портрет 
олівцем. Сказати, що це портрет господині, було б не зовсім 
точно. Але він дивився на цю чарівну жіночу голівку на фоні 
якогось абстрактного космічного пейзажу і прагнув вловити, 
що тут все-таки від його нової знайомої? Погляд! Її погляд з 
портрета, який він відчував тепер на собі невідривно. 

Та ось і вона, з чаєм, домашнім печивом і  вишневим ва-
ренням. 

Благодатний вечір опустився на землю. Вони сиділи по 
обидва боки столу і говорили, говорили. Йому так не хоті-
лось думати, що треба їхати звідси, повертатися у свою по-
рожню квартиру. 

– Будь ласка, не дивіться на мене так, – раптом мовила 
вона. І тут же, миттю змінивши тон і погляд: – Ви любите ві-
рші?

Вірші? Він знав їх безліч. Прочитав кілька, таємниче-щем-
ливих.

– Читайте ще, – вона слухала тихо, уважно. 
–  Ні, тепер ваша черга. 
Вона прочитала коротенький, у дві строфи, вірш, дивний 

якийсь, дилетантський, але чимось затишний і щирий, як і 
вся оця кімната, весь цей осінній вечір. 

–  Ще читати?  – Прочитала ще кілька таких віршів. 
– Вибачте, це не ви написали?
–  Ні, мій чоловік. 
Це слово прозвучало вперше і чомусь так несподівано для 

нього, що він ніяк не наважився повторити його, а запитав: 
– Де він зараз?

–  У закордонному відрядженні. Він інженер. Іноді ні з того, 
ні з сього пише ось такі вірші. Або портрети. Його робота, – 
вона кивнула на стіну. –  Правда ж, не схоже? А він: «Я тебе 
бачу такою». 

–Ні, він правий: схожа. 
– Ну, прощаємось? Ви підкріпилися? Візьміть ці хризанте-

ми дружині. Вона любить хризантеми?
… В машині, вдихаючи солодкі пахощі хризантем, він ще 

раз озирнувся на виїзді з хутора, спробував відшукати у лан-
цюжку вогнів ті двоє вікон. 

                                                              1981 р.
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* * *
Цей листопад – квиток в один кінець.
Так гірко-гірко сяють хризантеми.
Ледь юшить сонце. Сходять нанівець
Палашний виблиск, 

тихий плеск триреми.

На хміль, на біль, на більма ста розлук
Чавити дні, мов стиглість винограду.
Безсиллям босим бить щербатий брук
До крові. Сновигать. Шукать розраду.

А в снах – кружляння жовтих шелестінь
І кожен корч – грифон, сова чи олень...
Тягнусь галуззям гострим крізь плетінь
І обіймаю шепотом оголень.

О, цей сумний, повільний порух, плин...
Розмито межі, час, «довіку», «скоро»...
Зорить крайнебо соромом калин.
Вмерзає ніжність в геть розмоклу кору.

                                 18.11.2022

* * *
Ти забереш мене із хуртовини,
З цього жаского білого волання

Симфонії всесвітніх какофоній.
Тут все єдине:
Вітер, відчай, виск.
Розгублену, безсилу, безпорадну
Ти забереш туди, де спокій, світло,
У грубці тріскотять соснові дрова.
І затишно. І з чебрецями чай.
Цвіркун у запічку, котяче муркотіння...
Ти розтиратимеш тонкі задублі пальці,
Ти зігріватимеш пророслі в іній вії,
Ти оживлятимеш укриту настом душу
Цілунками, верлібрами, вином.
А поки-що мигтить благий каганчик,
Вібрує тьмавий пломінь – то надія.
І тлусті відгодовані сніжини
Сідають важко на віконне скло.

                                19.11.2022

*   *   *  
А тоді вже – дальні версти.
Чорні хмари й мокрий сніг.
Це і чув 
        і бачив десь ти,
Лиш повірити не міг.

Світ порожній і тривожний,
Світ змокрілий до рубця.
Хто ж ти,
         пізній подорожній, 
Аж стемнілий із лиця?

А тоді вже, наче милість, 
Проясніло неба тло.
Чорні хмари засвітились.
Сонце встало – і пішло.

І розтанула знемога
Поміж вами обома,
І відкрилася дорога,
Та, 
        якій кінця нема.

Як нема й вогню остуди,
Котрий 
  скільки днів і літ
І пече, й  пектиме груди, 
Женучи в тривожний світ.

 *   *   *  
Ні, не минулим болем, а отим
Знаним ще,
         який і дні,  і ночі, 
Все спалює дотла,
         і сліпнуть очі,
І їм тебе вже більше не знайти. – 
Отим-от болем я увесь горю, 
І зустріч  
         ще до зустрічі  – прощання,
І кожна з них тепер уже остання,
За мить заходить мить 
                                  і на зорю –
Не дивиться; 
                 вона уже не диха,

Лише промінчик там, де ти була,
Такий далекий від печалі й лиха,
І все в мені – 
                дотла тепер, дотла.

*   *   *  
І не відділиш добро від зла,
Й щастя своє
         не заступиш від лиха.
Ні, це не ти
         і клялась і кляла.
Це не на тебе я мукою дихав.

Згасла, 
         зчорніла снігів білизна,
Сонцем впилася,
         красою і вітром.
Ні, це не наші зима і весна
Ходять, мов тіні, за спаленим літом.

Дощ за дощем…
         Відійди.
                 Відійдіть.
Все поверніть їй: і душу, і вроду.
Дощ за дощем.
        І в холодній воді
Плаче опудало серед городу.  

*   *   *  
Зимньо-зимньо.
        Біло-біло.
                 Світлий плин.
Помінялися місцями дні і ночі. 
Помінялись на вуста ми і на очі – 
До весни – 
        чи до далеких хуртовин.

Зимньо-зимньо.
        Біло-біло.
                Тиша й сніг.
Відсіялись,
     відсвітились ночі з днями,
Відгоріли ми вустами і серцями
І тепер  – не відчуваєм тіл своїх.

Тільки душі –
               б`ються в білі береги.
Тільки пам'ять – 
               аж нестямна із-за рогу.
Тільки сад – 
          аж голубий, 
                   в якім щороку
Будуть зводить нас із розуму сніги.

   З книги «Манливе світло днів 
непроминулих» (Київ, 1986 р.).

*   *   * 
Моя осінь в згадках перелитих,
пригорщах неспалених надій..
У вечірніх перед сном молитвах – 
в них любові поцвіту сувій.

В зорях моя осінь поруділа,
у загравах стомлених небес.
Он вже листя з кленів облетіло 
і футляр з людей упав увесь.

 Далі що? Убрід, крізь роки й сльози,
крізь глибокі схили й рівчаки.
Осене моя, у цій дорозі, 
ліхтаря у долі попроси!

