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Літературний
×ÅÐÍIÃIÂ

ВІД ЗАМРІЯНОЇ СНОВІ ДО ШИРОКОГО ДНІПРА

 Ще на зорі своєї юності допитливий і обдарований юнак, а нині відо-
мий учений, що виріс на берегах чарівної річечки Снові, в одному зі своїх 
віршів писав:

Я лиш зерня в розсаднику віршів,
А серце спрагле вже колосся просить...
Вологу п’ю дорогоцінних слів
І вірю в те, що буду плодоносить.

І це не просто абстрактні слова. В них відбилося 
глибоке розуміння свого призначення, палка лю-
бов до краси світу, літератури, нестримне бажання 
творити, жити для людей, присвятити себе науці. 
Така переконлива віра в свої потенційні можли-
вості вже тоді вирувала в його юнацькому серці й 
спрямовувала до мети.

Є постаті людей – письменників, літерату-
рознавців, учених – для визначення вагомості 
зробленого ними у царині культури і науки не 
треба далекої часової відстані чи якоїсь моногра-
фії про життєвий і творчий шлях. Їхнє ім’я серед 

сучасників стає відомим відразу після появи першого знакового доробку. 
Такою появою у Володимира Кузьменка на ниві літературознавства стали 
його книги – словники для осучаснених шкільних програм у незалежній 

ВОЛОДИМИРУ КУЗЬМЕНКУ – 60!

Ювілей

ЮвілейЮвілей
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Україні, які побачили світ у видавництвах Києва в кінці ХХ століття майже 
одночасно. Це – «Шкільний словник з народознавства» (у співавторстві з 
О. Потапенком) (Київ: Освіта, 1994), «Шкільний словник з українознав-
ства» (у співавторстві з О. Потапенком) (Київ: Український письменник, 
1995), «Гроно нездоланих співців» (навчальний посібник) (Київ: Україн-
ський письменник, 1997), «Словник літературознавчих термінів» (навчаль-
ний посібник) (Київ: Український письменник, 1997).

Останній навчальний посібник, маю на увазі «Словник літературознав-
чих термінів», став помітним явищем в освітніх колах і спричинив низку 
відгуків на сторінках періодичної преси. Так, про нього надрукували пози-
тивні рецензії такі журнали як «Вітчизна» (№ 3-4, 1998 р.), «Слово і час» 
(№ 4-5, 1998 р.), «Сіверянський літопис» № 2, 1998 р.), «Всесвітня літера-
тура» (№ 2, 1998 р.), «Літературний Чернігів» (№ 11, 1997 р.). А також ряд 
газет – «Вечірній Київ», «Літературна Україна» та інші.

 Тоді всі автори наголошували на актуальності написаних нових словни-
ків і посібників, звільнених від ідеологічних стереотипів, в умовах розбудови 
національної освіти. Зокрема кандидат філологічних наук Ковбасенко у 
своїй статті «Серед книг» висловився про «Словник літературознавчих 
термінів» В. Кузьменка так: «Викладачі та учні середньої і вищої школи від-
чувають гострий дефіцит сучасної словниково-довідкової літератури взагалі, 
причому – з гуманітарних дисциплін – у першу чергу. Тому появу нового 
видання, написаного фахівцем високого ґатунку (з цим, гадаю, погодиться 
кожен, хто читав цю та попередні праці автора), можна лише вітати». І далі 
він пише: «Привертає вільне володіння автором найскладнішими поняттями 
і термінами літературознавства, найголовніше ж – уміння прозоро, чітко і 
лаконічно описати та пояснити їх (так, у невеличкій стаття «Порівняння» 
В. Кузьменко перевершує, як на мене, аналогічні статті багатьох видань 
цього типу в розкритті суті літературного явища)».

 Отже, саме ці перші видання засвідчили, що на ниві національної освіти, 
літератури, її історії і культури з’явився потужний науковець, який має в 
собі невсипущу енергію до творчої праці, любов до рідного слова, до науки. 

 Народився Володимир Іванович Кузьменко на Чернігівщині у мальов-
ничому селі Макишин у час, коли повнилася теплом не тільки природа, 
а й людська душа, 26 квітня 1958 року в селянській родині. Це село, що 
розташувалося у витоках чарівної річечки Снові, все потопає в зелені. До 
самих городів підступають заливні луки, ростуть густі трави, а поміж них 
причаїлися тихі озерця, болота, долини, де безліч птахів, загадок і легенд. 
Десятки урочищ, які приваблюють своїми назвами. Це – В’язовиця, Обо-
лоння, Ольшаник, Буднакове та ряд інших.

 Ось як сам Володимир Кузьменко говорить про своє село: «Я народився 
на Чернігівщині в селі, що має напрочуд поетичну назву – Макишин. За 
народною легендою, перші поселенці побачили тут колись квітучу долину 



5

пломенистих маків. Ймовірно, знав цю легенду і М. Стельмах, оспівавши в 
поезії «Мак цвіте» подвиг козака, що врятував від ординців молоду дівчину. 
Дорогою ціною заплатив лицар за свій подвиг: «Ординці воїна скришили//, 
На землю впало біле тіло// І, наче зерно, проросло//, А влітку маком за-
цвіло...». 

 Саме серед такої чаруючої, до сліз вражаючої природи і легендарного 
історичного минулого села і промайнули дитячі роки майбутнього вченого. 
Саме тут формувався його світогляд, спалахнула душа любов’ю до рідно-
го краю, свого народу, України. І важлива роль, а, можливо, вирішальна 
у формуванні особистості належить родині, в якій ріс Володимир. Чесні 
й працьовиті його батьки виховували своїх дітей у дусі християнської 
моралі, яка була стержневою в їхньому житті. «З дитячих літ пам’ятаю, – 
згадує Володимир Іванович, – як мама двічі на рік – на Маковея і на Спаса 
– освячувала мак, а серед дванадцяти страв різдвяної вечері кутя з маком 
була головною на святковому столі, а макові зернята в ній символізували 
нескінченну множинність зірок Всесвіту». Тому такі риси характеру, як 
чесність, відчуття несправедливості, здатність допомогти іншому, величезна 
працездатність і наполегливість у досягненні мети були притаманні йому 
з дитячих літ.

 І не дивно, що у 1975 році Володимир Кузьменко закінчує Маки-
шинську середню школу із золотою медаллю. І одночасно – Всесоюзну 
заочну математичну школу при Московському державному університеті 
ім. М. Ломоносова. Тоді ж отримав запрошення вступити за співбесідою на 
механіко-математичний факультет МДУ. І, безперечно, вступив би, якби 
поїхав. Але здібний і спраглий юнак до знань уже в ранньому віці захоплю-
вався, окрім природничих наук, ще й літературою. Читав художні твори, 
зокрема поезію, писав сам. На той час почали з’являтися в районній та об-
ласній пресі його перші поетичні та публіцистичні твори. У травні 1975 року 
його нарис «Гроза над Сновом», надрукований у районній газеті «Сільські 
новини», був визнаний кращим серед журналістських матеріалів, що по-
давалися на конкурс. І В. Кузьменко отримав за нарис першу літературну 
премію ім. Сергія Остапенка. Тоді ж помітив і підтримав юного поета відо-
мий журналіст і краєзнавець Іван Дудко – надрукував кілька його віршів. 
Про це згадує з вдячністю В. Кузьменко у статті «Літописець рідного краю», 
присвяченій 80-річчю від дня народження І. Дудка: «Скільки років збігло, 
скільки книжок і статей відтоді написано, а запах типографської фарби, 
що йшла від свіжо надрукованих поезій в літературній сторінці «Суботні 
вечорниці», пам’ятаю й досі». 

 І сталося те, що мало статися. Про що Володимир Іванович ніскільки 
сьогодні не шкодує. Любов до літератури перемогла, круто змінила його 
мрію. Він їде поступати не до Москви, а до Ніжина, де подає документи до 
одного із найстаріших вищих навчальних закладів, колишньої Ніжинської 

Ювілей
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гімназії вищих наук, в якій вчився Микола Гоголь. І після першого екза-
мену, складеного на «відмінно», як медаліст стає студентом філологічного 
факультету (спеціальність – російська мова і література) Ніжинського 
педагогічного інституту (нині – університет).

 Під час навчання В. Кузьменко захоплюється не тільки українською, 
а й російською літературою, зокрема творами М. Шолохова, А. Чехова, 
Л. Толстого, Є. Євтушенка, А. Вознесенського. Особливо новелами талано-
витого і популярного на той час письменника і актора не тільки в Росії, а й 
в Україні В. Шукшина. Навіть дипломну роботу писав за його творами. З 
українських письменників найбільше любив Григора Тютюнника, зачиту-
вався його творами. До речі, і сам Григір дуже любив В. Шукшина, навіть 
перекладав його. Пам’ятаю, тоді серед українських письменників були ви-
словлювання, мовляв, Григір Тютюнник – то наш український Шукшин, 
що, як на мене, було образливим для Григора, бо він ніколи не наслідував 
російського автора, а був глибоко національним прозаїком.

 У Ніжинській вищій школі завжди існувало вільнодумство, яке раз по 
раз, після придушення, стихало, а потім знову поширювалося. Відчутнішим 
воно стало десь після хрущовської відлиги, в часи «шістдесятництва». А вже 
в кінці 60-х на початку 70-х років у інституті серед викладачів сформувався 
осередок патріотів, свідомих українців, які ламали радянські стереотипи, 
виступали проти нищення українського слова, рідної культури. Це в першу 
чергу декан філологічного факультету Григорій Аврахов, викладач вузу 
Леся Коцюба, викладач, керівник літературної студії Дмитро Наливайко 
та ряд студентів. І хоча за рік перед приходом В. Кузьменка в інститут пра-
цівники КДБ у 1974 році вчинили жорстоку розправу над патріотичним 
осередком (Григорія Аврахова і Лесю Коцюбу було заарештовано, кілька 
студентів звільнено з вишу), однак атмосфера свободи мислення, національ-
ний дух не вивітрилися в коридорах інституту, вони і далі пробуджували 
в серцях студентської молоді почуття любові до рідного слова, літератури, 
українських традицій. І це не могло обійти В. Кузьменка. «І потроху, – як 
він висловився в одному інтерв’ю, – русист у мені дещо принишк і чемно 
вибачився перед українством».

 Володимир Кузьменко регулярно відвідує літературну студію, пише 
і друкує вірші українською мовою, зачитується поезією Ліни Костенко, 
Миколи Вінграновського, Василя Симоненка та іншими майстрами худож-
нього слова. Крім того, вивчає народну творчість, займається самоосвітою, 
бо тогочасна вузівська підготовка була дещо обмежена. Тодішні підручники 
і посібники були ідеологічно заангажовані, пронизані інтернаціональним 
духом. Багато талановитих письменників та їхні твори, ряд наукових праць 
були під забороною, не включались до навчальних програм.

 Про своє вузівське навчання Володимир Іванович у коротенькій пе-
редмові до своєї добірки віршів, яка була надрукована у 12 числі журналу 



7

«Літературний Чернігів», відгукується так: «...Навчаючись на філологічному 
факультеті Ніжинського педінституту ім. М. В. Гоголя разом з Анатолієм 
Шкуліпою, Іваном Просяником, Любов’ю Пономаренко, Олександром 
Семененком, Олександром Забарним, Михайлом Москаленком, Олексан-
дром Гадзинським та іншими, відвідував літстудію, якою керував мудрий 
і доброзичливий наставник Павло Олександрович Сердюк. Від нього ми 
вперше почули, що «Любіть Україну» Володимира Сосюри – це перлина 
української лірики, а не те, що нам досі казали».

 У 1979 році В. Кузьменко закінчує Ніжинський педінститут ім. М. Го-
голя з відзнакою і влаштовується на роботу вчителем в одній із шкіл 
смт Березна Менського району – викладає російську літературу, українську 
мову та літературу, а весною 1980 року йде до війська. Звільнившись у запас, 
працює в рідному інституті асистентом кафедри російської та зарубіжної 
літератури (обраний за конкурсом). Тут поглиблено займається творчістю 
українських поетів, досліджує, готує літературознавчі статті. Звідси по-
чинається його шлях у науку. У 1984 році він поступає до аспірантури при 
Інституті літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР (нині – Академія наук 
України), де навчається на відділенні української літератури ХХ століття.

 Після захисту кандидатської дисертації «Сучасна поезія України і 
творчість М. Ушакова та Л. Вишеславського 60-80 років» Володимир Іва-
нович їде на роботу до Переяслава-Хмельницького, де щойно відкрився 
філіал Київського педінституту ім. М. Горького (пізніше перейменований 
у Національний педуніверситет ім. М. Драгоманова). У цьому вузі починає 
працювати – спочатку доцентом, потім завідувачем кафедри української та 
зарубіжної літератур, а згодом – деканом філологічного факультету. Саме 
тут наполегливо починає займатися науковою роботою. Працює над ство-
ренням навчальних словників і посібників нової якості, без пролетарського 
світогляду. Бо ті, що дісталися у спадок від радянської влади, були вкрай 
заідеологізовані, а то й антиукраїнські за духом. Його ставлення до цієї проб-
леми принципове. Ось як він говорив з цього приводу: «Серед найголовні-
ших проблем, що постали сьогодні перед Суверенною Україною – розбудова 
національної освіти. У зв’язку з цим особливої гостроти набуває питання 
створення підручників на національній основі, яке в Україні тривалий час 
було відсутнє взагалі».

 У 1995 році В. Кузьменко вступає до докторантури при Інституті літе-
ратури ім. Т. Шевченка НАН України, пише дисертацію про письменницьке 
приватне листування в часи сталінського терору. Ця об’ємна і клопітка праця 
потребувала від науковця творчого підходу, ерудиції, глибокого аналізу 
життя і творчості багатьох письменників, що жили в умовах тоталітаризму.

 Десь у цей час відбулося моє заочне знайомство з Володимиром Іва-
новичем. Я вже писав про те, що на початку 1996 року отримав від нього 
статтю до журналу про поета Василя Чумака. «І засяють вони, як ті зорі...». 

Ювілей
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З короткої біографічної довідки я дізнався, що автор статті –мій  земляк, 
його село Макишин і мою Сахнівку розмежовує ліс та річка Снов, яку я теж 
безмежно люблю, на берегах якої пройшло моє дитинство (Ігумен Данило, 
який побував у Палестині ще тисячу років тому, порівняв її з біблійним 
Йорданом).

 У цій людині я відразу відчув щось близьке мені, споріднене. Здалося, 
що знаю Володимира Івановича давним-давно, начебто бачив його по той 
бік Снові не раз. Навіть уявив його перед собою – юного, русявого, із щирою 
посмішкою та добрими і розумними очима.

 Відтоді вже поминуло більше 20 років. Наші творчі стосунки переросли 
в дружбу, якою я дуже дорожу. З перших днів нашого знайомства Володи-
мир Іванович підтримав мене як письменника. Познайомившись із моїми 
творами, відгукнувся позитивно, написав десятки схвальних рецензій про 
мої книги (жодної не обминув!), які були надруковані в багатьох україн-
ських журналах. Частина з них вийшла з його передмовами. І це допомогло 
мені повірити в самого себе. Крім того, у 2007 році з нагоди мого ювілею 
написав літературно-критичний нарис «Світ правди і краси», що вийшов 
окремим виданням, в якому глибоко проаналізував мою творчість та висо-
ко поцінував її. І завжди, коли приїжджав до Чернігова на мої ювілеї чи в 
особистих справах, давав добрі поради у підготовці до друку тієї чи іншої 
книги. Кожна зустріч з ним – то для мене свято. Я вдячний долі, що звела 
мене з цією самобутньою, талановитою і водночас доброю і щирою людиною.

 З часу нашого знайомства Володимир Іванович став тісно співпрацювати 
з журналом «Літературний Чернігів». Відтоді і до сьогодні повсякчас опіку-
ється кожним його числом, дбає про його змістовне наповнення, імідж. Він 
став членом редколегії журналу, а згодом – заступником головного редакто-
ра. Незважаючи на перевантаження педагогічною та науковою діяльністю, 
регулярно пише та надсилає майже до кожного числа журналу статті, есе, 
рецензії про твори видатних земляків, українських письменників, науковців.

 За ці роки на сторінках «Літературного Чернігова» було опубліко-
вано майже 70 літературознавчих матеріалів В. Кузьменка. Так, у 1997 
році з’являється його стаття «Натруджені мозолі «малої» прози чи мо-
дернізм по-чернігівськи», в якій літературознавець на фаховому рівні, 
досить критично проаналізував прозові твори чернігівських авторів – 
В. Савенка, В. Шкварчука, В. Мастєрової, твори яких були надруковані в 
попередніх числах. Ця критична стаття добре прислужилася молодим проза-
їкам у формуванні літературних смаків, у пошуках нових форм вираження. А 
рівно через десять років із часу заснування журналу Володимир Кузьменко 
надрукує в газеті «Сіверщина» статтю під назвою «Літературний Чернігів» 
проти виродження нації», в якій з гордістю скаже про ту важливу просвіт-
ницьку роль журналу, яку він виконує повсякчас, про його популярність 
не тільки на Чернігівщині, а й далеко за її межами.



9

 У квітні 1999 року В. Кузьменко захищає докторську дисертацію на 
тему «Письменницький епістолярій в українському літературному про-
цесі 20-50-х років 20-го століття». У великій за обсягом монографії (ви-
йшла окремою книгою перед початком захисту) він ґрунтовно досліджує 
епістолярну спадщину, «Літературу листів» українських письменників 
тоталітарної доби, часів сталінізму. Ця величезна важка праця потребувала 
наукового підходу в осмисленні листів і нерозкритих загадок у них, за яку 
досі ніхто не брався. На матеріалах приватної кореспонденції М. Вороного, 
О. Довженка, Ю. Яновського, О. Вишні, М. Куліша та інших В. Кузьменко 
переконливо показує, як впливав на літературні процеси кривавий режим, 
уніфікуючи їх, як обмежував творчу свободу митцям. І ту важливу роль 
письменницького листування в умовах радянської цензури. А також аналізує 
різновиди епістолярних жанрів, таких як критика, публіцистика, художні 
листи. «Монографія Володимира Кузьменка є цінною науковою працею, 
вона, безперечно, варта докладнішої і всебічної розмови», – написав у своїй 
рецензії на неї відомий літературознавець, доктор філологічних наук, про-
фесор Олександр Астаф’єв.

 Володимир Іванович постійно поєднує свою наукову діяльність з ви-
кладацькою. Після захисту докторської переходить на роботу до Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка на посаду спочатку доцента, 
згодом професора кафедри теорії літератури та компаративістики. У 2002 
році його запрошують на постійну роботу до Київського славістичного 
університету, де він певний час очолює ним же створену кафедру теорії лі-
тератури та компаративістики, згодом стає проректором з наукової роботи, 
а потім ректором університету.

 Нині – завідувач кафедри романо-германських мов Національної акаде-
мії Служби безпеки України. Володимир Іванович – доктор філологічних 
наук, професор, заступник головного редактора журналу «Літературний 
Чернігів». Лауреат літературних премій ім. Сергія Остапенка, ім. Пантелей-
мона Куліша та міжнародної «Тріумф» ім. Миколи Гоголя. Автор більше 200 
наукових та навчально-методичних праць. Серед них найбільш важливі, що 
вийшли окремими виданнями: «Шкільний словник з українознавства» (у 
співавторстві з О. Потапенком) (Київ: Освіта, 1994), «Шкільний словник 
з українознавства» (у співавторстві з О. Потапенком) (Київ: Український 
письменник, 1995), «Гроно нездоланих співців» (навчальний посібник) 
(Київ: Український письменник, 1997), «Словник літературознавчих 
термінів» (навчальний посібник) (Київ: Український письменник, 1997), 
«Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 
20-50-х років 20-го століття» (Київ: Інститут літератури ім. Т. Шевченка 
НАН України, 1998), «Вступ до літературознавства» (навчальний посібник) 
(Київ: КСУ, 2003), «Історія української літератури 20-го сторіччя» (нав-
чальний посібник) (Київ: КСУ, 2006), «Світ правди і краси» (літературно-

Ювілей
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критичний нарис. До 70-річчя від дня народження Михася Ткача) (Київ: 
КСУ, 2007), «Історія зарубіжної літератури 20-го століття» (навчальний 
посібник) (Київ: Видавничий цент «Академія», 2010).

 І ще одне унікальне видання, що побачило світ зовсім недавно за редакці-
єю професора Володимира Кузьменка, це – «Історія української літератури 
20-го початку 21-го століття» (навчальний посібник у трьох томах) (Київ: 
«Академвидав» – том перший, 2013 р., том другий, 2014 р., том третій, 
2017 р.) Ось як про нього відгукнувся у журналі «Літературний Чернігів»
(№ 1(77) за 2017 рік доктор педагогічних наук, професор Ніжинського 
державного університету ім. М. Гоголя Юрій Бондаренко: «І от, тримаючи в 
руках посібник «Історія української літератури 20-го початку 21-го століття» 
за редакцією Володимира Кузьменка (у трьох томах, 2013–2017), розумі-
єш, що ми маємо літературу! Чи достатньо для неї три томи? Звичайно, ні. 
Тридцять три краще. Однак і такі, переважно невеликі видання, дають нам 
змогу відчути повноту нашого вітчизняного процесу...». 

 Окрім усього, Володимир Іванович повсякчас читає лекції, виступає 
на наукових конференціях з питань педагогіки, мови та літератури. Багато 
віддає енергії та знань, готуючи молодих аспірантів, допомагає здібним 
студентам, творчим особистостям знайти своє місце в літературі й науці.

 Наставництво, людська доброта, безкорисливість, уміння помітити 
талант і поцінувати його – невід’ємні риси характеру знаного науковця, 
мого земляка і друга Володимира Кузьменка, який уже не може жити без 
творчої праці. Ось як він сам про це говорить в одному з інтерв’ю: «Звичай-
но, з роками все частіше з’являється спокуса побавити себе «улюбленого» 
вихідним днем, відпусткою. А то й перележати грип чи якусь іншу нежить 
удома, а не долати хворобу на ногах, бігаючи щодня на роботу. Проте па-
радокс у тому, що, виявляється, повноцінний відпочинок для мене уже не 
можливий без походу до наукової бібліотеки, без написання якоїсь статті 
чи розділу монографії або навчального посібника». 

 Життєвий і творчий шлях Володимира Кузьменка проліг від замріяної 
Снові до широкого Дніпра. Як джерельні потічки річечки Снові вливаються 
в розкішні води Дніпра, підсилюючи його могутність, так і талант Володи-
мира Івановича, його знання, духовні здобутки наповнюють і збагачують 
українську науку, пропагують ідеали добра і любові. І, безперечно, між 
клопотами науковими і видавничими Володимир Іванович знаходить час, 
щоб побувати в рідному селі Макишин, зустрітися з земляками, можливо, 
посидіти на березі Снові, згадати дитинство. Адже рідна земля спонукає 
до роздумів, наснажує на нові творчі плани. Похвально, що в родині його 
ще два науковці: дружина Надія Кузьменко – доктор педагогічних наук, 
професор кафедри педагогіки Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка, донька Марина – кандидат філологічних наук.



11

 За плечима Володимира Івановича непересічні здобутки. Його літера-
турознавчі та літературно-критичні праці про художнє письменство давно 
здобули визнання, стали вагомим надбанням вітчизняної науки. Своє 
60-річчя він зустрічає у розквіті фізичних і духовних сил. Має неспокійне 
вразливе серце, невтомне бажання творити. Тож попереду в нього нові до-
сягнення, нові наукові проекти, навчальні посібники.

 Я зроду-віку мудрість полюбив,
 Що з правди проросла, немов зернина:
 Лиш той, хто звідав щастя боротьби,
 По правді заслужив звання людини.

 Ці рядки, написані Володимиром Кузьменком ще в юності, засвідчують 
його кредо. Він по правді заслужив звання Людини.

 Вітаю Вас, дорогий Володимире Івановичу, зі славним ювілеєм! Соняч-
них Вам днів, душевної рівноваги, козацького здоров’я, творчої снаги ще на 
багато літ. Божого захисту та всенародної любові. З роси і води!

 
Михась ТКАЧ, 

головний редактор журналу «Літературний Чернігів», 
заслужений працівник культури України 

 Редколегія журналу «Літературний Чернігів» приєднується до 
привітань Михася Ткача та Оксани Гарачковської, бажає Володимиру 
Івановичу всіляких гараздів, родинного тепла, поваги, натхнення та 
нових творчих здобутків.

 
 
 

Ювілей
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В. І. КУЗЬМЕНКО ЯК ДОСЛІДНИК ЛІТЕРАТУРИ 

ТА ЖУРНАЛІСТ

Стаття містить аналіз основних етапів творчої діяльності українського 
вченого, літературознавця, журналіста, педагога, професора Володимира 
Кузьменка.

Розглядаються його найвідоміші праці з питань епістолографії (моно-
графія «Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 
20–50-х років ХХ ст.»), навчальні посібники з історії зарубіжної та україн-
ської літератури, словники для викладачів і студентів вищих навчальних 
закладів України, журналістські матеріали, розкривається його роль у ста-
новленні й популяризації журналу «Літературний Чернігів».

Унаслідок проведеного дослідження зроблено висновок про те, що провід-
ною темою літературознавчої діяльності В. Кузьменка є історія зарубіжної 
літератури ХХ ст., а також історія української літератури ХХ – поч. ХХІ 
ст., неперервність розвитку якої, на думку вченого, забезпечує національна 
ідея. Чимало журналістських матеріалів В. Кузьменка стосуються мовної 
проблеми в Україні, відродження «замулених криниць і духовних оазисів» на-
шого народу. 

Ключові слова: література, журналістика, рецепція, педагогіка, націо-
нальна освіта, навчальна література, навчальні посібники, словники, часопис.

У нинішніх умовах глобалізованого світу особливої актуальності на-
буває проблема рецепції національних наукових здобутків, що сприятиме 
об’єктивності у їхньому осмисленні та селекції. У вітчизняній науці про літе-
ратуру та в журналістикознавстві вона постала найгостріше, оскільки навіть 
на початку третього тисячоліття український внесок у світову інтелектуальну 
скарбницю не тільки належно не вивчений, але й містить чимало питань, які 
потребують реконструкції. Одночасно з ретельним перепрочитанням науко-
вих доробків українських учених попередніх епох варто ґрунтовно й системно 
досліджувати наукову діяльність, світоглядні й теоретико-методологічні 
преференції тих сучасних авторів, чиї імена вже стали відомими широкому 
загалові. До таких вітчизняних науковців належить Володимир Іванович 
Кузьменко – історик літератури, літературний критик, педагог і публіцист. 
На його рахунку близько 500 літературознавчих і навчально-методичних 
та публіцистичних праць у фахових виданнях України, Білорусі, Болгарії, 
Польщі, Росії, Сербії, Чехії. Водночас досі ще ні в науці про літературу, ні 
в журналістикознавстві немає спеціальної студії, присвяченої цілісному 
осмисленню літературознавчого й публіцистичного доробку вченого.
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Перша публікація про літературні й журналістські здобутки Володими-
ра Кузьменка, на той час учня 9-го класу сільської школи на Чернігівщині, 
побачила світ у місцевій пресі [1]. Згодом окремі його наукові праці були 
проаналізовані у статтях М. Ткача [9], Д. Калібаби [2], Ю. Ковбасенка [3], 
О. Нічлави [7], О. Романенко [8], А. Трусової [10] та інших дослідників. Ін-
формацію про літературознавчу і журналістську діяльність ученого містять 
2 бібліографічні покажчики друкованих праць В. Кузьменка [5], а також 
довідкова стаття в «Енциклопедії Сучасної України» [6].

Попри названі дослідження, цілісного висвітлення літературознавчого і 
журналістського доробку сучасного вченого-філолога, педагога, методиста 
вищої освіти в Україні досі немає.

Отже, актуальність статті зумовлена об’єктивною потребою у ретельному 
осмисленні літературознавчого й журналістського доробку В. І. Кузьменка, 
а також відсутністю публікацій, присвячених аналізу цієї теми.

Мета дослідження полягає у розкритті специфіки літературознавчого 
і журналістського доробку українського вченого-філолога Володимира 
Кузьменка.

Роль Володимира Кузьменка в розбудові національної освіти вагома та 
повчальна. Сьогодні без сумніву можна сказати, що це достатньо значима, ви-
датна постать не тільки в українському літературознавстві, а й в освітянській 
галузі. Відомо, що радянська педагогіка продукувала навчальну літературу на 
основі партійних догм, тим самим спотворювала, подавала хибне уявлення 
про національну й історичну правду. Тож після проголошення незалежності 
України гостро постало питання щодо створення нових підручників, навчаль-
них посібників, словників, які б були звільнені від стереотипів, утверджували 
пріоритети національні й загальнолюдські. І саме Володимир Кузьменко 
одним із перших узявся за цю відповідальну справу. Так, на початку 90-х рр. 
ХХ ст. він видає (у співавторстві з О. Потапенком) 2 навчальні посібники 
– «Шкільний словник з народознавства» (1994) та «Шкільний словник з 
українознавства» (1995), які було укладено відповідно до шкільної програми 
з народознавства, проте деякі питання висвітлені набагато ширше. Зокрема, 
подано інформацію про особливості національного характеру українського 
народу, його психології, про родовід, традиції, обряди тощо.

У підготовці нової навчальної літератури, яка б відповідала сучасним ви-
могам, В. Кузьменко працює дуже плідно. За останні роки за його авторством 
та редакцією побачило світ півтора десятка оновлених словників і навчаль-
них посібників для середніх і вищих навчальних закладів. Також видано 
окремими книгами ряд бібліографічних покажчиків, літературознавчих і 
журналістських нарисів про відомих людей України. Все це засвідчує, на-
скільки потужно працює професор Кузьменко на ниві національної освіти, 
літератури й культури. Для нього наука – це постійне невдоволення собою, 
напружена праця і вічний пошук.

Ювілей
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Серед найвідоміших його праць – «Словник літературознавчих термінів» 
(1997), навчальні посібники «Ґроно нездоланих співців: літературні пор-
трети вітчизняних письменників ХХ ст., твори яких увійшли до оновлених 
шкільних програм» (1997), «Вступ до літературознавства» (2003), «Світ 
правди й краси: Літературно-критичний нарис до 70-річчя з дня народження 
М. Ткача» (2007), «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.» (за редакцією проф. 
В. І. Кузьменка) (2010, 2-ге вид. 2012), «Історія української літератури ХХ – 
поч. ХХІ ст.: у 3 т.» (за редакцією проф. В. І. Кузьменка) (2013–2017) та ін.

Володимира Кузьменка у наукових колах вважають засновником епіс-
толографії – повновартісної нині галузі в українському літературознавстві. 
По суті, жодна сучасна літературознавча публікація, присвячена проблемам 
документалістики та письменницького листування, не обходиться без ви-
користання здобутків та основних положень монографії В. І. Кузьменка 
«Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 
20–50-х років ХХ століття» (1998, 2-ге вид. 2016) та інших його розробок у 
галузі епістолографії.

У згаданій монографії вчений комплексно розглядає письменницький 
епістолярій доби сталінізму, його функції в українському літературному 
процесі 20–50-х років ХХ ст. На матеріалі приватної кореспонденції М. Воро-
ного, В. Винниченка, М. Хвильового, П. Тичини, М. Куліша, М. Рильського, 
О. Довженка, І. Багряного, Б. Антоненка-Давидовича та багатьох інших 
українських митців В. Кузьменко досліджує специфіку письменницького 
листування українських адресантів, простежує його ґенезу у спадкоємних 
зв’язках з європейською епістолярною традицією.

В. Кузьменко називає листи «найінтимнішими людськими документами», 
але разом з тим наголошує, що цілісне вивчення письменницького епісто-
лярію можливе лише в контексті художніх творів конкретних літераторів, 
їхніх записників, мемуарів, архівних матеріалів тощо. Науковець стверджує 
думку про те, що листування митців багато дає реципієнтові не лише з по-
гляду фактографічного: епістолярна спадщина багатьох українських авторів 
ХХ ст. має самостійну естетичну, художню вартість.

Аналіз літературознавчих джерел, проведений науковцем, засвідчив, що 
в Україні протягом останніх років значно зросла зацікавленість письмен-
ницьким листуванням. Проте важливою проблемою залишається видання 
«цілісного тексту листування», тобто кореспонденцій самого автора і листів 
до нього, що дозволить майбутнім публікаторам епістолярної спадщини 
митців віддавати перевагу кореспондентським комплексам, а не роз’єднаним 
циклам листів за тематичним або іншим принципами. Публікація «стерео-
фонічних» епістолярних видань давно вже на часі.

На окрему розмову заслуговують навчальні посібники «Історія зарубіжної 
літератури ХХ ст.» (за редакцією проф. В. І. Кузьменка) (2010, 2-ге вид. 2012) 
та «Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст.: у 3 т.» (за редакцією 
проф. В. І. Кузьменка) (2013–2017).
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Зарубіжна література ХХ ст. – масштабний простір для творчих пошуків, 
увиразнених в естетиці модернізму і постмодернізму з усіма їхніми течіями, 
школами, концептуальними програмами і проектами. Над нею тяжів трагіч-
ний досвід людства, що пережило дві світові війни. Самобутність національ-
них літератур розвивали письменники, які виводили слово на нові, часто 
несподівані орбіти осягнення світу і буття людини в ньому. З огляду на це в 
навчальному посібнику «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.» за редакцією 
В. Кузьменка розкрито основні тенденції, явища зарубіжного письменства 
унікальної доби на загальноестетичному, національному, індивідуальному 
рівнях, представлено яскраві письменницькі постаті (Д. Джойс, В. Вулф, 
Т.-С. Еліот, Р. Роллан, М. Пруст, А. Жід, А. Мальро, Ж. П. Сартр, Р.-М. Рільке, 
Ф. Кафка та ін.) і їхні знакові твори, важливу додаткову інформацію, зо-
крема про лауреатів Нобелівської премії з літератури, про переклади творів 
зарубіжних авторів українською мовою тощо.

В останні роки для потреб українських вищих навчальних закладів поба-
чило світ чимало цікавих підручників і навчальних посібників із вітчизняної 
літератури. Проте в основному це видання, в яких висвітлюється давня доба 
в розвитку українського письменства (праці П. Білоуса, М. Сулими та ін.), 
періоди сентименталізму, романтизму й критичного реалізму, помежів’я 
ХІХ-ХХ століть (навчальні книги О. Гнідан, Ф. Погребенника, М. Ткачука). З 
курсу ж «Історії української літератури ХХ ст.» студенти досі користуються 
переважно академічним «трикнижжям» (за редакцією В. Дончика).

Два минулі десятиліття внесли істотні зміни в бачення й трактування 
українського письменства в його стосунках із суспільством, владою, ідеоло-
гією, в тлумачення й оцінку літературних напрямків, творчих особистостей 
та окремих творів. Змінилися суспільний та естетичний ідеали, концепція 
людини. Знято заборону з багатьох імен і творів, повертається спадщина 
тих авторів, котрі з певних причин жили й творили за межами материкової 
України чи були репресовані й носили різні «ярлики», накладені на них 
тоталітарною системою. Цей масив художнього письменства поступово 
освоює літературознавство.

Сприймати художню спадщину представників модернізму в українській 
літературі – М. Вороного, О. Олеся, Б. Лепкого, М. Семенка чи Гр. Чупринки 
в межах політико-ідеологічних категорій – значить, втратити найсуттєвіше 
в творах згаданих та багатьох інших авторів. У такому разі варто оперувати 
«вічними» категоріями – Любові, Краси, Гуманізму, Ненависті, Добра, Зла, 
Правди, Брехні і т. д.

Реконструкція літературного процесу, що проходив в Україні – складо-
вій частині СРСР і за його межами (Європа, Америка, Австралія), вносить 
корекцію в періодизацію літератури, яка була об’єктом дискусій науковців 
і базувалась на різних критеріях. Спроби розглядати літературний процес 
ХХ століття як єдиний зроблені в підручнику за редакцією В. Дончика та 

Ювілей
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чотиритомній хрестоматії «Українське слово» (упорядники В. Яременко, 
Є. Федоренко).

В «Історії української літератури ХХ – поч. ХХІ ст.: у 3 т.» (за редакцією 
В. Кузьменка) теза про єдність усіх гілок української літератури хоча й прийня-
та за основу, як і поділ літературного процесу на три хронологічні етапи: пер-
ший – 20-ті – 30-ті роки; другий – 1940–1950-ті рр.; третій – 1960–1980-ті рр.,
однак доповнена й розширена, експлікована на еволюційний шлях національ-
ного літературознавства від традиційного сприйняття письменства до його 
модерної інтерпретації. Адже у згаданій вище періодизації відсутня важлива 
з’єднувальна ланка – перші два десятиліття в ХХ ст. між добою літератури 
народницької і молодим модерним письменством. Саме тому новітній період 
історії вітчизняної літератури в навчальному посібнику за редакцією В. Кузь-
менка відкривається по-іншому – безпосередньо на рубежі ХХ століття. Отже, 
українське письменство ХХ ст. постало в навчальній книзі в єдиному потоці, 
не поділеному штучним хронологічним кордоном 1917-го року.

Крім того, досі ще не було видання, в якому б літературний процес ХХ 
– початку ХХІ ст. розглядався цілісно: як найважливіші літературні явища 
першої половини ХХ-го, так і загальні тенденції художнього розвитку другої 
половини ХХ-го ст., а також мистецькі здобутки початку століття ХХІ-го. 
Новий, сучасний, період розвитку літератури (90-ті рр. – початок ХХІ ст.) 
був покликаний до життя системними змінами, що відбулися в Україні та 
за її межами, передовсім у всій Східній Європі. Крах тоталітарної держави 
СРСР, внаслідок чого принципово змінилася суспільно-політична й худож-
ньо-культурна ситуація, ініціював і зміну парадигми української літератури 
на цьому етапі.

Стосовно висвітлення літературного процесу початку ХХІ ст., що увібрав 
у себе кращі здобутки мистецьких виявів попередніх епох, вузівського посіб-
ника такого плану у нас поки що не було. Саме тому потреба в підручниках 
і навчальних посібниках для вищої школи, присвячених аналізові вітчиз-
няної літератури ХХ – поч. ХХІ ст. і написаних крізь призму української 
національної ідеї, залишається доволі гострою. Композиційно навчальний 
посібник «Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст.», підготовлений 
авторським колективом за редакцією професора В. Кузьменка, складається 
з трьох томів.

На порубіжжі ХІХ – ХХ ст. українська література, зазнаючи глибоких 
внутрішніх змін, сягнула вершин, якими зрівнялася з європейською. Та не-
вдовзі внаслідок тоталітарного диктату зазнала жорстоких утисків і суттєвих 
деформацій. Саме на цьому драматичному періоді (10–40-ві роки ХХ ст.) 
зосереджений перший том посібника, в якому розкрито традиції, новатор-
ство і трагічні злами української літератури в контексті розвитку світової.

Другий том навчального посібника розкриває ключові явища і тенден-
ції української літератури 50–80-х років ХХ ст., творчість найпомітніших 
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письменників материкової України та зарубіжжя, а також майстрів пере-
кладацької та літературознавчої справи цього періоду.

Радикальні зрушення в українській літературі останніх десятиліть ХХ 
– початку ХХІ ст. проявилися як відгук на потребу «зруйнувати Карфаген 
української провінційності» (Ю. Шевельов) і надати українському Слову не 
заідеологізовано-провінційного, а спрямованого у світ естетичного звучання.

На розкритті цих явищ у поезії, прозі й драматургії зосереджений третій 
том навчального посібника за редакцією В. Кузьменка. Навчальна книга 
стала гарною лектурою студентам вищих навчальних закладів, а також при-
служилася всім, хто прагне глибше осягнути многосвіт нашої літератури.

Ще одну грань діяльності Володимира Кузьменка становить журналісти-
ка. Перші свої публіцистичні матеріали він опублікував іще в шкільні роки у 
Городнянській районній газеті «Сільські новини» та в чернігівській обласній 
пресі («Деснянська правда», «Гарт»). Це були замітки про життя школярів 
Придеснянського краю, нариси про відомих земляків, пошукові матеріали. 
Згодом з’явилися його статті і в республіканських газетах та журналах 
(«Правда Украины», «Радуга», «Голос України», «Просвіта» та ін.). Здебіль-
шого в цих публікаціях ішлося про освітянські та культурологічні проблеми, 
порушувалися питання відродження українського народознавства. Він зав-
жди перебуває на бистрині часу, гостро відчуває потребу в реформуванні 
освіти, в створенні підручників і навчальних посібників нового покоління 
для вищої школи в Україні.

Варто нагадати ту обставину, що стаття В. Кузьменка «Століття, увічнене 
літературою» (Голос України. – 1996. – 14 лютого) започаткувала висунення 
авторського колективу на чолі з В. Дончиком на здобуття Державної премії 
України ім. Т. Г. Шевченка за підручник «Історія української літератури. 
ХХ століття».

Непересічна роль Володимира Кузьменка як заступника головного ре-
дактора журналу «Літературний Чернігів» у становленні й популяризації 
часопису, який прагне надрукувати «будь-кого, хто пише талановито і щиро, і 
хто ще не знайшов своєї дороги в літературі. На ниві українського слова всім 
вистачить місця» [4, 1]. Видавати журнал в умовах економічної скрути вияви-
лося нелегкою, але вкрай потрібною справою. З перших номерів «Літератур-
ного Чернігова» ось уже понад 20 років пан Володимир опікується журналом, 
уболіває за кожне число. Багато робить для покращення художнього рівня 
журналу, його іміджу. Виступає на його сторінках як літературний критик і 
публіцист. Статті Володимира Кузьменка з питань літератури, нариси про 
творчі особистості допомагають багатьом прилучитися до літератури, до 
духовних джерел Сіверського краю.

У 2017 році «літературознавцю, доктору філологічних наук, професору 
Володимиру Кузьменку (м. Київ) – за визначну наукову діяльність» було 
присуджено Міжнародну літературну премію імені Миколи Гоголя «Тріумф». 

Ювілей



18 Лiтературний Чернiгiв

Нинішнього року він став лауреатом Міжнародної літературно-мистецької 
премії імені Пантелеймона Куліша «за вагомі літературознавчі статті, опуб-
ліковані в журналі «Літературний Чернігів».

Висновки. Літературознавчий і журналістський ужинок професора 
В. Кузьменка досить вагомий. Це непересічне явище в галузях української 
епістолографії, підручникотворення для потреб вищої школи в Україні, а 
також журналістикознавства. Провідною темою літературознавчої діяль-
ності В. Кузьменка є історія зарубіжної літератури ХХ ст., а також історія 
української літератури ХХ – поч. ХХІ ст., неперервність розвитку якої, на 
думку дослідника, забезпечує національна ідея. Чимало журналістських 
матеріалів ученого стосуються мовної проблеми в Україні, відродження «за-
мулених криниць і духовних оазисів» нашого народу. Кузьменко-публіцист, 
як і Кузьменко-історик літератури, в усіх своїх публікаціях обстоює примат 
вітчизняної національної ідеї.

Оксана ГАРАЧКОВСЬКА,
доктор філологічних наук, професор
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b=“,ль ardemmhi

* * *
Серед жінок не бачив я людини,
Про це давно сказав Еклезіяст: 
Зась перед ними падать на коліна 
Й заради них залазить на Парнас

Отож, мужі, протріть закислі очі,
тверезо глянте на всесвітнє зло. 
Від Єви все гріховне і порочне 
На цій землі в людині проросло.

Та все ж таки одне в жінок від Бога –
Народжувать на білий світ дітей: 
А це сяга вінця всього святого –
Вклоняюсь жінці за оце святе.

«Я СЬОГОДНІ НА ЛАВІ ПІДСУДНИХ»
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* * *
Одначе й досі не збагну, 
Хто в Україні я сьогодні…
Чи на коні, чи на кону, 
Під ковпаком, чи на свободі

Це ж від яких звільнились пут?
Нас дядечки з-за океану  
Мов тих бичків на вбій пасуть, 
Й пасуть, скажу вам, непогано.

Та і сусідоньки-брати 
Погейкувать навчились вміло:
Зуміли ж кий приберегти 
Для діла, а, чи ж пак, для тіла.

А бидло, знай собі, реве,
То тим, то іншим заповзято…
Старе змінили на нове,
Чи навпаки – хотів би знати?!

* * *
Дива та й годі:
Вчора ще мело –
Сьогодні заяснілося плюсами,
Й лихій зимі по доброті – не в зло
Махають верби віттям, мов руками.

Синиці аж сміються із котів, 
Охлялих після бійок та амурів. 
Я теж, як в юні провесінь зустрів –
Та й закохавсь, напевне-таки здуру.

Бо вже мені до юних чарів зась, 
Роки камінням уляглись на плечі. 
Набридло зомбувати раз у раз 
Себе отим: мовляв, іще не вечір...
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Вже ж правді в очі глянути пора,
Не той вже гарт, хоч начебто й при силі.
Вечірня загоряється зоря...
А чи кого й коли вона зігріла?!

* * *
Не вітряна в мізках моїх погода, 
Всі роздуми мої попали в штиль, 
Тож, слава Вагу, випала нагода 
В душі нарешті втамувати біль.

Погикаю з банальних анекдотів, 
З сусіда, що в запої, посміюсь, 
Хоч сам буває випити не проти, 
Не боячись за голову свою...

Політику і всіх політиканів 
Пошлю далеко, щоб і не прийшли. 
В бездум'ї жити, справді, непогано –
Купляти і куплятись з-під поли...

Красиві ми, красива Україна, 
Весь білий світ аж мліє від краси:
По Інтернету я кайфую нині 
Без мислі, що і в мене вже не всі...

* * *
Заякоривсь чи сів на міль,
Одначе вже, вважай, без руху, 
Тож, як не дивно, звідусіль 
На поміч друзі тягнуть руки.

Мовляв, давай, один ривок –
Й знов будеш цілувати хвилю: 
Ще ж не старий (хоча й за крок), 
Хоч вже не зух, та ще при силі.
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Утішили мене, овва, 
На жаль, скінчились перегони, 
Хоч рано Лазаря співать –
Ще ж на плаву, ще не потонув.

* * *
На жаль, моє волання пустозвук...
Даруй мя, Боже, за таку відвертість,
На власнім древі обламали сук,
Та й древо те вже доляром підперте...

В литаври б'ють злодюга й наркоман, 
Розпустою смакує содомія, 
І гласом вопіющим до прочан 
Вже небеса затемнено німіють.

І де взялося стільки гнилизни, 
Під паханів наструганих дебілів, 
Що за столом у батька сатани 
Від крові ближніх, буцім, захмеліли,

Бо хрестяться, так мов ганяють мух, 
(Хизується блюзнірство у законі)... 
Чи й справді вогник праведства потух, 
А чи одсирів порох у патроні?!

* * *
Посиплю голову піском 
Чи попелом, яка різниця, 
Й поїду зі своїм Рябком 
Шукати Правду до столиці.

Її вдвох легше відшукать: 
Обнюхать, винюхать, де краще, 
Бо стільки різних там палат, 
І всі за Правду так неначе.
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Мін’юсти, ради, силові, 
президії і президенти... 
І всі гребуть, ще ж, бач, живі, 
То й правду вигребли дощенту.