                               07.10.2022

*   *   * 
І падало додолу листя,
горіло в полум`ї облич,
осінній вітер грав десь близько 
мінорні гами віч-на-віч.

Спішив,летів зухвало й стрімко,
без тями простір переймав.
Торкавсь фіранок сплячих вікон,
душі незіграних октав.

Й понад жовтневою фатою,
уже в теперішнім житті, 
була окрилена тобою – 
чи наяву, чи уві сні.

                  27.10.2022

*   *   * 
Пізно стрілися наші стежини 
й не судилось удвох ними йти.
Листопад у кружлянні осіннім 
замітає мрійливі сліди.

Мружить очі багрянець в намисті,
кроки стишує пам'ять жива,
в перехресті стою, в падолисті,
по коліна, по вінця одна.

Пізно стрілися наші стежини, 
розійшлися за обрієм літ.
І життя проліта безупинно, 
не сповільнює осені хід.

                             11.11.2022

*   *   * 
Ізнов зима розлукою тугою 
лишає в серці спогадів сліди.
Моя любове, ти завжди зі мною – 
щасливиш і відводиш від біди...

Туди, де зорі між віками 
і сонечко остуджує сніги,
де самотинні заживають рани 
і криги розбиваються усі.

Пишу про це на зблідлому папері, 
в реальному безцвітному житті,
у світі із незітканих матерій 
і кольору колючої журби.

Що буде далі? Відає Всевишній!
Літа воздав, мов кола по воді.
Я – у зимі, у тебе – квітнуть вишні.
Наївні й пізні – в грудні зацвіли.

          11.12.2022

Петро КУЦЕНКО

Відомий чер нігів-
ський жур   на ліст, 
по ет, автор кіль-
кох книжок. Наро-
дився у 1948 р. 
Багато років пра-
цю вав в об ласній 
пресі.

Олена КОМПАНЕЦЬ

Журналістка і по-
етеса, редак торка 
районної га зети 
«Промінь» у місті 
Сновськ. Недавно 
ви дала книгу поезії. 
Перша публікація в 
нашій газеті.

Ірина КУЛАКОВСЬКА

Ч е р н і г і в с ь к а 
пое теса, пише 
також прозу. 
Авторка двох 
книжок пое зії. 
Лауреатка лі   те-
ратурних кон -
курсів. Не раз 
дру  кувалася в 
нашій газеті.

Промінь 

Гострий спис мінору світла
Ноти-руни зачіпа,
І мелодію крихку розбива... 
Мить... 
І повисла… 
Мов хмарини в висоті. 
В чистоті і красоті 
Голоси ледь-ледь луна: 
Мов пливе за обрій туга... 
І бентежна темна смуга 
Срібним пилом, сірим димом 

Розчинилась у пітьмі, 
І залишила мені 
Снів серпанок, молитви, 
Світла спис і ноти-руни, 
І бентежні срібні струни...
 
                             Лютий 2021 р. 

Двоє слів
З нагоди прем'єри кліпу джазбенду 
BENTEGA

«Люблю тебе», –  шепоче вітер, 
Цвіт вишні снігом розсипа. 
Замріяно лунають світом, 
Акорди, голоси, слова. 
Нехай сплітаються у Дідух, 
Єднаючи родинні кола, 
Щоб рушниками оповити, 
Щоб ланцюгом скова довкола 
Усіх, хто любить, вірить, мріє, 
Долає виклики світів. 
Нехай всіх їх добром осяють, 
Нехай боронять і плекають,
В любові вірою тримають 
Ці мелодичні двоє слів

              Липень 2022 р. 

Вітрила-крила 

Закрила крилами, накрила килимом, 
Жахи порожнії й дурнії сни. 
Пустила схилами за край похилений, 
І сум, і тугу, і цвіт весни. 

Життя зозулею зірве лист осені, 
А снігурами злетить зима. 
Лелека ж пам'ять поверне знов мені, 
Все те, що серце в любові ма. 

Повіки-віяла сльозами вмию я, 
Залишу в пам'яті лише любов. 
Ще буде сила для мене втіхою. 
Ще буде вірою родини кров. 

Людське невігластво, 
мов вітер Півночі, 

Здува і нівечить все, що горить, 
Але надією лікую мрії я, 
І волею тримаю мить. 

Посиплю підлість я 
скляними крихтами, 

По струнах вдарю, життя співа! 
Не зріжуть стійкості ні зло, ні лиха, 
І зраду втопить Небес злива'. 

Ще крутить Сонце планет коловорот, 
І день спливає, і ніч мина... 
Ще встигну правильно обрати поворот, 
Ще викарбую я в тату слова: 

«Іще зарано йти долу схилами.
 Іще чекають шляхи земель.
 Іще літають вітрила-крила! 
Іще гуляє мій корабель!». 

                     2022 рік

Юлія НАЙДА

Журна л істк а , 
ве дуча програм  
обласного те-
ле бачення  (ни-
нішня назва 
– Сус пільне Чер-
нігів). Закінчила 
Чернігівське му-
зичне училище 
ім. Л. Ре вуць кого, 

а також Чернігівський педунівер-
ситет, історичний факультет. 
Співачка   чернігівського колекти-
ву  –  джазбенду BENTEGA. Це пер-
ша публікація в нашій газеті. А в 
газеті «Світ-інфо» 15 грудня 2022 
року була взагалі перша публікація 
віршів авторки.

*   *   *
Осінь.
Пора задуми і печалі.
Пора тривоги і журби.
Солодких споминів-причалів
Із проминувшини глибин.
Мінорних лагідних мелодій
І незбагненних кольорів,
Що неминуче так проходять
Перед лицем ясним зорі.
І тиші сповненої духом

Дозрілих яблук і грибів...
Пора незрушності і руху.
Пора від себе і собі.
Осінь.

                        10.08.1995.

*   *   *
Що нам вітри осінні принесуть?
Що небеса похмурі напророчать?
Чи може сонце випити росу,
Що, як сльоза  отавам сліпить очі?

Що затанцює листя золоте, 
Перш ніж морози вдарять сивиною.
Хіба що вальс в театрі вар'єте,
Де тільки час і є всьому виною?

Де ми лиш гості-гостоньки в гостях,
Де вже ніхто не слухає й не пише...

Про що твої вуста прошелестять,
Як очі в очі стрінемося в тиші?

                        18.09.2009.

*   *   *
У повноті і раптом порожнеча.
У серці осінь,хоч і золота.
І час порвав свої тонкі вервечки,
І не туди пішло все, і не так.

Вмить спорожніли зали й коридори.
Вони тепер, як сироти, німі.
І самота, яку ніхто не зборе,
Та їй від нині сумно і самій.

Але на все, на все є Божа воля...
І тільки душу повнить гіркота,
Що ми вже не побачимось ніколи,
Як пройдені не пройдемо літа.

                   31.10.2020.

Євген ПОСТУЛЬГА

Поет з міста При-
луки. Працює у 
Прилуцькому іс-
торико-краєзнав-
чому музеї ім. Мас-
лова. 

*    *     *
Я вдома, Господи, я вдома...
З плечей сповзає денна втома,
І метушня згортає крила.
Я вдома – і уже щаслива.

Таке затерпле дежавю...
Я ніби сплю! Я все люблю:
І запах молока із медом,
І ноги вкрити теплим пледом,

Вечірнє тихе одкровення, 
І кисле з аличі варення,
І Курбасів етнічний спів,
Й веселий дзвін твоїх ключів...

Я вдома. Кину за дверима
Все те, що день ловила спина,
Улесливість, лукавість, зло..
Не треба в дім, нащО воно!
І нервів слабшають дроти..
Мій світ маленький – я і ти.

*    *     *
Усе минає –  і це мине...
За кроком крок – вагань немає.

Можливо, в плетиві зірок
Зима нас холодом лякає?

Переживем, перепливем,
Запалим світлячки у душах!
Ми не з лякливих – 
Є ще плед,
І шум прибою в морських мушлях.–

А ще слова... ще є слова:
Любов, надія, віра, правда!
В них жар і сила вікова,
У них – і нАдих і розрада.

Минуще все... І це мине.
Такий закон – усе минає.
Та слово все переживе,
Бо нам сам Бог допомагає.

Ніна ГОРБАНЬ

Поетеса з При-
лук. Працює у 
ц е н  т р а л ь н і й 
місь кій біблі о-
теці ім. За баш-
ти.
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Раїса Борщ: вітання з ювілеєм
Чернігівщина

Раїса Миколаївна Борщ 
– художній керівник Капе-
ли бандуристів імені Оста-
па Вересая Чернігівського 
обласного центру фести-
валів та концертних про-
грам, заслужена артистка 
України.

Фільм «Вавилон ХХ»

Народилася 19 листопада 1952 
р. в с. Атюша Коропського району 
Чернігівської області в багатодіт-
ній сім’ї вчителів, які прищепили 
любов до рідної культури, музики, 
співу. У 1972 р. Раїса Миколаїв-
на закінчила Чернігівське музич-
не училище ім. Л.  Ревуцького по 
класу бандури та класу вокалу. 
Вже під час навчання керувала 
ансамблем бандуристів будинку 
культури «Чернігівбуд». 

У 1977 р. закінчила Київську 
державну консерваторію по класу 
бандури професора С. В. Баштана 
та вокалу  – З. П. Бузіної. У 1977 

– 1986  рр. працює старшим ви-
кладачем кафедри музики Ніжин-
ського державного педагогічного 
інституту ім. М. Гоголя. Засновує 
клас бандури і творчий колектив 
– ансамбль бандуристів, який у 
1982 р. стає лауреатом Всеукраїн-
ського телевізійного фестивалю-
конкурсу народної творчості «Со-
нячні кларнети». Одночасно Раїса 
Миколаївна здійснює велику кон-
цертну діяльність як солістка-бан-
дуристка, вокалістка, керівник ан-
самблю бандуристів. 

З 1986 р. по цей час Р. Борщ  – 
викладач-методист Чернігівсько-
го музичного училища ім. Л. Ре-
вуцького. Понад 20 років керує 
капелою бандуристів «Зачарова-
на Десна», яка стала лауреатом І 
премії Всеукраїнського конкурсу 
у Дніпропетровську та Всеукраїн-
ського конкурсу бандурного мис-
тецтва ім. О. Вересая (2009).

Одночасно у 1986 р. на громад-
ських засадах працювала з колек-
тивом камерного оркестру Чер-
нігівської обласної філармонії. 
Також на громадських засадах 
керувала і була учасницею тріо 

бандуристок «Журавка». Разом з 
колективом стала лауреатом І пре-
мії Міжнародного конкурсу «Друж-
ба-93», виступала з концертною 
програмою у Білорусі, Росії, Лат-
вії, Чехії, Швеції, Польщі, Німеччи-
ні, Італії. 

У 2010 р. призначена худож-
нім керівником капели бандурис-
тів ім. О. Вересая Чернігівського 
обласного філармонійного цен-
тру фестивалів та концертних про-
грам. Головний хормейстер Капе-
ли – чоловік пані Раїси, заслуже-
ний працівник культури України 
Микола Борщ. Талановите по-
дружжя митців багато робить для 
розвитку нашої національної куль-
тури. 

У складі капели створене Р. 
Борщ тріо бандуристок «Лілея». 
Раїса Миколаївна – авторка пі-
сень та аранжувань художнього 
репертуару колективів «Журав-
ка», «Лілея», «Зачарована Десна», 
капели бандуристів ім. О. Вере-
сая. Як педагог та висококвалі-
фікований фахівець багато років 
голова журі обласного конкур-
су-огляду серед дітей музичних 
шкіл, а також член журі Всеукра-
їнського конкурсу «Кобзарська 
юнь Ук раїни» в Чернігові. 

У педагогічному доробку Раїси 
Миколаївни є лауреати Всеукра-
їнських та Міжнародних конкурсів. 
За високу професійну майстер-
ність та вагомий внесок у розви-
ток бандурного мистецтва Раїса 
Миколаївна неодноразово наго-
роджувалася почесними грамота-
ми Міністерства куль- тури і мисте-
цтва України, обласної державної 
адміністрації, обласної ради.

27 листопада в обласному філармонійному центрі пройшов  ювілейний творчий вечір Раїси 
Борщ. На ньому відбувся концерт Капели ім. О. Вересая. Також була  представлена книга 

поезій ювілярки. Друкуємо вірші з неї.

Раїса СТРУНА 

*    *    *  
Дивує світ народ наш український!
Один проти навали, а стоїть!
Стоїть за рідну землю, 

за майбутнє, 
І так було вже протягом століть.

А ворог шаленіє і лютує:
Ракети, гради рвуться тут і там,
І тяжко Бога не згадати всує,
Як боляче людей втрачати нам!

Тримайсь, народе! 
Ворог наш теж смертний,

Обов’язково прийде його час,
Народ і Україна стоять твердо,
Йому ніколи не здолати нас!

   Місто-Герой Чернігів.  
13-й день війни. 

*    *    *  
Не можу я ні пити, а ні їсти, 
Чернігів мій палає у вогні.
Нещадно ворог бив всю ніч по місту,
Мені щораз здавалось  –  по мені.

Коли нарешті світ весь зрозуміє,
Що рать ворожу треба зупинить?!
Вона лиш нищить і вбивать уміє,
Коли ж настане в Україні 

миру мить?