Попробуйте, мовляв, знайти, 
Сміються з нас, із дурноверхих, 
Ні під хрестом, ні на хресті... 
Нема внизу, тим паче, зверху.

З Рябком роззявили роти, 
Вже більше бігати несила... 
І, справді, правду щоб знайти, 
У руки треба брати вила...

* * *
Впродовж кількох десятиліть 
Чи влади, чи нечиста сила 
Село взяли та й оскопили, 
Мовляв, безплідно протягніть 
Ще кілька там десятиліть... 
Не родить поле ні мізки – 
Духовні ж євнухи керманять: 
Дурних рабів шанують клани 
Із думкою, що на віки... 
Не родять в тих і в тих мізки... 
Отак і щезнем в нікуди, 
Як щезли сумнозвісні обри. 
Село мовчить, не кличе «пробі», 
Бо хто зважа на знак біди,–
Щезаєм нишком в нікуди.

* * *
Я сьогодні на лаві підсудних:
Сорок день як матусі нема, 
Студить грудень простужені груди, 
На душі, як надворі, – зима.
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Ось тримаю вже слово останнє, 
Запізніле моє каяття, 
Може, чимось матусю образив 
І уважним не був за життя.

Мо'й невдячним був інколи сином, 
Тож мене з піднебесся простіть, 
Знаю добре, що душею прилинеш 
Нас усіх тут поблагословить.

І хоч в іншій уже іпостасі, 
В іншім вимірі й світі живеш, 
Та і там ти в нас любляча мати, 
Материнство ж, як Всесвіт, – без меж.

* * *
Від прокислих думок оскома, 
А солодких, на жаль, нема, 
Запроторить би душу в кому 
І до судного дня тримать.

Поки буде в такому стані, 
Мені легше – не так болить: 
Обдивився – не все й погано, 
Захотілось по-людськи жить.

Дню прийдешньому порадіти, 
Залицятися до жінок 
(Хоча я, бач, в такому літі, 
Що до осені вже за крок).

І покривджених вже не бачу, 
Ані покидьків, ні злодюг, 
Засліпило мене неначе, 
А чи й справді нема наруг.

Благодать така, ніби, Божа, 
Пораюю на цій землі. 
Та боюсь на оману схожі 
Ці видіння на мирнім тлі.
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Знов, мов скальпелем хтось по грудях, 
Чи під серце, чи по душі... 
Судний день мій настав і судить –
Правду, Правду лише кажи.

* * *
Жирує нечисть на висотах,
УСЯ нікчемна наша знать,
Тож слів моїх штрафбат-піхоту
В атаку буду піднімать.

Хоч знаю більшість з них загине, 
Жартовну, власне, кров проллє, 
Та щось пробудить мо' в людині, 
Як ще ота людина є.

Бо двадцять років нас за бидло 
Тримають «невзначай свої» 
У самім розпалі корида –
Мигають шпаги чи киї.

Однак бики іще гасають, 
Кумач очима тупо рвуть... 
А в небі чорних грифів зграя –
Не забарилися... вже ж тут!

* * *
Як добре ні від кого не залежать.
Питаєте: хіба ж таке бува?! 
У дивоклоунаді, на манежі, 
Трапляються ще й не такі дива.

Там незалежно підставляють шию 
Для хомута, удавки чи ярма 
Й такі кульбіти витворять уміють,
Яких і в святцях, Господи, нема.
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Той незалежно тягне до Європи, 
Той ладен вплав кудись за океан, 
А той вже до Великої потопав: 
Хто в що гаразд, 
Лиш я, мов партизан,

У лісі причаївсь біля берези, 
припавши до землі (ще ж бо своя), 
А біля мене совість на протезі –
Покинута, забута, ні-чи-я...

* * *
Вчорнілий сад німує в самоті, 
Зотлілий дух витає вже незримо. 
Це ж в сірому обчовганім дранті 
Жнивує сиву слякоть передзим’я.

Які жнива, такий, бач, і врожай:
В душі печаль, непевність, сумовиття,
Нема тієї радості, на жаль,
Що так буяла в ошалілім літі.

Нема й не буде, як там не крути, 
Хіба шукать у внуках та у дітях?!.   
Німує сад, мов я у самоті, 
До нього йду навзаєм душу гріти.

* * *
Мені б на смітник всі печалі 
Та й загулять на всю губу. 
В цім світі дивних аномалій 
Забутися й про все забуть.

Забуть гаразди й негаразди,
Про те, чого нема й що є, 
І вже не згадувать ні разу 
Про ваше горе та й своє:
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Про те, що у країні дурнів 
Доводиться нам животіть, 
Де з нас сміються навіть кури 
Вже більше двох десятиліть:

Такий ландшафт, така землиця, 
Здається, Божа благодать, 
А нами править заздрість, ницість, 
Що й матір ладні вже продать.

Морочу голову: хто ж винен –
Що ми із вами отакі,
Що й досі вільні на колінах
Чужі збираєм срібняки; 

Чужі думки, чужі насмішки... 
І дух, і мова – все чуже... 
З небес дивується Всевишній:
Невже ж оце народ, невже?!

* * *
Ще зябко так, ще й струже хвища, 
Ще й ніс хова хтось в комірець, 
Та вже романсять по горищах 
Коти-злодюги, хай їм грець.

І день відчутно вже побільшав, 
І сонце зацвіло між хмар, 
Капіж весні римує віршик, 
Соромлячись, немов школяр.

І я, не юний вже за віком, 
Схотів зацілувать цю мить,
Й, розкривши навстіж двері й вікна, 
Назло чумній зимі ожить.

Назло життєвим негараздам, 
Всім владним глитаям назло, 
Щоб віянням весни наразі 
Всю гидь цю змило і змело.
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ДВАДЦЯТЬ СІМ

Я не люблю дощ навіть сильніше, ніж сніг. Ось парадокс: тоді, 
мабуть, випав сніг, чому ж я його тепер не люблю?
Гаразд, чого вже там… Краще подумаю, з чого почати.

 
Власне, про що тут міркувати –почну з того, що цього саду – його на-

зивають парком, але якщо ви побудете в ньому з моє, вам стане зрозуміло, 
що він – сад, – так ось, цього саду немає більше ніде. Такі, можливо, є, 
хоча звідки їм узятися? – а цей – тільки в моєму місті.

Не пам’ятаю, як я опинився в саду, що став моїм. Мабуть, тоді йшов 
сніг, а більше я про це майже нічого не знаю. Господиня – назву її так, 
тому що вона була господинею,– господиня саду взяла мене за руку, 
привела сюди й залишила. Її тут немає, але, виявилося, її голос – чутний 
краще, ніж голоси тих, хто є і кого тут – дуже багато. Голоси, що дзижчать, 
адже мій сад – фруктовий, хоча це відомо далеко не всім.

У моєму саду кожне фруктове дерево відкидає її тінь. Точніше: дерева, 
такі ж розсіяні, як світло, що щедро поливає їх, залишають на землі свої 
тіні – її тінь.
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Тут ростуть яблуні, наливні яблука падають недалеко від своїх яблунь, 
а повз них проходять усі, кому не лінь,– важливих справ незрівнянно 
більше, ніж незліченних яблук, що валяються під яблунями. Саме ва-
ляються, а не просто лежать.

–Нам би не спало й на думку розбивати цей сад і вирощувати яблуні, 
– дзижчать перехожі. – Самі ростуть – розрослися тут.

Яблуні дійсно ростуть, гублячи яблука і листя та відкидаючи тінь. 
І вишні теж – темно-червоні, що відливають лакованою чорнотою, без 
жодної червоточини або навіть червоточинки.

Люди, що поспіхом проходять повз яблуні та вишні,– куди вони по-
спішають? – сердито дивляться на дерева, іноді буцають яблука, немов 
м’ячики, наступають на вишні, які бризкають червоним соком.

– Таких ягід насправді немає, скільки б вони не росли, – з дзижчанням 
кажуть перехожі. – Те, що вони є, не доказ їхнього існування.

Вона підбадьорливо посміхнулася – я це відчував. Я так давно в цьому 
моєму саду, що її підбадьорлива посмішка стала мені не просто звичною, 
а необхідною – немов вишнево-яблучне повітря.

 Як час.
 З деяких пір я тільки те й роблю, що чекаю; а час минає, відлітає, 

тупцює на місці – й зникає. Тож треба припинити вже це очікування, 
тоді він сповільнить крок, точніше – політ. Але взагалі не чекати – не 
виходить, тому, попри все, я не припиняю чекати...

Як я сюди потрапив? Не знаю, хоча мені відомо – коли. Втім, невідо-
мо і це, адже пролетіло стільки часу!

Якби мене не було тут раніше, то не було б і зараз, – але ж я є й, отже, 
був.Чого не було, того немає, а чого немає, того не було. Є тільки те, що 
було, і лише те, що було – є.

Я чимчикував алеями та алейками мого саду, намагаючись заговорити 
з перехожими, спочатку усно, потім письмово. Вони не слухали і з дея-
ких пір навіть не відмахувалися, а я з наполегливістю, гідною кращого 
застосування, продовжував заважати їм квапитися.

Блукав, записуючи те, що ніхто ніколи не слухав, і питав себе:
– Звідки прилітає час? І куди летить?
Утім, навіщо ставити – собі чи співрозмовникові, який поспішає,–

запитання, що здаються риторичними? Для мене відповіді немає, і в 
цьому принадність запитання для мене; для співрозмовника відповідь 
очевидна, і в цьому – принадність відповіді для нього, тож навіщо йому 
підтримувати бесіду?

Мене ніколи не приваблювали відповіді співрозмовників, навіть тих, 
що мовчазно поспішали, і завжди дратували їхні відповіді. У мене на все 
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готове запитання, у них – відповідь. Ось чому в мене немає співрозмов-
ників і ось чому я не знаю, як мені їх назвати, якби вони були.

Якщо людина – не співрозмовник, то хто ж вона? А з іншого боку, 
коли я прагну однобічності, навіщо їй ставати кимось? Адже цих людей 
у моєму саду все одно немає, хоч ось вони – поспішають.

Утім, якщо їх немає, то десь же вони є, інакше як вони потрапили в 
мій сад? Чому, цілеспрямовано поспішаючи, відкидають яблука – зов-
сім не так, як яблуні відкидають тінь? Чому перетворюють вишні в 
червоно-чорні крапки?

Я посміхнувся, майже махнувши рукою: навіщо запам’ятовувати те, 
що ніхто не слухатиме, і записувати те, що ніхто не читатиме?

– Твої записи не для перехожих, – сказала вона нечутно. – Вони не 
розуміють – та й навіщо їм розуміти? – мови вишневої м’якоті і яблуч-
ного повітря. Слова, до блиску вимиті часом, що відлітає, ніколи не 
перетворяться в тимчасові.

У моєму саду не було нікого, крім мене, а отже, мені було не самотньо.
Тому що – крім нас, звичайно.
Чим більше в саду було яблук і вишень, тим енергійніше, з нематері-

альним вогнем в очах, неминучі відвідувачі парку, що поспішають яко-
мога швидше перетнути його, очищали паркові алеї від яблук і вишень. 
Вони робили свою справу з матеріалізованою духовністю, і я зрозумів, 
чому вони не звертають увагу на мої слова: страждаючи на підвищену 
духовність, вони вимагають аналогічних страждань від тих, хто не страж-
дає… Мені ці страждання невідомі, тому мої запитання ніколи не мали 
для них сенсу, так само, як їхні відповіді – для мене.

Вони натхненно поспішали: у них були справи, важливіші за, зда-
валося б, риторичні запитання, не кажучи вже про запитання непри-
пустимі,– з огляду на риторичність відповідей. Та й чи може бути щось 
простішим і природнішим за те, що є більш важливим?

Вони швендяли, а я ніколи не залишав мій парк, адже поїхати – не 
означає залишити.

Був незбагненно ранній ранок. Мій годинник не помиляється, він же 
не пісочний, що залежить від погоди, і не електронний, що цокає тільки 
завдяки батарейці. Мій покладається лише на час – а чи можна обійтися 
без часу? Це ж вам не пісок і не якась там батарейка.

Того неймовірно раннього ранку на пляжі не було нікого, крім моря, 
яке ніколи не спить, та його мінливого сонця, що навіть іще не зволило 
піднятися. До берега одна за одною підпливали маленькі хвильки. Біля 
берега кожна увінчувалася крихітним гребінцем,таким маленьким – 
спробуй причепурися ним.
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Я розстелив на тапчані рушник, що встиг висохнути за коротку, немов 
дефіс, ніч, ліг і відкрив нещодавно розпочату книгу. Ось іще парадокс: 
коли читаєш – думаєш, що ніколи не забудеш, але ось чимчикую алеєю 
мого саду і не пам’ятаю навіть, про що вона, та книга.

Невже мої – теж забуваються? Але ж вони роблять усе можливе, 
щоб не забутися...

–Не приділяй уваги думкам тих, хто не має для тебе значення, – по-
радила вона.

Я кивнув і підняв чергове яблуко.
Мій парк був, здавалося б, нескінченним, хоч і закінчувався зоопар-

ком; і я, нарешті, зрозумів, куди так натхненно поспішають ті численні, 
у кого каблуки – наче три крапки, а черевики – в яблучних крапочках.

Я не раз бував у зоопарку і найбільше простоював не біля загонів сло-
нів або страусів, не перед акваріумами з крокодилами, різнокольоровими 
рибками чи зеленими жабами, не біля басейну з білими ведмедями, а 
поруч із клітками, в яких жили макаки. Ну, не так, щоб зовсім уже поруч, 
тобто не так, аби від макак – хвостом подати…

Утім, скільки там тієї клітки? І коли, взагалі, макака звертала увагу 
на ґрати?

Вивчаючи макак, не дуже, проте, до них придивляючись, щоб мене 
самого не потягнуло в клітку, я зрозумів: «макакість» не визначається 
кольором жодного з місць тіла і не визначає його, місця, колір. Мака-
кість – це риса характеру, точніше – характер сам по собі. Особливий 
вид духовності. Та й узагалі, жити в зоопарку непросто; і удостоюється 
цього далеко не кожен, а лише той, хто пильно стежить за мешканцем 
клітки, загороди чи акваріума ззовні, і так само уважно до нього при-
слухається. Саме тому, чим довше дивишся на верблюда, тим сильніше 
кортить пробратися крізь вушко голки,– або принаймні плюнути на 
того, хто знаходиться по той бік вольєра.

 Книга закрилася сама собою, я навіть не встиг уставити закладку. 
Закладка потрібна книзі не менше, ніж її автору – блокнот і ручка: без 
них – забудеш написане, без неї – прочитане.

Уставши з тапчана, я побачив декого з тих, хто поспішає в зоопарк. 
Вони були в зеленому, і це заважало мені миттєво впізнати їх, тому що 
робило трохи схожими на тих, у зоопарку. Плюхаючись у моє море, 
немов у свій акваріум, вони перетворювали його на жаб’яче болото. 
Жаби несумісні з морем, і якщо їм тісно – а їм тісно!– в акваріумі, вони 
покривають зеленою болотяною ряскою будь-яку водойму, аби вона не 
дратувала їх кольором морської хвилі.

Я подивився на небо – його не було. Сонце давно зійшло, ось тільки 
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навколо простиралося не небо, а те, що залишилося від нього – безбарв-
ний простір-простирадло.

– Усього лише жаби – а небо відібрали, – розгублено подумав я. Мені 
й раніше доводилося губитися, але небо залишалося, й повернутися в 
сад не становило жодних проблем.

Вона посміхнулася мені, намагаючись підбадьорити:
– Зате море залишилося морем, нехай і стало схожим на жаб’яче 

болітце.
–Воно перестало відбиватися в небі, – похитав я головою і підняв з 

тапчана книгу, що не встигла позеленіти, – а отже, морем бути перестало...
Я повернувся в мій сад, де повітря хрумтить свіжим яблуком. Ви 

думали, що хрумтіти й хрустіти вміє тільки сніг? Прислухайтеся і при-
дивіться: у снігу виходить зовсім не хрустіння, а безпорадне скрипіння. 
Хрустіти вміє тільки повітря, що пахне вишнями і просочене яблуками.

Як давно я тут не був, хоча буваю щодня. Та, власне, і не йшов нікуди. 
Просто іноді йду, залишившись. Або – залишаюся, йдучи. Як, по-вашому, 
точніше?

Одного разу я пішов і довго залишався в іншому саду. Пам’ятаю, 
ніч була кольору пломбіру,   і такого ж нічного кольору – статуї навколо 
широких алей. Я сидів на одній із численних нічних лавок, такій же 
пломбірній, і складав вірші, хоча вони відмовлялися складатися, – блок-
нот був цілком придатним, та й ручка теж начебто нічого, але, напевно, 
вони не підходили одне до одного, тому, ймовірно, і вірші не виходили.

Той сад відгородився від свого міста високими чорно-жовтими ґра-
тами. Потім, набагато пізніше,– навіть страшнувато подумати, наскіль-
ки,– я склав розповідь про місто з тисячею назв. У мого міста – назва 
одна, а отже, вона існує; а якщо назв безліч і вони тільки й роблять, що 
змінюють одна одну, то значить, місто це – безіменне. На якийсь час це 
безіменне місто теж стало моїм, я відчував це, сидячи на лавці й роз-
дивляючись теплі статуї кольору морозива.

Раптом почулося гарчання. Цей сад, я думав, не закінчується зо-
опарком, на відміну від мого, яблучного й вишневого. Я озирався на 
всі боки, підвівся, щоб ліпше роздивитися, але нікого не побачив, – не 
вдавалося розгледіти. Ревіння наростало, затоплювало пломбірну тишу, 
піднімалося до безмісячного неба й падало назад.

І раптом, дійсно раптом, я збагнув: то ж гарчать статуї, всі водночас, 
намагаючись перекричати одна одну! Я придивився до них: на постамен-
ти, непомітно коли і як, видерлися ведмеді – полярні, північні, біло-сірі. 
Вони зайняли сад, що так і не став моїм, і місто, що моїм стати не встигло 
й просто залишилося безіменним, не захотівши, щоб я дав йому ім’я.
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Я встиг схопити блокнота, ручку і втік – через усе ще чорно-жовті 
ворота. А ведмеді, схожі на жаб, гарчали далі, робили сад схожим на 
жаб’яче болітце…

Ми сіли на диван, він був зеленим, але не по-жаб’ячому, а просто – 
зеленим. Я взяв її за руку, вона посміхнулася й погладила мене по голові.

– Вони перетворили моє море на болото, – зітхнув я, – а моє без-
іменне місто – на ведмежий вольєр. Невже ж я читатиму їм мої книги?

Запитання було риторичним, однак мені все одно стало соромно – за 
запитання і за себе.

–Відібрати можна лише те, чому належиш сам, – заперечила вона. 
– Тому їм лише здається, що вони в тебе все це відібрали. Все твоє за-
лишилося з тобою, адже ти залишився з усім, що належить тобі.

– Думаєш, мені є чим пишатися? – перепитав я.
– Гордість – це ерзац любові. Я вважаю за краще любити, а не пиша-

тися. І ти, прошу тебе, люби.
Ще рано переходило в уже пізно.
Вона намастила мені хрусткого повітря на свіжу булку і провела до 

дверей у мій сад. Хотілося б сподіватися, що на всьому білому світі стане 
так само ясно, як було в нашому домі. І ще хотілося б сподіватися, що мій 
– наш – сад не закінчується зоопарком. Що наш сад – не закінчується!

Я пішов до нашого саду, де хрумтять яблука і чорніють вишні, й кожне 
фруктове дерево відкидає її тінь. А вона зникла, кивнувши на прощання…

Скоро закрапає дощ. Я люблю його навіть сильніше, ніж не люблю 
сніг. Ось парадокс: тоді ж, мабуть, ішов сніг. Чому ж я не люблю його 
тепер?

27 грудня щороку,
Харків – Монреаль
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* * *
Ніколи! Нікому!
Коли хочеш спати, 
Думки лізуть знову.
Не можеш забути,
Що брата по крові
То б’ють, то вбивають…
І нівечать душу.
А неньки ридають:
«Я вслід за ним рушу!»
Кому ми що винні?
Ми! Вільнії люди!
Пани, наче свині,
Що вийшли із бруду.

Лілія Голуб – жителька  Ко-
рюківки. Народилася 23 травня 
1987  р. в Білоруському місті Жло-
бин. Мати – білоруска, тато – 
українець. Усе своє свідоме жит-
тя прожила в Україні. По закін-
ченні у  2005 році Новояриловиць-
кої ЗОШ І -ІІІ ступенів навчалася в Чернігівському національному 
технологічному університеті, де здобула освіту економіста.

Вільний час присвячує дітям та поезії.
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Кусають копійку, 
Щоб більший шматочок.
Ховають у скриньку
Для сина і дочок.
В крові вже по груди!
А, бач! Усе мало!
І що то вже буде?
Куди теє сало?
Нам скільки терпіти?
Терпимо одвіку!
Вам нас не скорити!
Ми нація дика!
– Коли хочеш спати?
– Вже, ніби, ніколи…
– Кому що казати?
– Вже, майже, нікому…

ПСЕВДОПАТРІОТ

– Що є Україна для тебе?
Що значить ця назва? Скажи!
Пшениці поля? Синє небо?
Хоч жестами щось покажи.
Твоя голова, мов козацька,
Поголена і довгий чуб
Звисає на вухо й ти хвацько
Накручуєш вуса до губ.
Ти є патріот, – так вважаєш.
Багато говориш про це.
А як вишиванку вдягаєш,
Аж світиться твоє лице.
На фоні калини є селфі.
Із прапором фото в інстє.
Та й Схід твою душу бентежить.
І коменти строчиш про все:
Що вся Україна – це ненька,
Душу віддати не гріх.
Що всі українці, мов жменька,– 
Ворогу довго до них.
Все… що іще тут казати?
Ясно, немов білий день.
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Що з «патріота» узяти,
Як в голові дінь-дзелень…
Гарне, красиве, яскраве
Національне вбрання.
Зачіска, стан величавий
І про події знання.
Маєш такий файний вигляд?
Все! Патріот! Без розмов!
Інші беруть з тебе приклад.
Всі, як один… всі на стілє, немов.

ТЕПЛО МАЛИХ ДОЛОНЬОК

Я щастя відчуваю. Так завжди
Було і буде. У це вірю я.
А ще у те я віру маю,
Що чорним дням не буде вороття.
Щоб кожен день на повні груди дихати.
Не задихатись. Дихати, як слід.
І чути вухами оте жадане «Тихо»
Й лиш від роботи витирати піт.
В моїй руці мала долонька,– 
Найголовніший скарб життя.
Синочка ручки чи то доньки – 
Реальний сенс мого буття.
Я відчуваю радість, бачу сонце.
У мене є усе, щоб жить.
Відчуй і ти тепло в долоньці.
Тобі спасибі за щасливу мить.

ОДВІЧНІ ПИТАННЯ

Я відповідь не маю на питання:
Чому все так? Хто винен? В чому суть
Того чи іншого? І з кого «вибить» зізнання?
І де береться нелюдська звіряча лють?
Що називати саме тим життям?
Для кого серце ваше у вогні?
Навіщо матінка-земля горить сміттям?
І чому шкіра, замість плаття, на мені…
Чому всі голі й босі? Чому плачуть?
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Як уві сні не бачити кошмари?
І чи для когось все оце щось значить?
А, може, заслуговують на Божу кару?
Я не скажу, не відповім, стену плечима.
І, може, стану вам на когось схожий.
Та лише Страшний Суд перед очима.
Я в цьому світі лише перехожий.

 ДУРЕНЬ

– Ти знаєш навіщо йде дощ?
Ти думаєш просто, що діти
Йому обіцяли борщ, 
Якщо буде добре лити?
А я тобі розповім,
Навіщо ці краплі з неба.
Чому так лунає грім,
Що й жах поселяє в тебе.
Ти кожного ранку встаєш,
П’єш каву й бігом на роботу.
А ніч, наче в себе ж крадеш,
Бо спиш і забув про турботи.
А можна було б стільки встигти
За ті шість чи вісім годин.
Ти завжди готовий побігти,
Обходячи радощі днин.
Крап! Крап! Парасоля відкрита.
На ноги стікає вода…
І ти помічаєш, що літо…
Ти, майже, усе розпродав.
Гур! Гур! Очі в небо підводиш.
– Кого це я так розгнівив?
І вже по калюжі ти ходиш,
Не бачачи, як і вступив.
Блим! Блим! – Ну, нічого собі! Ого!
Може, в землю десь вдарило… Хтозна…
Он в минулому році того… так було десь отам… бозна…
І думки обриває. Забув! Що в тебе було мало часу.
Але дещо ти вчасно збагнув,– 
Час безмежний! Ти зняв сіру маску!
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По калюжах! Бігом по калюжах!
Бризки радості, тепла вода…
Ти згадав із дитинства всіх друзів.
Пам’ять блиснула, мов золота.
По щокам тихо ллються струмки,
Парасоля закрита давно.
А у хмарах, немов хто дірки,
Затуляє товстим полотном.
– Як добре! О, небо! Спасибі!
Я, наче, той хлопчик малий…
Яке ти все-таки синє!
Який я зробився дурний…
– Крап! Крап! Ось для чого ці краплі!
Щоб ти перестав слідкувать
Годинні, хвилинні і стрілки секундні.
Вмій час, хоч на трохи, спинять.
Крап-крап… гур-гур…

 МРІЇ!

О! Вільне сонце! О! Небесні зорі!
О! Вітер, що здіймає бурю в морі.
Пекельна блискавка! І грім могутній!
Ви десь отам, мені з вами не бути.
Але так хочеться відчути себе вами!
Пронестись вітром та понад степами,
Щоб аромат всіх трав, ураз, вдихнути.
Немов в зелене море глибоко пірнути.
Потім залити в себе силу Перуна.
Так гримнути, щоб аж пішла луна!
Навести жах, примусити тремтіти.
А потім різко сонцем пожаліти.
Його теплом ласкавим і приємним…
Тоді б мені, враз, стати темним…
– І знову страшно? – Ні ж бо! Он зоря!
– Одна? –Та ні. Вже п’ять, вже вісім…
Ось іще зоря! І тихо, і спокійно… я лечу!
На білих крилах в свої мрії мчу.
Там я творю невідану красу
І вірю: все в реальність пронесу!
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ДО ПІСНІ

Заполони, заворожи,
Чого не знаю – розкажи,
Моя ти пісне солов’їна,
Для мене ти одна єдина,
Кому відкрию свою душу.
Хоч знаю – плакати мене ти змусиш,
Але ці сльози – мед душі,
Що переплавить прозу на вірші,
Про чисте, дороге і часом грішне.
В тобі, о пісне, сенс буття
І джерело життя правічне.

Раїса Миколаївна Борщ – заслу-
жена артистка України, лауреат 
обласної премії ім. Григорія Верьовки, 
викладач-методист Чернігівського 
музичного коледжу ім. Левка Ре-
вуцького, художній керівник капели 
бандуристів ім. Остапа Вересая Чер-
нігівського обласного філармонійного 
центру фестивалів та концертних 
програм.
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КОХАННЯ...

Яка то магія в цім слові:
Все суще на землі і все живе –
Все у полоні у любові.
Кохання – це життя у вічному душі польоті
Від вірності до самозабуття
І до зупинки на високій ноті.
Будьте коханими в житті 
І будьте здатними кохати.
Кохання — це великий дар Богів,
Його в закоханих не відібрати.

КВІТИ — ОЧІ ЯНГОЛЯТ 

Вже найперший пролісок
Подає свій голосок.
Пробива холодну кригу
Ніжним пагоном в відлигу.
Поверта до сонця личко
Квітка ніжна, невеличка.
Весна швидко наступає,
Вже й черемха розквітає,
Квітом запашним рясніє,
Молоком духмяним віє!
– Гей! Прохожий, зупинись!
І від щастя посміхнись.
Дочекавсь і ти весну, 
Ясну, ніжну, манівну.
Пахощі бузкові всюди
Ллються в душу, б’ють у груди.
Квітами весна нас пестить,
Хоче нам усім довести,
Що життя навкруг вирує, 
Нас милує і чарує.
Зупиняй на квітах очі,
Бо земля так наша хоче.
Квіти — очі янголят.
Хай у всіх все буде в лад!
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КРИТИКА НЕ СВАРКА 

Кажуть у народі — 
Критика не сварка.
Тут буде доречна 
Маленька ремарка:
Варто пам’ятати тим, хто критикує,
Часом так буває — міри їм бракує.
Бо критикувати зроблену вже справу
Це не плуга перти, 
Це просто забава.
Будьмо толерантні в критиці другого,
Не викличем осуд на себе самого.

БАНДУРІ 

Грай, бандуро, в моїх руках,
Вони міцно тебе тримають, 
І на струнах твоїх голосних
Рвуться в небо, до сонця злітають.
А злетівши у небо, мов птах,
Досхочу надивитись на світ цей прекрасний,
Я спущусь до землі на бандурній струні,
І вона зазвучить, і заграє
Про красу, яку видно лише з вишини,
Вільний вітер повсюди гуляє,
Де так близько до Бога,
Дорога і ти, 
І улюблену пісню душа заспіває.
Грай, бандуро, в моїх руках,
Вони міцно тебе тримають.
Срібні струни твої голосні
Дотик пальців моїх пам’ятають.



42 Лiтературний Чернiгiв

НЕ МАРНУЙМО ЛІТА

Не марнуймо літа, бережімо літа,
Наших днів на землі це пора золота.
Скільки літ у гаю нам зозуля вкує,
Стільки шансів на щастя життя нам дає.
А щаслива буває людина лиш та,
Що зуміла наповнити змістом літа.
Кожен день, що складає наш прожитий рік,
Може стати останнім і завершити днів земних лік.
Щоб в душі не дзвеніла в цей день пустота,
Не марнуймо літа, бережімо літа!

90-Й ЮВІЛЕЙ (батькові)

90-сто дивних літ батько дивиться на світ.
Стільки ж вікоповних літ дивиться на батька світ.
Батько в повний зріст підвівсь, їхні погляди зійшлись.
Дуже пильний погляд цей:
– Де я бачив це лице?
Світ схвильовано питає і в дитинство заглядає:
– Очі ті ж, та в них на дні біль і жаль — це дань війні.
Ось відбились у очах рани, шрами і печаль.
Пролетить не мало років, в тих очах шкільні уроки,
Сум недоспаних ночей не зітреться з тих очей.
І любов несміла й щира у куточку причаїлась.
Та любов серед біди все ж дала свої плоди.
Дітей, внуків, правнучат теж вмістив в своїх очах.
Батько погляд не відвів, правда в нім, життям довів.
Дев’яностий ювілей вже стоїть біля дверей.

ЛАСТІВКА

Ластівка щебече під моїм вікном,
Розтинає небо пташиним крилом.
Висота і сонце ластівку п’янить,
В нестримнім польоті птаха кожну мить.
Розкажи, пташино, як то воно є,
Коли вітер рвучко тобі в груди б’є?



43Поезія

Коли стрімко й легко мчиш у височінь,
Наздогнать не може тебе власна тінь?
Поцілунки сонця, небесну блакить
Зустрічаєш радо, а чи мимохіть?
Як ти визначаєш свою висоту?
Як долаєш відстань, вершину круту?
Ластівка в польоті повела крилом,
Щось защебетала й зникла за вікном.

ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ 

Не примиренний світ примирення чекає,
На землю ангел звістку сповіщає.
Христос Воскрес! –
Лунає із небес.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Угомоніться невгамовні, порозумійтесь різномовні,
Бо є у всіх нас спільний інтерес:
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Натомлені нарешті відпочиньте,
Зневірені відчуйте й зрозумійте,
Що в кожного в житті по силі хрест:
Хростос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Голодні й спраглі наситіться,
Хто заблукав, до світла поверніться,
Як музика лунає до небес:
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

ПЕРВАЧОК

Чепурненький первачок
ніс до школи рюкзачок.
До шкільного, до двора
Рівна стежечка вела.
Гордий юний первачок!
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В нього новий рюкзачок,
А у тому рюкзаці
В нього нові олівці,
Нові зошити й книжки,
Буде вчитись залюбки.
Сонце світить, мружить око,
Первачок іде з підскоком.
Весело в душі лоскоче,
Посміхається охоче,
В вухах пісенька дзвенить,
Буде в школі вже за мить.
Він герой, скажу я вам,
В школу йде сьогодні сам!

БАТУРИН І КРУТИ 

І заграли бандури, як спалили Батурин.
Не змогли більш мовчати, бо хотілось кричати,
Стільки горя і сліз цар московський приніс.
Зруйнували всі мури і спалили Батурин
Разом з дітьми й людьми, що стояли грудьми.
Не за чуже, за своє!
Бог нам пам’ять дає, щоб не сміли забути
Ні Батурин, ні Крути.
Наші близькі сусіди, ніде нам вас подіти,
Пам’ятайте і знайте — всепрощення святе,
Та здригнулось і те, як відкрилось в могилах
Материнськеє тіло, що дитя притиска до грудей.
Тож, бандури, заграйте! 
Ще і ще нагадайте тим, хто ладен забути
І Батурин, і Крути, 
Й тих невинних людей,
І старих і дітей, 
І фантомний той біль,
Що кричить звідусіль
Будьте здатні почути.
Якщо ж ні — всепрощенню не бути!
Хай щоночі вам сниться
І Батурин, і Крути!
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БЕЗСОННИЦЯ

Знов прийшла безсонниця.
Що за безсоромниця?!
Топче постіль і диван,
Закрутила з сном роман.
Я чекаю і не сплю,
Повернути сон молю.
В голові вже шум і гул,
А мій сон «пішов в загул».
Я терпіння наберусь,
Навіть не поворухнусь.
Сон коханку прожене,
Пожаліє він мене.
Ранок вже біля вікон.
О, який солодкий сон!

ПЕРШІ ПРОЯВИ ВЕСНИ 

Перші прояви весни вже голублять наші сни.
Кожен крок весни вже з ночі підмічають з ранку очі:
Вчора тут ще сніг білів — весну вчув і весь умлів.
А з землі, де був сніжок, виглядає моріжок.
Пожовтів увесь з лиця, а вже тягнеться до сонця.
Лід піднявся на Десні, підкоряється весні.
Ліс схвильовано шумить, чує весни кожну мить.
Де взялась у горобця веселенька пісня ця?
В них з синичкою дует, весняний буде концерт.
Хоч холодний вітерець — вірний він весни гонець.
Пахощі весни не хитрі відчуваються в повітрі.
Сонця теплі промінці пестять квітів пагінці.
Прокидайсь і ти від сну, не проспи свою весну!

ПОКИНУТЕ СЕЛО 

Покинуте село... 
Як таке статися могло?
Це мальовниче, затишне село,
Що годівницею багато літ було,
Осиротіло, опустіло, бур’яном поросло.
Колись біляві, чепурні хатки
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Перекосилися, згорбатіли,
Немов заморені тяжким трудом тітки,
Що вправно тут колись біля господи працювали,
Дітей і внуків доглядали,
Своїм добром весь Божий світ благословляли.
Ще не зрівнялися з землею їх могили,
І сумно у вечірній час понад селом
Самотня птаха квилить.
А одинокий журавель
Біля такої чистої колись криниці
Журливо голову схилив,
А навкруги одні вікон пусті зіниці...
Ще залітає часом на весні невтомний соловей
І щедро розлива свої пісні,
Немов би хоче повернуть сюди людей.
Ніколи і ніде не вчився він надуманих людських ідей,
А все ж він патріот цього забутого села,
Тут вили гнізда його предки,
Тут його вотчина була.
Надія помира остання,
Чека покинуте село людей
щодня, щоночі, з вечора до рання...

ГІРКОТА ПАМ’ЯТІ (Корюківська трагедія)

І розірвав повітря передсмертний крик...
Корюківка палала...
Диявольська машина спрацювала:
У мальовничому селі, 
Що на святій Чернігівській землі,
Цинічно, звірськи бунтувала 
Не звана і не прошена фашистськая навала.
Цей біль і жах живе і досі в українців у очах,
А спалений в вогні
Корюківців невинний прах 
Вже розлетівся і по селах, і містах,
Осів з ковтком повітря у серцях
Й тривожить нашу пам’ять гіркотою,
Бо не буває смерть невинного чужою.
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ОСТАННІЙ ДЕНЬ ЦИЛІ КАЦНЕЛЬСОН 
 
Уранішнє сонце вже не тільки освітило, але й трохи зігріло Поділ. З 

кожною хвилиною оживало буденне життя цього унікального району 
Києва. Саме тут, поруч з помпезними радянськими назвами вулиць, не 
зрозуміло як збереглися такі як Спаська, Межигірська, Хорива, Почай-
нинська, Іллінська. На відміну від вулиць Індустріальної, Електриків, 
Корабельників, де вже давно вирувало промислове життя, в цих архаїч-
них кварталах населення жило за своїм хронометром і не поспішало про-
синатися. Може тому, що архітектура минулих століть законсервувала 
старі традиції та уклад життя, творячи атмосферу застиглого минулого. 
А, може, ще чомусь?

У 1916 році в «Літературному Чернігові» вже дру-
кувалися новели В. Фриза з серії історії  неповторного 
Подолу. В цьому числі журналу автор пропонує ще одну 
новелу з цієї серії, що була написана в 1979 році.
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У цих дуже давніх двоповерхових будинках з внутрішнім двориком, 
до якого можна було потрапити тільки через єдиний вхід-тунель, та су-
цільним балконом, який забезпечував доступ до квартир другого поверху, 
жило своїм унікальним життям корінне населення Подолу. В одному з 
таких будинків життя в цей ранній час теж ще не почалося. Вікна, які 
виходили у внутрішній двір, ще спали, заплющені фіранками, наче очі. 
Деякі з них були покриті більмом мутних поліетиленових плівок, ма-
буть, для того, щоб у приміщення не потрапляв аромат каналізаційної 
ями та туалетів, які розмістилися на першому поверсі. До водогінного 
крана в центрі двору, з якого на чавунну решітку каналізаційної клоаки 
цівкою текла вода, наче черга до мавзолею, тягнулися коти. В цю яму 
жителі будинку зливали харчові відходи і не рідко вміст нічних горшків. 
Саме біля решітки збиралася зграя котів. Вони ліниво наче з відразою 
обнюхували залишки їжі, що за розмірами не пройшла через решітку. Ці 
ситі створіння різної масті столувалися на щедрих смітниках і помийних 
ямах славної П’ятнадцятої лікарні та Вищого морського політичного 
училища. Приходили вони в цей двір не за харчами, а за покликом серця, 
керовані генетичною пам’яттю. Бо саме тут, на цих дивних балконах, 
що якимось дивом трималися на стінах, їхні матусі народили їх і саме 
тут, біля цього крана, продуктами місцевого молокозаводу їх виплекала 
добра жінка з квартири, вхід до якої ховався під сходами. Звідси вони 
пішли на вільний хліб у світ котячого самостійного життя, та не забували 
свою годувальницю. 

А світ цей називався Подолом.
Ця назва у людей асоціювалася не тільки як нижня частина міста, а ще 

як частина жіночого одягу, що була символом зваби, любові, плодючості 
та безмежної таємничості.

У подолі носили, виношували, а інколи й приносили. Під подолом 
ховалася та найзагадковіша частина жіночого тіла, яка дарувала людям 
щастя любові, незбагненне задоволення і була здатна привести у світ 
нове життя. 

Коти, на відміну від людей, пам’ятають добро і тому щиро любили 
жінку, яка врятувала їм життя. Вони мовчки очікували, коли їхня году-
вальниця і найстарша жінка Подолу – Циля Кацнельсон, вийде у двір, 
щоб як колись пригостити молоком. Скільки років було цій жінці, не знав 
ніхто, бо в часи війни її документи залишилися в одязі, який примусили 
зняти в Бабиному яру. Поранена серед убитих прийшла до тями вночі 
й тільки перед світанком доповзла до старенької хати на краю Сирця. 
Добрі люди сховали її і не дали вмерти від ран і голоду. Про свій вік вона 
ніколи, нікому не говорила. А тому що ніколи офіційно не працювала і 
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не мала через це пенсію – установи, яка б могла розсекретити її вік, не 
було. На запитання в реєстратурі поліклініки про її дату народження  
тихо відповіла. 

– Нє помню дочечка, но моя невіносімая жізнь такі точно знаю, шо 
началась в октябрє семнадцатого. Так і записали в амбулаторній картці 
її день народження 7-е жовтня 1917 року. Хтось називав її тітка Циля, а 
хтось бабуся Циля. Але насправді, навіть найстаршому жителю будинку, 
де вона мешкала, за кількістю прожитих років була щонайменше праба-
бусею. Циля Кацнельсон жила з того, що щодня в будь-яку погоду, але 
в теплу пору року, сиділа під аркою входу до свого будинку навпроти 
Ощадбанку. Вона не просто сиділа, а мала свій багаторічний і спадковий 
бізнес, який перейшов до неї ще від її бабці Фані Кацнельсон, а та, на-
певно, перша на вулиці Хорива почала продавати соняшникове насіння. 
Бабця Циля всім розповідала, що має домовленість із Ощадбанком про 
те, що вона не бере у людей гроші на збереження, а Ощадбанк у свою 
чергу не продає на її вулиці соняшникове насіння. Останні роки все 
частіше бачили, що, сидячи на стільці, вона спить. Вік брав своє. 

Але повернімося у наш двір. Наче з помаху магічної палички мертве 
царство, що розмістилося в будинку бабці Цилі, раптово ожило.

Це з потужним грюкотом, підсиленим акустикою двору – колодязя, 
двері кімнати на першому поверсі відчинилися, і на вулицю вийшла не-
молода жінка вражаючих габаритів. Це і була Циля Кацнельсон. Вона 
тримала в одній руці розкладні столик і стільчик, у другій півлітрову 
пляшку з молоком, а з шиї на шлейці звисав чималий мішечок з насін-
ням. Управним дотиком огрядних сідниць двері зайняли своє попереднє 
положення, але ще з більшим гуркотом ніж відчинилися. Коли до цього 
гуркоту долучилися голоси котів, які побачили свою годувальницю, ця 
какофонія перевищила рівень терпіння численної зграї голубів. З білого, 
суцільно покритого послідом даху панічно кинулися в небесний простір 
«птахи миру». Та це була тільки прелюдія до опери. Голосом, більше 
схожим на скреготіння гільйотини, яка ріже метал на подільському 
кораблебудівному заводі, пустоту двору розірвало потужне.

– Грі-го-рію, вставай, уже сєм.
А далі ще голосніше.
 – Гріша, тєбя такі вигонять із інстітута культури. Шо ти спіш? Ти 

уже вторую нєдєлю нє брал в зуби саксофон. Гершик, запомні, шо сєй-
час скажет тєбє тьотя твоєго дєдушкі. Такі єсли ти меня не послушаєш, 
будєш как твой отєц, до конца своєй жізні лабать в подольскіх кабаках, 
пока нє сопйошся.

Та Григорій не подавав ознак життя, зате відкрилися двері на друго-
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му поверсі, і на балкон в короткому напівпрозорому халаті вискочила 
пишна панянка.

– Мадам Кацнельсон, я вас умоляю. Ви орьотє как охвачений пла-
мєнєм параход «Росія» во врємя войни. Із-за вас в 71-м году у мєня 
роділся больной ребьонок, а сегодня в моєй постєлі от інсульта такі 
может умєрєть хороший человєк. 

Бабуся Циля не затрималася з відповіддю. 
– Ой, Розочка, я тєбя умоляю, нє дєлай мнє нєрви. Шо я імєю до 

твоєго ребьонка. Єсли би ти нє єзділа с Хаімом на води в Трускавєц, а 
нашла сєбє женіха в Биковнє ілі Троєщінє, ти імєла би вєрного мужа і 
здоровиє дєти. А Хаім, на мінуточку, такі твой двоюрідний брат. І воб-
ше, на Подолє всє євреї родствєннікі, ето знаєт даже КГБ. Дорогая моя, 
імєнно от етого і рождаются больниє дєті, как твой, шо імєл болєзнь, 
как та улица в Амєрікє, гдє жівйот моя правнучка. Кажется Даун стріт. 

– Шайсен, – крикнула Розочка і з грюкотом закрила за собою двері.
У цей момент фіранки на вікнах почали одна за одною відкриватися, 

а в дверях заскреготали замки. 
Завантажена засобами для проведення приватної торгівлі, бабця 

Циля, наче нічого не сталося, качиною ходою пошкандибала на своє 
робоче місце, під арку навпроти Ощадбанку. 

У цей час двері квартири пишної Рози відкрилися, і на поміст балкона, 
оглядаючись навколо, обережно ступив чоловік. Мав незаперечні озна-
ками представника, чомусь ненависної радянській владі, гнилої інтелі-
генції. Був у костюмі і при краватці, в руках тримав місткий шкіряний 
портфель, а на його голові впевнено сидів фетровий капелюх. Утягнувши 
голову в грудну клітку та піднявши комір, він у такий спосіб пробував 
зберегти моральне обличчя будівника комунізму. Впевнений, що ніхто 
його зараз не бачить, швидкими кроками подолав балкон і сходи. Коли 
опинився на кам’яному помості двору, відчув безпеку, випрямився і з 
піднятою головою впевнено пірнув в тунель, що був єдиним виходом 
із двору. 

Циля Кацнельсон, після того як напоїла котів молоком, наче глиба 
сиділа на стільці під аркою, перекривши вихід з тунелю надто широко 
розведеними ногами. Виглядав її пост надійніше ніж польська митниця 
в Гребенному навпроти нашої Рави Руської. Саме втрата обережності, за 
версіями радянських письменників, була головною причиною викриття 
наших розвідників. Гість Рози не був розвідником, тому не дивно, що 
теж утратив обережність. Зате бабця Циля була напоготові. Вона наче 
павук, що наснував павутиння в найвужчому місці, заблокувала вихід 
і кожного, хто пробував зайти чи вийти з двору або проходив вулицею, 
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вміло схиляла до вступу з нею в торговельно-економічні відносини. 
Для відвідувачів Розочки у неї був розроблений особливо вишуканий 
і надійний сценарій. 

 – Ой, мужчинка, шалом. А ви знаєте, что за Версальской конвєнцієй, 
каждий, кто побивал у нашем домє, для продлєнія удовольствия, поку-
паєт самиє вкусниє на Подолє сємєчкі. Постоянним клієнтам Розочкі 
у меня скідка. Ой, а я кажется вас знаю, молодой человєк.

Ця остання фраза в ста відсотках випадків паралізувала жертву, і 
вона погоджувалася на все, що пропонує бабця Циля. В цьому випадку 
спротиву теж не було.

Чоловік, витираючи піт із чола, вже відійшов метрів із десять від про-
пускного пункту баби Цилі, а вона все продовжувала водити над мішком 
з насінням двома рубльовими десятками, які тільки що експропріювала. 
При цьому як заклинання промовляла українською мовою слова, що 
перейняла від подільських перекупок.

 – Добрий почин іде від мужчин. Щоб так дальше везло і плодилось 
бабло.