Та, мабуть, в нас надія лиш на Бога
І Він – єдиний вірний помічник,
Ми маємо самі пройти 

криваву цю дорогу,
Через руїну, через біль, і через крик!

Слава Героям! Слава Україні!
Слава всім, на захист хто встає!
Ми переможемо незваних цих 

ординців,
Нехай Господь лиш силу нам дає!

    Місто-Герой Чернігів. 
30  березня 2022 р.

*    *    *  
Сто днів війни! Який це жах!
За днями – грізні ночі,
І ранки сиві, у сльозах,
Що виїдають очі.

І смуток довгих вечорів –
Без світла, без тепла,
І обстріл лютих ворогів.
Палало все до тла...

Минають дні і вечори,
І ночі і світанки,
Та плачуть гірко матері,
Бо йдуть сини в атаку.

Сто днів війни – Це рубікон,
Хай віра буде в Бога!
Для ворога – «Прощальный звон»,
Для України – ПЕРЕМОГА!

 Місто-Герой Чернігів. 
Третє червня 2022 р.

*    *    *  
Захитались верболози,
Полились гарячі сльози, 
Молодий Герой загинув, 
Все залишив, все покинув,
І до Божих, до покоїв
Взяв любов лиш із собою:

І до неньки України,
До коханої дівчини,
І до мами, і до тата,
До сестриці і до брата,
І про друзів пам’ятав,
Як до Бога відлітав.
Дякуєм тобі, Герою,
Всі ми плачем за тобою.

*    *    *  
Нехай лунає голос твій, БАНДУРО!
До боротьби, до Перемоги заклика.
Він здатен проникати через мури,
І ллється безупинно, мов ріка.

Століттями ти разом з кобзарями,
Несла народу правду про життя,
Про лихо, яке коїлося з нами, 
Виборювала наше майбуття.

Ти помирала разом із співцями,
І воскресала знов із небуття,
Ти завжди йшла вперед 

не манівцями,
І до старого вже не буде вороття.

Ми знову тебе чуємо на танках,
В окопах, бліндажах і на плацу,
Ти супроводжуєш бійців в атаках,
Доводиш ворога до страху, 

до плачу.

Нехай лунає голос твій, БАНДУРО!
В міцних руках ніколи не змовкай,
І затріщать міцні московські мури,
І посміхнеться в небі Вересай.

 Місто-Герой Чернігів 
23 серпня 2022 р.

Любов ПОНОМАРЕНКО 

Пономаренко (Кириченко) Любов Петрівна (нар. 25 
травня 1955, с. Іванківці Срібнянського району Чернігів-
ської області). Батьки – педагоги. Закінчила Ніжинський 
державний педагогічний інститут імені М. Гоголя (1978). 
Працювала вчителькою сільських шкіл Срібнянського ра-
йону, журналісткою райгазет Чернігівщини та Київщини. 

З 1987 року мешкає на Полтавщині. Працювала вчи-
телькою, журналісткою. Нині  на творчій роботі. Мешкає у 
м. Гребінка Полтавської області. Членкиня  Національної 
спілки письменників України з 1987 року. Авторка  книг: 
«Тільки світу» (Київ, 1984); «Дерево облич» (Київ, 1999); 
«Ніч у кав'ярні самотніх душ» (Миколаїв, 2004); «Портрет 
жінки у профіль з рушницею» (Київ, 2005); «Помри зі мною» 
(Львів, 2006); «Синє яблуко для Ілонки» (Львів, 2012).

Її твори увійшли до антологій «Десять українських прозаї-
ків. Десять українських поетів» (1995, 1997, 2002 рр., 
новели), в інші антології і збірники. Твори друкувалися 
німецькою, японською, сербською мовами.

Відзнаки: Літературна премія «Благовіст» (1999); Літера-
турна премія імені Олеся Гончара (2000), Полтавські 
обласні премії, Чернігівська обласна літературно-мис-
тецька премія ім. М. Коцюбинського (2016).

І сонце піде геть
Дзвонять порцелянові чаш-

ки на блюдцях у передпокої. Ви-
ноград розпускає листя. Лунко 
б’ється серце нашого великого 
будинку. Ідуть по вулиці жінки із 
золотавими кошиками. І хтось 
тихо ступає по килиму – «шам-
шам». Ти вже знаєш – так під-
крадається тільки зрада. Чи йде, 
чи не йде. Хтозна, що воно таке.

Мій чоловік стоїть на тера-
сі, починається дощ. Грім метає 
ікру великого страху. Хтось у су-
сідньому будинку розмовляє зі 
старим фортепіано. А чоловік 
стоїть на терасі, як і тисячу років 
тому. Дим від його люльки об-
лягає кущі жасмину. Скоро він 
зайде, і ми до обіду обміняємо-
ся буденними фразами. Вогко, 
треба почистити димоходи і роз-
палити камін. Листоноша дов-
го не приносить вечірні газети. 
Марко не телефонує із Санкт-
Петербурга. Міг би й згадати про 
батьків. І весь цей час, доки ми 
говоримо, зрада тихо чимчикує 
з передпокою. Це моя зрада. З 
маленького кошеняти вона ви-
росла в хижого звіра.

Збиваючи до неба калюжі, ле-
тить швидка допомога. За сітка-
ми вікон – сірі протокольні об-
личчя. І треба, треба, треба все 
це зупинити! Моя калічна се-
стра з гарячими сухими рука-
ми стоїть на дверях у коридорі. 
Вона зайняла всю пройму, але 
її тіла, духу і сили не вистачить. 
Зрада сильніша. А годинник на 
стіні відраховує та й відраховує 
літа поміж горіховими ліжками, 
поміж томами Гемінґвея, поміж 
мокрими кущами.

Несподівано чоловік увімкнув 
музику Штрауса і запросив мене 
до вальсу під сполоханим до-
щем. Він вальсує, як він вальсує! 
Але навіть тепер його очі, мов 
гострі сірі камінці, боляче б’ють 
мене по всьому тілу. Його жор-
сткі, мов пружини, руки, можуть 
мене розламати або кинути під 
ноги мокрим кущам і деревам. 
Велике кохання завжди зали-
шає великі руїни.

Але я думаю про інші руки, го-
тові залюбити до смерті. Треба 
ж, такий ураган кохання! Ти жод-
ного разу не зателефонував, 
жодного разу не зупинив мене 
на дорозі простими словами. 
Стрункі й витончені жінки зви-
ваються біля тебе в’юницями. У 
рулонах свинцевого снігу обабіч 
дороги замотана твоя машина. І 
тисячі льодяних дзвінків на об-
мерзлих уночі гілках кличуть на 
допомогу.