А в цей час у дворі вже кипіло буденне життя. Розочка Мортхалєвич 
стояла на балконі й солодко затягувалася імпортною цигаркою. Моло-
диця з восьмої квартири захоплено дивилася на неї і тихо, щоб ніхто не 
почув, казала.

– Ой, Розочка, как я вам завідую. Каждий раз новий мужчина, єто 
так романтічно. А я от своєго Зями уже шестой год слишу, что не в сексє 
щастьє. Скажіте, пожалуйста, а в чом такі женскоє счастьє? А єщо єслі 
нє секрет, кто бил у вас севодня? Мне как би показалось, что ето бил 
діректор дієтіческой столовкі внізу Андреєвского узвоза.

Роза томно потягнулася і, розтягуючи кожне слово, нехотя відповіла.
– Ой Сонєчка, мєлко ви плаваєте. Бєрітє глубже. Єто бил врач, моя 

дорогая.
– Шо в самом дєлє доктор, – не могла заспокоїтися Соня. 
– Сонєчка, шо ви такоє говорітє, доктор ето наш Романовскій. А у 

мєня бил просто врач. Ви мєня спрашиваєтє, в чом счастьє? Єто єслі 
ви ночью нє подвиваєтє как волк от одіночества в холодной постєли. 
Счастьє ето імєть мужа, даже єслі он считаєт, что не в сексє счастьє. 
Когда, дорогая, ви імєєтє мужа, то єво как би нє чувствуєтє. Єто как 
воздух, Сонєчка.

Саме в цей момент з дверей, на яких виблискувала табличка: «Доктор 
медицини, ортопед Романовський Б. А.», вийшов, одягнутий у джин-
совий костюм, франт з сигарою в зубах і дипломатом з крокодилячої 
шкіри в лівій руці. Ця табличка з’явилася, коли завідуючий кафедрою 
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ортопедії, відомий у Києві професор Левенець запропонував Романов-
ському писати кандидатську дисертацію. Правда далі виготовлення 
таблички справа не пішла. За гульнею Борис Аркадійович не мав часу 
не тільки на дисертацію. Почувши слова Рози, володар привабливої 
таблички підняв чорні окуляри, поглянув на неї і, не виймаючи сигари, 
через зуби похвалив:

– Я винуждєн отмєтить, Розочка, что ви растьотє в моіх глазах. Єсли 
конєчно я вас правільно услишал. І кто по спеціальності бил вашей 
жертвой?

Розочка задумалася, а потім невпевнено відповіла.
– Навєрно, анестезіолог. Потому что я нічєво не почувствовала. 
– Ай, Розочка, ваши чувства возбуждают только деньгі. Правда нє 

могу понять, от чево ви так ритмічно покріківалі в благословенний час 
ісполнєнія гімна Совєтского союза. Нє дай бог у вас била почєчная ко-
ліка? Ілі полученоє вознаграждєніє прєвисіло ваші ожіданія? Я конечно 
нє допускаю мислі, что єто билі долари, іначе ви б крічалі до слєдующего 
гімна, что іграют утром. 

 – Ой, Боріс Аркадієвич, то, что я получаю за свой каторжний труд, 
меня уже давно не возбуждаєт. А крік, єто результат моіх студій в теа-
тральном інстітутє Карпенка-Карого. Два года учьоби, скажу вам, єто нє 
тюлі-люлі. Поєтому я нє контролірую сєбя, когда вхожу в роль.

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

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

Коли підійшов до бабці Цилі, як пароль на воротах військової части-
ни, продекламував свій щоденний монолог.

 – Мадам Кацнельсон, кушать семічки очень вредно, но я не раскрою 
ету тайну жителям Подола, разумєєтся, єсли ви меня випуститє із єтого 
замка, шо очень похож на Ля-Рошель в Боскайском залівє. Зі словами: – 
Боря, я тєбя так люблю. Может, потому, что ти такой умний? А может, за 
то, что ти іногда биваєш добрим, – хитро примруживши очі і не зводячи 
широко розведених ніг, жваво крутнулася на стільці, щоб пропустити 
Романовського.

Ступивши на бруківку древньої вулиці, він глибоко вдихнув свіже 
повітря, поправив зачіску та повчальним тоном попередив старійшину 
Подолу.

– Мадам Кацнельсон, как врач, винуждєн вас очєрєдной раз 
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предупрєдить,что осли ви будєтє держать так широко ноги, у вас может 
випасть пєчєнь.

Не чекаючи відповіді, ескулап покрокував у напрямку п’ятнадцятої 
лікарні. Мав гарний настрій. Ішов і думав.

– Чудова тема для хохми. Кину їй між ноги печінку, оце буде сміху. 
П’ятнадцята лікарня і навіть весь Поділ про це довго будуть говорити. 
Чим я не Райкін або Жванецький, – гордо подумав. З такими думками 
дійшов до травматологічного відділення п’ятнадцятої лікарні, де працю-
вав. А за обідом поділився своїми намірами з колегами. Публіка рего-
тала вже від самої ідеї. Неперевершений розповідач анекдотів Мойсей 
Стретович продовжував реготати, коли вже всі замовкли. 

– Романовський, душка, з цього вийде такий класний анекдот. Ось 
послухай. Початок буде, як ти розповів.

– Вона спала, ти кудись ішов і підкинув їй печінку, а коли повернувся, 
твоя бабця Циля плаче, бо випала печінка. Ти її заспокоюєш, що нічого 
страшного не сталося, більше не розводьте ноги і все буде добре. А вона 
тобі у відповідь.

 – Ага, а ти знаєш, що мені коштувало її назад запхати. Лікарську 
кімнату розірвав неймовірний регіт. Тільки завідуючий відділенням 
помахав незадоволено головою і сказав.

 – Борю, це дурна ідея, гріх сміятися над старою людиною. Я цю 
бабусю знаю, кажуть, що вона була в Бабиному яру і чудом вижила. А 
ще, скажу тобі, що мене до сих пір мучить совість за того старого єврея, 
біля якого ти кукурікав, а потім відправив у психушку. 

Романовський зірвався з місця.
 – Льоню, ти мєня попросіл і я спасал чєсть твоєго мундіра, а сєйчас 

ти меня упрєкаєш. Так не чесно. Знай, что под суд ідут убійца і заказчік. 
Я смотрю, что ти мєня, єврея, скоро в антісємітізмє обвініш. 

– А написати анонімку, що доцент у порогах і дверях своєї Волги ховає 
золото, я теж тебе просив, – запитав завідувач відділенням і, грюкнувши 
дверима, вийшов.

Компанія почала реготати вже з Бориного жарту над доцентом ка-
федри. Знали, що його «Волгу» в КДБ розібрали на деталі, шукаючи 
золото. Працівники відділення недолюблювали кафедралів за те, що ті 
їх повчали та вказували на помилки в роботі. За відсутності начальства 
компанія розкоркувала пляшку закарпатського коньяку, яку привіз як 
подяку дисертант з Мукачевого, і прозвучав тост.

– За Романовського і Стретовича, веселих і дотепних людей, без яких 
ця сіра буденність доведе нас до інфаркту або інсульту. Ви, хлопці, ство-
рили неперевершений анекдот, який будуть переповідати десятиліттями, 
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а ви ввійдете в історію Подолу як талановиті гумористи. А корчити з себе 
гуманіста сьогодні модно, та безперспективно. Світ, на жаль, жорстокий 
і його може врятувати тільки сміх. 

Була п’ятниця, день короткий, і вже о третій Романовський пішов 
з відділення. Мучили сумніви, але все-таки купив на ринку печінку. 
«Якщо передумаю, то піджарю на вечерю», – заспокоїв себе і пішов 
додому. Під аркою як завжди у звичній позі сиділа бабця Циля і спала. 
Така поза забезпечувала їй стійкість на стільці, а ще створювала місце 
для її досить великого живота. Не витримав спокуси, а, може, коньяк 
завадив мудро вчинити. Тихенько, аби не розбудити, поклав на землю 
між ногами невелику долю печінки і пішов.

Уже вечеряли з дружиною, коли в двері подзвонили. На порозі стояла 
Соня. Була перелякана, а руки тремтіли.

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

Подзвонив і відразу побіг до квартири на першому поверсі. Тільки 
зайшов у маленьку душну кімнату, почув.

– Борєчка, я тєбя не послушала і у мєня такі випала печень. А я так 
напугалась, шо в мєня сільно заболєло сєрдце.

Стояв, а з очей великими краплями котилися сльози. Бабуся Циля 
холодною рукою торкнулася його руки і, наче жаліючи, сказала. 

– Я тєбя, Борєчка, всєгда любіла, ти врач і віжу такі добрий чєло-
вєк. Нє плач, мнє второй раз умірать нє страшно. Я прожила длінную 
і тяжолую жізнь. Дєвяносто єто больше, чем много і я уже устала жіть. 

Романовський покрився потом від думки, яка наче розривала його 
голову з середини.

 – Їй дев’яносто, а вона кожен день так важко заробляла собі на кусок 
хліба. Синагога, звичайно, щось допомагала. А я?

 Я тільки раз, повертаючись із ресторану, дав їй сто рублів і то тільки 
тому, що був дуже п’яний.

Швидка після кардіограми констатувала обширний інфаркт міокарда. 
Ін’єкції вже були не здатні підтримати старе і виснажене серце. Хотів 
попросити прощення, але боявся, що сусіди здогадаються, хто винний 
у смерті бабці Цилі.

А вона стала блідою як стіна. Раптом захотіла щось сказати, та змогла 
тільки прошепотіти: – Боря, і закрила очі. Її дихання повільно зупини-
лося, а на лиці застигла добра посмішка.

Уночі швидка забрала лікаря Романовського в інфарктне відділення 
інституту Шалімова.

1979 рік, Київ, Поділ
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Народився в 1972 році в селищі 
Кроми Орловської області. Закінчив 
Орловський державний педінститут. 
20 років пропрацював в Кромській 
середній школі учителем іноземної 
мови (з 1994 по 2014). Вірші почав 
писати з шістнадцяти  років. Ав-
тор кількох книг, у тому числі «З 
думою про Росію»(1998 р.), «Со-
нячний зайчик»(2007 р.), «Військові 
версти» (2013 р.) і «Кривава пам’ять» (2015 р., Чикаго, США.) Звільнений з 
роботи в серпні 2014 року на вимогу російської прокуратури після публікації 
в Інтернеті вірша «Українським патріотам», де він різко засудив анексію 
Криму і розв’язану путінською Росією війну на південному сході України.

У 2015 році був засуджений кримінальним судом за вірші на підтримку 
територіальної цілісності й суверенітету України за статтею 282 УК РФ  
«екстремізм», отримав довічну заборону на професію. 

Нині над ним проходить суд за вірш «На незалежність України». Є фігу-
рантом уже 4-х кримінальних справ (загальне їхнє формулювання – підрив 
основ конституційного ладу Російської Федерації).

РОСІЇ – ІЗ НЕЛЮБОВ’Ю

 И вот, Россия, «громкая держава», 
Ее сосцы губами теребя, 
Я высосал мучительное право 
Тебя любить и проклинать тебя. 
                                           Владислав Ходасевич

За твоє сумління нечисте,
За розтоптане «не убій» –
Ти, Росіє, мені не Вітчизна, –
Стільки крові вже на тобі.
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На «хохлів» ти ідеш з прокляттями,
Не звикать тобі на війні.
«Никогда мы не будем братьями», –
Чути гірко таке мені.
Захлинаєшся поминальними,
Бо тобі біда – благодать,
Кореші твої – кримінальники:
Убивати, вбивать, вбивать!
От і вся ідея «лугандина»,
От її в натурі стаття…
Та скоріше б ти здохла, гадино!
Ти не маєш прав на життя.
Мертвечина – твоя амброзія.
І звучить український прокльон:
Будь ти проклята, Новоросіє, –
Міжнародних убивць притон!
Ти для нас «сотворила» Гіркіна,
А в собі плекала раба…
Україні – слава навіки!
А Росії – навік ганьба!

РОСІЙСЬКИМ НАЙМАНЦЯМ В УКРАЇНІ

Вже по лікоть в крові ваші руки,
Вже від крові ви втратили глузд.
Ви за що там воюєте, суки?
За покійний Радянський Союз?
Чи позаздрили сумі субсидій,
Чи за славу імперії, чи
Захотілось  нещасних сусідів 
Розстріляти без всяких причин?
Кремль украв величезні масиви,
Й не питаючи – вас, молодих,
Він узяв за гарматне м’ясиво
В політичних розкладах своїх.
І сповна повертається зла вам,
Не для вас Перемоги вино.
Вам в секретних атаках безславних
Захлинутися кров’ю дано.
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Скинуть ваші останки в канави,
Не для вас генетичний тест.
На, отримуй від супердержави
Дерев’яний заслужений хрест!
Вас  чекають суди в Україні.
Розумію вашу рідню.
Та за вас, що гниють на чужині,
Ні сльозинки я не зроню.

                                  17 вересня 2014 року
УКРАЇНІ

«Это наша война». 
«Убивать, убивать, убивать. Больше разговоров никаких не 

должно быть. Как профессор я так считаю». 
Александр Дугин. 

«Фашистскую гадину надо давить в собственном гнезде! Надо 
вводить войска – защитить наших братьев и остановить банде-
ровцев-фашистов!» 

Сергей Миронов. 

«Нужно, чтобы россияне вошли на Украину. Я уже даже просчи-
тал, что эту задачу нужно поставить перед Псковской дивизией 
ВДВ. Эти парни заняли бы все ключевые позиции». 

«Я считаю, пришло время не только русские земли вернуть под 
русский флаг, что естественно, но и западные земли Украины». 

«Государства нет, надо чтобы был хозяин на любой земле: рус-
ские – на востоке, поляки – на западе и все остальное. А с Киевом 
судьбу будем решать позже». 

«Украины как независимого государства не будет». 
Владимир Жириновский. 

«Севастополь вернули. Киев надо вернуть». 
Сергей Доренко. 

«Мы не сможем, потеряв Донбасс, сохранить мир, так как сле-
дующая цель, которая декларируется, – Крым». 

Сергей Глазьев. 
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«Мы считаем, что время «Ч» давно наступило». 
«Мы призываем государственную власть России официально 

признать Донецкую и Луганскую народные республики, оказать 
всю возможную помощь их населению». 

Геннадий Зюганов. 

«Мы медленно запрягаем, но быстро едем – со скоростью 90 
километров в час, какую развивают русские бронетранспортёры. 

Протрите пенсне, господа, русские идут!». 
Александр Проханов.

Ось вони – «белы и пушисты» – 
Національний неліквід…
Народжені в Москві фашисти
На Київ рушили в похід.
Їх не геройство в битви кличе,
А ірраціональна злість.
Хіба у них людські обличчя?
Твій дух для них, як в горлі кість.
Ти незалежністю багата,
Тобі в майбутнє з нею йти.
І пільги від «Большого Брата»
Спокійно відхилила ти.
Вони ж готові знищить мову,
Таку ненависну Кремлю…
Але ти захистить готова 
Свободу, гідність, честь свою.
Так будь тверда, стійка, єдина,
Іди упевнено у бій.
Тримайся, рідна Україно!
Хай допоможе Бог тобі!
   20 листопада 2014 року, 
   Орловський обласний суд

На незалежність України
(полемічна відповідь Й. Бродському)

На адресу твою летять кулі, снаряди і мати 
(Не награлися, видно, кацапи в свої «ати-бати»).
Іч, захотіла свободи! – завила Москва. – От лайно!
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Твій Майдан для Кремля, наче  для циклопа більмо.
Правду казав колись Гоголь: оці розсвинячі рила
Русь захопили Святу із переду, з флангів і з тилу.
В місці на літеру «ж» засіли в глибоке очко.
Тут прописались навічно Шарікови і Ко.
До дзеркала підійти боїться немита  Раша.
Третій Рим, Кітеж-град і подібне – то просто лажа.
Так мріє, як і раніше в світі, мати всіх в рот.
Із похмелюги ригає: «Ми – богоносець-народ!»
Північна держава виглядає підлітком-відморозком,
Де квартирують смертники, засуджені всі на розстріл,
Є термояди та «Іскандери», і «калашів» будь здоров…
Їм дай топірець війни – ох, наламають дров!
«Ватник» клянеться палко в ненависті «укропу»
І на чім стоїть Штати кляне та Європу.
НАТО нехай готує більші й міцніші сіті – 
Ведмедю з Росії досить на сусідів борзіти.
У льодовім Бидлостані свіжих новин небагацько,
Сталіна там шанують знов, як рідного батька.
Встати у позу рака – іванушкам самий смак.
Видно, що без гарапника їм не прожити ніяк.
З тієї, що тебе мучила, Господь ще спитає строго.
В нетрі, в ліси, в болото їй полотном дорога.
А я на Захід молюся, і в моїх сльозах сія:
«Щастя тобі бажаю, Україно моя!»
                                                       
                                 9 лютого 2015 року
Росії

За всю українську загубу,
Брехню і кривавий загул,
Ніколи тобі не забуду,
Ніколи тобі не забув.
Тобі за сплановані битви,
За хтиве бажання атак
Не буде прощення й молитви
І нині, і прісно – ось так.
Недарма не любиш тверезість,
А п’яного ката ощур.
Глумливих садистських агресій
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Ніколи тобі не прощу.
Спіткаєш заслужену кару.
У пеклі – яку там сльозу! –
Я крикну: «Піддайте їй жару!»
І сам угольок піднесу.
                                  23 серпня 2015 року

Лист до українського народу

…Занозы не оставил Будапешт,
А Прага сердце мне не разорвала.
                                                      Владимир Высоцкий

На колени, твари, и просить прощения
у нескольких поколений украинцев.   Умолять о прощении!
                  Константин Боровой

Від України – серце не болить?
Донбас і Крим – а небо не трясеться?
Ось я не захворів ані на мить,
Дебальцеве не вибухнуло в серці!
Я підсвідомо виставив бар’єр
Імперському злочинному реєстру…
Я, сучий син, від сорому не вмер
І паспорт не спалив на знак протесту.
На Україну смертний град несе.
Збиткується моя країна-вбивець.
Бог скаже: «Вірші ти писав – і все?
Як дешево ти хочеш відкупитись!»
На Суд Страшний піду. Не відмолю,
Не поясню, за що убиті люди…
З Росією у пеклі я згорю – 
Мені тут теж прощення вже не буде.
                                         
   20 вересня 2016 року

Переклад українською мовою 
Олександра ГАДЗІНСЬКОГО 
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* * *
Людина дорослішає з ключами. 
Твої перші ключі — 
   це перша відповідальність. 
Перше серйозне завдання. 
Перші ознаки довіри. 
Тепер ти не безтурботний. 
Ти відповідальний. 
Хоча б за щось. 
Хоча б за зачинені двері. 
Хоча б за глухе клацання замка. 
Бережи цей звук. 
Це — фанфари твого входження у світ дорослих. 

Іван Баран — студент V курсу 
філологічного факультету На-
ціонального університету «Чер-
нігівський колегіум» імені Тараса 
Шевченка, автор восьми поетичних 
збірок. Нещодавно побачила світ 
нова збірка цього автора «Тату-
ювання паперу». Ця книга — не-
звичний погляд молодої людини на світ. Це роздуми про життя і про 
людину на планеті. Це алюзії й іронія, це цікава образність і звичайні 
речі в незвичайному ракурсі.

Член Національної спілки письменників України та Національної 
спілки журналістів України.
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……………………………………………………….
Ти стаєш старшим — 
  товщає оберемок ключів у кишені. 
Від дверей, 
  від машини, 
   від сейфу… 
Тоненькі смуги металу — 
  твої перепустки 
   на власну територію. 
Ти порпаєшся в сумках, кишенях, рюкзаках, 
вишукуючи потрібні.
Хвилюєшся за них, бережеш. 
Вони підкорюють тебе, 
  зростаються з тобою, 
   в’їдаються в серце, 
    мозок і печінку, 
наповнюють роти твоїх кишень
криваво-металевим присмаком із відтінком іржі. 
Ти любиш їх, 
бо ти з ними виріс. 
Твої ключі — 
твої старі друзі. 

……………………………………………………
І ти чекаєш, 
  коли життя 
   добіжить свого кінця. 
І тоді, 
обтяжений 
  непотрібним 
   залізом 
    своїх ключів,
зможеш видобути
з серця останній,
той, 
 який буде потрібний тобі 
    перед Брамою.
І ти простягнеш його 
У руки святому Петрові. 
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* * *
Інколи зринають у пам’яті, 
немов пригаслі світлини,
обличчя людей, 
які бачив раз. 
Які тобі ніхто. 
Які на секунду 
стають цілим світом. 
І далі ідуть ніким. 
……………………………………….. 
У неї були очі кольору абсенту 
і футболка «I love New York». 
Гарні очі. 
Дебільна футболка. 
Напевно, пройду повз. 
Я до Нью-Йорка байдужий.
..……………………………………….. 
Його очі були кольору віскі. 
Темного. 
Витриманого. 
Міцного, 
як його рукостискання. 
Глибокі очі. 
Чутливі. 
Бачив різне. 
Я не впевнений, 
але, здається, 
Він носить під сорочкою шрами. 
Чи то від гранати,
чи то від любові.
……………………………………………….. 
А в цієї очей нема. 
Точніше, є, 
але я не пам’ятаю, 
навіщо вони їй. 
Зате голос спокійний. 
І хода м’яка. 
І щомісяця нова машина. 
Але очей нема.
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…………………………………………………….
А ось очі з відблиском рому. 
Буйним. 
Веселим. 
Безглуздим. 
З нею добре всім. 
І мені було. 
Але згорить вона 
швидше за інших.
…………………………………………..
Буває, гортаєш 
відбитки чужих душ, 
убиваючи час. 
Власний метафізичний Фейсбук, 
Де замість аватарок — відблиски очей.
І молишся, щоб хтось сказав про тебе: 
«Цей непоганий. 
Видаляти його поки не буду».

* * *
Осінь — 
  пора перетворення на рибу. 
Я чищу зябра і плавники, 
Випливаю зі своєї 
камінної печери 
у товщу води, 
яка заповнює безмір. 
Жовті корали дерев 
Проводять мене 
безпечним шляхом 
Великого бар’єрного рифу. 
Більша риба зграєю 
пропливає повз. 
Тут її безліч: 
 риба-тойота, 
  риба-пежо, 
   риба-форд. 
Найбільше 
  типової для наших широт 
    риби-таврії. 
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з якої виходить чудова тарань. 
Рак-самітник замкнув 
будку газетного кіоску. 
Акула-ікарус 
  розганяє з дороги 
    менших риб. 
Вдалині наді мною проноситься 
летюча риба. 
Їй добре. 
Вона може випірнути 
на поверхню. 
Пробити сіру 
  паволоку хмар. 
А я поки тут. 
На дні Океану. 
Чекаю літа — 
  Великого 
   часу 
    еволюції, 
коли риби 
  вийдуть на сушу, 
зябра повиснуть 
  на гачку 
   в коридорі. 
А рак-самітник виповзе, 
   спокушений 
    першим сонцем.

* * *
Є час, коли ми пишемо найгірші вірші. 
Коли слова перших серйозних почуттів, 
як окріп, печуть гортань. 
Коли смак цигарки дорожчий 
за поцілунок матері. 
Коли черепна коробка стає 
   черепним багатогранником, 
сплюснутим від гормонних аперкотів. 
Коли реальність — пластилін із гострими каменями, 
який ліпиш під себе, 
а він ліпить лінії на твоїх долонях. 
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Коли замало всього — 
   років, 
    вражень, 
     кохання. 
Але ця дрібка досвіду 
під лінзою максималізму — 
Велика Китайська Стіна Самовпевненості. 
Коли шкіра на твоєму тілі 
Ще тільки грубіє 
І вчиться тримати удар, 
А поки свербить і пече
Від доторків 
  навколишніх, 
    околичних і 
      колишніх. 
Коли.... 
Коли 
 дуже 
  багато 
   «коли», 
тоді ми 
  пишемо найгірші вірші.
І черпаємо звідти 
Фундамент 
для найкращих.

* * *
Я заплутався 
власними ритмами, 
сам себе 
закрутив стежками, 
на яких сліди 
з’їдає голодний іній, 
на який температура тіла
не встигає випарувати
атмосферну вологу переживань. 
На яких мріється,
аби нерви 
повідмирали чи загрубіли
від солоного бризу вражень. 
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Де не можеш лягти 
біля шляху, 
у траву запустивши руки, 
бо мінлива дорога 
у місячному сяйві
з кожним поривом вітру
змінює напрямок: 
Північний Схід,
Південний Захід,
Східний Південь 
і Західна Північ.
І від круговерті напрямів
судомно пульсує в грудях 
знервований хробак сумніву. 
Але йти треба. 
Бо, може, одного разу, 
вітер виведе тебе 
до роздоріжжя. 
З великим 
 пощербленим 
  каменем. 
І потертими, 
  розмоченими дощем 
     словами.
Із безглуздим, 
  але таким бажаним змістом. 
Щось про долю, 
   кохання й 
     коня...

* * *
Наступає холодний фронт.
Група армій «Північ»
витискає з повітря
останні осередки опору
градусів тепла.
Випалює рудим напалмом 
дзоти зелені,
дезорієнтує сонце 
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димовою завісою хмар.
Давить штурмовим вітром 
оборону людських душ.
Фронт гуркоче далі.
За авангардом 
по випаленій морозом землі
прийдуть тилові частини.
Із ними в спілці
виступлять колаборанти 
наших сердець — 
депресивні настрої.
І разом вони встановлять
окупаційний режим
осінньої меланхолії.
Я озираюся на поле бою.
Я вижив.
Нас таких багато,
але ми у підпіллі. 
Тримаємо в серці 
віру на швидке 
прибуття підкріплення. 
І стискаємо в долонях 
гарячий чай. 
Наче коктейль Молотова.

* * *
Мій Чернігів
не вгруз у землю 
кілометрами 
колій метро, 
не в’ївся в небо 
чорними пасмами 
заводського диму. 
Він не приховує 
траву під асфальтом 
і не наносить 
залізобетонну маску 
на свої нордичні риси обличчя.
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* * *
У моєму Чернігові
по Десні 
не ходять пароплави. 
У ній живуть
велетенські риби, 
що підпирають собою
острівки на ріці. 
Над моїм Черніговом
не літають літаки, 
над ним ширяє
мудрий Семаргл, 
який вихоплює 
із натовпу грішників 
і співає праведникам
свої стародавні пісні. 
Він б’є крилами — 
і з куряви, 
яку він піднімає, 
постають нові стежки, 
він шматує кігтями простір, 
утворюючи 
новий візерунок вулиць. 
А ввечері 
небо заповнюють 
мільйони чорнокрилих птахів, 
затуляючи сонце
і приносячи 
жителям звістки 
з Півдня, 
  Заходу та 
    Сходу.
* * *
Вулицями мого Чернігова 
бродять монголи 
і питають у перехожих дорогу 
до П’ятницького монастиря — 
там у них призначена зустріч 
із місцевими монахами.
Монахи в той час 
гострять списи.
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* * *
У моєму Чернігові
часто буває Ісус. 
Він ходить 
від храму до храму 
і особисто вітається 
з усіма парафіянами,
коли має на те час. 
Монголи 
мовчки 
проводять його поглядом.
На цій північній землі
до них не приходять
їхні степові боги. 

* * *
Церкви в моєму Чернігові
ростуть самі. 
Ніхто не знає,
чому і як
вони з’являються,
просто час від часу
над кронами дерев
постають нові золоті бані.
У тих церквах
ніколи не буває порожньо.
Люди цінують
дари свого міста.

* * *
Мій Чернігів — 
оброслий непрохідним лісом,
який захищає його
від згубного впливу
навколишнього світу.
Коріння дерев
сплітається 
із корінням будинків,
утворюючи химерну карту,
яку, на жаль,
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так ніхто й не навчиться
читати.

* * *
У моєму Чернігові
немає некрасивих
чи дурних.
Коли такі народжуються,
їх відносять у ліс,
і вони несуть вічну варту
разом із лісовиками та 
вовкулаками
навколо нашого міста.
Вічного міста.

* * *
У моєму Чернігові
на Валу живуть козаки,
яких вигнала
із Січі Катерина.
Увечері вони сідають
великими компаніями,
варять куліш
у велетенських казанах,
які завбільшки із будинок,
і шумно співають
своїх пісень
на своїй
козацькій мові.

* * *
Стежки
в моєму Чернігові
одночасно
нікуди не ведуть
і можуть привести
всюди,
залежно від того,
куди ти зараз ідеш.
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* * *
Я навчився
ходити цими стежками.
Навчився
бачити те,
чого інші
не бачать.
Навчився жити
в цьому дивному
і прекрасному
вічному
місті,
незаплямованому МакДональдсом
і правилами дорожнього руху.
Я виходжу з дому
і прямую до небокраю,
відкривати нові химери
мого
Чернігова.
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 Юрій Олександрович Ананко 
народився 16 червня 1971 року в 
м. Бахмач Чернігівської області. 
Завдячуючи ДЦП та спробам його 
лікування, у ранньому віці трохи по-
їздив Україною – Київ, Одеса, Крим. 
Закінчив дев’ять класів, п’ять років 
навчаючись у Дунаєвецькій школі-ін-
тернаті на Хмельниччині та чотири роки в Цюрупинську (тепер Олешки) 
Херсонської області. З травня 1986 року мешкає в рідному місті.

У восьмому класі зрозумів, що література – це те єдине, чим може 
займатися. Перша велика публікація була в жовтні 1992 році в газеті 
«Гарт». Відтоді регулярно друкувався в літературних журналах.

Лауреат конкурсу видавництва «Смолоскип» 1996 року. Те саме видав-
ництво 2006 року видало книжку «Папороть у горщику».

Лауреат журналу «Березіль» 2008 року.
У 2017 році в Чернігові вийшла «Книга радости», а у видавництві «Дис-

курсус» вийшла книга Хуана Рамона Хіменеса «Платеро і я» у його пере-
кладі з іспанської мови.

З «КНИГИ РАДОСТИ»

(З листа до Надії Михайлівни Лепської, редактора бахмацької район-
ки, від 25 квітня 2005)

Зустрів учора глухоніме подружжя, про котре якось писав. І чомусь 
захотілося написане оприлюднити. Далі згадалося ще кілька таких 
«термінових» мініатюр, добірку яких і хочу запропонувати увазі читачів 
«Голосу Присеймів’я».  Проте чудово розумію, що пишу для самого себе 
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й нікому воно непотрібне. Хіба, може, для тих, про кого пишу. В усякім 
разі, хочеться думати, що хоча б для них. І тоді оце бажання друкуватися 
– то ніби фатальна неминучість у нездоланній мимовільній необхідності 
бодай отак – друком – дякувати їм, що поталанило зуміти-змогти по-
бачити-пережити-відчути з ними те, що й спонукало до писання – не-
вимовно прекрасних і ні з чим незрівнянних миттєвостей творчости.

(------)
Знекваплених, усміхнено примружених матусь, тримаючи за руку, 

трирічні, либонь, і підчуті на ім’я Ліза, Крістіна, Юля, Аліна, Надя, ще, 
мабуть, пам’ятаючи себе в колясочці, мого візка зовсім не помічають, 
а дивляться принишкло в очі, ніби і я щось маю виїздити (вони ж бо 
каталися недовго й ходять тепер ногами) й ось саме зараз почну роз-
лялечковуватись і спурхну, мов метелик.

(київська малеча)
Не слухається, набридає, «дістає», узявшися звідкись на батьківську 

голову, й нагримана, вилаяна, а то й ляпаса-копняка діставши, й гнівно 
волочена за руку, благально захлинається слізьми, благоговійно безпо-
радна, як і в Бахмачі.

(------)
Він повис у неї на плечі, ноги йому запліталися, волочилися, тож їй не 

треба було підлаштовуватися до напівдрімотного дріботіння доньчиних 
сандаликів, вона лиш ні на мить голубливо не змовкала, що додомку 
треба йти нозями, бо татко дуже стомлений і руці в мами зайняті…

А сонце вже вгорнулося рожевими перинками заобрію.  І, поверта-
ючись оце в День Незалежности з парку й нагадуючи флегматично-
самотню родину неквапних слимачків, зрештою, й вони дістануться 
свого сум’ятливого квартирантського спочинку.

(------)
І як же хлопчикові не плакати… – Нехай уже колінце й не болить, але 

ж на кожен схлип у мами стільки поцілунків, шепоту, долонь!

(------)
В останній своїй мандрівці дістався кіт танцмайданчика. Побитий, 

кістлявий і облізлий, волочив він тіло, обпираючись на передні вцілілі 
лапи. Часом утомлено кричав. Уже не від болю, здавалося, а – просячи 
смерти.
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(Романові)
Вона з’явилася в парку напередодні фільму за участю Мішель Пфай-

фер, і назавтра біленьку з довгою ріденькою шерстю собачку ми назвали 
на честь акторки. Досить було посвисту, як вона відразу – там, де його 
й почула, – переверталася на спину й, вимахуючи хвостом, вологооко 
дякувала за ласку.

(------)
Як мало тої радости в житті! А ми не втомлюємося прикрити одне 

одного… – І якось фраза, що в американських фільмах звучала неоднора-
зово, з вуст Пола Ньюмена видалася найжахливішою з-поміж будь-коли 
чутих. Обставини такі: упіймано злочинця, і поліцейський говорить до 
нього: «Ти в мене пожалкуєш, що на світ народився!»

Та років через три довелося почути куди страшніші слова. Чотири-
річна дівчинка плакала, не хотіла йти з парку. Й мама, тягнучи її, ви-
крикнула: «Як ти мені набридла!»

Але де ті ступені порівняння, щоб означити вчорашню ситуацію?!. 
Півторарічний хлопчик, сидячи в колясочці, зняв сандалик і кинув його 
додолу. Мама підвелася з лавки, ляснула синочка по руці, підняла взуття 
й наділа йому на ногу. Та хлопчик знову його скинув. А щойно молодиця 
підвелася, закричав: «Мамо, не бий!..»

(------)
Тієї вересневої неділі, нависло-хмарної та золотом беріз і жовтизною 

лип немов прозорої, ясної, шляхи наші перетиналися тричі. Рожеве, 
мов ніжний наливний персик, усміхнене личко під вилиняло-сірою, аж 
наче брудною, а колись, мабуть, іскристо-сніжною шапочкою видава-
лося ще більш зніяковілим, навзаєм і мене розгублюючи й соромлячи. 
Одинадцятирічна Інеса у вихідний каталась на велосипеді. Й відверто 
усвідомлювався катарсис, ніби хотіти плакати – хотілося.

(------)
За рожевою шапочкою чотирирічної Олі летіла довга павутинка 

бабиного літа, ніби перша нитка майбутньої фати.

(------)
Зі звичного під стіною піаніно, щойно прочинилися двері до Кашчи-

ної квартири, яскравилась усміхненими кольорами світлина дворічної 
Ксені. Часто залишувана в цьому домі на пригляд дівчинка – як же ж бо 
мило склала долоньки під підборіддям, рожевими пальчиками ледве до 
половини охоплюючи повні рум’янцем, ніби в хом’ячка зерном, щічки!
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(Світлані та Олексію Павлочевим)
Так уночі вітер шаленів у вікно, що від одного його завивання годі 

було нагріти місце й під трьома ковдрами. І хотілося згорнутися біля 
когось клубочком, а чи щоб хтось біля мене клубочком згорнувся. Од-
наче й тоді заснути було б, напевне, неможливо. І хіба, коли б захищене 
від світу нашою любов’ю тихо спало між нами наше маля, знаходили б 
ми собі затишок в оберіганні-леліянні його сну. 

(до незнайомки)
Чув, як ти мовила про мене своєму кавалеру: «Як мені його жаль…» 

Не буду писати про те, що не треба мене жаліти. Насправді ж бо жалість  
ДЛЯ ТОГО, ХТО  жаліє, – попри свою болісність, а можливо, й завдяки 
тому, – розкішне чи й навіть вишукане відчуття. Адже, напевне, можна 
перефразувати французького письменника Марселя Пруста й вислови-
тися так: ми жаліємо тих, хто, як ми інтуїтивно знаємо, пожаліє й нас… І 
як же нам з тобою гарно в нашім взаємнім співчутті! Але не соромся того 
й, будь ласка, не квап мене. Я – поїду, лише трішки помилуюся тобою. – 
Тобто хочу сказати, що я неймовірно щаслива людина. Уже хоча б тому, 
що зустрів тебе, таку вродливу й отак вразливу! І красунь таких у мене 
знаєш скільки! І стільки ж разів я й щасливий. А якщо до цього додати 
радість, яку дарують мені книги, музика чи оця можливість звертатися 
до тебе, то ще такого щасливого чоловіка, як я, либонь, треба пошукати.

(------)
Вони поверталися, картоплю посадивши, з городу під Тиницею. 

Дідусь, бабуся й онучка мотоциклом, а слідом, не відстаючи, віз на ве-
лосипеді дружину чоловік. – І дівчинка сміялася, вихлюпуючи сміх у 
травневе серпанково-рожеве надвечір’я, мов джерельце. Та мама її, котра 
з ріднею перемовляється словожестими кистями рук і про сяйливе, наче 
усмішка, наче струмінь сонця з-за хмари, обличчя котрої якось поду-
малося мені як про найщасливіше з-поміж тих, які я зустрічав, – того 
не тільки не чула, але й не бачила, бо семирічна її донька од вітру була 
накрита в колясці мотоцикла з головою… – Чи не тому й здалося мені 
тоді, що такого дзвінкого, радіснобризного, сонячного сміху мені раніше 
не доводилося чути?..



77Поезія

Літературний
×ÅÐÍIÃIÂПоезіяПоезія

Iг%! lhq“j

* * *
це не чари, а просто вітер,
не існує ніяких чар,
хоч, бувало, ходив по світу,
й те робив, що шукав примар.
це лиш тінь і потрібне світло,
бо без світла нема її,

Ігор Васильович Мисяк народив-
ся 16.06.93  в селі Дидятичі Мос-
тиського району Львівської області, 
в віці восьми років переїхав у село 
Биличі Старосамбірського району, 
де й закінчив школу. Любов до лі-
тератури проявилась у шкільні роки, писав і друкувався в районних 
газетах. Після закінчення школи поступив у Самбірський технікум 
економіки та інформатики, де навчався на відділенні комерційна 
діяльність. Закінчивши технікум, уступив на історичний факультет 
Дрогобицького педагогічного університету, який закінчив у 2017 році. 
З дитинства захоплюється футболом.

Був активним учасником Революції Гідності, під час січневих подій 
був затриманий у групі автомайданівців на Кріпосному провулку. З осені 
2014 до кінця літа 2015 проходив службу в полку «Азов», де взяв собі 
позивний «Поет», був санітаром на швидкій і бійцем-рятувальником.

Зараз проживає в Києві, входить у Всеукраїнську творчу спілку 
«Літературний форум».
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хоч, бувало, ходив по світу
й заходив у глухі краї.
ця дорога і є, і буде,
хоч не завжди є там, де звик.
геть на все уже здатні люди!
як підвішений в них язик.
і у слові, і в сотнях літер,
що возносять усе до хмар!
це не чари, а просто вітер.
не існує ніяких чар…

* * *
Суха трава...Сьогодні не було роси,
А вчора на заході червоніло небо,
Кажуть дощ буде, приглушить усі голоси,
А тут, як завжди, дощу невимовно треба.
І трави ще виростуть, вже після косовиці,
Поміж покосів діти, як пташки малі,
Декому земля тільки все життя сниться,
А хтось все життя працює на землі.
Живе лишень від жнив і знову до посівних,
Я бачив цих людей, я знаю їхню природу,
Можливо, я більше не буду одним із них,
Та з ними одного роду...
Їхнє життя пробігає поміж рядів,
Забираючи зір і не лишаючи більше нічого,
На розламі думок, невідомих світів 
Їм тут всім дуже близько до Бога.
А коли вони вмирають, лягають у полі жита,
І зерно не твердне, чекає ще дев’ять днів,
Вони знають, що варто, за що їх Отець спита,
А що їм буде, у них же нема гріхів.
І коли несуть тіло четверо на плечах,
Їм кидають вінки, неначе були обжинки,
У них є земля, знаряддя в своїх руках,
Вона усіх знає і всім надає спочинку.
У них інші очі, таких я не бачив ще,
У них грубі руки, як камінь, їх мозолі,
Сонце хоч гріє, не гріє або пече,
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У них все життя зав’язане на землі.
Просто суха трава, сьогодні не було роси,
Не було тепла і зовсім не було сили,
Кажуть, дощ буде, приглушить усі голоси,
А після дощу, кажуть, краще копати могили.

* * *
Літо лише нагадує митаря, 
Який не бере золотом, а забирає хист.
Самогубців хоронять за межами цвинтаря, 
А нас розселяють на околицях міст...
Сонце випалює трави, гріє каміння, 
Ним жонглують діти, воно випадає з рук,
Я довго не знав,  звідки у них терпіння
Стояти на місці, а потім бігти на звук.
Коли прийде осінь, розплетена, несамовита, 
Дощів нам принесе, вона їх любить сама...
Отоді я скажу, мені б зараз трішечки літа, 
Вона відповість – окрім бабиного, іншого нема.
Та іншого не треба, ми не перебираєм харчами, 
Вже звикли до всього, ніщо не дивує нас, 
Нам би все йти, поки небо ридає дощами, 
Обабіч нових і давно вже покинутих трас.
І можна залишатися безмежно хоробрим,
Плювавши на прогнози, на хист і везіння, 
Але повертатися туди, де було добре,
Це ж яке треба мати терпіння...
А любов сліпа, їй важко робити кроки, 
Вона швидше нашкодить, ніж зможе допомогти, 
Куди ми йдемо, під ноги кидаючи роки, 
Невже через те, що нам просто потрібно йти.
І обабіч доріг знову пісня лунає осіння, 
Доволі гірка, зі смаком червоних прилук, 
Де зараз діти, котрі жонглюють камінням, 
Яке постійно випадає з рук...
Куплю я свічок, лише почекаю титаря, 
Він прийде до мене, закінчивши акафіст, 
Самогубців хоронять за межами цвинтаря, 
А нас розселяють на околицях міст...
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* * *
Глянь на мене ще один лиш раз,
Раптом завтра щось буде трагічно,
Дико і нечувано, незвично,
Глянь на мене ще один лиш раз.
Бо коли мене забудуть люди,
Пам’ять постирає імена,
Ти ж у мене будеш лиш одна,
Як мене усі забудуть люди.
Як же не кричати про мінливе,
Що ще вчора падали сніги,
Не ковтай краплини слів, туги,
А нехай живуть, хай буде диво!
Скоро квіти всі зіб’ються в килим
Отакий зелений навкруги,
Прямо від дороги до ріки.
Як же не кричати про мінливе?
Все тече, а ми як береги,
Стільки часу все одно навпроти,
Стільки ще в очах твоїх турботи,
Мало так в очах твоїх нудьги.
Коли прийдуть дні, а потім ночі,
Хтось розведе вогнище подій,
Ти ж бо не спіши, сиди, помрій,
Хай тут відпочинуть твої очі.
Глянь на мене ще один лиш раз,
Раптом завтра щось буде трагічно,
Дико і нечувано, незвично,
Глянь на мене ще один лиш раз.

* * *
У мене наче й не було нічого, 
Того, що не видно, ніколи ніхто не вкраде, 
Завжди говорили, що закрита коротка дорога, 
Тому по ній і сьогодні ніхто не йде.
Говорили, що першим почуттям вистачить сили,
Вони пахнуть, як після дощу трава, 
Я пам’ятаю всіх, хто мене любили, 
Тільки їх, як таких, нема.
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Я пам’ятаю дитинство і сірі руїни,
Нас тоді не причесаних більше було, 
Мене ділять на чорну і білу частини,
А яка з них несе добро?
І садити дерева, будувати будинки,
Родити синів, дпускаючи їх у світ,
Він чекає на них,  рядки дописати сторінку,
Може, в них це вийде, як слід. 
Нас прагнули муштрувати строго, 
Щоб потім віддавати задарма, 
Казали – закрита коротка дорога,
Хоч замків там ніяких нема.

* * *
Чорний баский кінь риє копитом землю,
Мотає головою, відганяючи мух,
Йому треба бігти, чому він стоїть даремно,
Стояти це ж не його, його стихія – рух...
Трава вже пожовкла, вона  не має смаку,
Він жує так, наче це чужий рот,
Чорний баский кінь має вдачу легку,
Гордість має також, найважчу з усіх чеснот.
Скоро буде зима, серед дня уже темно,
Випаде комусь жереб, потім випаде сніг,
Йому вершника треба, чому він стоїть даремно,
Стояти це ж не його, його стихія – біг...
Ходить хлопець селом – дайте мені коня,
Я б його осідлав і помчався згори,
Ходить хлопець селом – дайте мені коня...
Він у полі стоїть, хочеш, то сам бери.
Ходить хлопець селом зранку нового дня,
Викрикає щосили, загляда у двори,
Ще раз кажу усім: дайте мені коня.
Що ти пристав до нас, бачиш, іди бери.
Чорний баский кінь риє копитом землю,
Мотає головою, відганяюи мух,
Чорний баский кінь, чому він стоїть даремно,
Стояти це ж не його, його стихія – рух...
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* * *
Осінь сортує сувої, тут шовкові, а там оксамити, 
На її телефоні сотні чужих дзвінків, 
Вона слізно просила, будь ласка, навчи мене жити, 
Я б навчив, якщо б сам жити вмів...
Головне не боятись, не втрачати віру, 
Віру в себе, в живих, віру в неживих, 
Пам’ятай, що навіть посланці миру  
Також вбивають своїх...
Як не можеш тримати, обов’язково не відпусти, 
І ніщо не напівповна або повна, або пуста,
Головне слухай, коли кажуть палити мости...
Я раз не дослухав і побіг палити міста...
Не переймайся нічим, розстеляй шовкові сувої,
Листям падай до ніг на пожовклу шовкову траву,
Я б навчив тебе жити, доки нас тільки двоє,
Сам не вміючи, якось на світі живу...
Головне ти зумій у собі зберегти 
Все те, що ночами  так солодко сниться,
Не жалій ніколи для спраглих води, 
Бо тоді пересохне криниця...
І не рви сторінки, якщо книжка проста, 
Може, там між рядків себе можна знайти,
Щоб не була як я – біг палити міста, 
А нам тільки казали палити мости...

* * *
Я не знаю того, що знаєш ти, 
Нам би бачити все, знову цвісти.
Ловити дощове мариво, чисте й рясне,
Рано і наче пізно думати про спиртне.
Рахувати лінії, розділяти поля, 
Призначити капітана до свого корабля, 
Дарувати тепло світу і цій весні, 
Нам би ще жити, поки всі кажуть ні.
Курити цигарки або кидати все, 
Вітер не всіх і не кожного піднесе, 
Він кидає до ніг пластик забутих мрій, 
Нам би впорядкувати з купочки по одній.
Писати листи почерком лікарів, 
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Мабуть, не треба жити біля чужих вогнів.
Всюди багато за і дуже мало про...
Нам би не рахувати більше чуже добро.
І коли сонце зникне сірістю на стіні,
Нам би співати пісню, поки всі кажуть ні, 
Як все було, я знаю, а тому і мовчу...
Нам би забути мариво, 
Рясну стіну дощу...