Це наша рання весна. На 
ближньому каньйоні ієрогліфа-
ми кохання розписано завтраш-
ній день. Той день, до якого, 
мов рись, прокрадається зрада. 
Тому так тривожно під час гро-
му дзвонить у передпокої порце-
ляна. Тому мій чоловік дивиться 
крізь мури і стіни. Тому, подавши 
обід, моя сестра-близнючка зри-
вається на кухні в риданнях:

–Бог дав тобі ч-чоловіка!
І я мечуся по будинку, аби не 

чути, як б’ється серце кімнат, 
коридорів і вікон. Дім у тихо-
му стресі, у тузі, у розпачі. Сірі 
камінчики очей мого чоловіка 
нишпорять по всіх закутках. Він 
знає, що коли я повертаюся піз-
но і ховаюся в мансарді, щось 
таки трапилося.

Дах будинку переводить по-
дих. Хапає на льоту галузки, що 
їх скидає розвихрене дерево. Я 
тільки чую, як вони свистять.

Отаке буреломне, таке запіз-
ніле кохання! Діти пишуть лис-
ти «тату й мамо», сестра – ста-
ра діва – замикає вхідні двері 
ланцюгами, падає біля образів, 
у сухих і гарячих руках тримаю-
чи свічку. Чоловік досі в смокін-
гу стоїть на терасі, перегортаю-
чи часопис. У телевізорі болящі 
і бездомні шукають прихистку. 
Чорношкірі дітлахи просять ми-
лостині. На сусідній вулиці зава-
лилися три гаражі, відкрилися 
підземні ходи. Там на глиняних 
стінах плачуть лики святих. При-
їхав монах з-під Лубен і читав 
проповідь. Діди, чекаючи хлібо-
возки, говорять про війну в Іра-
ку. І все відболює, відривається, 
відлітає на той кінець життя.

Хижий звір уже тут, поруч. Од-
ним стрибком він може все пе-
реламати, перебити, переверну-
ти. Що ж, велике кохання – за-
вше знак великої біди. Зраду ще 
можна зупинити. Якщо кинути 
на покаянну стіну твої смолянис-
ті погляди. Наші випадкові зу-
стрічі. Мої фантазії, розіп’яті на 
віконницях світанкового розпа-
чу. Якщо завтра, о дев’ятій трид-
цять, коли ми стоятимемо біля 
кіоску за свіжими газетами, гля-
нути тобі в очі. Обгорнути глиби-
ною річок, гірким листом лісів. І 
сказати:

– Мужчина, чого ви претесь 
наперед?

Сказати це – й полетіти додо-
му, впасти зі скелі розпачу. Об-
хопивши голову, замре акація 
біля мансарди. А сонце, мов чер-
воне око хижого звіра, побли-
має – та й піде геть.
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Важкі сни Володимира Денисенка

Іван Миколайчук 
у фільмі «Сон», 1964.

7 січня 1930 року народився кі-
норежисер, сценарист, педагог  Во-
лодимир Терентійович Денисен-
ко  (1930 – 1984). Поставив фільми 
«Солдатка» (1959), «Роман і Фран-
ческа» (1960), «Сон» (1964), «На 
Київському напрямку» (1967), «Со-
вість» (1968), «Осяяння» (1971), 
«Женці» (1978), «Високий перевал» 
(1982) та ін.

Людина складної, навіть просто 
важкої долі. Один із найобдаровані-
ших у своєму поколінні, помічений 
самим Олександром Довженком, 
він мусив починати своє життя у со-
вітських концтаборах. Студентом 
Інституту імені І. Карпенка-Карого 
його було заарештовано і вилуче-
но на роки (1949 – 1953) зі звичного 
життя. У підсумковому звинуваченні 
констатувалось: «будучи враждеб-
но настроен по отношению к Совет-
ской власти, среди своего окруже-
ния проводил антисоветскую агита-
цию, возводил клевету на жизнь в 
Советском Союзе, сочинял стихот-
ворения антисоветского национа-
листического содержания, распро-
странял националистические лис-
товки, полученные для этой цели от 
участников оуновского подполья» 
(цитую за книгою Галини Денисенко 
«Чуєш, брате мій», 2013). 

«Возводіл клєвєту на жизнь» – 
такими перлами прикрашались то-
дішні політичні звинувачення. Жит-
тя визнавалось виключно у фор-
мах, визначених працями вождів, 
найменше відхилення від тих форм 
кваліфікувалось як непростимий 
злочин. Українцям обов’язково на-
кидався ще й образ націоналіста. 
Арешт і перебування в концтабо-
рі мали створити потужну, негнучку 
установку не тільки арештованого, 
а й інших майбутніх акторів, режи-
серів, на все життя: перед ними за-
лізобетонна стіна, здолати яку, без 
ризику для життя, є чимось немис-
лимим. 

Що допомогло зовсім молодій ще 
людині вистояти, не зламатись? Ко-
зацькі гени, родинний генотип. При-

клад старших митців, Довженка у 
першу чергу. Кінокласик прийняв 
його під своє крило… Денисенко-
ві спогади про нього є дуже цікави-
ми. Зокрема й тим, що він наважу-
вався у чомусь опонувати Довжен-
ку. Одначе його заповітів тримався і 
сповідував послідовно. Наприклад, 
таке: «Мистецтво починається з чи-
стоти. Кінематограф починається з 
ручки дверей. Чистої ручки». А ще  
– йти від себе, свого досвіду, своїх 
культурних уподобань.

Останнє є особливо важливим: 
культурний генотип. Скільки разів 
українцям втокмачували в голови, 
що «нєт нікакой України, нє било і 
нєт». Задля переконливості імпер-
ським чоботом, носаками били – 
так, щоби вже назавжди сумніви ви-
паровувались, з душі і тіла. 

Син Володимира Терентійовича, 
Олександр (актор, сценарист, ре-
жисер), згадував, як одного разу, у 
1971-му, батько на зупинці трамваю 
зненацька сполотнів, притулився 
до стовпа і почав сповзати на троту-
ар від пекучого болю. На запитання, 
що з ним, Денисенко відповів, вка-
завши очима на чолов'ягу, що про-
стував мимо: «Он той, що бив мене 
в тюрмі» (цитую за тією ж книгою 

Галини Денисенко). Онуки і прав-
нуки тих убивць і гвалтівників нині 
знову на українській землі, в армії 
ще одного «вєлікаго стратєга»…

Що ж не спрацьовує, чому ра-
шистсько-смердючій (середньовіч-
ний сморід ще від східних навал) 
гімперії так і не вдається здолати 
Україну і українське? З якогось мен-
тального відчаю посунули вони те-
перечки на нас під гаслом «ето єсть 
наш паслєдній рєшительний бой» – 
за гімноперію.