* * *
Щасти тобі, подорожній, коли ти йтимеш назад, 
Коли пісок під ногами змінить холодна крига, 
Ти несеш на спині ядра старих гармат 
і для тебе вони як крила.
Як ти вперше пішов, тебе проводжали ченці, 
Тобі кидали під ноги троянди і пелюстки лілій, 
Усім так легко чекати, коли хтось йде по землі,
Усім так щемко кохатися в твоїй силі.
Та як закінчиться день, усі розійдуться спати,
Затихнуть люди, замовкнуть всі мінарети, 
Якщо залишаться  на варті солдати, 
То їм байдуже, хто має  померти. 
Лови пітьму за рукав і годуй її хлібом, 
Вона єдиний твій друг на крайній із барикад, 
Я бачив, як ти пішов, котився по світу горіхом, 
Нехай щастить тобі, коли ти ітимеш назад...
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Народився я на Хмельниччині в селі малий Чернятин у 1937 році. Дещо 
не забулося з Другої світової війни. Врізалося в пам’ять, коли бомбили 
наше село, хоча мені йшов тільки четвертий рік. Бачив німців – і живих, 
і мертвих, їхні танки, машини, коли зупинилися у нашій вулиці. Посеред 
села у нас є ставок. З одного боку, були радянські війська, з іншого – німці. 
Кружляли літаки, бомбили, а ми з матерями і бабусями ховалися в льохах. 
Земля двигтіла, все тріщало.

У Київ приїхав у 1966 році. Працював на будівельному заводі, потім, з 
1976 року, – на сувенірній фабриці ливарником пластмас. Освіта у мене 
неповна середня. Закінчив 8 класів. Перший свій вірш написав у 2007 році. 
«Моя молитва за Україну». Я ходив на службу у Володимирський собор  
і в мене в голові появилися перші слова: «Творець небесний, Отче наш! //
Молюсь за нашу Україну, // за всіх нас праведних і грішних, // за нашу 
матінку єдину». Ці слова в мене трималися довго в голові, а десь через 
місяць спробував писати вірші. Відтоді написав їх багато, але й багато 
знищив – не припали до душі. Лишилося кілька десятків. Але з них  зробив 
більше двох тисяч ксерокопій і роздав людям.

Тепер пропоную редакції журналу «Літературний Чернігів» свої твори.
З повагою Микола ШЕМЧУК 

Від редакції
Шановний пане Миколо, Ваша любов до Бога, до України заслуговує 

великої поваги і підтримки. Тож публікуємо кілька віршів з Вашого доробку.

ЗЕМЛЕ МОЯ

Земле моя, доле, рідна моя Україно!
Ти нам із Божої ласки дана,
Цвітом калини заквітчана білим,
Матінко наша, ти в світі одна і єдина!

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
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Весни твої, мов у казці, намріяні:
У буйних садах, в білоцвіті вишневім,
У пишнім роздоллі гірських полонин
І ніжних ромашках гаїв черешневих.

Мов у снігопаді, каштани в містах
Піняться морем їх грона духмяні.
Щось неземне, неземна благодать,
Радує серце ця казка весняна.

Україно – нене моя!
Доле ти наша, ні з ким незрівняна.
У думах козацьких твоя давнина,
Гнів яничарів, їх грізна навала.

* * *
Літа відлітають, як птахи у вирій,
Назад не вертають, все плинуть і плинуть...
За тебе молюся, моя Україно!
За тебе в смиренні стаю на коліна.

Молюся за тебе, незламна Вкраїно!
За кров твою, нене, що ллється невинно,
За кров наших рідних – батька і сина.
За сльози дітей, що пролиті невинно.

До Бога я руки свої підіймаю,
Хай мир запанує від краю до краю!
Будь завжди щаслива, Вкраїно вродлива,
Заквітчана в квітах, у гронах калини.

Літа відлітають, як птахи у вирій,
Назад не вертають, все плинуть і плинуть...
На серці тривога, думки мої линуть,
За тебе молюся, моя Україно.
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НЕБЕСНІЙ СОТНІ

Горять лампадки дні і ночі,
І всюди квіти, квіти, квіти...
А люди йдуть і йдуть в скорботі.
Ідуть батьки, а з ними діти.
Ідуть, щоб мужності вклонитись,
І за розстріляних невинно
в смиренні Богу помолитись.
Майдан – то ваша перемога!
Майдан – це наша віра в Бога,
І ми Йому безмежно вдячні, 
Що допоміг в лиху годину
В вогненнім пеклі на майдані
Урятувати Україну.
Я перед Вами й перед Богом
Стаю в молитві на коліна:
Прийми їх душі, Мудрий Боже,
У Вічне Царство Твого Сина.

СКАЖИ МЕНІ ДОЛЕ

Скажи мені Доле, скажи мені Доле
Чому в Україну прийшло оце горе?
Чому їй так скрутно живеться,
Чому завжди воля так важко дається?
Чому у нас біда і на Півдні, і Сході?
Стріляє «брат» в спину «меншому» брату:
Така в них любов чи розплата?
Вже тьма покалічених, тисячі вбитих
І сотні невинних у ями зарито.
О, Доле, скажи мені Доле
Невже ми забуті, кого прогнівили?
А може, не так комусь догодили?
А може, попали в немилість до Бога,
Бо дуже важка в Україні дорога.
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РІКА ЖИТТЯ

Тече, біжить жива ріка –
Ріка життя, ріка-дорога.
Біжить вона до нас з небес
І повертає ввись до Бога.

Біжить у вічність та ріка,
Біжить вона по Божій Волі.
Вона дає нам майбуття,
Вона гаптує наші долі.

Біжить віками та ріка –
Ріка надії і любові.
Біжить вона у синь небес,
Туди, де світять дивні зорі.

МОЛИСЬ

Ми часто чуємо: чому
Бог не відвів від нас біду?
Злетів на землю буревій,
Немов розлючений той змій.
Земля ходила ходуном.
Тріщало, вило і гуло –
Все вітром в небо підняло.
І є тут відповідь одна:
Вона проста, вона для всіх –
Нас заманив лукавий світ.
До Бога серцем повернись,
Молись йому, молись!
Він хоче чути голос твій.
Молись йому, молись в дорозі,
Коли ти впав і йти не в змозі.
Коли піт очі заливає,
А в тебе сил більше немає.
Молися вранці на світанні,
Коли зоря ще світить рання.
Ти вір Йому, молись Йому!
Бог чує всі твої благання.
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ПО ГРИБИ
Оповідання

Торік серпень видався надто спекотно-задушливим. Здавалося, горо-
дина не виросте – листя картоплі й буряків прив’яло, повисло. Люди 
тривожно перемовлялися, молилися перед іконами, прохали у Всевиш-
нього дощу. Вже пару тижнів розкошував суховій, а як почав прорізатися 
серпочок молодика, сільчани з надією гомоніли:

– Молодичок повинен вмитися водицею, не може бути, щоб не вмився, 
він теж брудним, невмитим бути не хоче...

І справді, як тільки щойно народжений місяченько випружився зі 
своїх небесних пелюшок, десь далеко за небокраєм шмагонув небесний 
Володар довжелезною пугою і висік із невидимого огнива яскраві іскри.

– Мабуть, піде, – вголос мовив наш сусід дід Янка, – раз гримить, про-
жене суховія вмить...

Язеп Крупа народився в селі Буд-
ки на Мозирщині.

Служив у війську. Після демобі-
лізації п’ятнадцять років працював 
на Мінському радіозаводі. Закінчив 
технікум зв’язку. З учня слюсаря 
виріс до інженера. Потім трудився 
в «Мінськсільбуді».

Нині на пенсії.
Друкувався в журналі «Полум’я» і  щотижневику «Література 

і мистецтво». 
Живе в Будках на хуторі.
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Але дощ не  поспішав, він пішов досвітком. Зашарудів у садах, змива-
ючи пилюгу з листя, рясно полив городи і колгоспні лани.

А дощ все лив і лив: звідки й бралася та вода, наче  прорвалася дірка 
в небі. Тож селяни вже побоювалися, що дощі заллють городи так, що 
вимокне картопля. 

– Петрусю, – ввечері мовила мати, – давай по гриби сходимо, вже по-
винні бути в лісі.

Я з радістю погодився, піти по гриби для мене найвища насолода. 
Збиратися в такий похід не треба – кошик у руки і гайда, лише треба 
взутися в щось путнє.

Вибралися на світанку, щоб нас  ніхто не випередив. У нас із мамою 
були свої  заповітні грибні місця – неподалік села, де починається берез-
няк.

Першою знайшла боровика мати, схилилася над ним, обережно зрізала 
ніжку, не залишаючи слідів, щоб те не впало в чуже око. Через кілька кро-
ків і я знайшов сімейку біляків. Їхні капелюшки ще не висохли від нічної 
роси, аж проміняться. І я складним ножиком стараюсь зрізати  білі ніжки 
при самій землі, кладу в кошик шапками вниз, щоб більше вмістилося. 
Невдовзі і в мене, і в мами кошики наповнилися вщерть, грибочків же 
перед очима доста, а брати нікуди. Тоді  мама скинула хустку, послала її 
на сизий мох, і ми хутко її наповнили. Я озираюсь і бачу купку красенів, 
та мати перехопила мій погляд і запропонувала:

– Синку, усіх грибів зібрати неможливо, не донесем... Давай так 
вчинимо, ці віднесем, попораємо, у піч сушити покладем і знову сюди 
навідаємося...

– І то правда, – погоджуюся, остуджуючи свій запал грибного мисливця.
Додому йдемо навпрошки, щоб скоріше дістатися оселі. Ми так прошкуєм 
ще й тому, що мама не хоче, щоб нас хтось убачив із таким уловом, щоб 
не зурочив, не розгадав наші потаємні  шляхи... 

Мама по дорозі тлумачить мені:
– І намаринуємо, і засолимо, а найбільше насушимо, – зима все з’їсть, 

– як люди кажуть. А тих, що насушим, біленьких, однакових, нанижемо 
на нитки і на продаж...

У той же  день у ліс ми не пішли. Як добрались до хати, я відразу 
повалився в ліжко –  здолала втома. А мама зовсім не відпочивала, за-
ходилася біля печі. На гарячий черінь постелила дубове листя і виклала 
тужаві лісові дарунки.

А в дворі на багатті, у великому чавуні, варилися обабки, моховики, 
красноголовці, – маринувала їх мама, додаючи лавровий лист, перець та 
інші приправи.

Здається, тільки ліг, а мама торкає за плече, будить:
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– Уставай, Петруню, вже і  корівки на пашу пішли, тож і нам пора. Хто 
рано встає, тому і Бог дає, казала твоя бабуля Стефанія.

Мені дуже не хотілося вставати, та нічого не вдієш, бо кликав ліс, 
трубив у свій  небачений горн Лісовик-чарівник. Та й перед мамою не 
хотілося виглядати  недбайливцем.

До наших грибовищ ми добралися досить швидко. Нікого там не було, і 
те  радувало. Небавом ми назбирали грибів стільки ж, як учора. Здавалося, 
за ніч їх наросло ще більше. Незабаром були вдома. В печі вже догорало.

– Учора, синку, я тебе не турбувала, бачила, як ти натомився. А сьо-
годні допоможи мені. Я буду готувати обід, ти перебери грибочки, які на 
сушку, які для варіння.

– Добре, мамо, – погодився я.
Матуся вимела гусиним крилом попіл з череня, застелила його і, 

уклавши боровики, закрила комин, залишивши маленьку щілинку для 
грибних випарувань, попросила мене:

– Петрику, дивися тут, а я піду город порати після дощу.
Після обіду, виправивши корів на пашу, мама знову повела мене в ліс, 

вже на інше місце, де росли височенні сосни і ялини. Ліс ніби дихав на 
повні груди, був загадково-таємничий. За пущею постала діброва. Гілки 
столітніх дубів звисали до самої землі, ніби на них усівся хтось важкий 
і невидимий.

– Петруню, запам’ятай ці дуби, вони наші годувальники, – ласкаво 
дивилася мати на лісових велетів, – восени ми прийдемо сюди по жолуді. 
Будем сушити їх, здавати і якусь копійчину заробимо.

Мати направилася в березнячок, суціль порослий вересом. Певно, 
раніше тут бувала, знала це місце і не помилилася, небавом наші кошики 
наповнилися міцними боровичками. Додому поверталися задоволені й 
веселі.

А в хаті грибні  пахощі  паморочили голову. Здавалося, нічого приєм-
нішого тих ароматів не було у світі. Матуся доручила мені  відповідальну 
роботу – нанизувати прив’ялі в печі гриби, білі до білих, жовті до жовтих, 
і ті низки вішати на печі на жердину досушуватися. 

– Старайся, синку, старайся. Насушимо багато грибів – здамо скупни-
кам  по вдатній ціні, то й куплю тобі до школи спортивний костюмчик.

– І велосипед, – додав я.
Мама уважно подивилася на мене, здивована таким проханням, і по-

годилася:
– Гаразд, як вистачить грошей. Удалось би подорожче продати гриби. 

Он дядько Іван скупляє їх по двадцять п’ять рублів за кілограм і возить 
чи в Одесу, чи в  Ленінград. Там, кажуть, шалені гроші дають за наші біло-
руські грибочки. А звідти везуть різний одяг, взуття. Як поїде, попрошу 
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його, щоб привіз тобі матроську безкозирку і тільняшку. У мене радісно 
забилося серце: «Чи правду каже мати, чи стачить грошей на такі подарун-
ки?» Я вже бачив себе в спортивному синьому костюмі, тільняшці й – на 
«лісапеті», як мовить матуся. Ось крутнуся на шкільному подвір’ї – всі 
будуть заздрити, а дівчата проситимуть покататися... Душа заходиться 
від таких мрій. І вже снився мені той «лісапет», а ноги крутили педалі.

У мене іще була мрія, про яку матуся не знала. Хотілося мати гармошку, 
справжню шуйську, як у Миколки Макравця. Коля трішки старший мене, 
а як розтягне міхи гармонії в клубі, пил із-під дівочих підборів летить, а 
гасова лампа ладна зірватися  з-під стелі...

Тому я сам ходив у ліс і удача мені сприяла, завжди повертався з пов-
ним кошиком.

Мати не схвалювала мої мандрівки в ліс, хвилювалася за мене, казала:
– Ти б, синку, із хлоп’ятами ходив у ліс, і веселіше було б, і  безпечніше.
– Ага, показати всім мої грибні місця? – відказав я матері. – Тоді при-

йдеться  розпрощатися із моїми грибними секретами.
Вона, здивовано дивлячись на мене, всміхається:
– Ой, мій секретчику, грибів у лісі на всіх вистачить.
– Вистачить, звичайно, але краще моїх місць їм не знайти. Мамо, мені 

ж через місяць п’ятнадцять буде, – кого мені боятися в лісі, коли я там 
кожну стежку  знаю, та й всі звірі – мої друзі. І ножа маю. Коли що...

– Та годі вже, годі. Тільки всіляке трапляється... Ліс – це біс. Таке 
прислів’я є, синку.

– Добре, мамо, добре, – погоджуюся, щоб ти не переживала, завтра піду 
в ліс із Валіком Юніцьким. Він теж хоче назбирати грибів, щоб купити 
собі бавовняний костюм і кирзові чоботи.

Тим дітям, батьки яких загинули на війні, давали деяку допомогу, ті ж 
чоботи. Коли ж Валік став у чергу за ними, директор грубо відштовхнув 
його, прошипівши:

– А тобі, сучий сину, нема, ти – син ворога народу...
Його батька розстріляли у тридцять сьомому в підземеллі мозирського 

храму, як і ще багатьох Юніцьких із Крушинівки.
А мій батько пропав безвісти на війні, тож і я не отримував ніякої до-

помоги ні від школи, ні від держави.
Усі грибники, повертаючись із лісу, ішли мимо нашої хати, вона була 

третьою від лісу. Мама інколи виходила за хвіртку, питала:
– Де збирали, Макарко?
– Та всюди, Юзефо, – під Зеленим Мохом, під Бронькою. Багато грибів 

нині, хоч косою коси.
А я слухав і запам’ятовував, мені хотілося розширити площу знайомих 

грибовищ, – коли десь грибів не буде, перейду в інше місце. Зрозумів, що 
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найбільше грибів на покосах, туди треба буде навідатись тоді, коли мати 
буде заробляти трудодні-палички  на колгоспній роботі. З ранку до ночі 
гарувала, а грошей ніяких... А я мамі й не  скажу, втечу від її опіки. Мама 
часто мені казала:

– Петрику, дуже прошу, не ходи босоніж у ліс чи на річку. Багато в цьому 
році   розвелося гадюк. Вони он повзають і в картоплі, вчора бачила, боюсь 
навіть  картопельку полоти. А недавно Янку Анеліна вжалила, коли рвав 
траву свиням біля річки...

– Добре, мамо, я буду обережним.
Бідний Янка! Як він настраждався!  Дізнавшись про те, прибігла з 

колгоспного поля його мати, заголосила. А Янка лежить на траві, стогне, 
а нога на очах розпухла і  стала, як вим’я корови, а пальці стирчали вріз-
нобіч, мов дійки того вим’я. Він плаче, а люди не  знають, як допомогти...

Хлоп’яті  дають пити, а воно не може. Привели його бабусю Настю, 
шептуху, яка вміла дати раду при укусі гадюки. Баба дала хлопцю випити 
заговореної  сиворотки, затим якийсь темно-коричневий відвар. Поклала 
йому долоню на чоло, веліла заснути, а сама все шепотіла якусь, тільки 
їй відому, молитву. Людям же, помахом  руки, наказала іти по домівках. 
Прокинувся Янка, коли золотаве сонце скотилося в гущину далекого 
лісу. Його віднесли додому, де він пролежав кілька днів. Коли опухлість 
спала, став на ноги. Як узувся в гумові чоботи, так, здається, ніколи їх 
не скидав. Після обіду мати пішла в рільничу бригаду, а я не витримав, 
– нагострив ножа, поклав у кошик старі диряві кирзачі, почепив його на 
плече і поспішив до лісу.

Невдовзі вибрався на старий шлях, який приведе мене на ті загадкові 
покоси. Ішов швидко, щоб скоріше стрітися з лісовими дарунками, через 
пару кілометрів повернув праворуч. Віддихався, поставив кошика обіч, 
почав шукати гриби. Скільки не приглядався – ніде жодного. Тоді  перебіг 
у інший лісок. Пильно придивлявся, напружував зір – гриби мов похова-
лися від мене. «Невже мене випередили грибники? – подумалося, – ма-
буть, уранці пройшлися тут, а я заявився у свинячі голоси, тож і маю»... 
Щось тривожно загуло позаду. Озирнувся – нікого. Попереду виднівся 
сосновий бір. «Отам будуть гриби, – майнула думка, – мене ж ніколи не 
підводило  передчуття»...

Бір видавався мені якимось загадковим, він кликав якось незвичайно, 
сказати  б, без бажання. А ще дивувало те – чим ближче я наближався до 
нього, тим  далі він віддалявся. Я відчув, що якась сила ніби підштовхує 
мене. Нарешті добіг до краю лісу і поринув у нього. Нараз тіні дерев зли-
лися в суцільну тінь, наче  почало смеркатися. Стало темно, моторошно, 
чомусь потемніло і в очах. І сонця враз не стало видно. Призвичаївшись 
до нежданих сутінків, побачив попереду якусь жовту полосу. Підійшовши 
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ближче, зрозумів, що то пісчаний насип з двома нитками рейок на про-
смолених шпалах. У ніс ударив подих смоли, металу і диму. Забравшись 
на вузькоколійку, побачив шматки вірьовок, напівпорожні ржаві бочки 
із смердючим чорним місивом, мабуть, мастилом для шпал. Видно, тут 
велися вантажні роботи, вузькоколійкою возили колоддя, складене горою 
неподалік. Певно, робітники закінчили свою працю і пішли звідси, – з 
потухлого багаття ще вився легкий димок. Щось бухнуло позаду, хтось 
зареготав, і луна помчалася верховіттям дерев, задвигтіла земля, мовби 
почався землетрус... Вузькоколійкою з шаленою швидкістю промчалися 
вагони з лісом, – я метнувся з насипу, впав на землю.

«Боже, де я? – подумав із жахом, оглядаючись довкіл. Про цю чугунку 
ніхто не говорив і  не згадував. Видно, далеко занесло мене в якісь тар-
тарари. Казала ж мама, що перед входом у ліс  обов’язково треба пере-
хреститися, а я забув»...

Подумавши так, я поспіхом перехрестився, звівши очі вгору. Щось 
змусило мене піти вправо. Та, вбачивши, що піщаний насип губиться 
десь вдалині, передумав і  повернувся. Помітивши стежку вздовж наси-
пу, пішов нею. Стояла якась незвичайна тиша. Жодна птаха не озвалась, 
жоден листок не ворухнувся, жодна галузка хвої не привітала мене... Наче 
все завмерло, змертвіло, закам’яніло... У душі ворухнувся страх, забилась 
тривога.

«Такого зі мною ще не було, – думав, ідучи стежкою, – хто це мене 
водить бозна-де, чи не той дідько, про якого казала мати? Боже, виведи 
мене з цього непевного, загадкового лісу!»

Тільки перехрестився, як побачив, – о, радість! – людину, що йшла 
назустріч. Ще здаля вгледів, що в нього за плечима мішок, а за поясом 
сокира, він опирався на товсту, мов сіра гадюка, палку. «Мабуть, з роботи, 
бо йде тихо». Я пішов скоріш, щоб швидше стрітися з ним.

– Добридень, дядю!
– І тобі, хлопче, день добрий, – зупинився чоловік, – далеко шлях 

тримаєш?
Він зняв мішок, поклав на землю. Мені здалося, що в мішку щось во-

рушиться і хоче вибратися на волю. У дядька усміхнені очі, сива борода, 
якось смішно сидить на голові капелюх, він, опираючись на ковіньку, 
чекав відповіді.

– Пішов по гриби... Оббігав усі свої місця і нічого ніде не знайшов. А 
сам я з Крушинівки...

– З Крушинівки? – чоловік скинув кудлаті  брови, – ого, браток, куди 
тебе занесло... Був би час, ми б з тобою більше погомоніли, та я дуже по-
спішаю, клопотів багато. Він уже рушав, хотів обійти мене, тож я крикнув 
розпачливо:
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– А як мені додому втрапить? Мене матуся чекає...
– Матуся... А вона ж тебе попереджала, як треба приходити в ліс. Ноги 

повинен перед тим витирати, просити дозволу увійти в лісові нетрі. А ти…
– У кого просити дозволу? – Я ледве не плакав, зніяковів, почувши 

таке. Він не відповів на моє запитання, порадив:
– Іди по цій стежці, що я ішов обіч насипу. А як дійдеш до Буйнацького 

шляху, відразу повертай уліво, там відкриється тобі дорога прямо до твоєї 
Крушинівки. Поспішай, хлопче, та покрикуй, щоб тебе якась звірина не 
налякала. День уже хилиться до вечора, а там і ніч недалечко. Кричи, сину 
мій, покрикуй, те тебе і порятує...

Він закинув мішок за спину, обійшов мене і попрямував собі.
– Дядечку, дякую, – запізніло гукнув йому вслід. Він не обернувся, 

ішов, несучи невідомо що.
Сонце помалу сідало, нагадало мені про час. Я розумів, що мені загро-

жує з настанням темряви, тож рвонув із усіх сил, тримаючись вузькоколій-
ки. Аж ось і  перехрестя. Зупинився, перевів подих. Мені здалося, що рвані 
кирзачі стали заважкими, мов закам’яніли, і я, в якомусь спонтанному 
розпачі, пожбурив їх у кущі, туди ж полетів і кошик... Мене заполонила 
злість і я картав себе за всі невдачі. Тримаючи в руці ніж, закричав на всю 
пущу, погрожуючи комусь:

– Ого-го-го! Не підходь до мене, звіре, не підходь, гострого ножа маю 
і я  тебе не боюсь! Го-го-го!..

Ліс привідкрив мені вузенький коридор, і я чимдуж помчав, чуючи, 
як гулко б’ється серце. Вгорі дерева сплелися гіллям, і світло крізь них 
майже не пробивалося. В тому  присмерку я біг і не переставав кричати, 
наганяючи тим криком страх ще більше на самого себе. Я весь змок, по 
обличчю і спині струменіли потічки поту. По обличчю стьобали галузки 
кущів, та я не звертав на те уваги. Мчався вітром, мало не торкаючись 
землі босими ногами. Ліс був густий і старий, тож подумав, що це, мабуть, 
Валова. За нею, обіч старого шляху, болото, поросле високими вільхами, 
їхні крони сплелися так, що утворили морок. Вирвавшись із вільхового 
коридора, вибіг на якусь галяву. Віддихався і  заспокоївся.

Справа почувся тріск, і ураз я вбачив, як дорогу перебігла невелика, 
вкрита чорною шерстю, тварина. Не спішив іти далі, став біля молодого 
дубка, щоб, у разі небезпеки, залізти на нього. Почекавши хвилинку, 
пішов далі, тримаючи ніж. Вийшов на галявину, посеред неї стояв сірий 
вовк і дивився на мене. З його розкритої пащі висунувся рожевий язик, а 
перед ним лежала ще жива овечка. Вовк дивився не на здобич, а на мене. 
Овечка спробувала встати, та вовчина притиснув її  до землі лапою. Звір 
був натомлений, важко дихав, з худих боків випирали ребра. Втративши 
цікавість до мене, він закинув свою здобич за спину, зник в осичнику.
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У мене одразу пропав страх. Десь позаду зосталась загрозлива тінява 
лісу. За галявиною розкинулося чисте поле, і я вдихнув на повні груди. 
Сонце ще не сіло, лагідно світило, віддаючи землі щедре проміння. По-
заду хтось знов зареготав, затим кашлянув, і все стихло. Та те вже мене 
не полохало.

Тільки тепер упізнав знайому місцевість. Я ішов шляхом, який роз-
діляв поле, що звалося Каржеж. Звідки така назва, я не знав, але саме 
звучання мені  подобалося. Колись цю землю обробляв мій дід по матері 
– Петрусь. Мабуть, на його честь і мене так назвали. Тут він збудував 
хутір – хати, хліви, велику лазню, викопав ставок, де влітку плавали гуси 
і качки. У нього були корови, воли і коні, якими він із синами орав поле. 
Тут же колись працювала мати. Звідси вона вийшла заміж за хлопця із 
Крушинівки. Дід певний час жалкував, що вона покинула рідну оселю, 
а згодом змирився... А потім... А потім хтось написав донос на діда і його 
заарештували енкаведисти. І шестеро дітей осиротіло. «Кулака», трударя 
у розквіті сил Петруся Круподера розстріляли в мозирській в’язниці. Так 
радянська влада безпідставно, безжально поламала сім’ю, а квітуча земля 
запустіла – колгоспні  поля вже так щедро не родили, як при дідові.

...Я дійшов до останнього повороту і відчув знайомий повів моєї Кру-
шинівки. Пах просторився від вечірніх багать, – сільчани спалювали 
нарости  з гнилих дерев, – дим від них дуже відлякував комарів. Ось уже 
й перші хати. Вліво – обійстя дядька, обгороджене жердками. Корова 
чекала свою господиню, а по двору бігали і вищали голодні свині, кури 
заходили у хлівець – пора на сідала. Заспокоївшись, придавши обличчю 
веселу безтурботність, підійшов до свого двору. Біля хлівця мати, сидячи 
на ослінчику, доїла корову, цівочки молока видзвонювали у дійниці. Мама 
мене не бачила, але відчула мою присутність:

– Ти повернувся, Петрусю?
– Я, мамо, – радо відповідаю, стримуючи емоції, що всі мої страхи і 

негаразди проминули, я бачу матусю, хочеться її обійняти, притиснутися 
до неї.

– Синку, іди в хату. Я закінчу, зажену Красулю і будемо вечеряти...
Сонце багряніло, наче напружувалося, пробираючись до свого ліжка крізь
порожевілі хмаринки. Вечір приймав від дня віжки, щоб правити нічною
колісницею по місячному шляху.

Зайшовши в хату, приліг і миттю заснув. І снився мені той бородатий 
дядько, який  показав дорогу до села. Він посміхався і помахував пальцем, 
наче дорікав мені за необачність. І вві сні я того стидався.

Переклав з білоруської 
Микола ЛЕЛЮК

Переклади
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ДРУГ УКРАЇНИ

Відомий польський письменник, організатор щорічних творчих свят: 
фестивалю «Світовий День Поезії під егідою ЮНЕСКО» і «Фестивалю 
Слов’янської Поезії» у Варшаві Олександр Навроцький –лауреат пре-
стижних нагород багатьох країн світу. З 1992 року має своє книжкове 
видавництво ІВіS.1998 року, як видавець і головний редактор, запо-
чаткував журнал «Поезія сьогодні». У цьому виданні представлена 
польська і зарубіжна поезія в оригіналах та перекладах, літерату-
рознавчі праці.

Друкувалися також вірші поетів з України. Зокрема, 2008 року 
близько 15 наших авторів були почесними гостями VIII фестивалю 
«Світовий День Поезії під егідою ЮНЕСКО». На сторінках часопису 
були представлені їхні добірки в польському перекладі. 

Навзаєм, О. Навроцький також був учасником Міжнародного Шев-
ченківського свята у Львові, Міжнародного свята Юліуша Словацького 
в Кременці. Його вірші, в перекладах українською мовою, друкувалися 
в антології «Тому, що вони сущі» та в ін. виданнях і періодиці.

Народився 1940 року в польському місті Бартніки. Закінчив відділен-
ня польської та угорської філології, а також етнографії Варшавського 
університету. Поет, прозаїк, есеїст, критик, перекладач художньої 
літератури. Живе і працює у Варшаві. Дебютував 1965 року на сторін-
ках журналу «Культура». Автор збірок віршів: «Присутність» (1969), 
«Небо чвалає босоніж» (1978), «Обліпихове щастя» (1983), «Терни» 
(1984), «Для закоханих» (1992), «Присвяти» (2009) та ін. багатьох 
польських та зарубіжних видань.

Удостоєний міжнародних нагород за видатні досягнення в розвитку 
європейської культури.

У багатьох віршах відчувається оригінальне філософське і мета-
форичне зображення характерів, подій, людських доль, несподіваний 
художній ракурс бачення речей, привабливість інтимної лірики, чут-
тєвих тонкощів у ній. 

Пропоную добірку Олександра Навроцького у власному перекладі  
з віршів різних років, яка, гадаю, висвітлює розмаїті грані поетичної 
манери автора.  

       Станіслав ШЕВЧЕНКО          
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ПЕРЕДЧАСНИЙ СНІГ

Сніг у серці, 
сніг у квітах,
сніг на скронях Бога,
всюди сніг.

Час прийшов, якого 
не розумію,
прийшли люди 
з холодним посміхом,
інакше моляться дзвони,
інакше схиляється 
поразка.

СНІГ 

упав передчасно,
люди заблукали 
на дорозі,
тільки діти
ще лишаються такими ж,
хочуть казки, 
батькам вірять, 
перші літери вивчають,
пишуть: Ас, Аля –
слова однозначні
як промінь
і вірять, що колись
збудують кращий світ –
на теперішню мірку
їхнього серця. 
          16. 11. 1984

Переклади
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* * *
Є дні, коли скалки під нігтями квітнуть,
хоч стукає в двері святий у кожусі…

Руки жонглюють зірками,
з’являються чудові жінки,
і небо чвалає босоніж
забрудненими серцями.

Є дні, коли вежі підносяться 
 за виттям собак, а літня жінка
чалапає по прекрасних світлицях
і плач її заважає всім.

Тоді не знаємо, яка прийшла пора,
кого боятись більше: ворогів чи друзів?
Чи чужого обнімати, чи йому допомогти
петлю на шиї зав’язати!

Є дні, ікони предвічні,
незрозумілі навіть вівтарям.

* * *
Моя земля, наївна мати,
Пасха сумна без дзвонів, 
хлібом і сіллю усіх частує,
а на смерть посилає найкращих.

Вона – рапсодія печалі – 
з хрестом в руках іде крізь терни,
і любить довгі цвинтарні черги,
язик зав’язуючи глузду.

Де треба думати – волає, 
воює там, де інші в схові,
не бавиться акторами – їм вірить, 
моя прекрасна мати, вічна казка. 

23. 04. 1984. Великодня субота 
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* * *
Я сам собі опозиція,
тіло народу стражденного
і голос, що збиває такти модних інтонацій,
то ж видавці стороняться від мене,
а критики беруть вервечки інших дзвонів...
Не вірю в надривисті крики,
затуляю вуха, як плещуть у долоні
рятівнику якомусь – самозванцю.
Постійно вірю – правда
чотирьох облич не має,
і не потребує справедливість адвокатів.
Я сам собі опозиція,
тому мене ніде немає.
   30. 09. 1984

ЦИГАНКА

Світання. Коні виходять з імли. 
Циганка заплітає товсту косу ночі.
Хтось торкнувсь до скрипки, озвались птахи.
Хтось вихопив ніж. Бризнула кров 
у перших променях, зашуміли спідниці. 
Короткий плач,
могила, невдовзі безіменна.
І знову сміх, мандрівки та гадання
під черемхами й дубами,
під легендами і вигнанням. 
У карти заглядає кінь осліплий,
ростуть в сережках вітру крила.
Циганка дороги в косу заплітає –
поколоті трояндою тривоги. 

   23. 04. 1984

СМЕРТЬ

Смерть людська мусить бути дірою в світі, 
а є лиш поспішним складанням квітів на гробі.

Ми частіше пригадуємо втрачені речі, 
ніж довге буття небіжчика між нами. 

Переклади
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Відпихаємо, доки проясненим стане
образ той, причеплений до згадки. 

Часом зрине з вуст його імення,
як музична вправа в заїждженому місці,

а живі нових шукають сенсів,
не знаючи, що вписані у коло –

наче з пафосом промовлена банальність,
що не смішна і не прояснює нічого. 

МОРОЗ

Знову мороз – просто в серці. 
Сатирик не зігріє дороги в прийдешнє. 
Повстання – супроти здорового глузду,
містика замість інтересів держави
і жонглери ідеями бачать народ, як шахи. 

Знову мороз і фанатизм – в більмі вікна.
Хрести нас розпинають, а нам те до вподоби. 
Знову на шанці каміння і лаври страждальців,
і смерть є стягом для живих,
і зламані дороговкази;
а Бог зорить у інший бік. 

            14. 11. 1984
 

ВІДХОДИМО В ЛИСТОПАД

 І

Листопад:
зорі ближче до хмар,
в очах жінок сліди 
від квітів,
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листя – мов час розлук,
і те ім’я забуте,
що було колись 
для багатьох
як світлий усміх. 

 ІІ

Ще вчора були ми разом 
з вами. 
Не мали для себе часу. 
Відкладали ми на ранок
найважливіші розмови. 
Те – виникло раптово:
вийшли, забуваючи 
і з тілом власним 
попрощатись,
слова від нас відлинули
і ваші, й наші,
і справ немає вже 
важливих, менш важливих... 
І велика тиша
нас до столу запросила.

   15. 11. 1990

* * *
Олено золотоволоса,
ким була ти?
Через тебе Менелай*

посивів од сорому,
Агамемнон втратив
доньку Іфігенію.
Звабила не лиш Париса,
але й горду, ще не звойовану Трою,
улюбленицю Аполлона.
Що відчувала, як дивилась 
на сплюндроване місто
і в очі мужа-рогоносця,
свого рятівника, ти, свята здобич Трої, 

Переклади
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тріумф і зневага Греції,
як верталась по трупах: Гектора,
Ахіллеса, Патрокла та інших
мужніх.
Знищила навіть Агамемнона
руками його дружини. 
Ким була ти, Олено?    
   23. 11. 2007

____________
*) Менелай – легендарний герой гомерівського епосу «Іліада». 
Тут зустрічаються імена також інших героїв цього твору.

АБЕЛЯР І ЕЛОЇЗА

Не знаю нічого про тебе
крім того, що ти
незвичайна, чудова –

й того вже достатньо. 

Сиджу на лекції:
пробують мудрі наш край рятувати,
тільки ж Рейтана* завше зневажать, 
як запрагне народ самогубства, 
тому і пишу
 я ім’я твоє знову, 
яке не люблю,
але в ньому
твоє існування
й жасминовий усміх,
хай навіть і осінь на серці.

Сама ти для себе,
для зору мого,
і для того, аби ти моєю
не стала ніколи. 

* Польський шляхтич Тадеуш Рейтан боровся в сеймі проти розділу країни, за-
знав поразки, після того загинув (XVIII ст.)
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Мій захват великий незмірно,
вважай, неможливий.
Він відповідь, власне, 
на пошуки сенсу життя.

Якби не було тебе –
мусив тебе б я створити 
над цілого світу жінками.
 
Чому саме ти?

Чи ти частина душі моєї?

Чи світло ти в житті крихкім 
на другім боці прагнень?

Чи є для мене
 в твоїм жесті
 сам знак замисленого Бога?

  II

«Вуста промовляють від щедрості серця».
 Де тиша монастирська,
 дивлюсь на святих обличчя, 
 а бачу тебе одного. 

Ми ніби два шрами
на обличчі мадонни,
що не зійдуть ніколи.

І не смію того я хотіти,
та воно,
все ж, болить найсильніше.

Слово молитви згасає:
лиш ти
спроможний підняти мене
до життя, що є справжнім – 

Переклади
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пощо спасіння,
і світ,
що без серця твого
Абеляре!
    2000

 ДЖЕРЕЛО

Джерело, куди втікаєш?
Аж на луки несходимі.

А твої блакитні коси?
Посивіле небо тішать. 

З тебе хочу я напитись. 
А ти іншу воду спробуй.

Моє серце тебе прагне.
Ти ж не вернешся до мене.

В берегах твоїх лишусь я.
Але спраги не втамуєш
 
ЗАКОХАНІ

Закоханим не заважайте,
бо смерть самотня є над ними. 
Весна все більше кличе квітів,
 світанок їх бере в обійми.

Несуть птахи доріг все більше,
потоків більше прагне море…
А слова золото червлене
дзвенить про звабу тіл між тернів. 

Закоханим не заважайте,
допоки їх не вразить старість:
вони як голуба завіса, 
що відділяє темну сцену.

          Переклад з польської Станіслава ШЕВЧЕНКА
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«ДВІ ПІСНІ, ДВІ ДУШІ»: ЕВОЛЮЦІЯ МОВНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ АВТОРА В «ЩОДЕННИКАХ» 

ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Кілька останніх десятиліть в українській літературі та науці про неї 
виокремлюють  неабиякою увагою не тільки авторів художніх творів, а й 
дослідників до жанру письменницького щоденника. Цьому сприяло кілька 
обставин: лібералізація суспільства, повернення в літературу заборонених 
раніше постатей, потреба у висвітленні особистого погляду на суперечливу 
добу ХХ століття. З’явилася низка наукових студій О. Галича, Л. Курило, 
Г. Мазохи, В. Пустовіт, Т. Черкашиної, Н. Видашенко, А. Черниш, А. Галича, 
О. Максименко, присвячених дослідженню мемуарної літератури. Саме кон-
кретний документ, живі свідчення, достовірний опис подій, безпосереднім 
свідком яких був автор, більше інтригує реципієнта, ніж найоригінальніша 
вигадка белетриста.

Об’єктом літературознавчих розвідок стали й приватні кореспонденції 
[5; 2; 4] та щоденники [1; 6] Олеся Гончара. Ревний охоронець українства 
в усіх його проявах не лише на вітчизняних теренах, а й у вселенському 
масштабі, письменник разом зі своїм народом пройшов непростий шлях 
голодоморів, задушливої атмосфери сталінщини, нелюдських випробувань 
війною та відродження країни зі згарищ у післявоєнний період. Світоглядні 
орієнтири О. Гончара так само ідентифікували ґенезу народного сприйняття 
дійсності: від щирої апологетики соціалізму в довоєнний час, романтичного 
захоплення європейськими революційними ідеями, через утрати, трагедії, 
розчарування й невдачі війни, поступове усвідомлення справжньої сутності 
радянської влади, кривавих злочинів Сталіна проти власного народу, до 
непідробного захоплення нетривалою «хрущовською відлигою», ліквідація 
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якої в брежнєвську добу переконала митця в необхідності демократизації 
суспільства, а Чорнобильська катастрофа, занепад національної духовності, 
витіснення української мови на маргінеси буття поставили його на чолі 
духовного відродження України.

Однак, незважаючи на згадані публікації науковців, досі ще в літературо-
знавстві не було спеціальної праці, присвяченої дослідженню «Щоденників» 
Олеся Гончара крізь призму еволюції мовної особистості автора, специфіки 
його національної самоідентифікації.

Після смерті митця вийшли у світ його «Щоденники» [3], дбайливо 
впорядковані В. Д. Гончар, дружиною письменника, в тритомне видання 
(2002–2004): т. 1 (1943–1976); т. 2 (1968–1983); т. 3 (1984–1995). Перший 
запис у щоденниках прозаїка (а це десятки рукописних зошитів і просто 
зшитків різного формату) датовано червнем 1943 року, останній – липнем 
1995 року. Вони охоплюють і воєнне лихоліття, і післявоєнну відбудову, і 
«хрущовську відлигу», і брежнєвський застій, і щойно народжену незалеж-
ність. У цих записах на «межі між сьогодні і вчора, між живим і неживим, 
між пам’яттю й історією, між документом і сповіддю» (Михайлина Коцю-
бинська) – розповіді О. Гончара про радощі, болі, розкошування, поневі-
ряння, служіння високій ідеї і пристосуванство людей, які жили й діяли в 
той неповторний час.

У записі від 13 грудня 1978 року письменник поділив українців за кри-
терієм «вдача» на дві категорії: «порода хитрих» і «порода безхитрісних». 
Перша категорія – це «оті унтери, що тримали колись на собі імперію, по-
стачали кадри держиморд, а при потребі вміли незрівнянно лабузнитись, 
ставати перед панством тихесенькі, богобоязливі, мовчки таїлися в кущах 
своєї невдатності та копили злість для майбутньої помсти». У наш час вони 
возсідають на найвищому кріслі у Верховній Раді і вважають себе найму-
дрішими й незамінними, бо майстерно «освоїли вміння душити подушкою, 
телятками підлазять до якого-небудь батечка під його протекційну руку, 
яка когось відсторонить, а теляткові смирненькому циці дасть» [3, т. 2, 391].

Друга категорія, на думку О. Гончара, – це «оті безхитрісні, відкриті на-
тури, що їх формували походи, козацька степова воля, життя в товаристві… 
вони дозволяють собі розкіш жити розкуто, вони не захищені панциром ли-
цемірства й холуйства та інтриганства, і через те їх частіше дістають отруєні 
стріли, від яких вони гинуть по-лицарськи, на бранному полі» [3, т. 2, 392], 
ті, «що сиділи за колючим дротом, ганяли по степах та писали» [3, т. 3, 450].

Сам автор «Щоденників» – з «породи безхитрісних», тих, що по степах 
ганяли та в муках виношували, писали «Таврію», «Перекоп», «Тронку». 
Насамперед до них, «отих аж ніби легковажних сміливців, прямодушних, 
відкритих», звернене слово О. Гончара; з їхніми серцями билося в унісон 
його серце, з їхніми прагненнями й діяннями були суголосні його устрем-
ління і вчинки.
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Щоденні нотатки О. Гончара можна умовно поділити на дві частини, 
які різняться за тематикою й особливостями викладу подій: воєнний що-
денник (він охоплює події періоду Другої світової війни) і щоденник, який 
розкриває перипетії життя автора у післявоєнну добу.

Воєнний щоденник є хронікою подій 1943–1945 рр., що стали «пам’яткою 
доби». У ньому окреслено історичні обставини на фронті, перебування 
автора у ворожому полоні, зустріч Перемоги. Ці записи ідентифікують 
процес становлення особистості митця, фіксують зміни в його світосприй-
нятті та світорозумінні. Текст оповіді насичений елементами сюжетності, 
складниками якої є: полон автора – фронтові будні – перемога. Щоденні 
нотатки О. Гончара періоду воєнного лихоліття прикметні передовсім своєю 
документальністю, фрагментарністю, ретроспекцією, тяжіють до хроніки 
воєнної доби, де чітко виражена активна авторська позиція.

У післявоєнних нотатках автор удався до реалістичного зображення 
дійсності, що дало змогу з’ясувати власну письменницьку позицію і ре-
алізувати змістовне інтелектуальне наповнення щоденника. Основними 
особливостями композиції цих записів є відсутність єдиного сюжету, до-
мінування авторського світовідчуття й світорозуміння, ретроспективний 
погляд на реальні події й факти, багатоплановість нарації.

«Щоденники» О. Гончара містять еволюцію поглядів автора на природу 
художньої творчості, започатковану опануванням поняття народності, на-
ціональності: «Мистецтво (навіть циркове) не може бути безнаціональним» 
[3, т. 1, 210].

Розмірковуючи над феноменом національної приналежності митця 
(«письменник – нервова клітина нації»), О. Гончар зауважував: «Неможливо 
собі уявити, щоб твір художника однаково сприймався людиною, що вирос-
ла в монгольській юрті, і людиною, що виросла на Вацлавськім намєсті в 
Празі. Різні не просто смаки, різне художнє мислення, вся система образів 
і уявлень… І жахливо було б, якби все це було уніфіковано.

Саме ця різність дає Бертольда Брехта і, скажімо, Лу Сіня, а так був би 
один довжелезний Собко» [3, т. 1, 211].

«Щоденники» увиразнюють важливість рідної мови в житті письменника 
і його активну громадянську позицію в мовних питаннях: «Якщо людина 
не вірить у повноцінність своєї мови, вона не вірить і в свою власну повно-
цінність, така мусить вважати себе людиною другого сорту» [3, т. 1, 338].

Нотатки, які О. Гончар розпочинав писати російською мовою, зафіксу-
вали еволюцію мовної особистості митця – від суто наукової філологічної 
рефлексії мовних явищ до усвідомлення національної детермінованості 
мовної рецепції світу, активного протистояння прихованій русифікації.

У записі від 29 лютого 1964 року зазначено: «Ні, Україна, українська 
культура не зникне, не буде поглинута, мов Атлантида, морем стандартизації. 
Хоч декому й хотілось би цього» [3, т. 1, 325].

Літературознавство
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В іншому записі від 1966 року (без дати) О. Гончар зафіксував: «В очах 
наших поневолювачів кожен, хто розуміє трагедію нації, вже є державним 
злочинцем» [3, т. 1, 369]. 

А ось щоденникові роздуми прозаїка від 15 жовтня 1967 року, що містять 
усвідомлення митцем глибинної духовної прірви між «братніми народами»:

«В оперному концерт дружби з нагоди закін[чення] російської Декади. 
Почувається дух змагання артистів двох республік (концерт змішаний).