Олександр Денисенко у своєму 
фільмі «Денисія. Світи Володимира 
Денисенка» (фільм можна подиви-
тись за посиланням в кінці тексту) 
дослідив пракорені видатного мит-
ця. Він родом з Медвина (Богуслав-
щина), а прабатьківщина – це ху-
тір Денисія, неподалік. А навколо 
– магічний простір. Тотоха, скажімо, 
земляні вали, від скіфів ще. Тут міс-
це сили, тут привиди тисячолітні, не 
є дивиною. Ще із часів Трипілля… 

І так далі – через роки Гайдамач-
чини, до початку ХХ століття, коли 
у Медвині, у 1919-му, витворилась 
республіка (так!). Вона постала 
про ти більшовицького режиму. А у 
1920-му загін Медвинської респу-
бліки затримав червону армію під 
командуванням Будьонного на ці-
лий тиждень і тим посприяв подаль-
шій поразці більшовицьких військ у 
війні з Польщею. 

Помстою було спалення Медви-
на і розстріли сотень жителів. По-
черк убивць, який пізнається і в ни-
нішній війні. Будь-який опір гімперії 
є непростимим гріхом – «нравіцца, 
нє нравіцца», українців «поімєют» 
у наймерзенніший і найцинічніший 
спосіб. А говорити про це – ніц: «нас 
там нєт», нєт і нє било нікада, ра-
сєя страна високого «гуманізьма», 
токі так. 

Володимир Денисенко пізнав ту 
гімперську науку з юних літ. Говори-
ти правду, правду історії, він праг-
нув у кожній своїй картині, починаю-
чи від «Солдатки», про матерів-удів. 
А у фільмі «Сон» оповів про моло-

дого Тараса Шевченка, який постав 
з історичного небуття, в яке Україну 
опустили, на самісіньке дно. Праг-
нув говорити, одначе ж цензурна 
удавка… Хоча одного разу йому 
вдалося зробити непідцензурний 
фільм – «Совість» (1968). І це, на-
певно, його краща стрічка.

«Совість» – це трагічна історія 
людини, позбавленої вибору. Бо ж 
обидва варіанти вчинку є програш-
ними. Герой фільму убив німецько-
го офіцера і саме за це взяті в за-
ручники жителі його села. Одначе 
ж зрозуміло, що усіх розстріляють 
– незалежно від того, з’явиться він 
перед німецькими очима, чи ні.

Події стрічки відтворено у макси-
мально випаленій, вибіленій чорно-
білій палітрі. Людській душі тут не-
має жодного опертя, жодної звичної 
підпорки. Її існування, її екзистенція 
розірвана, дематеріалізована. За 
таких ситуацій в радянських філь-
мах зазвичай з’являється «кризо-
вий менеджер» – комісар, партій-
ний працівник. Тут ним і не пахне – 
як власне незрідка й було в житті.

«Совість» має карколомну істо-
рію. Неначе сон важкий, ще один… 
Заборона, потому, уже в новітні 
часи кінця 1980-х, загадкове зник-
нення. І магічне воскресіння… Чи-
мось нагадує кардіограму життя са-
мого Володимира Денисенка – від 
погибелі до воскресіння. Яке ще по-
переду.

Сергій ТРИМБАЧ,
голова Національної Спілки 

кінематографістів України

Фільм «Денисія. Світи Володи-
мира Денисенка», 2013. Режисер 
Олександр Денисенко  –  Дени-
сія фільм https://www.youtube.com/
watch?v=bH1Au6tCzWY

Про автора. Сергій Васильо-
вич Три́мбач (нар. 17.09.1950, с. 
Жовтневе, тепер у межах м. Олек-
сандрія Кіровоградської обл.) – кі-
нокритик, кіносценарист, лауреат 
Державної премії України ім. О. До-
вженка (2008), автор багатьох пу-
блікацій про історію та сучасність 
українського кіно.

Студія «ВІАТЕЛ» створила фільми про польські громади України
За сприяння Фундації «Свобода і Демократія» (Варшава).

Ця столична студія вже два десятиліття  є 
феноменом української культури. Насампе-
ред, у  створенні документальних фільмів про 
видатних українців, людей , пов`язаних до-
лею, творчістю з Україною. Мова  про гран-
діозний проєкт «Гра Долі». Але не тільки це.  

«ВІАТЕЛ» – дітище талановитого подружжя 
українських митців. Це Василь Вітер і Галина 
Криворчук (на фото). 

Василь Петрович Вітер – засновник студії 
«ВІАТЕЛ», президент ТОВ «ВІАТЕЛ». Кіноре-
жисер, сценарист, член Національної спілки 

кінематографістів України, доцент, завідую-
чий кафедрою телережисури Київського на-
ціонального університету театру, кіно і теле-
бачення ім. І.  Карпенка-Карого, Заслужений 
діяч мистецтв України

Галина Іванівна Криворчук – засновник сту-
дії «ВІАТЕЛ», директор ТОВ «ВІАТЕЛ». Сце-
наристка, продюсерка, член НСКУ, Націо-
нальної спілки журналістів України.

Деякі проєкти студії.
Цикл телепрограм «Василь Вітер. Ре-

троспектива». Василь Вітер знімав і знімає 
кіно завжди. А ще він розповідає про зйомки 
своїх фільмів неймовірно цікаві історії.

Дистрибуція і промоція українського 
кіно. Студія не тільки знімає фільми, але й ак-
тивно просуває їх на екрани. Прем’єрні пока-
зи в Будинку кіно і в кінотеатрах по всій Укра-
їні. Участь у фестивалях і культурних акціях. 

Цикл «Про міста України». Про деякі міста 
чи регіони України студія  зняла окремі філь-
ми.  

Творче об`єднання «ВІЛЬНІ». Це моло-
діжне  об’єднання –  випускники майстер-
ні Василя Вітра, які завершили навчання в  
КНУТКТ 2014 року. Студія «ВІАТЕЛ»і далі опі-
кується тим, щоб фільми молодих режисерів 
потрапили на теле- і кіноекрани.

Cеріал «Гра Долі». Серіал документаль-
них фільмів (веб-сайт hradoli.com) Автор-ве-

дуча Наталка Сопіт. При створенні фільмів 
використовуються матеріали українських 
архівів, музеїв. Зйомки ведуться по всій 
Україні, інколи і за кордоном. Загадкові, ін-
тригуючі історії з життя знаменитих людей, 
які жили на українській землі, та українців, 
рознесених по всьому світу. Фільми демон-
струються по українському телебаченню, в 
основному  5 каналом. Серіал має численні 
нагороди на конкурсах  і фестивалях, в тому 
числі міжнародних.