Ленінгр[адський] співак виконав дві пісні: одну – оту дику азіатську, 
де зовсім не по-рицарськи «он за борт ее (нещасну персіянку) бросает в 
набежавшую волну…», а другу проспівав українську, де «я ж тебе, милая, 
аж до хатиноньки сам на руках однесу…» Там – за борт після ночі оргій, а 
тут боїться, щоб ніженьки босії його коханої не ступили в холодну росу…

Дві пісні, дві душі» [3, т. 1, 437].
Схожі думки прозаїка можна прочитати на сторінках його щоденників 

не лише в роки «хрущовської відлиги», а і в добу «застою», реставрації ста-
лінського підходу до вирішення українського національного питання: «Суду 
нема на тих, хто сьогодні цькує українську культуру, хто тебе ображає, об-
бріхує… По суті ми беззахисні, ніякий закон нас не захищає. Ти «винен» уже 
тим, що ти письменник український і що мова творів твоїх – українська…» 
(запис від 17 грудня 1972 року) [3, т. 2, 175].

Чимало роздумів у своїх щоденниках письменник залишив під вражен-
ням зустрічей з П. Тичиною, О. Довженком, М. Шолоховим та іншими 
відомими українськими й російськими письменниками.

Ось, наприклад, запис від травня 1953 року: «У Довженка живі, блискучі 
завжди, невеликі очі, моложаве лице і швидка енергійна мова сільського 
жартуна. Над чолом рідкувата, із срібного ниття корона волосся, біла, чиста, 
аж сяюча…

Боляче думати, що й такі люди мусять рано чи пізно покидати цю землю, 
брати все з собою. Як художник він не реалізував, певне, й тисячної долі 
тих великих думок і образних запасів, що носить у собі, якими весь час він 
клекоче» [3, т. 1, 156].

А вже після смерті О. Довженка, побувавши на Придесенні, Олесь Гончар 
занотував 19 липня 1964 року: «Чернігівщина. Довженкові дороги. Люди… 
Це люди, в яких здорова кров. Смагою горять.

Пройшов дощ, і знову сонце. Дивлюсь на луки придеснянські з копицями 
сіна, на Десну тиху з ластівками, з чистими висипами піщаними і думаю: 
тут трудно не бути генієм» [3, т. 1, 339].

У записах від 27 квітня 1968 року О. Гончар констатував: «Український 
народ – н а р о д - к р а с о л ю б! Досить глянути на ансамбль Софіївського 
майдану з Богданом, на Андріївську церкву, на весь геній Києва…» [3, т. 2, 437].

Ідея собору, соборності України, яку митець відстоював чи не в найважчі 
роки руйнації моралі, духовної деградації, залишаються й нині актуальною 
духовною концепцією, спрямованою в майбутнє.
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29 жовтня 1954 року О. Гончар залишив такий запис: «Ш о л о х о в   у 
К и є в і. Знову згадав, що мати його – українка, родом з кріпаків, вивезених 
колись із Чернігівщини.

– У нас кругом українські слободи…» [3, т. 1, 170].
А ось цікавий запис, в якому подається характеристика можновладного 

манкурта Олексія Аджубея, зятя Микити Хрущова:
«Аджубеєву жінку звати Рада. А його: К о л о - р а д с ь к и й  ж у к! Ко-

лись його спитали приятелі:
– Ти, здається, родом з України?
– Да, но я этим отнюдь не горжусь…
Щоправда, Україна ним теж «отнюдь» не гордиться» [3, т. 1, 347].
Натомість О. Гончар дуже радів, коли знайомився з добропорядними 

людьми. Так, 25 травня 1967 року він записав: «Познайомився з Возне-
сенським. Чиста душа – таке враження. Буває, ось так бачиш, що головне, 
визначальне в людині – чистота. Потім все інше» [3, т. 1, 423].

Щоденниковий запис від 19 вересня 1966 року з’явився внаслідок про-
читаного епістолярію М. Горького: «Читаю листи Горького до Роллана. 
Неприємне враження фальші, лакування, відірваності від реального життя. 
Йдеться про 1932–1933 рр., коли мільйони гинули з голоду, коли Сталін не 
пустив до Новоросійська кораблі з хлібом, послані Міжнародним Червоним 
Хрестом, а цей дачний гуманіст, лідер інтелігенції – який мав змогу і перед 
Сталіним слово за людей сказати – заспокоює Роллана пісеньками про бу-
дівництво оперети в Свердловську та про ентузіазм будівників Біломорсько-
Балт[ійського] каналу. Наче невідомо, хто той канал будував. Звідси й тон 
листів – нещирий, награний. А благородний автор «Жана-Крістофа» вірив, 
бо, видно, хотів вірити» [3, т. 1, 397].

Щоденникові нотатки О. Гончара останніх років наповнені болем від без-
кінечних кремлівських провокацій проти України, спричинених у тому числі 
й письменниками, які нібито уособлюють «совість» російського народу.

У записі від 16 травня 1994 року Олесь Гончар занотував: «Який підлий 
цей Солженіцин! Свого часу співав дифірамби героям УПА, бо тільки вони, 
з’явившись у таборах, зуміли своєю мужністю й солідарністю захистити 
політв’язнів від терору уголовників, що тримали буквально в рабстві таких 
слинтяїв, як Солженіцин… І ось тепер цей занудливий літописець ГУЛАГу 
забув усе, розгубив совість, лишивши собі на озброєнні тільки ненависть 
до України. Пащекує на весь світ, що всіх, мовляв, можна відпустити (рес-
публіки), а ось Україну неодмінно треба повернути в імперське ярмо.

Для мене він ніколи не був справжнім художником. Це ж не Бунін і не 
Астаф’єв. Хитрий політикан, великий спекулянт епохи» [3, т. 3, 525].

У записі від 21 травня 1994 року за два десятиліття до анексії Росією 
Криму О. Гончар точно встановив «діагноз» кремлівської ракової пухлини на 
тілі України: «Крим – це безкінечні провокації проти України, це нестерпне 
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приниження для нас. У Криму зосередилась нині вся шовіністична шваль 
імперії: московські кадебешники, витурені зі столиці, знайшли собі на півдні 
відповідальні посади і простір для брудних своїх антиукраїнських інтриг. 
Всю нечисть імперії хвилею подій змило до Криму, де їхня злоба проти 
українського ще тільки посилилась і, безперечно, коригується Москвою, 
живиться її незрівнянною наукою підступності й віроломства.

Зараз чорні сили розперезались, і розбухлий від пиятик Єльцин по 
телевізії відверто підбадьорює їх: дійте, мовляв, розтерзуйте Україну. Вони 
хочуть ще одного Придністров’я чи Боснії, хочуть української крові.

Але Україна не повинна піддатись на провокації. Молода держава ще 
має зміцніти. Найдоцільніше зараз – це економічна оборона: адже Крим 
п’є нашу воду, споживає нашу електроенергію, Україна постійно годує тих 
кримських нахаб… Тож хай платять валютою за все! Може, хоч економічні 
санкції пригамують їхніх політиканів і вони збагнуть нарешті, що Україну 
треба поважати» [3, т. 3, 526–527].

Незважаючи на тривожні передчуття щодо майбутніх кремлівських 
провокацій проти нашого народу, письменник ніколи не ототожнював 
кремлівську владу та її агресивну політику з великим російським народом.

Так, у записі від 3 листопада 1993 року Олесь Гончар зафіксував: «Від-
чуваю: ніколи не перестане душа моя тужити за втраченим братством.

Політики, державні діячі – яка це погань!.. Зовні демократ, такий щирий 
українець, а колупни його – а там хапуга! Рвач, стяжатель, до всього, крім 
себе, байдужий…

В  і д е а л і   для мене – братерські стосунки між росіянами й українцями. 
Тільки стосунки справді чесні, нелукаві, без каміння за пазухою… Але ж 
для цього треба стати зовсім інакшими, усвідомити рівність! Живемо ж – у 
чаду! В недовірі…» [3, т. 3, 492].

Висновки. Щоденникова проза О. Гончара випромінює енергетичну по-
тужність, яка відіграє значну роль у становленні української національної 
самосвідомості читача та формуванні ідентичності нації – однієї з визна-
чальних характеристик етносу, вкрай важливої для його повноцінного існу-
вання, збереження цілісності держави, зміцнення її в системі міжкультурних 
взаємин та геополітичних відносин із іншими країнами.

Діарійні нотатки прозаїка є свідченням того, що належать насамперед 
творчій особистості, для якої була неприйнятною дихотомія «життя/твор-
чість». Саме тому в них превалює наскрізна ідея про необхідність творити 
як жити і жити як творити.

За емоційною напругою в оцінці фактів навколишньої дійсності, реаліс-
тичності відтворення подій, їхньої панорамності, спрямованості в майбутнє 
«Щоденники» О. Гончара стилістично близькі до «щоденника-сповіді» 
О. Довженка. 

«Щоденники» О. Гончара поглиблюють читацьке уявлення про автора як 
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людину високого духовного заряду, людину щиру і принципову, істинного 
патріота рідної землі.
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УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ ПОЕМИ 
ШОТА РУСТАВЕЛІ «ВИТЯЗЬ У ТИГРОВІЙ ШКУРІ»

Безсмертна поема класика грузинської літератури Шота Руставелі 
«Витязь у тигровій шкурі» належить до тих творів, які ще довгі роки будуть 
входити до «золотого фонду» світової культури. Написаний більш як 800 
років тому цей твір і нині хвилює розум і почуття мільйонів освічених 
людей планети. У 2016 році, році святкування 850-річчя від дня народження 
Шота Руставелі, у Грузії відбулася презентація 105 видання безсмертної 
поеми грузинською мовою. У Росії цей твір перевидавався більш як 50 
разів, в Україні – 14. Повні переклади поеми існують усіма європейськими 
мовами, а також: арабською, вірменською, азербайджанською, китайською, 
японською, перською, корейською, хінді та івриті. Більш як 50-ма мовами 
світу перекладена ця грузинська національна святиня. 

«Витязь у тигровій шкурі» – одна з кращих у світі поем про кохання, а 
її автор стоїть поряд з такими духовними велетами епохи Відродження як 
Данте, Петрарка, Микель Анжело.

У 2012 році в Україні на кошти і за особистої участі Фонду Леоніда Кучми 
відбулася презентація нового видання поеми Шота Руставелі. Ця книга 
приурочена 300-річчю виходу в світ першого друкованого видання поеми 
«Витязь у тигровій шкурі». Над друком книги українське та грузинське 
видавництва працювали майже рік. За основу книги був узятий переклад 
повної версії поеми, здійснений поетом Миколою Бажаном ще у 1937 році 
на основі рукописних копій твору XIV-XVI століття. Книга проілюстрована 
яскравими оригінальними картинами українських та грузинських худож-
ників. Чудове поліграфічне оформлення, яскраві нетрадиційні ілюстрації 
зробили книгу популярною серед читачів та колекціонерів.

Усього ж  українською мовою здійснено три переклади поеми. Перший 
переклад є прозовим і зроблений ще у ХІХ столітті, автором його є україн-
ський вчений, громадський діяч і педагог Микола Гулак.

nле*“=…д! g`a`pmhi , 
 декан філологічного факультету 

     Ніжинського державного 
університету  імені Миколи Гоголя, 

доцент 
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Микола Іванович Гулак народився 25 травня 1821 року у Варшаві. Він 
походив із козацько-старшинського, пізніше дворянського роду Гулаків. 
Його батько до виходу у відставку 14 років прослужив у Варшаві. Вийшовши 
у відставку в чині майора, Іван Гулак решту свого життя провів на хуторі 
Гулаківці, що на Полтавщині, працюючи копіїстом у суді.

У 1843 році Микола Гулак закінчив юридичний факультет Дерптського 
університету. У 1844 році він отримав учений ступінь кандидата права. З 1845 
до 1847 року Микола перебував на службі чиновника канцелярії київського, 
подільського та волинського генерал-губернатора.

У грудні 1845 – січні 1846 року Микола Гулак разом з Миколою 
Костомаровим та Василем Білозерським заснували Кирило-Мефодіївське 
товариство. 18 березня 1847 року він був заарештований і утримувався у 
Шлісербурзькій фортеці до 1850 року. За час слідства відмовлявся свідчити 
на  будь-кого із членів товариства.

З 1850 до 1855 року жив у Пермі під наглядом поліції. З 1859 року 
викладав математику, природничі науки та історію в навчальних закладах 
Одеси, Керчі, Кутаїсі, Тифліса, Гянджи. Йому належать праці з історії, 
математики, філософії, правознавства. У цей період він займається 
перекладами з грузинської та азербайджанської літератур.

«Витязь у тигровій шкурі» полонив його оригінальністю сюжету, 
чудовими образами, поетичним стилем. Він уважно ставився до змісту 
поеми, хотів перекласти її майже дослівно, саме тому й обрав прозовий 
шлях. Віршовану обробку прозового перекладу Гулака почав здійснювати 
його двоюрідний брат Олександр Навроцький, проте ця робота залишилася 
незавершеною [1,123].

У 30-і роки ХІХ століття вчений-лінгвіст зі світовим визнанням Марі 
Броссе переклав повний текст «Витязя у тигровій шкурі» французькою 
мовою (для цього він змушений був вивчити грузинську мову). У 1873 році 
поема була перекладена польською мовою Казимиром Лапчинським. Пер-
ший німецький переклад твору Руставелі здійснив Артур Лейст у 1889 році.

У ХХ столітті зацікавленість до поеми зростає. Перший англійський 
переклад «Витязя» був здійснений Олівером і Марджорі Уордроп «білим 
віршем» у 1912 році. У 1917 році В. Вікар здійснює переклад поеми угорською 
мовою.

Перший повний переклад «Витязя у тигровій шкурі» російською мовою 
здійснив Костянтин Бальмонт. Він розпочав свою працю у 1918 році, а завер-
шив у 1933-му. Довгих п’ятнадцять літ поет удосконалював техніку перекладу. 
Він переклав поему розміром оригіналу, забезпечивши її дванадцятьма 
тисячами рим [2,3].

Урожайним для перекладачів творіння Шота Руставелі стає 1937 рік. 
Побачили світ два нових переклади російською мовою, один із яких здійснив  
грузинський літератор Георгій Цагарелі, а другий – український поет і пере-
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кладач Пантелеймон Петренко. У цьому ж році український поет Микола 
Бажан видає найповніший поетичний переклад поеми Шота Руставелі 
українською мовою.

Микола Платонович Бажан народився в місті Кам’янець-Подільський 
у родині військового топографа 9 жовтня 1904 року. У 1910 році батька 
перевели до Умані, де і пройшли дитячі роки майбутнього поета. Тут Бажан 
навчався у кооперативному технікумі й паралельно у 1920-1921 роках вивчав 
авангардне сценічне мистецтво у студії «Кайдрамте» під керівництвом Леся 
Курбаса. Пише вірші, які увійшли до рукописного збірника «Контрасти 
настрою».

У 1921 році переїздить до Києва, де навчається в Кооперативному 
інституті (1921–1923 р.), а згодом у Київському інституті зовнішніх зв’язків 
(1923–1925 р.). У 1923 році за запрошенням молодого письменника Михаля 
Семенка Бажан приєднується до угруповання панфутуристів, іде працювати 
до редакції газети «Більшовик». У цій газеті в 1923 році було опубліковано 
його першого вірша «Руромарш» та інші твори футуристичного спрямування. 
Бажан належав до прихильників революції не за політичним світоглядом, а 
через свій авангардизм у мистецтві. Йому здавалося, що великий соціальний 
катаклізм вдихне нове життя в Україну, звільнить її творчі сили.

У 1925 році Бажан приєднується до угрупування Миколи Хвильового. 
Незабаром виходить його перша збірка поезій «17-й патруль» (1926), яка 
органічно вписується у домінуючий тоді в більшовицькій поезії пафос 
романтизації пролетаріату. Починаючи зі збірки «Різна тінь» (1927), Микола 
Бажан визначається як поет барочної естетики, невтомного і багатоярусного 
розвитку теми, витонченого переплітання мотивів, органічного поєднання 
брутального і патетичного. Зразком цього стилю є цикл «Будівлі» (1929), 
у якому Бажан виявляє себе як поетичний інтерпретатор енергії людських 
справ, найрізноманітніших форм цих справ, у тому числі й ексцентричних.

Після 1933 року, коли відбувся злам в історії  української літератури, що 
завершився знищенням і підкоренням національної інтелігенції, з-під пера 
Бажана виходить переважно партійна патетика.

Задум перекласти поему Шота Руставелі виник у Бажана ще у молоді 
роки, у середині 1920-х, коли він переїхав із Києва до Харкова, де познайомив-
ся з Костянтином Гамсахурдією та іншими грузинськими письменниками. 
Про це досить детально описано у книзі українського поета і вченого, доктора 
філологічних наук, професора Рауля Чилачави  «Сходження на Задазені» 
(1993). Грузинські письменники підтримали задум поета ознайомити 
українського читача з твором Руставелі. Незабаром ім’я Миколи Бажана як 
талановитого майстра українського слова було вже відоме у Грузії. Про це 
попіклувався К. Гамсахурдіа, який у своєму нарисі «Феміда України» (1931) 
зробив коротку, але виразну замальовку: «Микола Бажан, один із великих 
поетів сучасної України… великий віртуоз форми. Зовні він нагадує паризьку 
скульптуру Альфреда де Мюссе» [3,116].  При підтримці своїх грузинських 
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друзів, за рекомендацією Павла Тичини Бажан починає вивчати грузинську 
мову, беручи приватні уроки у харківських грузинів. Намір здійснити 
переклад грузинського епосу ще більше зміцнів після подорожі Бажана в 
Грузію на початку 30-х років. Під час декади української літератури в Грузії 
у червні 1931 року Костянтин Гамсахурдіа познайомив Бажана з молодим 
письменником Симоном Чиковані, тривала дружба з яким стала опорою в 
здійсненні багатьох його творчих планів.

Особливо плідним був приїзд у Грузію українського поета в 1934 році. 
Симон Чиковані познайомив Бажана з Соломоном Іорданішвілі, який узявся 
допомогти українському товаришу з перекладом. Бажан не знав грузинської 
мови і перекладав з підрядника. Іорданішвілі, а також Габунія і Наморадзе 
читали строфи поеми Руставелі, декламуючи  її ритм та пояснюючи 
тонкощі грузинського слова, а він намагався знайти для нього український 
відповідник.

Симон та його молода дружина Маріка Еліава запропонували 
українському поету оселитися в їхній невеликій квартирі. Пізніше в «Думах 
і спогадах» Бажан написав: «Жили більш ніж скромно. Грошей ні в кого не 
було.., проте робота рухалась. З самого ранку Симон в одній кімнаті, я в 
іншій сиділи кожен над своїм. Декілька раз на неділю  приходив Соломон, і 
ми перевіряли зроблене мною, вчитуючись, вдумуючись у наступні розділи. 
Соломон не жалів часу на допомогу мені… Ніколи не зміг би я закінчити свій 
переклад Руставелі, якби не самовіддана допомога грузинських товаришів, 
особливо Симона та Соломона» [3,116].

Наполеглива робота над перекладом продовжувалася кілька років. 
У листі до товариша Бажан пише: «Руставелі вимагає безодню енергії і 
Еверести часу» [3,118]. Але завершувати переклад довелося вдома, в Києві 
(заарештували брата Маріки Чиковані – Зураба).

Бажан, приїхавши до Києва, усамітнився в Ірпінському будинку творчості 
на довгі місяці й продовжив роботу над поемою Руставелі. У своїх спогадах 
він пише: «плачу від безсилля, але гризу цей граніт». Нарешті в 1936 році 
Бажан у листі Гольцову пише: «…Поставив останню крапку над Руставелі. 
Біс знає, що вийшло – судити не мені – але ж мучився, страждав, впрівав, 
ламав мозок, як ніколи в житті. Зважив рукопис – виявляється, переклав  кіло 
віршів, і всі хореями 8 стопними, і всі по чотири рими. Для правки, шліфовки 
та перевірки перекладу думаю: в кінці місяця поїхати у Тбілісі» [3,120]. У 
січні 1937 року ювілейне видання масовим тиражем вийшло із друку. На 
ювілейний вечір Руставелі Бажан привіз до Тбілісі свою книгу перекладу 
з ілюстраціями видатної художниці Тамари Абакелія. Праця письменника 
була належно поцінована: у 1937 році він був відзначений Державною пре-
мією Грузинської РСР.

Безперечно, робота по вдосконаленню тексту продовжувалася ще довгі 
роки; в кожне нове видання Бажан уносив якісь корективи та уточнення. 
Нарешті було завершено, на думку дослідників, один із кращих перекладів 
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твору Руставелі. Так, у статті Максима Рильського, Олени Стуруа та Олексія 
Новицького зазначено, що в порівнянні з перекладами попередників робота 
Бажана відрізняється глибоким проникненням у філософське світобачення 
грузинського поета, а також удалим відтворенням «живої, пластичної і 
яскравої мови» [4]. Цей переклад українського поета допоміг розширити 
зв’язки між грузинською і українською культурами та їхньою літературною 
спадщиною.

Микола Бажан – видатний майстер художнього перекладу. Серед май-
стерно виконаних поетом перекладів – твори Данте, Шекспіра, Гете, Гейне, 
Гьольдерліна, Міцкевича, Рільке.

Як уже попередньо зазначалося, російською мовою здійснено п’ять 
повних перекладів «Витязя у тигровій шкурі», виконаних Костянтином 
Бальмонтом, Пантелеймоном Петренком, Георгієм Цагарелі, Шалвою 
Нуцубідзе та Миколою Заболоцьким. Переклад українського поета і 
перекладача Пантелеймона Петренка, який писав вірші як українською, 
так і російською мовами вважається одним із кращих за своїми художніми 
якостями. Він, без сумніву, збагатив скарбницю грузинської, української та 
російської культур.

Пантелеймон Антонович Петренко народився у 1908 році неподалік 
Києва у родині сільських учителів. Мати Ганна Тихонівна Кудиленко 
мешкала у Києві й виховувала сина одна. Пантелеймон зростав хворобливим 
хлопчиком і не відвідував школи, його навчала вдома мати. У юнацькі роки 
почав писати вірші та займатися живописом, брав участь у Всеукраїнських 
художніх виставках (1927, 1929 р. р.).   Уходив до гуртка Д. Кіранова. Доско-
нало оволодівши французькою мовою, розпочав перекладацьку діяльність. 
Пантелеймон Петренко переклав українською мовою лірику французьких 
символістів Поля Верлена, Шарля Бодлера, Артюра Рембо, Жана Кокто.

У 1932 році переїхав із матір’ю із Києва до Грузії, спочатку мешкав у 
Батумі, згодом у Тбілісі. Життя у Грузії, цілком зрозуміло, пробудило у 
молодого літератора почуття зацікавленості до грузинської поезії. У Тбілісі 
молодий поет увійшов до кола літераторів та художників, познайомився 
із Костянтином Гамсахурдіа, Галактіоном Табідзе, Серго Кобуладзе, Ладо 
Гудіашвілі, з якими у нього склалися чудові стосунки.

У 1934 році в Грузії було прийняте рішення про святкування 750-річчя 
Шота Руставелі. За пропозицією юриста і перекладача Шалви Картвелішвілі, 
який розгледів у 24-річному українцеві непересічний талант поета, Панте-
леймон Петренко розпочав роботу над уривком із «Витязя у тигровій шкурі» 
– «Заповітом Автандила». Не володіючи грузинською мовою, він працював 
над підрядником поеми Руставелі. Дебют виявився вдалим, виникла ідея пе-
рекласти поему повністю. Петренко познайомився із руствелологом, поетом 
і перекладачем Костянтином Чичинадзе, у співробітництві з яким розпочав 
роботу над перекладом поеми «Витязь у тигровій шкурі». Його перекла-
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дацька діяльність продовжувалася два роки, окремі уривки публікувалися 
у газеті «На рубежі Сходу» в 1934-1935 роках.

Життя поета обірвалося раптово і трагічно: у середині травня 1936 
року у віці 27 років він загинув, упавши з мосту в стрімку Куру. Мати не 
витримала смерті сина і втратила глузд. Після смерті її могила в Тбілісі стала 
пам’ятником матері й сину.

На жаль, із 1587 строф поеми Петренко не встиг перекласти лише 141; 
переклад був завершений репресованим згодом поетом Борисом Бриком, а 
Костянтин Чичинадзе ретельно відредагував увесь текст перекладу.

Поема «Витязь у тигровій шкурі» у перекладі Пантелеймона Петренка 
видавалася тричі. У 1938 році поема вийшла в перекладі російською мовою за 
участі й під редакцією Костянтина Чичинадзе. Портрет та ілюстрації Сергія 
Кобуладзе. У 1939 році московське видавництво «Художня література» ви-
друкувало поему Руставелі у перекладі Петренка з малюнками художниці 
Тамари Абакелія. А в 1985 році в Тбілісі була видана поема «Витязь у тигровій 
шкурі» в перекладі Пантелеймона Петренка за редакцією і з передмовою 
члена-кореспондента АН Грузії Саргиса Цаішвілі.

У 1985 році в Ленінграді вийшла  стотисячним накладом книга 
українського та грузинського поета, літературознавця, доктора філологічних 
наук, професора Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка Рауля Шалвовича Чилачави «Пантелеймон Петренко – 
перекладач «Витязя у тигровій шкурі», до якої він зібрав твори Петренка, 
що друкувалися у різних періодичних виданнях 30-х років.

Зусиллями Валентини Марджанішвілі, вчителя тбіліської грузино-
української школи № 41 імені Михайла Грушевського, у 2008 році була 
видана збірка «Обірвана струна», яка представила поета П. Петренка у його 
самобутніх віршах, перекладах французьких поетів-символістів, малюнках 
[5,3].

Літературознавці зазначають, що Петренко зумів зберегти єдинопочаток 
художніх та філософських підвалин твору, відтворити авторську картину 
світу, послідовно дотримуватися архітектурної побудови оригіналу. Петренко 
– єдиний із усіх перекладачів зберіг систему римування Руставелі. Переклад 
українського поета зберіг ту дивну  пластичність, яка притаманна «Витязю», 
він найближчий до оригіналу.

Читач сприймає твір легендарного грузинського поета таким, яким 
подає його перекладач. Від художнього перекладу ми вимагаємо, щоб 
він відтворював перед нами не лише образи та думки автора, котрого 
перекладають , не лише його сюжети  та схеми, а, перш за все, літературну 
манеру, його творчу особистість, його стиль. Саме цим керувався у своїй 
роботі над безсмертним творінням Шота Руставелі український перекладач, 
наш земляк Григорій Халимоненко. 

Григорій Іванович Халимоненко народився 5 травня 1941 року в селі 
Товкачівка Прилуцького району Чернігівської області. У п’ять років 
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залишився сиротою. Після закінчення середньої школи вступив на 
філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса 
Шевченка. По його закінченні став студентом факультету східнознавства 
Тбіліського університету імені Джавахишвілі. Успішно закінчив університет 
і за квотою Грузинської РСР вступив до аспірантури Інституту мовознав-
ства АН СРСР. Досконало оволодів грузинською мовою та ще кількома 
східними мовами. Доктор філологічних наук, професор кафедри тюрколо-
гії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор 
монографій «Історія турецької літератури» (2009), «Історія грузинської 
літератури» (2012), підручника «Персо-таджицька література» (2005). 
Член Національної спілки письменників України з 1979 року. Переклав 
твори грузинських та турецьких письменників: Ш. Руставелі, І. Чавчавадзе, 
Т. Чиладзе, А. Сулакаурі, Г. Леонідзе, Н. Чаликуші, Н. Хікмета, О. Полата 
та інших. Над поемою Шота Руставелі «Витязь у тигровій шкурі» почав 
працювати у кінці 80-х років. Повний текст перекладу поеми видав окремою 
книгою у 1991 році.

Підбиваючи підсумок свого невеликого дослідження, хочу зазначити, що 
об’єм статті не дозволяє зробити детальний аналіз особливостей перекладу 
безсмертної поеми Шота Руставелі «Витязь у тигровій шкурі», здійснений 
українськими перекладачами, та й не ставив я перед собою таке завдання. 
Глибше і детальніше вивчене і оприлюднене це питання у науковій праці 
Рауля Шалвовича Чилачави. Його кандидатська дисертація за темою: 
«Грузинська класична поезія в українських перекладах» успішно захищена 
у 1995 році, базувалася на ґрунтовному стилістичному та естетичному 
аналізі перекладів поеми Шота Руставелі. Історична професійна глибина 
дослідження українського вченого, поета, перекладача грузинського 
походження варта найвищої оцінки. Чилачава переконливий у своїх 
дифініціях та висновках. «Витязь у тигровій шкурі» – один із найвеличніших 
творів світової літератури.
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НЕУПОКОРЕНІ САДИ МИКОЛИ АДАМЕНКА

1985 року в Радянському Союзі відбулися три знакові події – генсеком 
КПРС став Міхаїл ҐОРБАЧОВ, покінчив життя самогубством у радянсько-
му концтаборі Василь СТУС, висунутий напередодні Гайнріхом БЬОЛЕМ 
на здобуття Нобелівської премії, а у Київському видавництві РАДЯН-
СЬКИЙ ПИСЬМЕННИК побачила світ перша книжка поезій Миколи 
АДАМЕНКА ПОВІНЬ.

Перша збірка Миколи Адаменка ПО-
ВІНЬ прикметна біографією автора. Ось 
вона: «Народився 20 грудня 1931 року 
у селі Загребеллі Сосницького району 
на Чернігівщині у селянській родині. 
Батько під час німецької окупації був 
розстріляний фашистами як колишній 
щорсівець та організатор колгоспу.

 У 1950 році, після Сосницької серед-
ньої школи, вступив на філологічний 

факультет Київського держуніверситету імени Тараса Шевченка.
Понад три роки працював на північному Уралі лісорубом, майстром 

дільниці. Повернувшись у рідне село, став обліковцем тракторної бригади, 
згодом бригадиром плодово-овочевої бригади.  Заочно закінчив Борзнян-
ський технікум плодоовочівництва, водночас поновився на навчання в 
Київському держуніверситеті на заочне відділення, яке й закінчив у 1965 
році, вже працюючи учителем української мови та літератури у селі Полюш-
киному на Новгород-Сіверщині. Згодом переїхав учителювати у містечко 
Сосницю, де працює й понині.

Перший вірш опублікував у районній газеті в 1949 році. Відтоді дру-
кувався  в обласній та республіканській періодиці та республіканських 
часописах».

Оте «Понад три роки працював…» сам автор перегодом пояснив у романі 
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ЗАКОН –ТАЙҐА, де оповів про свій арешт та перебування у радянському 
концтаборі.

Перша збірка Адаменка явила читацькому загалу цікавого, самобутнього 
і крем’яного за характером автора.

У ній не так багато вартісних речей, як могло би бути, проте вони свідчать 
про неабиякий потенціал автора.

Його морально-етичний імператив – чесність, справедливість і людя-
ність. Звертаючись до зарозумілого українця, він мовить: «Про все ти так 
судиш, Ніби всевишній тебе народив, так слово те мовиш, немов обсіваєш 
нас милістю. А ти хоч одне деревце у саду посадив?»

Себе Микола Адаменко у вірші МЕЖА бачить так: «І я поміж ними стою, 
Тугими обвіяний бурями, Весь зібраний – наче в бою, Весь справжній – не-
наче під кулями».

 ОБРИ мушу процитувати повністю, бо у ньому кожне слово пругке 
і воно на своєму місці: «Вітер б’є крильми у обрій: «Відгукніться – де ви, 
обри? Кажуть: ой були ж хоробрі! Кажуть: дужими були. Чом від вас немає 
й сліду? Лише рана у сусіда, Лише спогад у глибинах Темний-темний наче 
тінь». Обізвався сивий обрій: «Загубили душу обри, Бо була вона налита 
Вся трутизною ущерть. Хто ж отруту в серці має, Той до попелу згорає, Ну, 
а попіл по краплині Час  у безвість занесе – От і все»».

Гарно-приємне, аж лагідне  і розпромінене звернення до Києва, що так 
нелюб’язно повівся з автором: «Коли мене в Києві Злива застане – Я йду 
напрямки, не ховаюсь: Завжди наді мною Привітні каштани Свої парасольки 
тримають».

Прикметними є художні відкриття, що збагачують українську поезію 
яскравими художніми образами: «Тут вітер, як порох, У кронах згорає», «А 
ген ледве мріє Пружечок могили, Що рястом зеленим Кипить щовесни», 
«Барабанять червоні коні У розпечений барабан».

Про маму – виразне, людяне і разом з тим фізично відчутне: «Не стане 
її – і підточує сили Болюче, холодне тяжіння могили».

Філіґранно-віртуозним є вірш про любов – він грайливо-непевний і 
певно-переконливий водночас: «Була зима. Була легка завія. Був вечір. 
Кучерявилось село. Була печаль: Навстріч ішла Марія – Не та… не мрія… 
Просто так… Марія… А от тієї… мрії Не було. Кудись пливло За обрії село. 
Був сніг. Був вечір. Мрії не було».

Поезія – це легка, проте не легковажна музика. Адаменко добре це знає, 
тому і пише так: «Дзвеніла стежка. Жайворон гуслярив. Стерня мигтіла. 
Пахло чебрецем. Блакить пречисту відкривали хмари, Щось вітерець на-
шіптував тихцем».

Друга збірка ЦВІТ НА МОРОЗІ прийшла до читача у 1990 році теж у 
РАДЯНСЬКОМУ ПИСЬМЕННИКУ.

Автор посилює у ній свої кращі риси, виявлені у ПОВЕНІ.
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ТРИ ДОРОГИ – чітка позиція автора, що неспокійно шукає свою до-
рогу, але чітко тямить просту істину – хоч і вистраждав її своїм життєвим 
досвідом:«Три дороги у світи… По своїй найкраще йти».

У КОЖНОГО ПІСНЯ СВОЯ продовжує ту ж тему, але вже у сфері 
духовного буття. Приємною несподіванкою для читача є «борщ із щавлем». 
Начеб просте називання народної страви, проте це поіменування багато 
говорить про автора і про його край.

ГЕРОСТРАТИ  продовжують на новому рівні тему ОБРІВ: «У цім благо-
словенному краю Жилося геростратам – як в раю. Їм вистачало завше їсти 
й пити І кожен день було що запалити. З них жодного не вбито, не розп’ято, 
Бо кожен з них мав панцир бюрократа. Ще й золоті емблеми на плечах… Й 
понині їм роботи вистача. Бо хоч в руках у них й пекельна сила, Й старались 
– та не все іще спалили. Та вже й пожежники пильніші на сторожі, Й така 
біда: не все згоріти може».

ЗАПІЗНІЛА СМІЛИВІСТЬ – продовжує морально-етичну тематику 
ПОВЕНІ: «Коли мене покора клята гнобить І воля в вірнопідданстві згора, 
Я думаю про Прип’ять і Чорнобиль – Тоді стаю сміливішим стократ. Але 
якби та сміливість-відвага Завчасу зупинила сили злі, Тоді бетонна брила 
саркофага Не прогинала б отчої землі».

Природу самопригноблення художньої волі автор показує так: «Най-
вища сила – правди сила… Хоч істина ця й не нова, Та ми її в собі гасили, 
Щоб не пробилася в слова».

Адаменко чіткий і нещадний до людиноподібних: «Коли книгу Червону 
До краю допишемо, Додиктувавши природі Свій залізний закон, Не забудь-
мо для себе Сторінку залишити, Як в обоймі останній патрон».

Самоусвідомлення себе як дани роду (мимовільна авторська глухота у 
першому вірші збірки не є авторською глухотою духу)– води роду, як мис-
лячу тростину у стихії єдиного потоку нації дає знову поетичний шедевр: 
«Не чути голосу Бояна – Його притлумили віки. Але якось уранці-рано 
Щось донеслося з-за ріки: Неначе гуслі чи бандури, неначе пісня – а чи 
дума… Переганя струна струну. Переливається в луну. І я збагнув уранці-
рано: Ні, не вмирає дух Бояна, Озветься десь – то вдалині, То у тобі, то у 
мені… Народ – мов дерево високе, У ньому вічні бродять соки. В сьогодні 
вплетені гілки, Коріння ж тягнеться в віки».

БІЛОРУСЬКИМ ПОБРАТИМАМ звучить органічно, вартісно, сміливо     
і актуально навіть сьогодні: «Я волаю до вас, сяброве, Білорусі щирі сини: 
Вбережімо джерельні мови Од захланної сарани. Бо і вашу вона кінчає, Й 
ненаситно мою жере, Випиває глибинні чари, Ллє отруту в уста джерел. Ви 
ж зі мною стояли поруч І у радості, і в біді. Коли мови недоля зборе – Чи ж 
відродимо їх тоді? Під блакитним слов’янським небом Місця досить о цій 
добі. Нам пліч-о-пліч стояти треба У виснажливій боротьбі».

Ліричний герой Адаменка – альтер еґо автора – знає собі ціну, усвідомлює 

Літпортрети
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свою творчу силу і прагне повної самореалізації, проте обставини і неооко-
вирні нечуйні люди крадуть час і простір. Ось як це відбувається: «Мені б 
оце звестися і піти Від слів пустих, облудної спокути, А я сиджу в тенетах 
суєти, До лави міцно чемністю прикутий, Неначе до ґалери. Ланцюги Так 
давлять – а порвать немає духу… Аби хоч друзі, а чи вороги, А то – ніщо, а 
ти сиди і слухай».

СТРУНИ З КОЛЮЧОГО ДРОТУ – так відверто багатозначно і худож-
ньо точно визначив автор розділ про перебування без волі.

РЕАБІЛІТАЦІЯ. Тризна за другом, якого «посадили за язик». Його 
реабілітували, «тільки… мертвого уже».

ПРО ЧОРНИХ КРУКІВ. І круки смертні, і правда людська їхню брехню 
переживе.

ВАЛ. Спомин з дитинства. «Навкруги Якісь яріли квіти невідомі». 
Про вчителя, якого любили всі, вчились у нього людяності, але в 37-му 
його забрали. Вивершується ця гірка поминальна версета монументально: 
«Нема хатини. Вже й села немає. А Вал – стоїть, ще й нині Валом зветься, 
– Напевно, ще стоятиме віки».

ДО СУДДІ проникливе звернення приреченого. 
СЕСТРО, НЕ ПЛАЧ схожий на невольничі плачі, але з певністю в голосі 

і майбутньому: «Може, зійдемось знову, Підем гулять за ріку смараґдову».
ПОЗАРОСТАЛИ – теж невольничий плач, що передає сум’яття і розпач 

душі живої у тілі в неволі: «Позаростали, Зникли стежини Ті, що прослались 
До України. Позаростали Мохом-травою. Позакривались Переді мною».

КОЛИ БУВ Я ЩЕ НА ВОЛІ осмислення свого духовного невідділля 
від долі свого народу.

ВІДПОВІДЬ – небажання застувати світ своєю недолею дівчині, що 
любить в’язня і пише йому листи.

ПРОЛІСОК – «З тобою в мрії розмовляю – І в серце хлюпає весна».
ПІСНЯ . У ній жевріє ледь чутна надія.
ДРУГОВІ. Співзвуччя долі й кроків, які мусить рахувати собі самому.
У наступному розділі уже мирно-сумирні поезії.
ДВОБІЙ. «Сніг розімлів, мов каша у печі. В полях земля з-під снігу ви-

тава, Парує, диха, бо вона жива».
ЛИСТОЧОК. «Листочок з яблуні осінньої Упав у пам’ять недарма. Ще 

занесе снігами сивими Стежки заклечані зима. А той листочок шелестітиме 
про щедрі осені меди, Про те, що забувають вітами Неупокорені сади».

ПІШОВ. «Мов то була не просто заметіль, А музика, сотворена для мене».
КРИНИЦЯ. Образ води у криниці як душа господаря, що уже відійшов 

у засвіти.
Рядок у слабкому вірші «А стежка мовчить, хоч і хоче кричать» сам є 

сильним високохудожнім і вартісним віршем.
ДІВЧИНА. Вона чекає дива, але автор лагідно мовить до неї: «Живеш 

собі у мріях і не знаєш, Не знаєш, що найбільше диво – ти».
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Автор углибає не тільки в околишніх людей, а й у себе самого: «Я сам 
собі обрид, я сам собі не милий, Себе од ранку і до вечора тягти – Пекельний 
труд. О скільки треба сили, щоб всі калюжі дня перебрести…», «Коли відтає 
земля, Вбираючи води талі, – Оратай в мені прокидається І тішить уяву 
паруюча скиба. І пахне мені давниною. Коли відтає земля, – Стаю я такий 
глибокий, неначе весняна річка. Я й сам відтаю душею. Задумливо-тихим 
стаю, Немовби у себе вслухаюсь, Коли відтає земля».

ТВОРИЛАСЯ ВЕСНА – пеан Господу у його всетворчій могуті: «тво-
рилася весна. Творилась тихо».

ОСІНЬ Адаменка не поступається ні ОСЕНІ Верлена, ні ОСЕНІ Якова 
Щоголева: «Теплінь і небеса пречисті. Та прокладають путь пряму Думки 
від спаленого листу – Течуть струмками в далину. Холонуть, бліднуть, за-
стигають, Стають мов пух – і ну рости. І скоро тихими снігами Впадуть на 
землю з висоти».

Наступна збірка поета ПРАГНЕННЯ НЕБА побачила світ уже в Неза-
лежній Україні у Чернігові 1995 року.

У ній багато прохідного. Але є і вартісне:
ПОКИ Є ЩЕ МУЗИКА В ДУШІ. Автор гостро відчуває проминальність 

часу, тому поспішає жити і творити: «болітимуть думки», «Сутеніє… Треба 
поспішати, Поки є ще музика в душі».

СПІШУ. Так само і там само, тільки вже про Україну мова.
У ТУМАНІ СИВОМУ ПЛИВУ. Епічність мислення, великий прорив 

у художні верхотури поезії: «Молюсь на небо голубе, Шукаю там святої 
волі. А тут? На грішній цій землі? Було село… А може, снилось? А може, 
десь воно в імлі Посеред поля зупинилось? Туман розвіється – і я Уздрію 
те, що тільки сниться, І мрія випурхне моя Блакитним птахом із криниці…»

ПЕНЗЛИК. Це теж епічне мислення, новела про природу творчості.
ГОЛОС ПРЕДКІВ: «Я чую голос десь із березоля, З-за сивого туману 

правіків. Він тихий – наче шелестить тополя, І чистий, наче жайворонка 
спів. Я чую голос. Він на мій не схожий, Хоча у тембрі щось від мого є. Але… 
чому він мéне так тривожить? Чом спокою святого не дає?»

СПИТАВ – геніальна поезія, що опритямлює у душі чительника таїну: 
«Спитав у гаю: «Чиї це коні?» А гай не знає. Спитав у неба: «Чиї це коні?» 
А небо плаче. Спитав у коней: «Чиї це коні?» А ті сміються».

МЛИН – з марева споминів автор видобуває поезію: «З ковша текла 
мука мов біла піна, Була вона м’яка і запашна, А за дверима коні їли сіно Й 
дзвеніла деркачами далина».

ТАМ – лагідність голосу і віра у прекрасне, властиво це сміливий гімн 
тихій поезії, якої так боявся більшовицький режим в Україні: «Там, де бага-
то крику, Щось вироста пусте. Сонце ж бо сходить тихо, Тихо трава росте, 
Тихо в глибінь вростають Корені й корінці, Тихо цвітуть вустами Квіти і 
промінці».

Літпортрети
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ПОКІЙНОМУ ДРУГОВІ – елегія, варта елегії Осипа Маковая («Ми всі 
помрем і заростем квітками…»): «Ні, ти не вмер, ти є, Ти десь поїхав Туди, 
куди ще їхати мені».

Є у книжці смачні художні деталі у прохідних, на жаль, віршах: «стежка 
шелестлива», «вкропивилось село».

Підсумовуючи – в особі Миколи АДАМЕНКА маємо талановитого, 
вартісного, чесного перед собою і перед Україною поета. Його НЕУПО-
КОРЕНІ САДИ цвістимуть ярим цвітом поезії українцям стільки, скільки 
будуть українці на цій землі.

Роман КУХАРУК 
    
    

У РИТМІ НЕПОКОР

  «Неупокорені сади».
  Микола АДАМЕНКО

Осмута, розтуманена дощем,
Перелетить спрокволеним хрущем
Почерез дощ охриплими крильми
На світло, що сполинене людьми,
Сповільнено у трави упаде.
Ґарде – кричить збитошничок. А я
Як сніг, як ніч, як сухість курая
Остервенію  і відчую знов
Твою смиренну, Господи, любов,
Що огортає з ніг до голови
І я беру хруща з дощу трави,
Кладу у тінь солóдко синіх слив,
Які Господь в кропиву прижалив
А вітер тріс
Аж корінь тріс.
Зроби собі із нього кріс
І йди навскіс
Почерез ліс
Дубів і трепетних беріз
А від тополь до кунука
Розкрий розкрилля кулака
І наверни у ритм п’янку
Свою ріку:
В осмуту розтуманену дощем
Перелети спрокволеним хрущем
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Почерез дощ охлялими крильми
На світло світло сприкрене людьми:
Пади в траву, чекай меж чобітьми,
Коли тебе озме у руки Бог
І покладе у тінь батьків обох
У тінь корінь
І голосінь
І волосінь
Як білий кінь
При водах
Рибах
І винАх.
Дощі в словах
        В слідах
І шлях
Тебе трафляє.
В головАх
Калину посадіть, бо я
Уже не вирвуся.
Роя
Шукайте в кронах
                 Ґронах.
Шкло…
І ритм вертає як тепло.
Осмута, розтуманена дощем
Як безкінечник, як правічний щем
У праліс угризається. А ти,
Душе моя, світи хрущам світи. 

 Роман КУХАРУК,
5 падолиста 2017.

Київ, ніч
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ЯСКРАВЕ ЖИТТЯ ІВАНА ЛАГОДИ

До 150-річчя Чернігівського 
базового медичного коледжу

8 травня 2018 року Чернігівському базовому медичному коледжу 
виповнюється 150 років від дня його заснування. За півторастолітньою 
історією стоїть щоденна напружена праця педагогічного колективу по під-
готовці молодших медичних спеціалістів. Зі 
стін цього закладу вийшло більше 20 тисяч 
фельдшерів, акушерок, медсестер, лікарів та 
зубних техніків.

Коли в Чернігівській губернії організували 
земство (1864 рік), постало питання про ство-
рення органів охорони здоров’я у сільській 
місцевості. Багато було думок щодо організа-
ції медичної допомоги в селі, та зупинилися на 
створенні фельдшерських дільниць. До цього 
селяни користувалися допомогою різного 
роду знахарів, ворожок та повитух. Інколи 
селян лікували так звані ротні та батарейні 
фельдшери, які набули знань та практики під 
час військової служби.

Коли земство визначилось із створенням 
у селі фельдшерських дільниць, виникло кадрове питання. Тож вирішили 
створити у кожній губернії спеціальні школи, які могли б швидко забез-
печити потребу у фельдшерах.

У Чернігові прийняли таке рішення у 1866 році. Земство внесло про-
позицію про утворення шкіл для підготовки фельдшерів та «повивальних 
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бабок», тобто акушерок. Довго визначались із коштами та готували необхідні 
документи – статут і навчальні програми. Вирішили створити школу на базі 
«богоугодных заведений». На той час це був єдиний лікувальний заклад, де 
організація медичної допомоги була порівняно добре розвиненою. У складі 
богоугодних закладів була лікарня на 200 ліжок (120 місць для військового 
відомства і 80 для цивільних), богодільня на 50 осіб і будинок для психічно 
хворих на 50 чоловік.

Ці заклади займали кілька будівель. Тож для школи виділили 2 флігелі 
(сьогоднішня 1 лікарня). 8 травня 1868 року розпочала роботу тільки фельд-
шерська школа. Це був один клас із 30 стипендіатів із різних повітів та  
кількох так званих «своєкоштних» учнів. Школу «повивальних бабок» так 
і не змогли відкрити. Довгий час підготовку таких спеціалістів Чернігівське 
земство вело у навчальних закладах інших губерній.

Процес навчання поклали на штат богоугодних закладів. Посаду інспек-
тора школи суміщав старший лікар цих закладів – доктор медицини Петро 
Пименович Демидович. На посади викладачів клінічних дисциплін призна-
чили ординаторів лікарні Івана Миколайовича Лагоду, Маврикія Романо-
вича Фрідмана та провізора аптеки Осипа Карловича Мількушиця. Закон 
Божий викладав штатний священик церкви  при богоугодних закладах 
протоієрей Павло Лаврентійович Зорчинський. Для викладання загальних 
предметів найняли Олексія Федоровича Шустова. У такому складі школа 
працювала біля 4 років, потім її розширили, був навіть підготовчий клас. 
Прийшли нові викладачі.

Розпочинати роботу школи було занадто важко, не було підручників із 
клінічних дисциплін, оскільки справа була новою для всієї країни. Навчаль-
на база створювалася власними силами викладачів. Методику проведення 
практичних занять у лікарні та аптеці вчителі теж напрацьовували само-
стійно. Треба віддати належне викладачам, які з відповідальністю віднеслись 
до своїх обов’язків, вели пошук методів навчання, проявляли ініціативу.

Серед викладачів Чернігівської  фельдшерської школи у дореволюційний 
період належить особливо виділити лікаря Івана Миколайовича Лагоду. З 
перших днів становлення школи він понад 20 років викладав для майбутніх 
фельдшерів хірургію та анатомію. Крім того, вів практичні заняття в лікарні, 
а це щоденно по 3 години, тобто 18 годин на тиждень.

Як власне писав І. Лагода, він був із обер-офіцерських дітей, народився 
у 1832 році, закінчив Чернігівську чоловічу гімназію у 1851 році (44-й ви-
пуск). У 1856 році закінчив Київський університет св. Володимира, здо-
бувши кваліфікацію лікаря. Відразу, в грудні, був призначений на посаду 
молодшого лікаря Чернігівських богоугодних закладів. У 1857 році склав 
при університеті екзамен на ступінь повітового лікаря (у червні). У 1859 році 
його призначили лікарем Чернігівської гімназії і благородного пансіонату. 
У 1860 році губернатор перемістив Лагоду на посаду городового лікаря в 
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Сосницю та через 2 місяці його повернули на посаду лікаря Чернігівської 
чоловічої гімназії з правом державної служби. У 1862 році він отримав чин 
титулярного радника, у 1864 – надвірного радника, а в 1868 році – звання 
колезького радника із старшинством.

У 1866 році І. М. Лагоду знову призначили понадштатним лікарем 
богоугодних закладів, а з 1867 взяли в штат з правом державної служби. 
Отже, коли призначили Івана Миколайовича викладачем фельдшерської 
школи – він уже мав досить значний життєвий досвід. Лагода був повністю 
відданий справі, навіть проживав у квартирі богоугодних закладів, тобто 
цілодобово знаходився серед хворих та учнів школи. Власний кам’яний 
двоповерховий будинок здавав в оренду під архів цивільних і кримінальних 
справ судової палати.

Набувши авторитету як лікар і за представленням губернатора у 1873 
році нагороджений орденом св. Анни 3-го ступеня. І. М. Лагода як викладач 
фельдшерської школи не тільки добросовісно виконував обов’язки, а глибо-
ко проникся справою. Використовуючи власний досвід та напрацьовані лек-
ційні матеріали, Іван Миколайович видав підручник «Хірургія для фельд-
шерів і фельдшерських шкіл». Підручник був досить об’ємним, складався 
із 4-х окремо виданих розділів: «Десмургія» (59 с.), «Мала хірургія» (71 с.), 
«Вчення про вивихи і переломи» (112 с.) і «Хірургічна патологія» (158 с.). 
Окремі лекції Лагода публікував у журналі «Земский врач», який видавав 
лікар Святловський у Чернігові.

Перші дві частини вийшли з друку окремими книгами у друкарні Черні-
гівського земства у 1883 році. 14 жовтня 1883 року в фельдшерській школі 
відбулося засідання педагогічної ради, на якому Лагода представив під-
ручники «Десмургію» і «Малу хірургію». Педрада схвалила підручники та 
винесла рішення про звернення до губернської управи закупити необхідну 
кількість книг. Губернська земська управа дозволила своїм рішенням закупи-
ти для школи 41 екземпляр «Десмургії» та 29 примірників «Малої хірургії».

Дві наступні книги підручника вийшли з друку теж у Чернігівській 
земській друкарні  у 1884 та 1886 роках. У 1885 році І. М. Лагода видав 
окремою брошурою «Пояснювальні малюнки» до третьої частини підручни-
ка. А взагалі першим його друкованим виданням була невелика за об’ємом 
книга «Морские купальни Черного моря» (Из путевых заметок врача 
И. Н. Лагоды. Ч. Тип. Земская, 1873. – 41 с.). 

Земські лікарі того часу (вони ж і викладачі школи) залишили яскравий 
слід служіння справі. Прикладом можуть бути слова із некролога про викла-
дача фельдшерської школи Г. В. Тессена «это был человек в полном и самом 
благородном смысле слова. Он одинаково шёл к бедному и богатому, и для 
него не было ни эллинов, ни иудеев; он приходил к страждущим, отдавал 
им свой труд и свои знания и, излечивая одних и утешая других, никогда 
не думал, не рассчитывал на гонорар». Або, як говорила Софія Русова про 
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викладача школи Івана Федоровича Рашевського, як про «одну із найпо-
пулярніших постатей у Чернігові і як доброго лікаря, і як видатного своєю 
чесністю і прямотою діяча» («Мої спомини». С.46).

Думаю, що І. М. Лагода теж не був винятком.
І. М. Лагода безпосередньо не брав участі у російсько-турецькій війні 

(1877-1878 рр.), проте 7 квітня 1877 року отримав подяку «Головного 
Управління піклування про поранених і хворих» за підготовку санітарів. 
13 березня 1879 року був відзначений знаком «Красного Креста» за № 14175.

Аналізуючи зібрані матеріали про І. М. Лагоду, ми побачили багатогранну 
особистість. Він був патріотом з демократичними поглядами, підтримував 
тісний зв’язок з передовою інтелігенцією Чернігова. Глибоко проникся ідеєю 
створення у місті театрального колективу. Знав і розумів життя простого 
українського народу, боровся за збереження його культури, історичних 
традицій і мови, яку переслідувала імперська влада.

Як проукраїнськи налаштований Іван Лагода брав участь у створенні у 
1861 році драматичного гуртка «Товариство кохаючих рідну мову». Про-
фесор Г. В. Самойленко писав у своїх дослідженнях: «Провідну роль у  то-
варистві грали Леонід Глібов, Опанас Маркович, режисер-аматор Дмитро 
Старицький, учителі Ілля Дорошенко та Микола Вербицький, лікарі Степан 
Ніс, Іван Лагода».

Як зазначав громадський діяч Д. Антонович: «До революції лише театр 
був тим єдиним місцем, де прилюдно могло звучати українське слово». Ма-
буть, тому і було створене у Чернігові «Товариство кохаючих рідну мову». 
Згодом ентузіасти створення «Громади» у Чернігові зазнали переслідувань. 
Та 70-80 роки  ХІХ століття відзначилися новою хвилею суспільно-політич-
ної активності інтелігенції Чернігова. Якраз 70-80 роки ХІХ століття стали 
найяскравішими в активній позиції Лагоди щодо суспільно-політичного 
і професійного напрямків його діяльності. Особливо Іван Миколайович 
проявив себе в театральному напрямку. Він створив аматорський колектив 
на базі благодійних закладів, де ролі грали учні фельдшерської школи, об-
слуга та навіть пацієнти лікарні. У дні вистав зала заповнювалась повністю. 
Учням школи навіть офіційно дозволяли затримуватися на виставах до 2-ї 
години ночі.

У збудованому міському театрі гастролювали окремі трупи. Так у 1873 
році в Чернігові з’явився артист Радон з трупою, і, як писав Лагода у стат-
ті про театр, це був єдиний сезон, коли театр отримав прибуток 17 тисяч 
рублів. Потім наступила пауза в діяльності театру. Лагода створив трупу, 
навіть невеликий балет, і 3 роки утримував колектив власним коштом. Та, 
незважаючи на гарні збори від вистав, ноша виявилася непосильною і, як 
він сам зазначив, «получился дефицит в 6500 рублей».

До речі, Іван Миколайович мав гарний голос і любив особисто грати у 
виставах, де було багато музики, співу, танців. Це були оперети, опери, як 
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«Наталка Полтавка», «Запорожець за Дунаєм», «Невольник», «Сватання 
на Гончарівці». Та особливо Лагода полюбив драму «Чари», поставлену 
разом із Марковичем у Чернігові в 1866 році. Інколи в п’єсах виступала 
його сестра Євдокія, яка теж мала гарний голос.

У 1888 році лікар Лагода з любителями театру знову поставив у місце-
вому театрі 16 малоросійських п’єс. Збір від спектаклів у сумі 1100 рублів 
використали для кам’яної прибудови позаду театру. 

Особливо хочеться підкреслити дружбу Івана Лагоди із Леонідом Глі-
бовим, яка розпочалася ще у 1858 році. Тоді молодий Глібов приїхав до 
Чернігова та влаштувався викладачем історії і географії у чоловічій гімназії. 
А Лагоду на той час призначили лікарем до гімназії. Вони кілька років пра-
цювали разом, входили до «Товариства кохаючих рідну мову», займалися 
театральною діяльністю. У 1861 році Леонід Глібов розпочав випуск газети 
«Черниговский листок».

Та коли в Чернігові арештували І. А. Андрущенка, який займався по-
ширенням ідей «Землі і волі», то в нього знайшли листи Л. Глібова. Це і 
стало причиною закриття «Черниговского листка». У 1863 році Л. Глібова 
вислали до Ніжина під нагляд поліції. І тільки у 1867 році він повернувся 
до Чернігова, та його діяльність була обмежена, Л. Глібов не міг ні вчите-
лювати, ні випускати газету. 

Чи то за домовленістю з Глібовим, чи самостійно Лагода двічі ініціював 
випуск нової газети в Чернігові.

Питання про відкриття газети глибоко вивчили автори М. Сиваченко, 
О. Деко у дослідженні «Леонід Глібов», яке вийшло друком у Києві у 1969 
році. На основі даних, зібраних у російських архівах, вони роздрукували 
документи, які засвідчують ініціативу І. М. Лагоди та інших ентузіастів з 
відкриття газети у Чернігові.

Перше клопотання про газету Іван Миколайович розпочав у 1873 році. 
Він виклав своє бачення про зміст газети перед Міністерством внутрішніх 
справ. Та відповідь надійшла невтішна, навіть глибоко  не пояснивши при-
чин, відмовили у випуску в місті «Черниговского куръера», як її назвав 
автор клопотання.

У 1875 році Лагода повторно ініціює звернення до Міністерства внут-
рішніх справ на видання у Чернігові газети «Собеседник» як листка для 
розваг і загальножитєйських довідок.

Його підтримав губернатор Панчулідзев, який  знав Лагоду особисто і 
поручився за нього. Та, на жаль, це не вплинуло на рішення. І хоч владні 
органи не знайшли на І. Лагоду компрометуючих матеріалів, все ж таки від-
мовили щодо надання дозволу. Виконуючий посаду начальника головного 
управління у справах друку Григор’єв зазначив у відповіді  «на издание Ла-
годе в Чернигове газеты «Собеседник» не последовало согласия господина 
Министра внутренних дел».
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Звичайно, Лагода не міг самостійно випускати газету, за цим, як вважали 
і автори досліджень, стояв Леонід Глібов, якому забороняли випуск газети. 
Так безславно і гірко закінчились ініціативи Івана Миколайовича щодо 
видання газети. 

І. М. Лагода двічі обирався (1883 р. та 1886 р.)  гласним (депутатом) 
Чернігівського губернського земського зібрання, деякий час був заступни-
ком міської земської управи. Тобто Лагода займав досить активну життєву 
позицію у суспільно-політичному житті Чернігова.

На жаль, він часто хворів, згодом відійшов від активної діяльності. По-
мер у 1905 році. 

У 1918 році, коли Україна мала статус незалежної держави, на сторінках 
«Черниговской земской газеты» автор статті І. Жураківський написав про 
Л. Глібова та І. Лагоду: «в минуты, когда на Украине создаётся новая жизнь, 
нельзя не вспомнить этих двух деятелей, – честных украинских патриотов, 
работавших на ниве народной: первый – как поэт-байкар, второй – как со-
здатель постоянной украинской сцены в Чернигове».

Якщо життєва позиція Л. Глібова широко висвітлена у різних виданнях, 
то про Івана Миколайовича Лагоду відомостей обмаль.

Автор зазначеної статті писав: «С доктором И. Лагодой я был близок. 
Связывало нас одно чувство – непреодолимой ненависти, так ярко обри-
сованное поэтом:                     

По чувствам братья мы с тобой!
И в искупленье верим оба,
И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной…
                                                               Я – как поляк, покойный Лагода – 
                                                                как природный украинец».
Про життєве кредо І. Лагоди той же І. Жураківський висловився так: 

«И. М. Лагода был одним из ярких представителей тогдашних украинцев 
(70-90 годы) с тем только различием, что все они в тиши своих кабинетов 
мечтали и молчали, а он, движимый чувством любви ко всему родному 
– украинскому, выступал открыто на поддержку этого движения с таким 
оружием как сцена – народным театром».

І. Лагоді вдалося у тих умовах добитися постановки українських спек-
таклів. У дні вистав театр був заповнений дощенту. І. Жураківський про-
довжував у статті: «а значение сцены несомненно: будилась сонная мысль, 
росло, втайне, конечно, сочувствие ко всему украинскому…». Він же ви-
словив надію:  «думаю, что будущие историки Украины отведут должное 
место этому деятелю…».

Ці рядки яскраво розкривають особистість Івана Миколайовича Лагоди 
та його мрії про щасливе майбутнє України. Як викладач І. Лагода не лише 
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передавав вихованцям фельдшерської школи глибокі знання зі своїх пред-
метів, багатий життєвий досвід, а й піклувався про те, щоб вони правильно 
обрали життєвий шлях і соціальні орієнтири, щоб вони гідно служили 
справі, яку обрали, і понад усе мріяв, що його випускники через усе життя 
пронесуть глибоку любов до України, її мови, культури, традицій.
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Нині йому виповнилося б 70
 

Пахне зливою свіжою вітер,
мов рушник, котрим втому витер.
Я й дорога. Думки й розлуки.
І віршів незраджені муки. 
Скирти віють торішнім літом,
я ж за новим мандрую світом! 

 
 У цих (ще студентських) рядках – весь Микола Ткаченко: ліричний і 

патріотичний! Народився він (12.02.1948 р.) на Полтавщині – в хуторі Пав-
лівщина Гребінківського району. У сусідніх Лазірках закінчив 11 класів. З 
шкільної лави римував і мріяв про журналістський фах. Та перш, ніж пере-
ступити поріг Київського державного університету імені Тараса Шевченка, 
сповна скуштував солдатського і робітничого хліба.

З дипломом журналіста, дружиною-однокурсницею й маленькою донеч-
кою Микола Ткаченко в 1976 році за направленням приїхав до Прилук. Тут 
і протрудився чверть віку в міськрайонній газеті «Правда Прилуччини», 
подолавши всі щаблі професійного росту – від кореспондента до редактора. 
Але з-під його пера народжувались не лише різножанрові газетні публікації. 
Одна за одною побачили світ поетичні збірки «Спілих вишень тепло», «В 
обіймах саду», «На межі протиріч».

 2002 року Миколу Никифоровича прийнято до Національної спілки 
письменників України, а в 2006-му поета не стало. Посмертну збірку «Бла-
гослови моє ім’я» вже впорядковувала і видавала вдова Ніна Ткаченко, як 
згодом і книгу спогадів про чоловіка «З вереснем віч-на-віч». Сьогодні 
пропонуємо читачам найкоротшу з розповідей – ніби зойк…

Не кулі – зради стережись
А Микола все не йде з пам’яті – юний буйночубий журналюга, заклопо-

таний секретар районки, непоступливий перед владою іронічний редактор 
«Правди Прилуччини», натомлений життям та незламний у бідах гордий 
пенсіонер. Це все Коля Ткаченко – життєлюб всупереч усьому, вірний друг 
і боєць до скону.

Ювілеї
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Та я, попри все, згадую найперше поета Миколу Чорновуса і його неве-
личкі книги – яскраві й пекучі, як жарина на серці, де метляється історія на 
межі протиріч, де малиново квітнуть козацькі хоругви і падають у жита бать-
ки-фронтовики і де любов багряно світиться, як стиглі вишні на долонях.

Здається, ще не так давно Микола читав мені останні свої вірші – чесні 
й правдиві, як заповіт. А оце недавно знову наснився під ранок. І як завжди, 
і досі пече мені його слово:

Не вкради, не вдар,
Не обезсудь. 
Запам’ятай:
Є честь,
Є суд.

І хіба не сколихнеться совість на його заповідальне:

Не гнись,
Не кланяйсь, не гордись.
Не кулі – 
Зради стережись.

Ну, хіба можемо забути тебе, Миколо – твоє слово, твій біль і твої тривоги 
за прийдешнє України… 

      Станіслав ЗАКУСИЛО

З КОГОРТИ 
НЕЗАБУТНІХ

12 лютого нинішнього року випов-нилося б 70 років від дня народження відо-
мого на Чернігівщині письменника і журналіста Миколи Никифоровича Ткаченка 
(Миколи Чорновуса). Він народився на Полтавщині у мальовничому хуторі 
Павлівщина, що у Гребінківському районі. По закінченні десятирічки працював 
теслею у рідному колгоспі, служив у війську, навчався на факультеті журналістики 
уславленого Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

1976 року, після закінчення університету, за направленням, разом з дружиною 
Ніною Ткаченко (нині відомою поеткою, членом НСПУ Ніною Лісною) приїхав 
до Прилук, де став працювати у міськрайонній газеті «Правда Прилуччини». 
Пройшов шлях від кореспондента до редактора газети. Коли ж щедрий на тур-
боти журналістський день завершувався – писав вірші. У 1995 році з’явилася 
його перша поетична збірка «Спілих вишень тепло». Через чотири роки поба-
чила світ книжка віршів «В обіймах саду». Обидві вони були тепло сприйняті 
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читачем та критикою. Новим щаблем творчості стала збірка «На межі проти-
річ» (2001), яка засвідчила зрілість поета, його творче зростання. У 2002 році 
М. Ткаченка було прийнято до лав НСПУ. Передчасна смерть 11 вересня 2006 
року вирвала поета з творчого процесу. Дружиною посмертно упорядковано і 
видано його збірку «Благослови моє ім’я» (2008) та книгу спогадів про чоловіка 
«З вереснем віч-на-віч» (2011).

Поезії Миколи Ткаченка притаманна висока людська порядність і чесність, 
чітко визначена громадянська позиція, національна свідомість, причетність до 
долі народу, глибока і усвідомлена любов до українського села, до його минулого 
й прийдешнього. Переконайся у цьому, шановний читачу, перечитуючи його 
вірші. 

Олександр ЗАБАРНИЙ, товариш, поет
     

  * * * 
Українці мої!..
Поки ми ще єси,
А Славута – Вкраїни окраса,
В серці кожного з нас
Оберегом краси
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Буде нація,
А не раса.

Українці мої!..
Поки ми ще єси 
(хоч і тліє Чорнобиль-гримаса),
Світ глядітиме весь, 
Мов у краплю роси, 
В сиві очі Дніпра 
І Тараса.

Українці мої!..
Поки ми ще єси, 
Поки гріє нам совість калина,
Бога й долю
До скону просімо, просім,
Аби вічно жила
Україна!

* * *
Коли замерзли руки – відігрієш,
Коли замерзли вуха – відітреш.
Що з совістю замерзлою подієш?
Її в долоні теплі не візьмеш.

Розбити можна, скажеш, об зневіру,
Віддать під суд – і весь до крапки глас.
Та де для совісті таку узяти міру,
Щоб перемірять кожного із нас?! 

* * *
У батьківській хаті сумують ікони,
Ще пахнуть дитинством і лава, і стіл.
Присяду на покуті. О Вавілони,
Ви починалися з цих виднокіл!

Присяду, помовчу. Ніхто не зустріне.
Ой, де ж твої, хато, солодкі свята?
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Із вицвілих фото, що в рамках на стінах,
Незраджена пісня до мене зліта.

Присяду, прислухаюсь. Може, учулась?
Та тільки від себе її не пущу.
Та пісня, як юність, на мить повернулась –
З колишнього дива в… облогу дощу.

Стежка до села

В молодому житі
Заблукало літо,
Райдуга в півнеба відцвіла.
Стільки днів минуло,
Стільки літ прожито!..
Спомин виколисує Сула.

В берег хлюпа хвиля – 
Тихо, винувато,
Та пливе, мов човен,
 Стежка до села.
Там до білих вишень
Притулилась хата
І гілками втому
Витира з чола. 

Вдома

Стукає в шибку небес далина –
Місячний зайчик завис на шпалері.
Спогадів рясно, а думка одна:
Зараз матуся гукнуть до вечері.

Тільки нічого не буде й нема – 
Хата, як пустка, як іскра схолола.
Тиша присіла край столу, дріма,
Дивиться в вічі німа радіола.

Ювілеї
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Матері

Відслонивши ночі фіранку, 
Доки спатимуть солов’ї, 
Розбудіть мене на світанку
І загляньте в очі мої.

Не шукайте в них згірклу втому –
Сивий смуток її краде.
Я онуків привіз додому, 
Тільки де Ви, матусю, де?

Ще не стерлись сліди глибокі,
Ще ведуть вони до воріт.
Виростає з розлук неспокій
Й затуляє собою світ.

 * * *
Горить!..
Горить моя свіча…
І плавиться журба й скорбота.
Я не рубаю з-за плеча – 
То, видно, не моя робота. 

Горить!..
Горить моя свіча…
Я буду храм свій будувати.
Хай ніч світанок зустріча
І не дає себе проспати.

Горить!..
Горить моя свіча…
В гарячім полум’ї калина.
Несу свій хрест, що велича
Святе імення – 
   Україна!
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ДОН КІХОТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
(На кшталт спогадів)

 У людському співтоваристві завжди знайдуться постаті, які чимось відріз-
няються від інших. Вони далекі від повсякденної суєти. Завжди перебувають 
у своєму світі, куди допускають лише тих, хто не проживає своє життя так, 
наче безсмертний. Це звіздарі, мандрівники, люди, одержимі відкрити таєм-

ниці Землі, і ті, хто, не підозрюючи цього, своїм девізом 
обрали слова японського поета: «У порожнечі часу так 
легко губиться Сенс життя». Дивні люди – та й годі!

У Чернігові одним із них був головний зберігач 
фондів архітектурно-історичного заповідника Андрій 
Антонович Карнабед. Він бажав лише одного – збе-
регти обличчя давньоруського, унікального за своєю 
архітектурою улюбленого міста. Тому, отримуючи 
інформацію про старовинні будинки, що підлягали 
знесенню, аби зберегти якусь їхню частинку для історії, 
він приходив на місце подій і збирав фігурну різьбу, що 
прикрашала ці будівлі, викинуті предмети минувшини. 
Все зносив до заповідника. Співробітники дратувалися 

цим. Їх можна зрозуміти. Але сьогодні хочеться думати, що то була одна із 
цеглин, закладена для створення унікальних фондів нині Національного за-
повідника «Чернігів стародавній». 

Андрій Антонович належав до людей природних. З ним цікаво було роз-
мовляти. Але на яку б тему не точилася бесіда, він, стримуючи свої емоції, 
говорив про байдуже ставлення деяких чиновників від влади до збереження 
архітектурного, природного та історичного багатства Чернігова, яким необ-
хідно піклуватися. Його турбувала небезпека будівництва вапняно-силікат-
ного заводу в урочищі «Телячий острів», що може нанести величезної шкоди 
річці Десна. Андрій Антонович показував світлини Покровської церкви в 
селі Дігтярівка Новгород-Сіверського району, яка руйнується. А це пам’ятка 
мурованої архітектури ХVІІІ ст. Храм зведений у 1708 році на замовлення і 

Краєзнавство
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коштом гетьмана Івана Мазепи. 
Теж саме відбувається й з Геор-
гіївською церквою у Седневі. У 
плачевному стані перебувають 
архітектурні пам’ятки в Ладані, 
Білорічиці, Вороньках. Говорив 
Андрій Антонович і про рекон-
струкцію Дитинця, особливо про 
так звані «небезпечні сходинки». 
Зізнавався у конфлікті між ним і 
владними особами, пов’язаний із різними поглядами на долю будинку Пол-
торацьких, який мали знести. Андрій Антонович просив допомогти знайти 
відомості про цю садибу. У дореволюційних довідниках та іншій літературі, що 
має місце у рідкісному фонді нашої бібліотеки, відсутня будь-яка інформація 
про будинок Полторацьких. Однак в архівних матеріалах Карнабед знайшов 
факт спорудження цієї будівлі в середині 70-х років ХІХ століття по вулиці 
Шосейній (нині проспект Миру, 74). Після 1917 і до 1961 року будинок був 
власністю земського лікаря Павла Петровича Полторацького та його родини. 
Тут часто збиралися представники чернігівської інтелігенції – художники, 
письменники, громадські діячі. Будинок дивував вишуканим різьбленням на 
карнизах та дверях. Дім був оточений чудовим садом з рідкісних дерев, кущів 
і квітів. Садиба вистояла під час двох воєн, які випали на долю України, а в 
сімдесятих роках минулого століття будинок піддався частковій пожежі й 
пограбуванню. Андрій Антонович врятував його від подальшого знищення. 
Для початку він склав обґрунтовані довідки про архітектурну та історичну 
цінність старовинного будинку, адресовані відповідним владним органам. 
На захист будинку Полторацьких виступила газета «Деснянська правда». А 
Чернігівська міська організація Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури підтвердила історичну і культурну цінність будинку. 

Проте він і досі перебуває у плачевному стані. Цього висновку дійшла 
спеціальна комісія, яка обстежила колишню оселю 
Полторацьких у 2016 році. Будинок і на сьогодні не 
отримав статус пам’ятки архітектури. Поширилися 
чутки, що депутати міськради хочуть внести його до 
переліку об’єктів, які підлягають приватизації. Однак 
переміг здоровий глузд: народні обранці відклали 
приватизацію будинку Полторацьких. Здалося –
от-от і будівля буде взята під охорону держави. На 
жаль, минув рік і нічого не змінилося.

Ще один унікальний будинок, будинок відомого 
чернігівського художника Івана Григоровича Рашев-
ського по колишній вулиці Шосейній (нині проспект 
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Миру, 116), намагався врятувати Андрій Антонович. Існує припущення, що 
над проектом будинку працював сам художник. Про це свідчить удала архі-
тектура, художнє оформлення і чудовий сад. Проте міськвиконком ухвалив 
рішення про знесення будинку. Його встигли вже продати новому хазяїну і той 
зніс дах, почав розбирати стіни. Відбувся суд, який визнав договір купівлі-про-
дажу будинку недійсним і він знову перейшов до міської власності. А в 2003 
році будинок Рашевського перестав існувати. Як писав один із журналістів, 
про особу художника нагадує урочище Рашевщина. Додаю – і лист Карнабеда 
на адресу чернігівської міської влади, розміщений в Інтернеті:

 «Міському голові Чернігова пану Соколову О.В. 
 Заступнику міського голови пану Сердюку О.В.

 Пане Соколов i пане Сердюк! Як же вам обом не соромно? Народний депу-
тат України, голова Українського товариства охорони пам’яток iсторiї та 
культури, мiнiстр культури та мистецтв України Новохатько Л.М., голова 
Державної служби охорони культурної спадщини Кучерук М.М., уже не кажучи 
про сотнi школярiв, студентiв, учасникiв вiйни, пiдприємцiв, працiвникiв рiзних 
галузей мiського господарства i представникiв громадських органiзацiй міста – 
ваших виборцiв, зверталися багаторазово до вас, до вашого сумлiння стосовно 
вирiшення простого, але державної ваги важливого питання – передачi Україн-
ському товариству охорони пам’яток iсторiї та культури вiдповiдно до ст.18 
Закону України «Про охорону культурної спадщини» поруйнованої в останні 
роки за вашим сприянням-байдужiстю пам’ятки української нацiональної 
iсторiї, культури, архiтектури — будинку I. Г. Рашевського по проспекту Миру, 
116, для вiдтворення як дитячого-молодiжного мистецького центру i музею 
митця i Громадянина I. Г. Рашевського, якого ви так не шануєте. 

Ви ж, слухаючись безвiдповiдальних осiб, знову i знову повторюєте ганебнi 
твердження, якi суперечать ПРАВДI IСТОРIЇ, про те, що нiбито будинок 
I. Г. Рашевського «не має архiтектурної, iсторичної, культурної та духов-
ної цінності». I що, мовляв, саме тому його вiдтворювати «недоцільно». 
Ви вважали «доцільним» знищувати історичний бульвар заради нiкому не 
потрiбного пiдземного «метрограда» i вважаєте доцiльним таке «оновлення» 

iсторичного центру Чернiгова, яке 
веде до знищення цiлих старовинних 
ансамблiв архiтектури та iсторiї, 
незамiнних об’єктiв туризму, ста-
ровинних вулиць. А коли вам Товари-
ство i громадськiсть намагаються 
допомогти у вiдтвореннi того, що 
ви за законами України мусили б 
вiдтворити самi, ви твердите, що 
це «недоцiльно».

Схаменіться, добродії! Не будь-
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те вандалами у нашому чернiгiвському домі, який ми рятували вiд фашистських 
запалювальних бомб у 1941 роцi.

 Андрiй КАРНАБЕД,
 учасник вiдбудови Чернiгова, кандидат архiтектури, 

член  Нацiональної спiлки архiтекторiв України, 
 член-кореспондент Української академії архiтектури, 

почесний член Українського товариства 
охорони пам’яток iсторiї та культури, 

лауреат премії імені Іполита  Моргилевського»*

На сторінках «Сімейної газети» чернігівська журналістка Олена Бе-
резкіна писала: «І якби знайшлися спонсори і змогли відновити цю будівлю 
за кресленнями, малюнками і описом А. А. Карнабеда, було б чудово. Можна 
було б розмістити в такому будинку туристичний готель, організувати 
експозицію, присвячену художнику, а також експонати з особистої колекції 
А. А. Карнабеда про цей будинок-легенду». Та чи дійшла ця пропозиція до 
тих, хто міг би сприяти такому побажанню в інтересах міста, невідомо. Адже 
справа заштопорилася. 

А згодом почалася нова «битва» за будинок, в якому жив у дитинстві відо-
мий театральний художник Федір Федорович Федоровський. Усе починалося 
так. У Чернігові є вулиця, названа на честь класика української літератури 
Івана Котляревського. У 1970-х роках розпочалась її реконструкція. Старі 
будівлі зносили, а на їхньому місці зводили сучасні багатоповерхівки. Буді-
вельний матеріал, який залишався від зносу, продавали приватним особам. 
Під час зносу даху старовинного будинку №29 по вулиці Котляревського одна 
з таких осіб та її помічники виявили багато колись потрібних у побуті речей, 
книжок, різноманітних паперів, чималенький стос листів. Прочитали один 
і зрозуміли, що його писав хтось із великих людей багато-багато років тому 
хазяйці цього будинку. Отже, це листування може зацікавити краєзнавців та 
місцевих істориків. У розмові випливло ім’я Андрія Антоновича Карнабеда, 
людини, яка чесно у всьому розбереться. 

Так до нього потрапили листи художника Федора Федоровича Федоров-
ського, як з’ясувалося після їхнього прочитання. Карнабед хотів припинити 
знос будинку. За наявними в нашій бібліотеці літературними джерелами, 
виходило, що батько Федора Федоровича був інженером, який прокладав 
залізничні шляхи. За кілька місяців до народження сина він отримав призна-
чення в Чернігів, де розмістилося одне з управлінь будівництва лінії Поліської 
залізниці. В обласному архіві Андрій Антонович не знайшов документів, які 
б засвідчували, що Федір Федоровський-старший був домовласником. За-

* Іполит Владиславович Моргилевський  (12.09. 1889–7.12.1942) – інженер-тех-
нолог, історик архітектури, мистецтвознавець, педагог, професор, член-кореспондент 
Академії архітектури СРСР. 
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лізничне начальство орендувало для нього кімнати у будинку №29 по вулиці 
Котляревського. Тут 26 грудня 1883 року народився син інженера, якого теж 
нарекли Федором. Не судилося встановити прізвище жінки-адресата, яка 
отримувала ці листи від Федоровського. Із листування можна було припус-
тити, що майбутній головний художник Великого театру, народний художник 
СРСР Федір Федоровський деякий час жив у будинку №29 по вулиці Котля-
ревського. Але довести, що він має історико-культурне значення, не вдалося.

Гадаєте, Андрій Антонович вгамувався? Нічого подібного! Він звернувся 
до проектів реконструкцій курганів «Гульбище», «Безіменний», «Чорна мо-
гила», які схвалив Інститут археології АН УРСР ще у листопаді 1969 року. 
Завершувався 1980 рік, а справа з курганами не рухалася з місця. І тоді Андрій 
Антонович попросив організацію охорони пам’яток історії та культури від-
рядити його до Москви до академіка, відомого археолога Бориса Олексан-
дровича Рибакова, багаторічного дослідника Чернігова і Любеча. Наукова 
довідка вченого, як згадував Карнабед, стала підґрунтям для святкування 
1300-річчя Чернігова у 1990 році. А тоді, під час зустрічі з Андрієм Антоно-
вичем, академік Рибаков прочитав документи і написав: «Вважаю важливим 
для науки (і для пропаганди стародавніх пам’ятників) відновлення початкового 
виду курганів «Гульбище» і «Безіменного». Б. Рибаков. 15.12.80 р.». З приводу 
другого проекту залишив на папері наступні слова: «Загальна ідея добра. Ні 
в якому випадку не можна давати туру – її не було в розкопках. Б. Рибаков. 
15.12.80 р.». Сучасний вигляд Чорної могили добре відомий. 

17 грудня 1986 року Борису Андрійовичу Рибакову було присвоєно зван-
ня почесного громадянина Чернігова. Андрій Антонович зізнавався, що для 
нього він був порадником, видатним археологом, учителем і популяризатором 
культури Київської Русі.

А незабаром почалися пристрасті навколо урочища Лісковиця. Виникло 
рішення про багатоповерхову забудову цієї історичної місцевості, яка разом 
із Валом є однією із стародавніх частин міста. Тут із давніх часів стояли при-
ватні будинки. Їхні господарі випасали свійських тварин на живописному лузі. 
Поруч – Десна. Сталося так, що одного дня в урочище прибула різноманітна 
техніка з піском, щебенем, з чимось ще, і робітники почали засипати луг. 
Приватні домовласники занепокоїлися. Поширилися чутки, що їх знесуть. 
Андрій Антонович рішуче став на бік жителів Лісковиці. Він писав листи в 
різні інстанції, в яких доводив, що забудову урочища неможливо здійснювати. 
Адже поруч ріка. Існує вірогідність того, що багатоповерхівкам на лугу світить 
руйнація. Аби відстояти свою точку зору, Андрій Антонович звернувся до 
журналістів. Газети «Чернігівські відомості», «Советская культура», «Рабочая 
газета», «Правда Украины» опублікували серію статей за збереження Ліско-
виці. На сторінках «Советской культуры» (тоді газета всесоюзного значення) 
з’явився лист за підписом видатних і поважаних діячів української культури 
Бориса Олійника, Олеся Гончара, Григорія Логвина, Юрія Щербака, Івана 
Драча, в якому вони виступили на захист Лісковиці і згадали противників 
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забудови на чолі із Андрієм Карнабедом. Лист опублікований під багато-
значним заголовком «И покрыть все слоем песка?».

Остання крапка у лісковицькій епопеї була поставлена після візиту Ан-
дрія Антоновича до академіка Дмитра Сергійовича Лихачова, який мешкав 
у Санкт-Петербурзі. Про нього так писав відомий прозаїк Данило Гранін: 
«Звісно, широка аудиторія сприймала не його наукові праці, не науковий, а 
моральний авторитет. Це дуже цікава ситуація, коли вчений стає сумлін-
ням, лідером громадськості, інтелігенції, а можливо, до якоїсь міри – й нації. 
Лихачову вірили. …люди розуміли, що немає ніякого розриву між тим, про що 
він говорить, у що вірить, і тим, що він робить. Лихачов був боєць-одиначка. 
Боротьбу зі злом завжди починає один, не очікуючи підкріплення». Саме таким 
бійцем-одиначкою був й Андрій Антонович, тому їхня зустріч була конструк-
тивною. Два бійці зрозуміли один одного. І знову процитую Данила Граніна: 
«Все ж йому вдалося дещо відстояти від руйнувань: лісовий район Лісковиці у 
Чернігові, бібліотеку в Мишкіні, в заповіднику «Плес на Волзі» зупинили роз-
робку піщаних кар`єрів». Після відвідин академіка Лихачова справа дійшла 
до Держбуду СРСР, і будівництво припинилося. Місто почало розширятися 
за рахунок забудови приміського села Масани, як і пропонував Андрій Ан-
тонович.

Неможливо не згадати і про П’ятницьку церкву в Чернігові, зруйновну під 
час Другої світової війни. У грудні 1943 року видатний архітектор-реставратор 
Петро Дмитрович Барановський здійснив обстеження пам’ятників Чернігова. 
Найбільш постраждалою виявилася П’ятницька церква. Руїни являли со-
бою найскладніший конгломерат цегляних кладок різних епох і характеру. 
Майже двадцять років свого життя Петро Дмитрович вивчав і реставрував 
Чернігівську П’ятницю, повертаючи їй первозданний вигляд. Лише 1962 року 
ці роботи, що відкрили новий розділ в історії вітчизняної архітектури, були 
завершені. Андрій Антонович, який спілкувався з Барановським, писав: «До-
битися в ті часи, коли місто піднімалося з руїн, не лише збереження залишків 
пам’ятника, але й виготовлення на місцевому заводі десятків тисяч цегли, що 
імітують древню плінфу, було справжнім подвигом». 

Але не всі хотіли відновлення храму. Андрій Антонович згадував, як 
колишній головний архітектор Чернігова Петро Букловський вимагав не 
відновляти зруйновані храми, а знести руїни, аби вони не псували вигляд і не 
заважали благоустрою території. На щастя, цього не сталося. До слова, коли 
відроджували П’ятницьку церкву, за ініціативою того ж Петра Букловсько-
го, було оголошено конкурс на архітектурну розробку проекту пам’ятника 
Богдану Хмельницькому. Він сам брав у ньому участь поруч із начальником 
управління архітектури Петром Козицьким та Андрієм Карнабедом – співро-
бітником проектного інституту. Перемога дісталася Андрію Антоновичу. Він 
власноруч виготовив креслення. Поїхав до Києва, аби показати їх відомому 
скульптору Івану Петровичу Кавалерідзе. Майстру проект припав до душі. 
Карнабед хотів поставити на постамент поруч із Богданом Хмельницьким 
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чернігівських полковників Мартина Небабу і Степана Подобайла – героїчних 
мазепинців. У цій легендарній компанії мали бути козак та кобзар. Андрій 
Антонович пропонував установити пам’ятник обличчям гетьмана до Красної 
площі (тоді площа імені Куйбишева). Однак цього не сталося. 

У квітні 1956 року відбулося відкриття пам’ятника великому гетьману 
України в однойменному сквері Чернігова. Тепер усім відомо, що авторами 
величної споруди є скульптори Іван Кавалерідзе, Галина Петрашевич та 
архітектор Андрій Карнабед. Вигадок про спорудження пам’ятника Богдану 
Хмельницькому багато. Але одна з них є правдою: Андрій Антонович мріяв, 
щоб постать гетьмана була встановлена обличчям до центральної площі міста 
і П’ятницької церкви. Мрія легендарного архітектора здійснилася лише у 2017 
році: постамент пам’ятника Богдану Хмельницькому повернутий спиною до 
Москви.

Андрій Антонович дуже любив Чернігів. Так і хочеться перефразувати 
рядки відомого поета: тут кожний камінь Карнабеда знає. Він був ініціатором 
і керівником складних і небезпечних архітектурно-археологічних досліджень 
та обмірів чернігівських печер і підземель. Готував до друку книгу «Чернігів: 
сторінки минувшини». Писав статті. Ця робота була йому в радість. Засмучу-
вало лише те, що не всі його розуміли. Згадую, як Андрій Антонович заходив 
до нас утомлений не від роботи, а від моральної напруги. В його завжди добрих 
і привітних очах у такі хвилини була така туга, що хотілося доторкнутися до 
його плеча, аби він знав – усе минеться. Щоб Андрій Антонович не так пере-
ймався, я запитала, чи знає він, на кого схожий. Знизив плечима, мовляв, не 
знає. На героя твору іспанського письменника Сервантеса Дон Кіхота, ска-
зала я. Він помовчав, а потім сказав, що і сам відчуває конфлікт між своїми 
прагненнями ідеалу і дійсністю. Зізнався, що інколи його вчинки приводять 
до зворотного результату.

Життя складалося так, що наші зустрічі у стінах бібліотеки стали відбува-
тися все рідше і рідше. Але передзвонювалися. Коли виникали якісь питання, 
Андрій Антонович завжди був «під рукою» як жива енциклопедія з історії 
вулиць, будинків, окремих осіб, подій Чернігова. Його не стало 29 березня 2005 
року, коли він на сесії міської ради захищав чернігівську культурну спадщи-
ну. Від нас пішла людина сміла духом, чесна, прямодушна, героїчна і наївна, 
безрозсудна, переконана в тому, що необхідно викликати недруга на двобій.

 Смерть не позбавила його безсмертя. І хоча з думками Андрія Антоно-
вича не всі погоджувалися, він із життям розлучився, як мудрець, так само, 
як Дон Кіхот.

 Людмила СТУДЬОНОВА, 
бібліотекар відділу 

 краєзнавства Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 
 член Національної спілки краєзнавців України
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ВІДОМА «НЕВИДИМКА» З ЛИХАЧЕВА – 
НАТАЛІЯ ЛАЗУРСЬКА

Чернігівщина багата своєю історією. Ми маємо знаменитих земляків 
серед військових та в наукових колах, серед лікарів і діячів культури. Чого 
варте ім’я всесвітньо відомої землячки із  Ніжинщини, актриси театру Марії 

Адасовської, відомої під псевдонімом Занько-
вецька. І просто, і геніально. Вона народилась 
у селі Заньки Ніжинського повіту. Маючи 
неперевершений талант, Марія Заньковецька 
принесла славу своїй маленькій батьківщині, 
всім заньківчанам та Чернігівщині в цілому.                               

Займаючись краєзнавчим пошуком на Ко-
зелеччині та Ніжинщині, раптом натрапляємо 
на статтю одеського дослідника О. Музичка 
про сім’ю Лазурських. І зовсім несподівані 
рядки:  «Наталія Михайлівна Лазурська ма-
рила театром, мріяла про акторську кар’єру. 
Будучи знайомою з Марком Кропивниць-
ким, зустрічалась з метрами сцени Миколою 

Садовським, Панасом Саксаганським та Марією Заньковецькою, які 
перебували в Одесі. Саме тут декілька разів грала на сцені у складі трупи 
разом із Заньковецькою під псевдонімом «Лихачівська».Так, саме так, 
вона народилася на Чернігівщині, недалеко від відомих Заньок, як пише 
автор статті О. Музичко, у селі Лихачівка тоді Козелецького повіту. Чи то 
самостійно, чи то за порадою Заньковецької Наталія Михайлівна і взяла 
сценічний псевдонім Лихачівська. А ще – Лазурська із знаних не тільки на 
Чернігівщині Богомольців.

Пошуки про народження Лазурської привели нас до метричних книг 
Миколаївської  церкви села Лихачів тоді Носівського повіту. Попередня 
інформація знайшла підтвердження. У метричній книзі записано, що 9 
листопада 1880 року народилася Наталія у дворянській сім’ї жителя міста 
Ніжина колезького регістратора Михайла Михайловича Богомольця і його 
законної дружини Юлії Ісаківни. Хрещеними батьками зазначені «девица 
Любовь – дочь генерал-майора Владимира Григорьевича Сабо и поручик 
Архангельгородского пехотного полка Василий Исакович Мироненко».

Обряд хрещення новонародженої провів 20 листопада священик Мико-
лаївської церкви Василь Гаврилович Промислов.
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Батько і дід Федір Євстафійович були чиновниками, мали звання ти-
тулярних радників. За 2 роки до Михайла у сім’ї Богомольців народився 
Олександр – батько майбутнього академіка Олександра Олександровича 
Богомольця (1881–1946).

Отже, батько Наталії взяв шлюб із уродженкою села Лихачів Козелець-
кого повіту Юлією Ісаківною Мироненко. Вона була наймолодшою у сім’ї 
Мироненків (1854 р. н.).

Дід Наталії по лінії матері дворянин Ісакій Максимович Мироненко 
народився у 1805 році у Лихачеві. У 1820 році розпочав військову службу 
у Костромському піхотному полку. У 1844 році, маючи звання майора, 
вийшов у відставку. Довгий час працював на чиновницькій посаді судді 
Козелецького повітового суду. Помер у 1878 році, похований на загальному 
кладовищі у Лихачеві.

Родина була визнана Геральдією дворянською і занесена до другої час-
тини родословної книги Чернігівського дворянства.

Хрещений батько Наталії – Василь Ісакович Мироненко брав участь у 
російсько-турецькій війні (1877-1878 рр.). Як командир роти  відзначив-
ся мужністю та хоробрістю, двічі поранений. У ході війни штабс-капітан 
Мироненко нагороджений орденами св. Анни 4 ступеня за хоробрість, 
св. Станіслава 3 ступеня з мечами та бантом, св. Анни 3 ступеня з мечами 
та бантом.

Та повернімося до родини Богомольців. Коли Михайло Михайлович 
одружився з Юлією Ісаківною Мироненко, вона отримала придане  від 

батьків – будинок у Козельці та 20 десятин 
землі у хуторі Шами Козелецького повіту.