Документальний цикл 
«Волонтери».
Національна спілка кінематографіс-

тів України, кіностудія «ВІАТЕЛ», Fundacja 
Wolność i Demokracja (Варшава)  предста-
вили  документальний цикл «Волонтери». 
В  рамках проєкту «Я поляк – громадянин 
України» Громадської Організації «Центр 
польської культури та європейського діало-
гу».

Короткометражні документальні фільми 
«Дві країни в одному серці» та «Я маю дві 
батьківщини» розповідають про волонтер-
ський рух, заснований польськими організа-
ціями на теренах України. З початку війни за 
підтримки польського уряду, консульських 
представництв Польщі в Україні та різнома-
нітних польських фундацій в Європі Україні 
надається неоціненна гуманітарна, медич-
на та військова допомога.

Презентація проєкту була  присвячена 104-
й річниці Незалежності Польщі і пройшла в 
Києві, в Будинку кіно, в день цього свята – 11 
листопада.

Галина Криворчук презентувала цикл  
фільмів «Волонтери», створений за ініці-
ативою Варшавської фундації «Wolność i 
Demokracja».Польську державу представляв 
директор Польського інституту у Києві Роберт 
Чижевський.

Студія «ВІАТЕЛ» розміщує  фільми з циклу 
«Волонтери» на YouTube-каналі «Гра долі», 
який був започаткований за підтримки УКФ в 
2018 році і щороку попонюється новим кон-
тентом. Захід пройшов за медіа-підтримки «5 
каналу», на якому відбулися прем`єри нових 
фільмів. 

Ось посилання на короткі версії обох філь-
мів:  

https://fex.net/uk/s/kl6xcfv  – «У мене є дві 
батьківщини»;

https://fex.net/uk/s/6rpyesv   – «Дві країни в 
одному серці». 

Також посилання на Facebook-ресурси:  
https://www.facebook.com/hradoli

Медіа-партнери проєкту «Волонтери» : 
«5 канал», радіо «Культура», газета «Укра-
їна молода», Чернігівські обласні газети  
«Світ-інфо» і «Струна», Альманах Українців 
у Польщі.



16 № 16              11 січня 2023 року
СТРУНАСТРУНАКалейдоскоп

Чернігівська обласна 
літературно-мистецька 
газета.

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

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

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

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

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

СТРУНАСТРУНА

Наша газета веде цей просвітницький проект, матеріали для якого беруться з однойменного 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 
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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

Тарас Петриненко 

Народний артист України, заслу-
жений діяч мистецтв України, спі-
вак, поет, композитор, син видатної 
оперної співачки Діани Петриненко.

Народився 10 березня 1953 року. 
На початку 1969 року народив-

ся  ансамбль «Еней», створений 
з учнів спеціальної музичної шко-
ли ім. Лисенка. У ньому Тарас грав 
на клавішних і співав. Через рік 
«Еней» дебютував на телебаченні 
і майже два роки був безперечним 
лідером української рок-музики. 
Наприкінці 1971 року Петринен-
ко створив новий ВІА «Дзвони», а 
через три роки знову об’єднався із 
друзями з «Енея».

Ансамбль одразу запросили до 
Укрконцерту, де під вивіскою «Гро-
но» він проіснував майже рік. Піс-
ля служби в армії Петриненко не-
довго керував знаменитою «Мрі-
єю», але після того, як їм забо-
ронили виконувати власні пісні 
(зокрема такий шедевр як «Пісня 
про пісню»), Тарас певний час ви-
ступав у складі ВІА «Чарівні гіта-

ри», а потім переїхав до Росії. Від 
1982 року Петриненко працював 
у тульському ансамблі «Красные 
маки», який на той час складався 
виключно з українських музикантів. 
З «Маками» він записав свої пер-
ші російськомовні хіти («Погасшие 
звезды», «Перелётная птица», «Я 
скоро вернусь»), та згодом повер-
нувся в Україну. 1986 року Петри-
ненко разом із гітаристом Ігорем 
Шабловським та співачкою Тетя-
ною Горобець відродив ансамбль 
«Гроно». 

Улітку 1997 року на «Таврій-
ських іграх-VI» Петриненко отри-
мав Всеукраїнську премію в га-
лузі музики і масових видовищ 
«Золота жар-птиця» в номіна-
ції «Жива легенда». Наприкінці 
року фірма «Нова Рекордс» ви-

пустила третій сольний альбом 
Петриненка «Любов моя». 

Восени 2004 року Тарас Петри-
ненко брав активну участь у Пома-
ранчевій революції, де на Майдані 
Незалежності неодноразово вико-
нував свої пісні, в тому числі зна-
мениту «Україна».

З його голосом діапазону в чо-
тири октави, унікальним талан-
том поета, композитора, музи-
канта неважко було б влаштува-
тися в житті. Але тоді це вже не 
був би Тарас Петриненко. Де б 
Петриненко не бував з концер-
тами, завжди наголошує, закли-
кає:  допомогти українцям стати 
гідними свого славного минулого,  
культурних надбань можуть самі 
українці, тобто кожен з нас, якщо 
ми об’єднаємося. 

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!

Календар  ЧернігівщиниЧернігівська обласна універ-
сальна наукова бібліотека ім. 
В. Короленка видала щорічний 
календар «Знаменні і пам’ятні 
дати Чернігівської області на 
2023 рік». Укладачі: Л. В. Студьо-
нова, І. Я. Каганова. Відп. за вип: 
І. М. Аліференко. Друкуємо  пер-
шу  частину календаря. 

Січень
1 –  в Запоріжжі народився Ген-

надій Сергійович Касьянов (1953 
– 2018), засновник, директор і ху-
дожній керівник Чернігівського об-
ласного молодіжного театру (1985 
– 2018), заслужений діяч мистецтв 
України. 

3 – народився Микола Федорович 
Чернявський  (1868 – 1938), поет, 
педагог і земський діяч. У 1901–
1903 рр. працював земським ста-
тистиком у Чернігові. Безпідставно 
арештований і розстріляний у січні 
1938 року. Пізніше  реабілітований. 

11 –  в с. Вертіївка Ніжинського 
р-ну народився Ананій Дмитрович 
Лебідь  (1898 – 1937), літературоз-
навець, випускник Чернігівської гім-
назії та Інституту народної освіти. 
Працював у Чернігівському етно-
графічному музеї. Заарештований у 
справі так званої Спілки визволення 
України у 1929 р. 1935 р. – другий 
арешт. Утримувався на Соловках з 
1936 р. За рік винесли новий вирок 
– розстріл.

13 – в с. Ярошівка (тепер Україн-
ське) Талалаївського р-ну (нині При-
луцького р-ну) народився Василь 
Петрович Горленко (1853 – 1907), 
літературознавець, мистецтвозна-
вець, фольклорист, етнограф,  помі-
щик Прилуцького повіту. Похований 
у рідному селі.