Сім’я Богомольців часто переїжджала, 
оскільки Михайло Михайлович був акциз-
ним  чиновником. Спочатку він служив у 
Могильові, потім у Бессарабській та Орен-
бурзькій губерніях. Особливо яскравим 
для Наталії виявився період перебування 
у Бессарабії. Вона закінчила гімназію у 
Кишиневі (1894–1898 рр.). Там фунда-
ментально зацікавилася театром. Після 
закінчення гімназії навчалася на Одеських 
вищих жіночих курсах. Будучи надзвичайно 
вродливою та активною у спілкуванні, На-
талія мала успіх на сцені.

Батьки під час проживання в Ніжині 
підтримували дружбу із родиною Марії 
Заньковецької, що передалася Наталії. 
Вдруге вони знайомляться з Марією Зань-
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ковецькою у 1894 році, коли трупа Садовського перебувала в Одесі. Як 
пишуть автори статей, незважаючи на різницю у віці, Заньковецька та На-
талія підтримували дуже дружні стосунки.

Марко Кропивницький, який часто бував у сім’ї Богомольців в Одесі, 
мабуть, допоміг Наталії потрапити на професійну сцену. Вона почала грати 
у трупі Садовського, репетиції з нею проводила особисто М. Заньковецька. 
Саме тут вона і використала сценічний псевдонім «Лихачівська» (зіграла 
роль Дарини у п’єсі «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці», Марусі  у п’єсі 
«Лимерівна», Катерини у п’єсі «Не так сталось, як гадалось»).

Наталія Богомолець займала активну життєву позицію, була членом 
бібліографічного товариства при Новоросійському університеті, цікави-
лась педагогічною літературою. Знала французьку мову, читала в оригі-
налі твори французьких авторів. Виступала з доповідями на засіданнях 
бібліографічного товариства, секретарем якого був її майбутній чоловік 
– професор Володимир Федорович Лазурський (1869–1947 рр.). До цього 
Лазурський працював на Одеських вищих жіночих курсах, де навчалася 
Наталія Михайлівна.

Є думка, що до шлюбу їх підштовхнула Марія Заньковецька. Вінчання 
проходило в Козельці 7 червня 1908 року.

Володимир Федорович Лазурський – видатний філолог, лінгвіст, до-
слідник англійської літератури. Під впливом батька він зацікавився укра-
їнським фольклором. У 1888–1892 рр. навчався на історико-філологічному 
факультеті Московського університету.

Під час навчання був репетитором та вчителем англійської мови у сім’ї 
Л. М. Толстого. Перебуваючи в Москві, познайомився з Валерієм Брюсо-
вим, Корнієм Чуковським та Іваном Буніним. В Одесі Лазурський досить 
активно займався популяризацією української літератури і театру.

Після одруження Лазурські активно друкувались в «Известиях Одес-
ского библиографического общества», разом публікували статті про укра-
їнський театр. У їхній квартирі проходили літературні читання, збирались 
люди мистецтва.

Наталія Лазурська часто публікувала статті (біля 30) в «Одесском лист-
ке» під псевдонімом «Невидимка» і весь час не залишала сцени. В одному 
з листів до М. Заньковецької вона писала, що вимушена грати в Одесі в 
російському театрі Сибірякова після закриття українського театру. З гірким 
присмаком звучать рядки… «грустно и больно, что при пылком желании 
отдаться родной сцене пришлось идти  «в чужие люди».

В. Ф. Лазурський кілька років працював над дисертацією з історії ан-
глійської журналістики ХVІІІ ст., у тому числі і в бібліотеках Англії,  в 
1909 році захистив магістерію. Пізніше Лазурські активно працюють над 
питанням популяризації української мови і театру в Одесі, входять разом 
до місцевого відділення «Просвіти».
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Після смерті батька Наталії (1907 р., похований у Козельці) Лазурські 
часто перебували в Козельці, в будиночку, який колись подарували батькам 
Наталії.  Так під час Першої світової війни Наталія разом із дітьми про-
живала у Козельці, де була сестрою милосердя, шила білизну пораненим 
солдатам для госпіталю. Разом з чоловіком та іншими ентузіастами органі-
зували та підтримували театр у Козельці. Приїжджала до них і знаменита 
М. Заньковецька.

Після подій 1917 року багато представників творчої інтелігенції зали-
шили країну. Лазурських теж кликали виїздити, так Іван Бунін пропонував 
В. Ф. Лазурському квиток на одне з англійських суден, та оскільки один 
пропуск не влаштовував сім’ю, Лазурські залишились. 

Після приходу до Одеси більшовиків Лазурського було арештовано. 
Проте йому пощастило – слідчий виявився освіченою людиною, шануваль-
ником творчості Льва Толстого, навіть читав спогади Лазурського про нього, 
тому Володимира Федоровича  відпустили. У 20-х – 30-х роках минулого 
століття сім’я Лазурських проживала в Одесі, де він викладав лінгвістичні 
та літературомовні дисципліни у ряді одеських вузів. 

Непросто було вижити Лазурським у 30-ті роки під час репресій. Чи-
новницьке минуле батьків Наталії могло у будь-який час зіграти фатальну 
роль у їхній долі. А тим більше минуле її брата – Вадима Богомольця, могло 
бути причиною переслідувань сім’ї. 

Вадим народився за два роки до народження Наталії – 22 жовтня 1878 
року. Після закінчення гімназії у Кишиневі вступив на юридичний факуль-
тет Харківського університету, де залишився на викладацькій роботі. Потім 
Полтавський окружний суд та Севастополь, де він працював у судових орга-
нах Чорноморського флоту. Там склалась кар’єра, він дослужився до рангу 
надвірного радника, отримав ордени св. Станіслава ІІ ст. та св. Анни ІІ ст.

Улітку 1912 року Вадим Богомолець був у плаванні на крейсері «Когул» 
(раніше «Очаков»),  на якому підняв повстання лейтенант Шмідт. У 1914 
році отримав звання підполковника. Вадим Богомолець під час революції 
1917 року проявив себе як проукраїнськи налаштований офіцер. Ще раніше 
входив до конспіративного гуртка «Кобзар» у Севастополі. При Центральній 
Раді як юрисконсультант брав участь у створенні українського військово-
морського міністерства – Генерального секретаріату у морських справах.

Перебуваючи у складі Секретаріату, розробляв «Временный закон о 
флоте Украинской Народной Республики», який був затверджений Цен-
тральною Радою. За цим законом весь флот як військовий, так і торговий 
на Чорному морі оголошувався  флотом УНР.

На початку 1990 року, коли Україна і Росія ділили Чорноморський флот 
СРСР, Київ опирався на вищезазначений закон. 

За влади гетьмана Скоропадського В. М. Богомолець служив головним 
військово-морським прокурором, очолював Головне військово-морське 
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управління при морському міністерстві у Києві, військово-морський суд 
Української держави. Він отримав звання генерал-хорунжого.

Після гетьмана Скоропадського був військово-морським аташе УНР 
у Румунії,  потім емігрував до Туреччини, проводив активну роботу серед 
емігрантів. Помер у 1936 році, похований під Парижем. Для радянських 
репресивних органів така інформація могла бути використана як компро-
метуюча сім’ю Лазурських. 

У період 1917-1918 рр. Лазурські багато працюють у літературному і 
театральному жанрах.

Найпомітнішим кроком була їхня ініціатива створення в Одесі 30 лис-
топада 1917 року «Украинского художественного общества им. М. Занько-
вецкой». Статут товариства затвердили лише 20 березня наступного року. 
Основною роботою товариства були публічні виступи. Першим організува-
ли вечір на честь ювілярки Заньковецької, потім до річниці Т. Г. Шевченка. У 
травні 1918 року провели вечір поезії О. Олеся та ставили народні українські 
спектаклі у селі Сичовка за 30 верст від Одеси.

Восени 1918 року з ініціативи Лазурських була створена «Українська 
театральна студія». Н. Лазурська опублікувала ґрунтовну статтю, в якій 
висловилась: «Мы, украинцы, считаем своей обязанностью воплотить мечту 
М. Заньковецкой». Лазурські заручилися підтримкою театральної ради в 
особі Д. Антоновича в отриманні для студії державної субсидії. Її директором 
обрали В. Лазурського. Н. Лазурська була  студенткою цієї студії і отримала 
офіційний диплом про театральну освіту (1921 рік). 

У вересні 1918 року Н. М. Лазурська влаштувалась викладачем україн-
ської мови до Одеського жіночого інституту. У заяві вона писала, що закін-
чила курси українознавства і, будучи уродженкою Чернігівської губернії, 
вона володіє українською мовою і загальною філологічною підготовкою.

В одному з листів до М. Заньковецької В. Лазурський писав, що дружину 
повністю поглинула робота в театральній студії.

У 1921 році на основі студії створили театральний інститут ім. М. Кро-
пивницького. У спогадах В. Лазурський називав ряд акторів, які ставили 
нові спектаклі, у тому числі й дружину Наталію Лазурську. 

Вона писала у газеті «Одесская мысль»: «Главной причиной успеха 
украинского театра является его народность, которая компенсирует та-
кие недостатки, как невысокая интеллигентность большинства актеров и 
слабый репертуар». У 1920 році Наталія Михайлівна опублікувала в газеті 
«Силуэты» невеликі спогади про М. Заньковецьку,  яка була для них духов-
ним орієнтиром. Так В. Лазурський в одному з листів (1922 р.) писав до 
М. Заньковецької: «Вы для меня олицетворение самого лучшего, что может в 
искусстве достичь наш украинский народ» і ще «в новой украинской жизни 
вы будете жить бесконечно. Для таких людей, как Вы, нет ни старости, ни 
смерти».
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Та найемоційніше зверталася до Заньковецької Н. Лазурська: «Моей 
великой и насравненной подруге и учительнице, которой я обязана лучши-
ми минутами и даже часами своей жизни». Якось Наталія писала подрузі: 
«Ничто не смогло убить моего стремления к театру – вот уж в крови у меня 
этот театральный микроб и, оглядываясь назад, я думаю с грустью о том, что 
лучшая половина моей жизни прошла для сцены, что много молодых сил 
осталось во мне не использованными и теперь уж их не вернешь».

Н. М. Лазурська зберегла майже 200 листів із спілкування з великою 
Марією Заньковецькою. Померла Наталія Михайлівна Лазурська у 1958 
році, похована у місті Києві. Вінцем її справи стала книга спогадів про 
актрису, яка вийшла друком у 1961 році. 

Як зазначає автор статті О. Музичко, «Безусловно, в Одессе она была 
одной из наиболее активных и знаменитых женщин. Лазурские должны 
занять своё достойное место в исторической памяти».

Висловлюємо і свої шанування землячці, яка невтомною працею про-
славляла духовне коріння знаменитої Чернігівщини. 

Микола ШЕВЕЛА, 
краєзнавець
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РОДИНА КІСТЯКІВСЬКИХ ЧЕКАЄ 
НА НАЛЕЖНЕ ПОШАНУВАННЯ В УКРАЇНІ

185 років тому 26 березня 1833 року в селі Городище Менського району 
Чернігівської області народився видатний український учений у галузі 
кримінального права, юрист-правник, автор численних праць із криміналь-
ного права, історії права та судоустрою в Україні Олександр Федорович 
Кістяківський. У цьому ж році минає 150 років від дня народження його 
сина Богдана Олександровича Кістяківського. 

Його дід Омелян Васильович Кістяківський був кріпаком і одночасно 
керуючим родовим маєтком відомого петербурзького сенатора, героя штур-
му Ізмаїла (на кошти його та його брата О. А. Безбородька було збудовано й 
відкрито відому Ніжинську гімназію вищих наук) графа Іллі Андрійовича 
Безбородька в містечку Стольному, що в трьох кілометрах від Городища. А 
батько – священиком Городищенської Миколаївської церкви, яку минулого 
року з ініціативи й на кошти Ст. Довгого було розібрано й перевезено до 

Музею архітектури і побуту 
України в с. Пироговому. 

У 1808-му році І. А. Безбо-
родько, навідавшись до свого 
родового маєтку в Стольному, 
в залах якого висіли портрети 
козацьких старшин та реє-
стрових козаків лівобережних 
полків, дав «вільну» кільком 
хазяйновитим кріпакам, у чис-
лі яких була і родина Омеляна 
Васильовича Кістяківського 
– керуючого його маєтком. 
Дружина О. В. Кістяківсько-
го була ключницею у цьому 
маєтку, тобто – відала усіма 
коморами графа. Того ж таки 

Праворуч Юрій (Джордж) 
Кістяківський, ліворуч Олександр, у центрі 

Богдан Олександрович Кістяківський
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1808 року за наказом І. Безбородька Кістяківським було куплено ділянку 
землі в Стольному на Зубріївській вулиці й побудовано будинок на чотири 
кімнати з амбарами та клунею. Але Омелян Васильович захворів на сухоти 
і 1810 року помер, залишивши двох доньок та трирічного сина Федора на 
виховання дружині Марфі. Певний час вдова з дітьми жила в Стольному. 

На початку 1812 року Марфа Кістяківська попросила у графа звіль-
нення і впритул зайнялася дітьми. Малий Федько, згідно зі спогадами у 
«Київській старині», спочатку навчався у паламаря стольненської церкви, 
а коли той помер, мати найняла в дім за вчителя прочанина Дем’яна, сестра 
Настя опановувала науку в графській швейній майстерні. Згодом за кло-
потанням графа, схильного до науки Федора було зараховано на навчання 
до Чернігівського духовного училища на повне утримання. Закінчивши 
успішно духовне училище,  він поступив та закінчив Чернігівську духовну 
семінарію. Навчаючись, хоч і мав повне грошове утримання, підробляв 
приватними уроками на дому для дітей заможних батьків. Навчав навіть 
доньок Чернігівського губернатора П. І. Могилевського. А коли закінчив 
семінарію, постало питання з одруженням та працевлаштуванням молодого 
священика. Ось тоді дружина священика сусіднього села Городище Федо-
ра Ясминського (Єсманського), навідавшись до Стольного, «висватала» 
Федора за свою доньку Ярину.  А тесть із такої нагоди як придане передав 
зятеві свою парафію в Городищі – тамтешню Миколаївську церкву. Сам 
же, прийнявши чернецтво, переїхав до Домницького монастиря. Молода 
сім’я завела господарство, садок, згодом придбали млин і пасіку. Народили  
восьмеро дітей: сім синів і одну доньку. Двоє синів, на жаль, померли, не 
досягши дорослого віку. 

У своїй хаті Кістяківські влаштували школу для селянських дітей. У ній 
отець Федір безплатно навчав грамоти та Закону Божого. Тут же навчалися 
й діти самого отця Федора. До Городища переїхала також і мати Федора – 
Марфа Кістяківська, де в 50-х роках ХІХ ст. померла і була похована на 
цвинтарі біля Миколаївської церкви. 

Родина Кістяківських  – це численна плеяда талановитих учених у різних 
галузях знань. Олександр Федорович – піонер української правової науки, 
юристом був також його брат Павло Федорович. Брат Микола Кістяківський 
продовжив батькову лінію і працював священиком. Федір і Василь пішли 
в медицину. Василь Кістяківський захистив докторську дисертацію, прак-
тикував і був викладачем Київського університету святого Володимира, 
потім – професор Гейдельберзького та Страсбурзького університетів. А 
Федір Кістяківський поріднився з родиною Симиренків і там практикував. 

Сам О. Ф. Кістяківський поступив на юридичний факультет Київського 
університету святого Володимира 1853 року. По його закінченні у 1858 році 
переїхав до Санкт-Петербурга, служив в Урядовому Сенаті, Міністерстві 
народної освіти. У ці роки він публікує свої перші наукові дослідження. 

Видатні земляки
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Зокрема, в журналі «Основа», де він був обраний членом редколегії і по-
мічником редактора, була опублікована його праця «Характеристика ро-
сійського і польського законодавства про кріпосне право щодо Малоросії». 
Вона привернула  до себе увагу тодішніх наукових кіл своєю глибиною 
досліджень та відповідними висновками.

1863 року молодий учений складає екзамени на кандидата права. І після 
цього повертається до Києва. Тут він почав читати лекції в університеті 
святого Володимира. З 1864 року – стає приват-доцентом Київського уні-
верситету. Потім 1867 року, захистивши магістерську дисертацію, що відома 
як його наукова праця «Дослідження смертної кари», О. Ф. Кістяківський 
був обраний штатним доцентом кафедри кримінального права і судочинства. 

Наукова праця О. Ф. Кістяківського «Дослідження смертної кари» з 
часу захисту кількаразово перевидавалася як у тодішній Росії, так і в наш 
час.  Її ідеї свого часу використали відомі російські письменники Ф. М. 
Достоєвський у своєму творі «Злочин і кара» та Л. Н. Толстой у памфлеті 
«Не можу мовчати». Вона залишилась актуальною і на сьогодні. На неї й 
досі посилаються у багатьох наукових працях та дискусіях на цю тему. На 
думку О. Ф. Кістяківського, покарання людини смертю це дуже непросте 
питання. Як він зазначає у своїй праці, будь-яка поодинока думка, як і його 
особиста, не може мати сили і значення, тому слід вислухати більш пере-
конливу і більш гідну на увагу думку народів. І в цьому зв’язку автор радить 
ніколи не поспішати з застосуванням смертної кари. А найкраще – відмо-
витися від застосування її. За його твердженням, застосування смертної 
кари не убезпечує суспільство від злочинів і ніяк не стримує злочинців. 
Він закликав у будь-якому правопорушнику бачити насамперед людину, 
яка стала жертвою несправедливого суспільства. І тому вважав за можливе 
виправлення будь-якого злочинця. 

Водночас О. Ф. Кістяківський у своїх твердженнях застерігає й від 
завчасної цілковитої відміни покарання смертю. Бо несвоєчасна відміна 
смертної кари може бути не лише неефективною, а й мати негативні на-
слідки, якщо до цього не дозріло суспільство. І з цією думкою важко не 
погодитися нам сьогодні за нинішньої ситуації в Україні.

У серпні 1867 року молодий учений отримує  наукове відрядження до 
Москви та Санкт-Петербурга. Мета – вивчити досвід у застосуванні на 
практиці судових статутів 1864 року. За час відрядження О. Ф. Кістяківський 
не тільки успішно справився з поставленим завданням, а одночасно ще й 
зібрав достатню кількість матеріалів, на основі яких написав та захистив  
докторську дисертацію «Про недопущення обвинуваченому способів ухи-
лення від слідства і суду».

Далі – 1869 року була професорська «мантія» і відрядження (1871 – 
1873) до університетів Відня, Берліна, Гейдельберга, Неаполя, Рима, Софії, 
де він, володіючи кількома європейськими мовами,  ґрунтовно ознайомлю-
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ється з існуючими на той час проблемами кримінального права і процесу 
судочинства; історії права, кримінології, адвокатури, пенітенціарної прак-
тики. Одна за одною з’являються його праці з елементарних і невідклад-
них проблем юридичної науки і практики. Зокрема: «Нарис англійського 
кримінального процесу (за Міттермайєром)», «Адвокатура у Франції, 
Англії та Німеччині», «Молоді злочинці та установи для їх виправлення з 
оглядом російських установ», що не втратили актуальності й нині. Серед 
них і «Елементарний підручник загального кримінального права», який ще 
за життя вченого двічі перевидавався.

Названі праці суттєво збагатили юридичну науку. Їхньою визначальною 
рисою є прагнення автора до встановлення об’єктивної природи наявних 
правових інститутів і визначення ефективних механізмів їхнього вико-
ристання на користь суспільства. Згодом О. Ф. Кістяківського обирають 
почесним членом Санкт-Петербурзького й Московського університетів, 
Московського юридичного товариства, дійсним членом Товариства лю-
бителів природознавства, антропології і етнографії при Московському 
університеті, членом-кореспондентом Відділу Імператорського Російського 
географічного товариства. 

Свою науково-дослідну й педагогічну роботу О. Ф. Кістяківський актив-
но поєднував із адвокатською практикою та громадською діяльністю, яка 
часто ставала для нього причиною неприємностей по службі. Його обира-
ють присяжним повіреним та гласним Київської думи. А також – головою 
Київського юридичного товариства та директором Київського тюремного 
комітету.

З перших днів заснування «Старої громади» та історичного товариства 
Нестора-літописця О. Ф. Кістяківський стає їхнім активним членом. Тут 
він близько сходиться з багатьма відомими громадськими діячами. Зо-
крема –  О. Русовим, П. Чубинським, В. Антоновичем.  З останніми двома 
О. Ф. Кістяківський мав також родинні зв’язки: його дружина Олександра 
(Леся) була рідною сестрою дружини В. Антоновича та двоюрідною сестрою 
П. Чубинського. Крім того, В. Антонович був хрещеним батьком його друго-
го сина Богдана Кістяківського.

Перебуваючи у колі відомих діячів української історії та культури, О. Ф. 
Кістяківський сформував у собі стійкий світогляд із твердими переконан-
нями, що ґрунтувалися на засадах національної свідомості та гуманістично-
філософських учень. На його думку, український учений, інтелігент на ту 
пору природно не міг бути не націоналістом, якщо вважав себе українцем. 
2 березня 1884 року о 2-й годині ночі він записує у своєму щоденнику, зокре-
ма таке: «Я ж думаю про створення українофільства як основи національної 
свідомості. Українофілом має бути кожний мешканець Малоросії. Хлібороб 
і домовласник, фабрикант і ремісник, купець і шинкар, священик і вчений, 
педагог і народний учитель, орендатор і селянин – всі і кожний повинен бути 

Видатні земляки
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свідомим українофілом. Українофільство має бути практичним. Кожний, 
працюючи у своїй сфері, на своїй ниві, на котру його  поставила доля, по-
винен бути націоналістом». Але поряд з цим, очевидно, виходячи із ідейних 
концепцій «Старої громади», загалом – ще недозрілої в суспільстві думки 
про державницьку самостійність, трохи нижче, він наголошує про потребу 
неподільності Малоросії з Великою Росією. І ця неподільність нібито має 
лягти в основу малоросійської партії. Як бачимо, надто не просто ми йшли 
до цілковитого усвідомлення своєї Незалежності.  

Як член «Старої громади» О. Ф. Кістяківський активно прилучився до 
складання Програми  вивчення народних юридичних звичаїв.  Він також 
залишив чималий спадок досліджень народної звичаєвості. Зокрема, в 
цій царині надзвичайно цікавою є його праця «До питання про цензуру 
звичаїв у народу». Але найціннішою і найвідомішою з-поміж усіх праць 
О. Ф. Кістяківського є  зібраний, систематизований і вперше виданий ним 
у 1879 році збірник законів і правил судового устрою під загальною назвою 
«Права, за якими судиться малоросійський народ»; тих законів і правил, які 
були чинними у першій половині ХVІІ століття на Лівобережній Україні і 
які нині є видатною пам’яткою української культури.  

Усталеність власних поглядів О. Ф. Кістяківський устиг передати й своїм 
дітям, які вчилися у другій київській гімназії. І ця друга родова династія Кіс-
тяківських була не менш талановитою за першу.  Це позначилося й на їхній 
долі. Так, старший син Володимир (1865 – 1952), навчаючись на першому 
курсі фізико-математичного факультету Київського університету святого 
Володимира, після студентських політичних заворушень 1884 року опи-
нився в числі тих студентів, що були виключені з університету. Після цього  
був змушений їхати  за межі України. І в 1985 році став першокурсником 
фізико-математичного факультету уже Санкт-Петербурзького університету 
й одним із кращих учнів Д. Мендєлєєва. 

По закінченні університету В. Кістяківський як перспективний учений 
був направлений на стажування в Німеччину до Лейпцігської лабораторії 
Вільгельма Оствальда з метою освоєння досліджень з теорії електролітичної 
дисоціації. Саме тут на той час гуртувалися найкращі молоді фізико-хіміки 
Європи. Повернувшись із Європи до Санкт-Петербурга, він переходить 
на роботу до Політехнічного інституту. І тут засновує першу в країні ла-
бораторію фізичної хімії та електрохімії. Згодом захищає магістерську та 
докторську дисертації. З-під його пера виходить кілька випусків курсу з 
електрохімії, що стали на той час одним з кращих у світі посібників у цій 
галузі наук. 

У розпал бурхливих революційних подій він, здавалось, був повністю 
занурений у науку і далекий від політики. Але насправді, то лише здавалось. 
Бо ось про що він сповідується в цей час у листі до матері О. І. Кістяківської: 
«Політика мене мало цікавить, але я боюсь класичної російської «підлості». 
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Все історичне життя Росії сповнене цієї під-
лості! Які історичні обіцянки було зроблено і 
не порушено?! Згадаємо, Малоросію, Польщу, 
Кавказ, Прибалтійський край та Фінляндію». 
Як же це актуально сьогодні. А ми все згаду-
ємо Бісмарка, забуваючи або не пам’ятаючи 
своїх власних геніїв. 

Тож коли в Україні засвітилися перші 
ознаки державотворення, Володимир Кістя-
ківський у червні 1918 року, долаючи всілякі 
перепони й труднощі, під приводом відря-
дження свого інституту, дістається до Києва 
і разом з братами Богданом – правником-
соціологом та філософом права, професором 
Київського університету та Ігорем  – прав-
ником-цивілістом і міністром внутрішніх 
справ України за Павла Скоропадського, 
В. Вернадським, М. Грушевським бере участь 
у створенні Української Академії наук. 

І коли в листопаді її було засновано – його 
було обрано одним з перших академіків. Він 
організовує й очолює при академії хіміко-тех-
нічну комісію. Активно й плідно працює. Але політичні події змушують його 
покинути рідну землю. Спочатку В. Кістяківський виїжджає до Ростова-
на-Дону, далі – до П’ятигорська. Там у знайомого лікаря робить операцію 
й підліковується. Живе тут упродовж двох років: викладає на курсах, читає 
лекції. До Києва повертатися не наважився, хоч і мав кількаразові запро-
шення, а в травні 1922 року повертається до Санкт-Петербурга і займає 
раніш полишену посаду в Політехнічному інституті. Відтоді він повністю 
занурюється в науку. Навіть про сім’ю не було як подбати. У 1926 році він 
стає членом-кореспондентом, а 1929 – дійсним членом АН СРСР. 

У 1934 році за ініціативою В. Кістяківського в Москві було створено 
Калоїдно-електрохімічний інститут АН СРСР. Упродовж п’яти років він 
очолював цей інститут, в пізніше – був науковим консультантом при ньому. 

На долю В. Кістяківського випало стати свідком трьох революцій, двох 
світових і громадянської воєн, утворення і знищення української держави, 
голодомору в Україні та знищення інтелігенції. Тож у своєму житті він був 
достатньо обережним. Так, якщо спочатку В. Кістяківський листувався з своїм 
племінником білоемігрантом Юрієм Кістяківським, ділячись із ним своїми 
науковими задумами, то вже в час масових сталінських репресій, коли той 
як представник наукової еліти США приїхав до Москви, він не наважився на 
зустріч із ним. Але радянська влада гідно оцінила заслуги В. О Кістяківського 
як видатного вченого. Його було нагороджено двома орденами Леніна. 

Пам’ятна дошка на будин-
ку 14-б по вул. Антоновича 

(Горького), відкрита 
20.01.2015 р.

Видатні земляки
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Другий син О. Ф. Кістяківського Богдан, хрещений батько якого, як ми 
вже зазначали, В. Б. Антонович, був таким же спраглим до наук. Та водночас 
більш емоційним і суспільно небайдужим ще з дитинства. Це позначилося 
і на його долі, що супроводжувалася численними перехрестями та негараз-
дами. Перше сталося ще в юності, коли Богдана  за організацію гуртка, на 
якому обговорювалися перспективи та засади самостійної України, було 
виключено з сьомого класу другої київської гімназії. І був змушений пере-
йти до іншої. Гімназію він успішно закінчив. Та коли 1888 року вступив на 
історико-філологічний факультет Київського університету святого Володи-
мира, то знову був виключений з університету. Цього разу – під час поїздки 
у червні 1899 року на Галичину з метою заснування газети. У Львові він гос-
тював у родині І. Франка, побував і в його рідному селі Нагуєвичах. Хрестив  
сина письменника – Тараса.  Було засновано також двотижневик «Народ».  
Але у Львові його разом з товаришами заарештували і зарахували до осіб, 
пов’язаних із революційною діяльністю. За повідомленням австро-угорської 
поліції, у заарештованих були вилучені листи від емігрантів з Женеви, Па-
рижа, Софії, зміст яких указував на причетність адресатів до революційного 
руху. Серед них і лист М. Драгоманова до Богдана Кістяківського, у якому 
той повідомляв про відправлення через Бухарест друкованих матеріалів та 
радив організувати у Ясах пункт для подібних пересилань. На цій основі 
арештантам висунули звинувачення у намаганні приєднати Галичину до 
Росії. Арештантів протримали до 23 жовтня і звільнили під заставу. 

Про своє виключення з університету Богдан дізнався після повернення 
до Києва. Виключення було без права поновлення і начебто за спізнення 
на навчання. У січні 1890 року Б. Кістяківський їде до Харкова, де його за-
раховують на історико-філологічний факультет тамтешнього університету. 
Мабуть, не без сприяння Д. І. Багалія, під керівництвом якого він працює 
над темою з історії південнослов’янського права княжої доби України. Однак 
російська поліція звинувачує його у політичних зв’язках з Австро-Угорщи-
ною і його знову позбавляють права навчатися в університеті. Після цього 
виключення Богдан їде за межі України і вступає на юридичний факультет 
університету Дерпта (Юр’єва, Тарту). Тут він з головою поринає в науку, ви-
вчає кілька іноземних мов. Збирає матеріали громадського руху, починаючи 
від заснування журналу «Основа». У тому числі й матеріали про свого батька 
О. Ф. Кістяківського. Зненацька захоплюється марксизмом і стає активним 
учасником гуртка. У 1892 році Богдан їде в Україну з наміром побувати на 
батьківщині предків у Городищі. Але в Почаєві на Волині його заарештову-
ють за зберігання забороненої літератури і запроторюють до Лук’янівської 
в’язниці в Києві. Тут його протримали п’ять місяців і звільнили під гласний 
нагляд  поліції терміном на один рік та без права впродовж двох років на-
вчатися в російських університетах і проживати в Петербурзі й Москві, а 
також – Києві, Харкові, Одесі, Ярославлі.  До часу закінчення поліцейських 



159

приписів Богдан живе в Прибалтиці. А коли закінчився термін заслання, 
Б. Кістяківський їде до Німеччини. Там зараховується на філософський 
факультет Берлінського університету. І знову поринає в науку. Тут він 
уперше відчув дух вільного наукового мислення. Після успішного закін-
чення університету Богдан працює в Страсбурзькому та відвідує семінари 
Гейдельберзького університетів. Готує і захищає дисертацію, отримавши 
науковий ступінь доктора філософії. Він тісно співпрацює з штутгартським 
виданням «Визволення» та «Проблеми ідеалізму» і зокрема з П. Б. Струве. 
Тут же він пише кілька ґрунтовних статей, що лягли в основу його наукової 
праці «Соціальні науки і право».  Свої статті Б. Кістяківський часто під-
писував псевдонімом «Українець».

У 1897 році Богдан їде до Петербурга. Тут разом із доцентом Петер-
бурзького університету М. Туган-Барановським, з яким зазнайомився свого 
часу ще в Харкові, він береться за видання журналу «Нове слово», в якому 
займається поширенням ідей «легального марксизму». Журнал набув по-
пулярності, але через два місяці був закритий. А М. Туган-Барановський 
звільнений з роботи в університеті. 

У Петербурзі коло знайомих Б. Кістяківського значно розширюється. 
Він відвідує вечори у П. Б. Струве, де збиралися відомі літератори та вчені. 
Зокрема – В. Вересаєв, М. Горький, М. Кареєв, В. Короленко, П. Мілюков, 
М. Туган-Барановський. У цей час він одружується з Марією Бернштам – 
донькою відомого педагога й українського громадського діяча, члена «Старої 
громади» В. Л. Бернштама. У березні 1900 року Марію заарештовують за 
агітацію серед робітників Шліссельбурга та зберігання забороненої літера-
тури. На клопотання чоловіка, зважаючи на вагітність, її звільняють на час 
слідства, й подружжя переїжджає до Боярки під Києвом на родинну дачу. І 
тут 19 листопада 1900 року Марія народжує їхнього первістка Георгія Кіс-
тяківського. Другий син Олександр народився 13 серпня 1904 року в селі 
Хатки на Полтавщині. У цей же час Марія одержує «помилування» з правом 
вільного проживання. І Кістяківські спочатку повертаються до Києва. А у 
вересні 1906 року на запрошення керівництва Вищих комерційних курсів 
– до Москви. Згодом тут він уже обіймає посаду приват-доцента в універ-
ситеті. Одночасно поступово відходить від сповідування марксистських 
теорій і стає одним з найпереконливіших противників і критиків цієї теорії 
як такої, що містить у собі насильницьку руйнівну сутність. Тут він разом з 
відомими на сьогодні філософами (М. Бердяєв, М. Булгаков, П. Мілюков, 
М. Гершензон, С. Франк, О. Ізгоєв) бере участь у підготовці книги «Віхи». 
У статтях  цієї книги науково обґрунтовується небезпечність та хибність 
революцій для людського розвитку, обстоюється передумова первісності й 
пріоритетності духовних цінностей над політичною боротьбою. Статтю з  
«Віх» під назвою «На захист права (Інтелігенція і правосвідомість)», яка 
містить у собі ключові філософсько-ідейні обґрунтування теорії Б. Кіс-
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тяківського про правове самообмеження держави, він також включив до 
своєї книги «Соціальні науки і право». У ній він ґрунтовно стверджує, що 
більшовицька ідея панування сили і загарбаної влади замість принципів 
права є потворною і небезпечною для суспільства. 

З початком української революції Б. Кістяківський переїжджає до 
Києва і на основі цієї статті у лютому 1917 року захищає докторську ди-
сертацію в університеті святого Володимира. Тут він отримує запрошення 
та очолює кафедру, обирається ординарним  професором права, а далі  
стає деканом юридичного факультету. Працює з ентузіазмом. На той час 
його вважали одним з найбільших теоретиків і методологів права. Разом із 
В. Вернадським та братами Володимиром і Ігорем Кістяківськими, який 
на той час повернувся з Москви і вже обіймав посаду міністра внутрішніх 
справ у гетьманському уряді, Богдан бере участь в організації Української 
Академії наук, реформуванні вищої освіти і наукових закладів України; 
за відрядженням академії виїжджає до Ростова-на-Дону на переговори з 
А. І. Денікіним щодо можливості збереження УАН за складних умов. А після 
захоплення більшовиками влади у Києві їде до Краснодара (Катеринодара), 
де обіймає посаду професора Політехнічного інституту. Але невдовзі його 
спіткала тяжка недуга. Він погодився на операцію на жовчному міхурі, 
яка стала для нього фатальною. І 29 квітня 1920 року Б. О. Кістяківський 
повний сил і творчих задумів покидає цей світ.

Не прийняв більшовицького перевороту і внук О. Ф. Кістяківського, 
син Богдана – Юрій (Георгій). Це вже третє покоління Кістяківських як 
видатних особистостей. Після жорстоких визвольних змагань підпоручик 
Георгій Кістяківський не повірив солодким обіцянкам більшовицького 
полководця М. В. Фрунзе, кидає зброю і вирушає пароплавом до Югославії, 
де певний час базувалися частини білої армії. А далі – до Берліна. Там за 
моральної підтримки дядька Ігоря Кістяківського вступає до університету 
на фізико-хімічний факультет. Але матеріальної підтримки йому під час 
навчання дядько Ігор, який на той час проживав у Парижі, на жаль, не 
міг дати. Тож доводилося вдаватися до підробітків. Однак університет він 
закінчив на відмінно. Як талановитого науковця його відразу зауважали 
німецькі вчені. Проте владно піднімав голову фашизм. І Георгій переїжджає 
до США,  де і сходить його світова зірка. Тут його дослідження і відкриття 
в галузях кінетики реакцій у газовій фазі, структури поліатомних молекул, 
термохімії органічних сполук, особливостей детонаційних хвиль стали 
цеглинами фундаменту світової науки.

Саме його сходження було доволі стрімким. Зразу по приїзду 1930-го 
року він стає доцентом, 1933-го – професором Гарвардського університету, 
далі – дійсним членом Американської Національної АН, пізніше – її віце-
президентом. А з початком війни – він член Американського комітету на-
ціональної оборони (1944 – 1945). А коли у США приступили до розробки 
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атомної бомби,  Георгія (Джорджа) Кістяківського призначають керівником 
відділу вибухових речовин атомних лабораторій у Лос-Аламосі. За його 
разом з Опенгейманом розробками і була випробувана перша атомна зброя. 
Та не його вина у її безглуздому й трагічному використанні в Хіросімі й На-
гасакі. Тож пізніше він став одним із найактивніших прихильників і борців за 
ядерне роззброєння.  І вже будучи дорадником американського президента 
Ейзенхауера у справах науки і технологій, Джордж Кістяківський твердо 
стає на шлях боротьби проти світової атомної загрози, бере участь у числен-
них громадських акціях. І не сходить з цього шляху до кінця днів. У 2015 році 
у видавництві «Ярославів Вал» побачив світ роман Івана Корсака «Вибух у 
пустелі». Основний герой цього роману Георгій (Джордж) Кістяківський. 

Ще один представник третього покоління вченої династії Кістяківських 
рідний брат Георгія (Джорджа) Олександр Богданович Кістяківський за-
лишився в Києві. Його захопленням стала біологія. А проте за Радянської 
влади на родину Кістяківських було накинуто тінь забуття та замовчування.  
Навіть місце народження зачинателя династії вчених О. Ф. Кістяківського 
в УРЕ, УРЕС та інших радянських довідкових джерелах було зазначено з 
грубою помилкою, що довгий час заважало пошануванню цієї славетної 
родини на малій батьківщині. Тож ця тінь своїм крилом певним чином 
лягала і на Олександра Кістяківського. А проте, завдяки наполегливості та 
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природним здібностям, він також став знаним ученим – доктором біології 
та професором Київського університету імені Т. Г. Шевченка, залишивши 
по собі значні наукові напрацювання. Однак, незважаючи на це, мешкав зі 
своєю дружиною Іриною у комунальній квартирі. Та ось на початку 1960 
року його раптом викликали до компетентних органів і запропонували тим-
часово переїхати до окремої квартири. Причина – невзадовзі мав бути візит 
до Радянського Союзу американського президента Дуайта Ейзенхауера. 
Але разом з ним мав прибути і його радник у справах національної політи-
ки в галузі науки і техніки, професор Гарвардського університету Георгій 
(Джордж) Кістяківський, рідний брат О. Кістяківського. Та на тимчасовий 
переїзд, зазвичай дуже спокійний і толерантний з усіма професор, раптом 
навідріз відмовився, заявивши, що коли приїде брат, то він його приймати-
ме лише вдома, у власному помешканні. І тоді влада змушена була надати 
окрему двокімнатну квартиру подружжю Кістяківських на Печерську по 
вул. Чеській. Щоправда, тоді брати не зустрілися, і візит Ейзенхауера не 
відбувся з причин збиття поблизу Свердловська американського розвіду-
вального літака. Проте квартира залишилась і в ній ще донедавна доживала 
віку дружина Олександра Ірина. А брати зустрічалися дещо пізніше – в 
Києві і в Бостоні, де мешкав Джордж Кістяківський, і в Боярці поблизу 
Києва, де була дача Кістяківських і де народився Георгій. Бували вони і в 
дворі будинку 14-б по вул. В. Антоновича, який свого часу будував і пере-
будовував О. Ф. Кістяківський. І звичайно ж –  на Байковому цвинтарі, 
де покоїться прах їхнього діда Олександра Федоровича й інших родичів.  

Доля нагородила талантом багатьох із великої родини Кістяківських.  
Так, син Олександра Федоровича Юлій –  учений-юрист, як земський уря-
довець у період гетьманщини зробив свій позитивний внесок у побудову 
Української держави; інший син Борис – педагог, ботанік, автор ряду під-
ручників для школи; племінниця Наталя Павлівна Кістяківська – україн-
ський літературознавець, позаштатний співробітник Комісії українського 
письменства ВУАН. У Києві нині живе правнучка Василя Федоровича Кіс-
тяківського науковець Тетяна Киризій. А в США проживає донька Георгія  
Віра Кістяківська-Фішер. 

Поминуло більше 26-ти років як ми живемо в Незалежній українській 
державі. Але, на жаль, досі немає належного пошанування цій могутній 
талантами українській родині. У 1919 році Українська Академія наук засну-
вала премію імені Олександра Федоровича Кістяківського на відзначення 
наукових праць із звичаєвого права та діючого законодавства. Чому б її не 
відродити? Або запровадити іменну студентську стипендію. 

Стараннями й коштами   товариства «Чернігівського земляцтва»  (левову 
частку вніс Ст. Довгий) у Києві 20 січня 2015 року по вулиці В. Антоно-
вича (колишня Горького) на будинку 14-б, який будував і в якому свого 
часу мешкала сім’я Олександра Федоровича Кістяківського, було відкрито 
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меморіальну дошку роботи скульптора Володимира Щура. Щоправда, на 
дозвіл на її встановлення «Чернігівське земляцтво» і особисто автор цих 
рядків змушені були домагатися аж вісім років. А в селі Городищі на Чер-
нігівщині донедавна гнила під дощами старовинна козацька церква, в якій 
свого часу 23 роки служив батько О. Ф. Кістяківського. І дивлячись на 
яку, у відомого мистецтвознавця Гр. Логвина тремтіли руки. Він її вважав 
пам’яткою світового значення. Нині церкву перевезли, поставили в Музеї 
народної архітектури в с. Пироговому. Скажу по щирості: я був і залишаюсь 
противником такого перевезення та відбудови. Тепер у Городищі залишили-
ся лише законсервовані фундаменти церкви. А неподалік них два хрести на 
вірогідних місцях поховання Федора Омеляновича Кістяківського та його 
матері Марфи, що їх свого часу встановила сільська громада. До 170-річчя 
(2003 рік) від дня народження вченого стараннями товариства «Чернігівське 
земляцтво», Менської районної ради та деканату юридичного факультету 
Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка в стінах уні-
верситету був організований науковий «Круглий стіл», на якому виступило 
чимало вчених та аспірантів з ґрунтовними доповідями. Київська професура 
на чолі з деканом побувала і в Городищі, зустрілися з учнями місцевої школи. 
Товариство «Чернігівське земляцтво» організовувало кілька поїздок деле-
гацій до Городища, у складі яких були знані вчені-юристи, педагоги, родичі 
Кістяківських. У місцевій школі було відкрито меморіальну кімнату, для 
якої з Києва були передані біографічні та інші матеріали з життя родини  
Кістяківських. А для Менського краєзнавчого музею передано матеріали для 
експозиції. Автор цих рядків надав деякі матеріали і для Музею діаспори в 
Києві, що по вул. Московській, 20. У Чернігові минулого року, завдяки не-
байдужості журналіста й просвітянина Василя Чепурного, одній із вулиць 
надано ім’я родини Кістяківських. От тільки Київ усе ще думає чи варто 
належно відзначити пам’ять цієї славетної родини. Або, як казав класик, 
«чи прийде коза до воза»?  

Микола ТКАЧ, 
етнолог, член НСПУ,

канд. істор. наук, професор 
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Літературний
×ÅÐÍIÃIÂМіжнародне співробітництвоМіжнародне співробітництво

БІЛОРУСЬКА КНИЖКА ТЕТЯНИ І СЕРГІЯ
У Мінську білоруською мовою побачила світ книжка вибраних 

віршів відомих українських поетів із Чернігова. Свою білоруську збірку 
Тетяна і Сергій Дзюби назвали «Місто Зима». Книжку українців 
чудово переклав Михась 
Пазняков  – знаменитий 
білоруський поет, очільник 
Мінської організації Спілки 
письменників  Білорусі , 
академік, лауреат багатьох 
л і т е р а т у р н и х  н а г о р о д , 
з о к р е м а  Н а ц і о н а л ь н о ї 
літературної премії Білорусі. 
Книга вийшла дуже ошатна, 
у престижному видавництві 
«Коларград». Пропонуємо 
читачам відгук на книжку українців знаного поета, головного редактора 
популярного мінського журналу «Новая Немига литературная», лауреата 
Національної літературної премії Білорусі Анатолія Аврутіна.  

Саломея української лірики 
У творчому дуеті – Сергій і Тетяна Дзюби – вона, Тетяна, – така ніжна, 

тендітна, чуйна… Об’єкт не просто кохання, а поклоніння, – прекрасно 
неземна, близька навіть до Богородиці, – настільки чарівні та проникливі 
адресовані їй поетичні образи і почуття Сергія. Недарма він усі свої книги 
присвячує винятково дружині, а книжок цих – понад сімдесят і видані вони 
на 65-ти мовах світу... 

Однак бути винятково об’єктом поклоніння для Тетяни – замало. Адже 
вона сама – яскрава ОСОБИСТІСТЬ: поет, перекладач, журналіст, критик, 
літературознавець, знаний учений, доктор наук із соціальних комунікацій, 
професор, академік… Взагалі, пані Тетяна – поетеса надто самобутня, зі 
своїм неповторним голосом, котрий неможливо сплутати з чиїмось іншим. 

ї і
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Причому, на відміну від свого чоловіка Сергія, пристрасного поета-лірика, 
Тетяна Дзюба – вельми оригінальний, глибокий філософ. І її Муза – цікава 
не так реаліями життя, подробицями нашого земного існування, як справді 
неординарними роздумами про вічні цінності та духовність, яка й робить 
людину Людиною – мудрою, натхненною, доброю, небайдужою...

Ось рядки з вірша Тетяни Дзюби «Саломея» – одного з найзначніших не 
тільки в її власній творчості, а й у всій сучасній слов’янській ліриці: 

Із ким ти порадишся, куди підеш у герці, у танці?
Блакитна кров льону у білих одеж.
Одвічне питання: камо грядеш?
Глава Іоанна – на таці.

Танцюй, Саломеє, бо кров – не вода, 
Від неї нерони хмеліють.
Танцюй, Саломеє, бо ти молода
І ще не спізнала похмілля…

Майстерно перекладені Михасем Пазняковим ці рядки викликають 
багато найрізноманітніших почуттів і питань, головне з яких – «вічне», 
виразно підкреслене автором: «Камо грядеши?». Насправді, куди ми всі 
йдемо? І що нас чекає попереду? Втім, сьогодні, зараз, у цю мить, завдяки 
силі магічного поетичного рядка, забувається навіть, як від крові «нерони 
хмеліють», – хоча б на хвилину можна забути про всі прикрощі – танцюй, 
Саломеє!.. Танцюй, і бодай на мить все інше здаватиметься другорядним.