24 – народився Григорій Олек-
сійович Коваленко (1868 – 1937),  
письменник, видавець, історик, ет-
нограф, митець. У 1890-х рр. пра-
цював у Чернігівській земській упра-
ві. Створив галерею портретів міс-
цевих письменників. З 1905 р. жив 
у Полтаві. У 1937 р. заарештова-
ний за звинуваченням у націона-
лізмі й розстріляний у Полтавській 
в’язниці.

27 – народився Євген Михайло-
вич Кріп (1948 – 2016),  чернігів-
ський художник-монументаліст, гра-
фік. Твори майстра зберігаються в 
музеях Чернігова. 

У  м. Корюківка народився Еду-
ард Прокопович Усов (1938 – 1978), 
художник-графік. З 1944 р. прожи-
вав у Прилуках. Був першим у  міс-
ті членом Спілки художників СРСР.

Лютий
11 – народився Анатолій Макси-

мович Пашкевич (1938 – 2005), на-
родний артист України, композитор, 
художній керівник народного хору 
Чернігівської обласної філармонії. 
Останні роки життя жив і працював 
у Черкасах.

12 – народився Василь Іванович 
Штернберг (1818 – 1845),  художник, 
який тривалий час проживав у свого 
покровителя, поміщика і мецената з 
Качанівки  Г. С. Тарновського. Ство-
рив полотна «Альтанка Г. С. Тарнов-
ського в Качанівці», «Глинка в Кача-
нівці», «Ярмарок в Ічні».

Народився Микола Никифорович 
Ткаченко (Чорновус) (1948 – 2006) – 
поет і журналіст, жив у Прилуках, де 
очолював місцеву газету «Правда 
Прилуччини».

13 – в Чернігові народився Мико-
ла Андрійович Вербицький-Антіох 
(1843 – 1909),  письменник,  журна-
ліст, педагог, автор першого куплету 
гімну «Ще не вмерла Україна». Дід 
українського поета доби Розстріля-
ного відродження Марка Вороного 
і тесть поета Миколи Вороного, теж 
репресованого і розстріляного.

У  м. Стародуб Чернігівської гу-
бернії народився Петро Юрійо-
вич Дятлів (Дятлов) (1883 – 1937), 
український політик, видавець, пе-
рекладач. 21 березня 1933 р. за-
арештований ДПУ УРСР у справі 
«Української військової організації». 
Відбував покарання у Соловках. 
Особливою  трійкою НКВС засудже-
ний до найвищої кари. Розстріляний 
в урочищі Сандармох.

В  с. Козел (смт. Михайло-Коцю-
бинське Чернігівського р-ну) наро-
дився Максим Загривний  (псевдо-
нім Максим Грива) (1893 (за ін. да-
ними 1891) – 1931),  поет, військо-
вий і політичний діяч, сотник Армії 
УНР, один із засновників ОУН. Інтер-
нований у польські табори. Помер у 
Празі. У Чернігові є вулиця його іме-
ні.

21 – в Чернігові народився Генна-
дій Геннадійович Дем`янчук (1963), 
піаніст, заслужений  артист Украї-
ни, переможець Міжнародних  кон-
курсів, викладач-методист Чернігів-
ського фахового музичного коледжу 
ім.  Л.  Ревуцького.

23 – в с. Матіївка Бахмацько-
го р-ну (нині Ніжинського р-ну) на-
родився Костянтин Вілійович Мос-
калець  (1963), письменник, автор 
поетичних, прозових і літературо-

знавчих книг, лауреат Національної 
премії України імені Т.  Шевченка, 
обласних літературних премій імені 
Олекси Десняка та Михайла Коцю-
бинського, інших престижних пре-
мій. Живе у Києві.

Березень
2 –  народився Костянтин Дми-

трович Ушинський (1823 – 1871), 
педагог, письменник українсько-
го походження. Один із засновни-
ків наукової педагогіки. Його дитин-
ство минуло у Новгороді-Сіверсько-
му, де він закінчив місцеву гімназію. 
Педагогу в цьому місті споруджено 
пам’ятник. Чернігівський обласний 
інститут післядипломної освіти має 
ім’я К.  Ушинського.

11 – народився Олександр-Еду-
ард Юлійович Ягн (1848 – 1922), ар-
хітектор, художник, майстер худож-
ньої кераміки, один із засновників 
стилю українського модерну. З 1876 
р. жив в Україні. Працював на Чер-
нігівщині, Полтавщині і Сумщині. У 
70–80-х рр. ХІХ ст. Ягн створив ар-
хітектурний ансамбль з палацу, го-
телю, флігеля, пекарні, церкви та 
парку в с. Вейсбахівка (нині с. Біло-
річиця Прилуцького р-ну). До нашо-
го часу від цього комплексу зберіг-
ся лише флігель. Помер О. Ягн у с. 
Вейсбахівка.

14 – в Чернігові народилася  Оле-
на Михайлівна Конечна (1968),  
письменниця, лауреатка премії іме-
ні Михайла Коцюбинського. Голова 
обласної організації НСПУ. 

15 – народився Микола Олексан-
дрович Львов (1753 – 1804), архітек-
тор, графік, історик, поет, драматург, 
музикант. У 1800 р. в Батурині керу-
вав роботами з будівництва палацу 
К.  Розумовського.       

Пісні Тараса Петриненка (музика і слова)
Україна

Дороги іншої не треба,
Поки зорить Чумацький Шлях.
Я йду від тебе і до тебе
По золотих твоїх стежках.
Мені не можна не любити,
Тобі не можна не цвісти.
Лиш доти варто в світі жити,
Поки живеш і квітнеш ти.

Приспів:
Україно, Україно!
Після далечі доріг

Вірне серце твого сина
Я кладу тобі до ніг.

Бо ми кохаєм до нестями,
І ще не скоро наш кінець.
Ще, може, нашими серцями
Розпалим тисячі сердець.
Ще наша свічка не згоріла,
Ще наша молодість при нас.
А те, чи праве наше діло, —
Те скажуть люди, скаже час.

Приспів.

Пісня про пісню

Зорепадом летять роки
У минуле, у віки.
Шлях, що пройдено, не пройдеш,
Що минуло — не вернеш.
Тільки пісня нам зупинить час,
Що так біжить від нас.
Тільки пісня нам поверне знов
Нашу юність і любов.

Нам дано будувать мости
У незнанії світи,
І додому, де вірно ждуть,
Довгих років довга путь.

Тільки пісня у чужім краю
Здолає сто доріг,
І кохану нагада твою,
І далекий твій поріг.

Зорепадом летять роки
У майбутнії віки.
Серед радощів і біди
З нами пісня назавжди.
Тільки пісня поміж тисяч мрій
Поведе до майбуття.
Пісня — матір щастя і надій,
Без пісень нема життя!