Однак лірична героїня автора, в першу чергу, – жінка, а тому її хвилює 
не тільки сама краса, але й швидка течія часу, яка від цієї краси поступово 
позбавляє:

Усі слідочки, бліді й непевні, як анемія,
Зберу докупи з вчорашнім снігом, – і занімію.
Здавалось, осінь не зійде з серця мого ніколи,
А календар віщує інше: стрічай Миколи…

   («Сріблясте хутро…») 

Зовсім по-жіночому, вона зі страхом очікує майбутнє, котре, скоріш за 
все, принесе якісь непоправні втрати:

А вагання – жахніші зради, 
А деталі затруть сюжет. 
Цей кривавий відбиток помади –
І порожній рукав до манжет.
   («Ти сьогодні прийшла з похмілля…»)                                         

Міжнародне співробітництво



166 Лiтературний Чернiгiв

Поезія Тетяни Дзюби – асоціативна: у ній півтонів – набагато більше, 
ніж тонів; а чарівна недомовленість – значно цікавіша, ніж конкретика… 
Загалом, асоціації – не тільки те, що найбільше приваблює обдаровану 
українську поетесу, а й те, що їй найліпше вдається!

Ця крапля точить північ.
У ночі чорний креп
Ліхтар вбиває цвяхи світла,
І доля, що давно осліпла,
Заходить, спотикаючись, у сни.
Сідає скраю ліжка
І по руці заснулих
Проводить нові лінії,
Що вдень не розібрати.
А повний місяць
Знов чекає страти
Об серп молодика.
  («Асоціації») 

Утім, усе це не означає, що Тетяна Дзюба – відчужена від конкретики і 
не бачить того, що відбувається довкола. Навпаки, коли вона звертається 
до таких, здавалося б, простих явищ, як природа, сонце, небо, вода, вітер, 
– то висвічується, що й тут у неї – особливе, творчо жіноче бачення, котре 
дозволяє сказати про давно відоме зовсім незвично, яскраво, своєрідно:

Січе вітер листя на тютюн,
Самокрутки палять димарі.
Долі дощ звивається, як в’юн, 
Дощ – намисто біле – угорі.
  («Січе вітер…»)  
  

При всій своїй жіночності, умінні навіть у присмерку побачити 
прекрасне Тетяна Дзюба, як і належить справжньому Поетові, володіє 
умінням називати біль – болем, а гіркоту – гіркотою. Як і в цих, близьких 
до ахматівських, рядках:

                                               

Вино, бокал і тост не проголошений.
Слова, немов шпаргалки-папірці,
В думках тремтять.
Сузір’я у руці –
Хороших вин автограф канонічний.
І шепіт чийсь, і погляд чийсь цинічний.
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Вино, бокал… Та посуд істини
Умить розбивсь на друзки.
Вина на скатерті розсипані пелюстки.
А тост – за істину. Шкода – нема вина…

Багато ще можна навести чудових рядків із віршів відомої української 
поетеси Тетяни Дзюби. Однак не позбавлятимемо читача можливості самому 
відкрити для себе всю її дивовижну поетичну красу, справжню досконалість 
і глибину Слова... Яке білоруською мовою у книжці зазвучало вперше!

Осяяння Сергія Дзюби   
Про те, що в нашому світовому літературному просторі існує і стає все 

відомішим ім’я обдарованого українського письменника з Чернігова Сергія 
Дзюби, я дізнався з популярних зарубіжних видань. Зокрема, запам’ятав 
дійсно цікаву, яскраву, позитивну рецензію – в московській «Литературной 
газете» – про вельми незвичайний і талановитий сімейно-творчий дует 
з України, який установив справді вражаючі світові літературні рекорди 
(ними зацікавилися упорядники «Книги рекордів Гіннеса»). 

Адже знаний український письменник Сергій Дзюба всі свої книжки (а 
їх сьогодні у різних жанрах понад 70!) присвятив улюбленій дружині Тетяні, 
також видатній поетесі та вченому. Причому всі ці книжки видані на різних 
мовах і в різних країнах світу. Що не кажіть, а вражає! 

Минуло буквально кілька місяців. І раптом з’ясувалося: разом із цим 
незвичайним творчим подружжям з України я став лауреатом престижної 
Міжнародної літературної премії імені Ернеста Хемінгуея в Канаді! Тоді 
ж, у повідомленні про цю новину, яке надійшло електронною поштою, ви-
явилися адреси всіх переможців. І було б прикро не скористатися такою 
можливістю для особистого знайомства! Так ми з Сергієм обмінялися 
короткими листами.

Пройшло зовсім небагато часу. Ми непомітно відчули себе справжніми 
друзями! Сергій Дзюба вразив не тільки блискучим літературним талантом, 
проникливістю й інтелектом, але і своєю активною громадянською позицією. 
Постійним прагненням якомога більше розширити коло однодумців, із 
якими можна цікаво поспілкуватися про творчість, обговорити книжкові 
новинки, із задоволенням запрошуючи талановитих колег, письменників, 
перекладачів та науковців для участі в різних міжнародних проектах. Вони 
проводяться нині у багатьох державах світу – завдяки все активнішому 
впливу Міжнародної літературно-мистецької Академії України, яка об’єднує 
людей із 54-х країн (а очолює її Сергій Дзюба).

Причому одна з найпривабливіших рис характеру Сергія – він завжди 
чудово пам’ятає про друзів і прагне зробити так, щоб літератор, з яким він 
подружився, не залишився без уваги, приємного та цікавого листа, відгуку…
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Однак, у першу чергу, Сергій Дзюба – видатний поет-філософ і поет-
лірик! Мене вражають і його проникливі вірші, написані рідною українською 
мовою, і вдалі переклади російською (їх я із задоволенням благословив на 
публікацію в журналі «Новая Немига литературная», головним редактором 
якого є вже понад двадцять років), і вірші, котрі так прекрасно зазвучали 
білоруською – в перекладі одного з найкращих сучасних білоруських поетів, 
прижиттєвого класика, лауреата Національної літературної премії Білорусі 
Михася Пазнякова. 

Давно відомо: щоб переклад вірша звучав по-справжньому потужно, 
перекладач повинен мати не менший талант, ніж сам автор. Не завжди таке 
трапляється, тому й твори більшості видатних майстрів слова у перекладах 
багато чого втрачають. Однак цього разу збіглися не тільки рівні поетичного 
таланту, – передусім, збіглося ставлення обох справжніх поетів до багатьох 
питань нашого життя: любові, природи, місця людини на землі... І в підсумку 
вийшов такий чудовий сплав образності, думки та краси, які, поєднані разом, 
створюють досконалу Поезію. І, читаючи це, мимоволі забуваєш, що перед 
тобою – переклад білоруською, а не оригінал твору. Настільки все органічно 
і проникливо!

* * *
Як восень — вочы, і на скронях снег,
Ды цягне ў лета — быць навідавоку.
Кахаць Вас — грэх. А не кахаць — не грэх?
І грэх кахаць без Божага Вас клёку!

Святая восень, грэшны чалавек
Зноў крывадушна старасць прымярае…
Але чаму галактыка ўсё ж мае
І тайны зор, і несканчоны век? 

В оригіналі: 

* * *  
На віях — осінь, в косах — перший сніг,
А очі прагнуть молодого літа… 
Хотіти — гріх, і не любити — гріх, 
І гріх любити неталановито!

Пречиста осінь, твій опальний друг 
Цю старість приміряє лицемірно… 
Одна метагалактика покірна: 
Космічний біль і безкінечний круг.
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Чи таке: 
* * * 
      Тані

Душа — як скрыпка: то маўчыць яна,
То ўраз пакутлівую возьме ноту.
Не думай пра гады — яшчэ струна,
І пакахай мяне пранізліва ў суботу.

Душа — як рыфма: дом, святло сама
Шукае ад радкоў і строф — к паэмам.
Хай добра там, дзе нас з табой няма —
Кахай мяне ў Парыжы і Сан-Рэма!

Ты адпачні, як ружу не сарву.
Не Адысей (што чуб?!) з табою…
Так хочацца душы, як бажаству,
Каб на яе маліліся, і — з ёю.

Порівняйте з оригіналом:

* * * 
      Тані

Душа — мов скрипка: пилом припада
І враз страждає на високих нотах.
Ти ще струна — не думай про літа,
Ти закохайся в мене у суботу.

Душа — як рима: все шука слова,
Мандрує від поеми до поеми.
Ти знаєш: благодать — де нас нема.
Немає нас в Парижі і Сан-Ремо…

Ти відпочинь — мов квітку, не зірву.
У мене тільки чуб — від Одіссея. 
Так хочеться душі, як божеству,
Щоб хтось молився хоч колись на неї.

Якщо міркувати про сутність поезії щирого українця Сергія Дзюби, про 
її головну складову, це – безумовно, любов. Взагалі, без кохання, любові 
неможливо уявити жодного справжнього поета! Так от, Сергія Дзюби це 
стосується особливо:

Міжнародне співробітництво
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* * *
Не випав сніг — щасливий, ніби мить.
Мені не стало легше від бронхіту.
І Моцарт у кімнаті не звучить — 
Такий п’янкий, як жінка незужита. 

Як Ти, що ще з роботи не прийшла,
Не сіла тихо на краєчок ліжка,
Не плакала і не горнулась трішки
До іншого далекого тепла.

І я, такий нескараний, лихий,
Не свідок, а Пілат тієї муки,
Одержу не смолу, а борщ смачний,
І поцілую не вуста, а руки. 

Поет любить Жінку – земну, в чомусь грішну, стомлену від роботи і 
повсякденних турбот. Таку, яка поруч майже з кожним із нас. Потрібно 
тільки заглянути їй у вічі, щоб побачити океан любові. Кохання, без якого 
немає Поезії. І Сергій Дзюба своїми проникливими віршами допомагає 
нам зробити це!

Анатолій АВРУТІН,
лауреат Національної літературної премії Білорусі

Вітаємо!
Відомі українські письменники і журналісти з Чернігова Сергій і Тетяна 

Дзюби стали цього року лауреатами Міжнародної літературної премії 
ім. Антуана де Сент-Екзюпері (Франція-Німеччина) – за визначну творчу 
діяльність. 

Фундатори почесної нагороди: асоціація діячів літератури, мистецтва 
та культури «Глорія» (Німеччина) та її представництво у Франції «Глорія 
– Ліон», і Міжнародна  Академія «ЛІК» (Німеччина).

 Поетеса, перекладач, літературознавець, доктор наук із соціальних 
комунікацій, професор, академік Тетяна Дзюба відзначена нині за збірку 
віршів «Танок Саломеї», яка побачила світ у Канаді; а письменник, критик,  
перекладач, журналіст Сергій Дзюба нагороджений за казкову трилогію 
(три романи) для дітей «Душа на обличчі» – про пригоди  кленового бога 
Кракатунчика. 

Олег ГОНЧАРЕНКО
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КНИГА ПОЕТІВ ІЗ ЧЕРНІГОВА ВИЙШЛА В ЧЕХІЇ
Відомі українські поети Тетяна і Сергій Дзюби продовжують тріумфальну 

ходу світом. Днями у престижному чеському видавництві Мілан Годек поба-
чила світ їхня нова книжка «Дощ із твоїми очима» чеською та українською 
мовами. Вірші українців чудово переклали знаний чеський поет Мілан Грабал 
та доктор мистецтвознавства, україніст Петр Каліна, з якими чернігівці по-
знайомилися на міжнародному фестивалі поезії і верхньолужицької культури 
в Німеччині. Вони подружилися. 
Сергій Дзюба переклав українською 
добірку віршів поета Мілана Грабала 
і надрукував їх у журналах і газетах 
України та Канади. А Мілан і Петр 
переклали й оприлюднили поезії 
українців у кращих чеських часо-
писах. У 2017 році Тетяна і Сергій 
побували у Чехії, в прекрасній Празі. 
А тепер тут вийшла і їхня книга ви-
браних віршів. Додамо, що цю збірку 
талановито проілюструвала знана чеська художниця Катержіна Закоутська. 
Пропонуємо вашій увазі відгук про нову книжку українців чеського поета, 
перекладача Мілана Грабала. 

Я не знаю багато подружніх пар, які б співіснували так, наче поєднані 
одним кровообігом, однією артерією, щоб їхні серця билися в єдиному ритмі. 
Українська поетична й життєва пара, Тетяна та Сергій Дзюби, такою є. Не-
наче кров у венах цих двох людей окислюється поезією, ніби разом дихають 
метафорами й видихають поетичні образи. Однак вони – вже не ідентичні. 
Кожен із них у своїй творчості – самостійний, неповторний і винятковий. 
Буцімто з одного тіла виринає знову дві душі. Ким же вони постають перед 
перекладачем та читачем?

Там, де море, там і сіль
(про поезію Тетяни Дзюби)  

Пошук сподівань. Відголос «захриплoгo голосу вітрів». Бажання гармонії. 
Сказати все й при цьому зберегти таємницю. Наслідувати спів старих акинів 
зі степів, не зрікаючись міста… Все це і ще більше – поезія Тетяни Дзюби. 
Можливо, все інакше й, наразі, вона хоче бути лише краплиною, що «точить 
північ», можливо, навіть «паузою серед мовчання». Таке прагнення ми можемо 
вважати безглуздим або ж навпаки сприймати, як спробу створити чудо. Адже 
жити, творити і водночас володіти «вмінням не полишати відбитки на склі, 
сліди на снігу, подих на люстерку», – це більше ніж мистецтво. Це спроможні 
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здійснити лише янголи та мавки. Істинне життя (як і справжня поезія) ке-
рується іншими, менш збагненними правилами, аніж пропонує, наприклад, 
теорія літератури. 

Літературознавець Тетяна Дзюба це усвідомлює й тому свою професію 
та написання лірики відмежовує. І тому «y ночі чорний креп / ліхтар вбиває 
цвяхи світла» та жінки, що важко засинають під завалами клопотів і нега-
раздів, шукаючи «колії, що ведуть у тупик ночі». Вони уникають їх потім, 
як «здрібнілі анни кареніни, / котрим вибавлення від проблем / гарантоване 
лише до ранку». Час, його минущість у природі й у людських домівках, на-
повнений реальністю: «у місті, що пахне літаками і гумою, розпочався сезон 
рибальства та полювання».

У віршах Тетяни Дзюби з’являються незаяложені метафори поруч із, 
здавалося б, звичайними твердженнями, яким не бракує оригінальності, – як, 
наприклад, у її відомій поезії на тему минущості: «Час просочується сіллю, / 
Як пісок із найдавнішого годинника... / Пече, випікає, ятрить. / А потім даленіє, 
розчиняється, – І стає морем». 

Морю присвячений і триптих, у якому стихія води персоніфікується та 
водночас співвідноситься з людським світом. Екзистенційне відчуття мен-
шості та марності людини по сусідству з колискою життя, у цих віршах ви-
ділено твердо й немилосердно: «намагалися сподобатися вітрини магазину / 
«Колоніальні товари», пнулися від пихи парасольки. // Лише море не позувало і 
не лукавило – йому було / це просто ні до чого. Кінець хвилі ставав / білозубою 
посмішкою у відповідь на посмішки / авгурів». Море, річка, вода, дощ, лід… З 
вогню – лише попіл. До цього – ще й історія. Суворо, неначе випадковість, 
майстерно, влучно: «Історія – голова професора Доуеля: / все знає, але не 
воліє / говорити».

Жіноче (анітрохи не феміністичне) сприйняття, яке нам ненав’язливо 
та зрозуміло нагадує, щоб ми не намагалися порівнювати історію, написану 
переможцями, з історією переможених. Звичайно, що відбитки історії міс-
тяться і в інших віршах Тетяни Дзюби, але основне спрямування її поетики 
закладено в інтимній ліриці. Трагедії продираються з нутрощів мініатюрних 
подій, а не навпаки. Стається так раптово й без зайвих емоцій та сентиментів. 

Львівські миші виживають за будь-якого режиму, водночас люди непевні, 
чи буде почута їхня молитва. Розраду можна знайти у воді, «де на листках-
човнах осінь відпливає, / багряними ордаліями за собою / спаливши мости», 
тобто знову ж таки в обіймах природи, якій поетеса вірить і покладає на неї 
великі сподівання: «Каштан упав – / розкрилася / душа».

          
Дивлюсь на Ісуса і бачу Твоє обличчя

(про поезію Сергія Дзюби) 
Сергій Дзюба – це лірик протиріч, які, звичайно ж, не заперечують одне 

одного. В одній (дуже знаковій) частині своєї поетичної творчості він – сут-
тєво інтимний, в іншій – переконливо суспільний, ще в іншій шукає сенс 
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художньої творчості. Настрої теж переплітаються: жартівливість змінюється 
ностальгією, шум зустрічається з тишею (що інколи «нагадує молитву»), 
а сум – це брат радості. І  усюдисущими є кохання та … віра. Віра в те, що 
кохання має глибше значення, а також, що Бог – не лише всемогутній, але й 
всерозуміючий, що це – істота з великою неупередженістю, інколи незрозу-
міла, проте завжди гідна бути взірцем. 

У поетичних зізнаннях С. Дзюби ці два феномени – земне кохання (до 
жінки) і Бог чи-то Божий син – навіть перегукуються: «Я не розумію молитви 
/ і хрещусь, мов блаженний, / бо дивлюсь на Ісуса / і бачу Твоє обличчя». Ісуса 
та свою кохану він ставить нарівні: «Покохавши Тебе, / я прийшов до Нього, / 
але кого з вас я маю тепер / любити більше?!». Моментами здається, що ікона 
з вітража зливається з його коханою жінкою. Поет вважає це захоплюючою 
таємницею, яка водночас і його хрест. 

Поруч із коханням до жінки з’являється  також любов до домівки, до 
Батьківщини, але, як притаманно Сергієві Дзюбі, ця любов – несліпа: «Я на-
віть Україну люблю – хай їй грець! / І люблю свій Чернігів, / де мешкає багато 
жадібних та заздрісних людей». Він додає і поетичне кредо: «у нинішні смутні 
часи, / часи політичного лицемірства / й гіркого запаху громадянської війни, 
поет повинен не зриватися на фальцет, / жити на Землі, проте у Всесвіті». 

У своєму тавруванні людських слабкостей він часто використовує біблійні 
посилання: «Наше життя – боротьба з срібняками: / Тридцять… Ще трид-
цять… на кожному кроці… / Знову піщинка кулею в оці!». 

З висловленого може скластися враження, що Сергій Дзюба – поет сус-
пільно-критичного спрямування. Але передусім він – оспівувач кохання до 
жінки. Найчастіше до тієї єдиної. Вихід за береги цієї теми у його творчості 
хоча й є функціональним і невипадковим, все ж таки, як поет, найкраще він 
почувається в інтимній ліриці, зі своєю коханою: «Так урочисто, ідеально 
зримо, / Щиріше всіх шедеврів і уяв! / Це – просто дощ із карими очима, / І ні 
краплинки я не змарнував». 

Його закоханість торкається і неба: «Небо прийшло до сосен. / Замріяне – до 
закоханих: / благословити». Проте й тут він відчуває загрозу: «Люди схопили 
небо / і вичовгали його мрії. / А потім – гамак зробили». Деякі вірші можуть 
здаватися авторською епітафією, але не сповнюються трепетом смутку з 
минущості людського буття: «І був я поетом, / І жив тисячу років… / А по-
тім – все минулося. // Тільки відбитки Твоїх ніг / На піску».  

Незважаючи на всі острахи та зауваження письменника, його віра – від 
земного життя до найвищої краси – здається непохитною. Поет Дзюба 
опановує різноманітні ліричні форми, людина Сергій любить поезію, свою 
дружину та життя. Ми пізнаємо це у його літературній творчості. А це чудова 
рекомендація для читача.

Мілан ГРАБАЛ,
письменник, перекладач,

Чехія

Міжнародне співробітництво
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СТОРІНКАМИ ЛЮДСЬКИХ ДОЛЬ

Забарний О.В. Обриси на серці. Драматичні твори та оповідання. – 
Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 320 с.

Італійці кажуть, що найкраща скрипка виходить з дерева, обпаленого 
блискавкою. Її голос звучить дзвінко, бринить, чарує, заворожує. Це повною 
мірою стосується і людської душі. Тільки той, хто відчув біль, може по-
справжньому оцінити радість. Тільки той, хто пережив горе, може знати, 
що таке щастя. Тільки той, хто знає, що таке зло, може судити про добро.

Збірка драматичних та прозових творів відомого письменника з 
Чернігівщини Олександра Забарного просякнута складною палітрою 

почуттів. Тут і туга за рідною землею, і 
біль утрат, і радість перемог, і ненависть до 
ворогів, і тривога за Батьківщину та свій 
народ, і прагнення творити прекрасне й 
навчати мудрості, й скорботні спогади за 
минулим, і, звичайно, вічна тема – щастя 
розділеного та горе нерозділеного кохання. 
У своїх творах автор висвітлює різні аспекти 
перипетій людських стосунків: відраза до 
недругів, жіноча й чоловіча дружба, братня та 
батьківська любов, почуття закоханих. Твори 
в збірці не однакові за обсягом і емоційним 
забарвленням. Вони водночас прості й 
складні, як саме життя. Кожен з них має своє 
глибоке смислове навантаження. Проте дві 

головних ідеї чітко можна виділити в кожному з них – це людяність і любов 
до України.

Головною сценою для розгортання дій більшості творів стала рідна для 
автора Чернігівщина, зокрема Ніжин, з яким пов’язано значну частину 
творчої біографії автора. Не буде перебільшенням сказати, що кожний 
закуток цього мальовничого й надзвичайно цікавого регіону, своєї малої 
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батьківщини Олександр Забарний знає не з чужих слів, а з власного досвіду. 
Це ж саме можна сказати про змальовані автором типажі та характери, в 
основі багатьох з яких лежать реальні прототипи, особистісні риси яких він 
добре примітив професійним оком письменника, педагога та журналіста.

Однією з відмінних особливостей стилю автора є короткі, але місткі та 
змістовні назви, що влучно передають сутність кожного твору і несуть у 
собі яскраві символи, що відкрито чи приховано зашифровуються в тексті 
кожного твору.

Для стилю Олександра Забарного надзвичайно характерними є дуже 
реалістичні, майже кінематографічні картини та дійові особи, що немов би 
оживають в уяві читача. І сцени, створені майстерним пером прозаїка, чітко 
постають у свідомості, породжуючи ефект перетворення читача на глядача, 
котрий уже не стільки читає текст, скільки спостерігає за розвитком подій.

Водночас Олександр Забарний проявляє себе як добрий знавець 
української минувшини. В своїх творах на історичну тематику «Проклятий 
вогнем», «Грішниця», «Ількові тривоги» митець показує чудову 
ознайомленість з фактами й створює майже документальні картини подій, 
що мали місце колись. Елемент художньої вигадки тут хоч і присутній, але 
він майже повністю розчиняється в канві історичних реалій і не кидається 
у вічі, створюючи ілюзію абсолютної достовірності.

Хронологічно серед творів Олександра Забарного за часом розгортання 
подій найпершою є історична драма «Проклятий вогнем», назва якої й дала 
підзаголовок для всієї книги. Вона присвячена складному періоду в житті 
нашої країни, коли в середині ХVІІ ст. під проводом Богдана Хмельницького 
була утворена козацька держава, що стала останнім прикладом державності 
на українських землях аж до ХХ ст. Головним героєм драми став соратник 
великого «батька Богдана» ніжинський полковник Іван Золотаренко. 
Велична і водночас трагічна доля Івана Золотаренка в драмі Олександра 
Забарного підсилюється ефектними сценами, реальність яких є повністю 
сформованою творчою фантазією автора. Наприклад, сумний кінець життя 
героя сповіщає стара чаклунка, зустрівшись із юним Іваном на початку 
драми. Вона заклинає всі сили природи захищати хлопця, але переживає, 
що палкий вогонь, який горить у його душі, може його спопелити. Віщунка 
говорить, що вогонь душі юнака є небезпечним для нього самого.

На відміну від вищезгаданої драми, присвяченої маловідомим сторінкам 
нашої козацької минувшини, наступна в хронологічному відношенні 
історична драма Олександра Забарного «Грішниця» переносить читача в 
іншу епоху – середину ХІХ ст., коли жив і творив найвидатніший геній 
українського народу Тарас Шевченко. І присвячено цей твір досить відомій 
історії останнього кохання Великого Кобзаря до Ликерії Полусмак.

«Грішниця» написана у повній відповідності до джерельних свідчень 
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про останні місяці життя Тараса Шевченка, котрий жив тоді мрією про 
одруження з порядною українською дівчиною, з якою міг би завести дітей, 
побудувати дім і насолоджуватися сімейною ідилією.

Ще однією жіночою історією в книзі Олександра Забарного є драма 
«Леся». Цей твір у творчому доробку автора є багато в чому унікальним. 
По-перше, драма присвячена подіям недавнього минулого, свідками яких 
є багато ще нині живих людей, а саме діяльності наприкінці 1960-х – на 
початку 1970-х років у стінах Ніжинського педінституту (майбутнього 
університету) дисидентського гуртка, одним з головних організаторів 
і найактивніших діячів якого стала викладачка української  літератури 
Леся Коцюба. Саме ця жінка зазнала найбільшого переслідування та 
покарання серед усіх ніжинських інакодумців. Її постійно викликали 
на допити в КДБ, в її квартирі проводилися обшуки, її було звільнено з 
роботи за звинуваченням в «українському націоналізмі», що в радянському 
заідеологізованому суспільстві означало неможливість знайти собі більш-
менш пристойну роботу. По-друге, автор драми сам став очевидцем тієї 
трагедії, що розгорнулася в Ніжинському педінституті на початку 1970-х 
років і полягала в розправі бездушної компартійної системи над одинокою 
жінкою, яскравою особистістю, талановитим педагогом, здібним науковцем 
і великою патріоткою України.

Леся Коцюба була звинувачена в «антирадянщині», а конкретніше 
в поширенні та в сприянні передачі за кордон статті Івана Дзюби 
«Інтернаціоналізм чи русифікація». І хоча дана праця повністю відповідала 
радянському законодавству, а її автор повсякчас спирався на теоретичний 
доробок канонізованих у СРСР класиків марксизму-ленінізму й відкрито 
адресував її партійному керівництву Радянської України, саме завдяки цим 
особливостям стаття «Інтернаціоналізм чи русифікація» справила ефект 
бомби, що вибухнула, й була визнана «ідейно шкідливою».

Власне сам Олександр Забарний і зазначає, що сюжет драми написаний 
за реальними подіями, а сам твір присвячено світлій пам’яті головної героїні.

За відсутності великої наукової біографії справжньої героїні України 
Лесі Коцюби, драма Олександра Забарного заповнює цю прогалину. 
Згаданий твір, хоч і в літературній формі, дозволяє побачити основні 
віхи життя та діяльності цієї видатної жінки. При написанні драми автор 
залучав усі доступні йому архівні матеріали, щоб бути максимально точним 
у висвітленні фактів, консультувався з людьми, утаємниченими в хід 
секретного процесу середини 1970-х років. Ну і, звичайно, використовував 
ті спогади, які зберегла змолоду його пам’ять.

Завдяки творчому таланту Олександра Забарного чітко вимальовується 
образ Лесі Коцюби, якою її знали близькі та знайомі – вродлива, втомлена, 
розумна, вимоглива, вольова, сильна жінка з чудовим голосом і виразними 
очима.
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Окремо слід зупинитися на оповіданнях Олександра Забарного з 
сучасного життя нашої держави. Ці короткі розповіді вражають своєю 
реалістичністю.

В «Ількових тривогах» підіймається дуже актуальна проблема відмови 
від радянсько-комуністичної ідеологічної спадщини, коли невільним людям 
імперативно нав’язувалися символи панівної партії, а також розкривається 
не афішована ціна перемоги Радянського Союзу у війні з фашизмом.

Три оповідання Олександра Забарного «Брати», «Прозріння» та 
«Старі дерева не пересаджують» належать до найостаннішого доробку 
письменника. На написання цих творів літератора надихнули криваві події 
російської агресії, фактично неоголошеної війни, на півдні та сході України, 
що призвели до значних людських утрат по всій країні.

Для кожного твору Олександра Забарного характерна ясність, виразність 
і символічність. Його мова проста, доступна, але ця простота насправді 
удавана, за нею стоять великі почуття, глибокі переживання, сильні емоції. 
Книга «Обриси на серці» буде цікавою та пізнавальною для читачів будь-
якого віку й розрахована на якнайширшу аудиторію. Переконаний, що той, 
хто її прочитає, не шкодуватиме про витрачений час і відкриє для себе нові 
грані нашого минулого та сьогодення.

 
Євген ЛУНЯК,

 до ктор історичних наук, професор
Ніжинського державного університету

імені Миколи Гоголя,
учасник АТО
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«В НАШІМ ДОМІ ДВЕРЕЙ НЕ БУДЕ...»

Уперше в Україні, у видавництві «Десна-Поліграф» (м. Чернігів) вийшла 
книжка відомого білоруського поета Михася Пазнякова, голови Мінської 
організації Спілки письменників Білорусі, академіка, лауреата багатьох 
літературних нагород, зокрема Національної літературної премії Білорусі. 
Чудові вірші автора переклали знані українські письменники і перекладачі: 
Сергій Дзюба, Олег Гончаренко та Ярослав Савчин. Це – спільний проект 
поета Михася Пазнякова і Міжнародної літературно-мистецької Академії 
України. Пропонуємо відгук на книжку президента Академії Сергія Дзюби.

Творчістю відомого білоруського поета Михася Пазнякова я захопився, 
прочитавши одного його вірша. Поезію я люблю з дитинства, щороку читаю 
понад 400 книжок авторів із різних держав. Тому здивувати мене непрос-
то... Однак такий Вірш (пишу з великої літери, адже це справжня, велика 

Поезія) мене вразив. Тепер він – 
серед моїх улюблених віршів, які 
я часто читаю на творчих зустрічах 
і презентаціях. І людям він дуже 
подобається, незалежно від віку, 
професій, характеру, способу жит-
тя. Подобається дітям, хоча вони й 
не можуть пояснити небанальних 
авторських образів, метафор та по-
рівнянь... Утім, дітлахи, на відміну 
від дорослих, одразу ж відчувають 

фальш, і їм стає зовсім нецікаво. Бо казка неодмінно має бути правдивою. 
Так от, у цій поезії – ані грама неправди! 

Вірш – про кохання, він – здавалося б, дуже простий, але ж недаремно 
кажуть, що все геніальне – навдивовижу просте... Отак і тут – щирі, світлі, 
зворушливі почуття до її величності Жінки; глибокі філософські асоціації; 
парадоксальні й неймовірні творчі знахідки; гармонійне поєднання вільної 
особистості з чарівною природою; таке непересічне та яскраве, неповторне і 
незрадливе буття, котре, я переконаний, належно б поцінували і наш вічний 
мандрівник Григорій Сковорода, й проникливий лірик Франческо Петрарка. 

Адже автор поєднав непоєднуване, і, наче за помахом магічної палички, 
створив власний світ краси, свободи, віри, надії та любові. Цей світ настільки 
привабливий і гармонійний, що здається просто ідеальним. Однак він існує: 
будь-яка наша думка – матеріальна, натомість маємо ціле сузір’я дивовиж-
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них міркувань! Тепер це – і мій світ, адже будь-якої миті можу відтворити 
його зі своєї пам’яті, незалежно від часу, тобто навіть уві сні...  

* * *
В нашім домі не буде вікон,
Не коптітиме скрушно свіча…
Там тривозі – жаскій, великій –  
Не злетіти з твого плеча.
В нашім домі дверей не буде,
Стін звичайних не буде теж…
І музеєм не стануть будні,
Бо простори не знають меж.

В нашім домі – привітність поля
У мелодіях рік, лугів! 
І прозоро у ньому – до болю,
Завжди вільно від вічних боргів…

В нашім домі – зірки не зужиті,
І дороги – на всі світи!
В цьому домі ти будеш жити, 
Як захочеш сюди прийти.  
 (Із білоруської переклали Ярослав Савчин і Сергій Дзюба)

До цікавої книжки Михася Пазнякова, яка вперше виходить українською 
у нашій державі, увійшли поезії різних років. Усі вони – про наш непростий 
час, вічне і святе, радісне й печальне, високе та духовне. Головні теми по-

ета – рідна Білорусь та його мала батьківщина. 
Це – прониклива сповідь щирого поета-патріота, 
поета-громадянина, ліричному герою якого при-
таманна дуже велика любов до Матері, Вітчизни, 
Жінки, всього прекрасного та доброго!

Читаю такі зворушливі, теплі, сонячні, весел-
кові вірші з першого розділу «Мамина хата», – 
щиро дивуюся, захоплююся і... картаю себе, що, 
на відміну від автора, небагато написав про свою 
малу батьківщину, про батьків, рідних і дорогих 
моєму серцю людей. Такі вірші у мене є, однак 
вони здаються не настільки живими, трепетни-
ми та чуйними. Натомість Михась Пазняков 
про рідне Заброддя пише навіть не чорнилом, а 
своєю кров’ю, настільки йому болить нинішнє 
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запустіння! Причому він не знімає вини і з себе, приїздить щоразу сюди, 
мов на прощу. І його вірші – наче молитви! 

Покосилася хвіртка, джмелі не гудуть,
Дичавіють в саду призабуті вже груші…
Та зворушений, чую: «Синочок, побудь!» – 
То ридають батьків світлі, зболені душі.

Не лукавлю з собою – боюсь самоти,
Та журавликом лину до отчої стріхи!
Тож постій…
 Помовчи…  
  Помолися…   
   Прости…   
Щоб з’явився димок над хатиною тихо.

(«З кожним роком – рідніше батьківське село...», переклав С. Дзюба) 

У Михася Пазнякова – все справжнє, і болить йому дуже; проте немає в 
цих нелукавих, проникливих віршах безнадії. Це – все одно рай, а не пекло!.. 
І поет у своє Заброддя вірить. Більше того, відчувається, що це – взаємно. 
Він тут – свій, не чужинець, не гість. Йому є про що згадати, але для цього 
треба неодмінно приїхати сюди, побути наодинці з батьківською хатою, 
провідати могили рідних. «Мамо, як там – лежати в землі?..» – читаю, і 
сльози наче самі навертаються на очі. Дякувати Богові, мої старенькі батьки 
– живі. Однак час – надто невблаганний і спинити його просто неможливо. 
Та смуток у автора – світлий, теплий, душевний, довірливий, затишний. 
Це – не якийсь буревій, що нищить усе довкола, а тиха, цілюща печаль, яка 
навпаки дає розраду душі та стомленому тілу. 

Однак і тут знайшовся Вірш, який мене глибоко вразив – неймовірною 
чесністю, болем, тугою, справжнім каяттям... І великим талантом Майстра!

У рідних місцях

На вільсі дрозди співали славно –  
Поспішав сюди щоразу сам…
Край дитинства! Свіжо тут і травно,
Чути навіть, як дзвенить роса.

… Вирубали вільху – до загину, 
І життя пустили під укіс! 
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Вже не чути голосів пташиних,
Котрим не лишили їхніх гнізд.

Тут і я рубав, мов кат… І рана –  
Незагойним болем всі літа!
Не роса на божих травах рано – 
Сльози розіп’ятого дрозда.

(Переклав Сергій Дзюба)

Таку неординарну, несподівану, яскраву поезію, вважаю, також потрібно 
читати. Вона – ненав’язливо повчальна і водночас цілком переконлива. 
Втім, хіба один Михась, щиро люблячи пташиний спів, раптом взявся за 
сокиру? Хіба я малим, лише заради забави, не відривав крила метеликам 
і не длубався в мурашниках?! Авжеж, це був процес пізнання п’ятирічної 
дитини, але мені тепер від того не легше. 

Автор не прощається – говорить нам: «до побачення». І обіцяє ще не раз 
повернутися до джерел. Адже не зникають із його дивовижних снів переливи 
рідних мелодій та райські жар-птиці лугів. Тож, тільки-но журба огорне, 
так і приїде до свого Заброддя (а душа поета над батьківським село чи не 
щоночі літає). І хоча нині, на жаль, гинуть забуті села, а люди, як і раніше, 
відлітають у вічність, – жодних сумнівів, що мала батьківщина свого сина 
дочекається. 

Сергій ДЗЮБА,
письменник, критик, перекладач, 

президент Міжнародної 
літературно-мистецької 

Академії України

Вітаємо!
Відомим українським письменникам і журналістам з Чернігова Сергієві 

та Тетяні Дзюбам цього року присвоєно козацьке звання «генерал-хорун-
жий» – за визначні заслуги перед Україною, – як указано в універсалі 
Українського Козацтва (Чорноморського козацького війська). Це – укра-
їнська патріотична організація, яка розвиває козацькі традиції, працюючи 
на благо незалежної Української держави. Один з очільників організації 
– письменник Дмитро Шупта – за радянських часів зазнав репресій, адже 
був однодумцем Василя Стуса і щирим патріотом суверенної України. 
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Анатолій Ролік «Revenge» (Помста): гостросюжетні 
детективні оповідання. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 182 с.

Я не люблю детективів… Вдосталь начитавшись їх у дитинстві та 
юнацтві я втратив до них усяку зацікавленість. Пригадую, як силоміць 
відривала мене матінка від чудових творів Артура Конан Дойля,  Агати 
Крісті, Честертона, Жоржа  Сіменона… А я, вдавши, що іду до ліжка, 

прихоплював із собою ліхтарика, і далеко за 
північ, під ковдрою, купався у захоплюючих 
сюжетах неперевершених майстрів цього жанру. 
О, які образи, які незабутні герої – Шерлок 
Холмс, доктор Ватсон, комісар Мегре, лейтенант 
Пуаро! Що тут додати? Суцільне захоплення… 
Довершили моє кримінальне виховання 32 
томи романів Джеймса Хедлі Чейза. Його 
детектив Брентон власне і переконав мене, що 
час завершувати… Кращого вже не буде. А тому 
напівказкові сюжети Мариніної, а особливо 
Донцової, мене вже не турбували і здавалися 
абсолютно бездарними. Я з легкістю розв’язував 
інтригу і безпомилково вгадував убивцю. Стало 
не цікаво… Ці кілька десятків років, які я прожив 
поза детективами, абсолютно не вплинули на мої 

літературні смаки.
До нової книги Анатолія Роліка я скоріше прийшов із-за цікавості, аніж 

потреби… Ану, чим там живе мій вузівський колега і літературний побратим? 
Перекладач він чудовий, а як з власною творчістю? Та ще й заінтригувала 
присвята: Вікторії. Мало хто дружині присвячує детективні історії, а не 
романтичні експромти…

Скажу відверто – книга не розчарувала. Автор представив на суд читача 
9 власних гостросюжетних оповідань, об’єднаних спільною тематикою, а ще  
– головним героєм – комісаром Алексом Вагнером. Прізвище поліцейському 
автор дав не випадково… На це надихнув улюблений композитор та його 
музика. А тому головна дійова особа оповідань виявилася людиною 
активною, фонтануючою ідеями, діяльною і мажорною. Якщо узагальнити 
тематично наскрізну ідею оповідань, вміщених у новій книзі автора, то 
можна дійти дифініції – сюжетні лінії оповідань пов’язані  з проблемами 
дегуманізації людини в сучасному суспільстві, основним прагненням якої 
стає намагання, не гребуючи нічим, доп’ястися кругленької суми грошей, 
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щоб потім безбідно проіснувати у цьому жорстокому і безжалісному світі. 
Це і служить підґрунтям усім учиненим злочинам. Але на заваді стає 
безкомпромісний комісар Вагнер зі своєю крицевою чесністю, карколомною 
логікою і любов’ю до віскі та гарненьких жінок… Автор любить інтригу і 
майстерно закручує її. А ще він у співучасники бере читача. Свідомо не 
вказуючи на країну, в якій відбувається дійство, оминаючи географічні 
назви, які могли б указати на місце події, а ще не надаючи конкретних обрисів 
національної приналежності. Існують лише головні сюжетні підвалини: 
місце події – Європа, головні герої – наші сучасники, європейці; час – останні 
роки ХХ – початок ХХІ століття. А далі усе на розсуд читача.., усе залежить 
від розвитку його уяви, сфери інтересів, внутрішнього емоційного світу. 
Осмислюючи дев’ять запропонованих автором сюжетів, особисто я побував 
і  в уявленій Австрії, Великій Британії, Німеччині, Італії, Франції… «Уїкенд 
в Альпах». Це де? В Австрії чи Франції? А може, в країнах колишньої 
Югославії? А ще у Німеччині, Італії, Швейцарії, маленькому Ліхтенштейні… 
То де? Ігноруючи відповідь, автор свідомо підкреслює: подія могла статися 
у будь-якій із перелічених країн. Головне тут – ті загальнолюдські моральні 
принципи, які повинні діяти у суспільстві. Порушення яких  веде до злочину, 
дотримання яких  дозволяє цей злочин розкрити. У своїх оповіданнях 
Анатолій Ролік виступає переконливим поборником євроінтеграції, до-
тримуючись думки, що головне у сучасному суспільстві не влада грошей, а 
влада закону, який відстоює моральні устої суспільства.  

Його Алекс Вагнер – не ідеальний герой… Одинак, який дозволяє собі 
гарненько випити, випалити дорогу сигару, поплескати по сідниці продажну 
жінку… Але це професіонал, який добре розуміється на тонкощах слідчої 
справи і має чіткі моральні пріоритети… Злодій має сидіти у тюрмі! Такий 
собі Гліб Жиглов… Гроші його мало цікавлять. Головне у житті – мозковий 
штурм, битва інтелектів… Життя – велика шахівниця, де фігури рухають 
не руками, а мозком. Цим власне і привабили мене оповідання «Помсту 
подають холодною», «Парк судного дня», «З того світу повертається».

А ще хочеться звернути увагу на мову творів.  Анатолій Ролік багато і 
плідно перекладає з німецької та англійської… І хоча оповідання написані 
рідною українською мовою, автор свідомо вдається до застосування 
стилістичних прийомів з інших мов. У нього своєрідний синтаксис… Це 
дозволяє підкреслити чужомовність сюжету. 

І насамкінець…  Чи потрібна нам сьогодні така література? Безперечно. 
Ми інтегруємося у європейський простір.., це – тривалий процес – побувати 
у Європі не означає пізнати її. Потрібний час для осягнення.., осягнення 
психологічного, морального, етичного.., хай навіть через призму детективу.

Вітаю тебе, колего, з творчим здобутком.
                                                                                    Лесь ХОНДА  
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ВЕРЛІБРОВИЙ РІЗЕЦЬ У МИТЬ НАТХНЕННЯ

Oleksandr Astafiew. Słowa, urodzony śniegem / Przekład z ukraińskiego 
Tadeusza Karabowicza, Wiktorii Paszkowskiej, Iryny Rudenko, wstęp Taleusza 
Karabowicza. – Lublin: Episteme, 2017. – 116 s.

Коли майже тридцять років тому зустрів у періодиці вірші білоруса 
Алеся Рязанова та вірменина Аревшата Авакяна у перекладах Олексан-
дра Астаф’єва, то подумалося, що не може бути, аби він сам не поринав у 
верліброву стихію. Настільки органічно звучали інтерпретації, зв’язавши 
воєдино чарівність оригіналу і особистісність почуттів автора перекладу 
(одну з двох мов знав і міг порівнювати).

Не помилився. Бо через кілька років вийшла його верліброва книга 
«Слова, народжені снігами» (1995). Неримована версифікація прикрасила 
і його пізніші видання «Каталог речей», «На березі неба» і «Трагічна по-
милка небес», на появу яких я відгукувався рецензіями у різних видання. 
А невдовзі після 65-літнього ювілею поета на мій робочий стіл лягла укра-
їно-польська білінгва.

1. Дивнющість слововираження

Після знайомства з виданням знову закортіло взятися за перо, та… Щось 
там писалося, а бажана рецензія не отримувала слововираження. Спочатку 
не міг зрозуміти, чому воно. А потім замислився і дійшов висновку, що так 
триватиме до того часу, поки сам не вирішу для себе, яким шляхом піду 
при оцінці книги.

Отже, дилема? Роздумування навколо темарію чи розмисли про слово-
виражальність? Плюс міркування про перекладацтво в обох випадках. Є 
над чим замислитися.

Розмова про тематичні пласти? Та може вона бути. Але… мене особисто 
стримували два моменти. По-перше, мені чомусь здається, що неправиль-
ним було б говорити про громадянськість, філософічність, пейзажність та 
інтимність на основі півсотні віршів. Та ще й тоді, коли мотиви у текстах 
переплітаються. І ще так міцно, що їх неможливо розділити. Це по-друге.

Тому й вибрав путівець слововиражальності, маючи на меті повести мову 
про несподіваність та свіжість порівнянь, метафоричність та образність 
мислення, афористичність окремих висловлювань, культурницько-наукові 
акценти. Погодьмося, що погляд на білінгву через таку призму допоможе 
більш точно висловитися про нову книгу поета, за творчістю якого постійно 
стежу. 
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Почнемо з думок про порівняння, наявність котрих у виданні дуже ім-
понує. Наведу кілька з них, щоб не отримати звинувачень у голослівності 
тверджень. «Лежатиме сніг на дорогах, як мій білий сон на рогатих подушках 
твоїх грудей». «Блідо-блакитним обличчям, щелепастим, як місяць». «Об-
ривки міфів тонуть у Дніпрі, мов клапті газет».

Розумію, що деякі подібні порівняння не сподобаються тим поцінову-
вачам красного письменства, які звикли до банальщини на кшталт: «І було 
над ним небо високе, як віра» й тільки такі «вдатності» вважають поетич-
ними вершинами (мабуть, в реальності не існує методів перевиховати таких 
«думальників»). Не буду затрачати слова для доведення протилежного, 
згадавши приповідку про те, що горбатого лишень виправить. Скажу про 
інше. Іноді жалкую, що пан Олександр у своїх верлібрах ще, мабуть, рідко 
«вибухає» точністю порівнянь. Як на мене, то саме вона є чи не наяскраві-
шою ознакою цієї літературної форми.

Ще й трепетністю звучання підсилювати метафоричний та образний 
ряди. Щодо метафор у цих верлібрах, то хотілося б сказати наступне. Якщо 
проаналізувати тексти, то й неозброєним оком можна побачити, що все за-
кроєне й тримається на них. «Невтомний вітер б’ється у вікна». «Якби я міг 
нести у долонях відображенняи людських снів». «Над полем коливається 
біла плівка туману». Добре враження від метафоричності мислення вдало 
доповнюють висловлювання на зразок «конвалії кущів», «пам’ять верб», 
«романс сніжинок», «підніжжя хризантеми», «гілки пальців», «коні дерев», 
«колядки горобців», з яких в уяві постають небуденні образи (правда, іноді 
складається враження, що автор переборщує у цікавинках. Скажімо, «серце 
сонця» захоплює. Але «палаци сонця» чи «павук сонця» вже применшують 
звучання, хоч самі собою не натякають на неорганічність в іншому контексті. 
Щось подібне можна мовити, коли звучать такі буквосполучення, як «про-
стір», «легенди», «долоні». Диво якесь, окремішньо вони непогано звучать, 
а вкупі викликають іронічну посмішку.

Своєрідний шарм верлібрам створює афористичність висловлювань. 
«Камінь – це і є моральний абсолют землі», «Людський сон – це сніг на 
бездоріжжі життя», «В епоху ослів росте ціна на хліб і на папір»… (Дозволю 
собі повторити прописну істину: жоден верлібр не «заграє» барвами, якщо 
їх автор лукаво «мудруватиме» банальностями).

Тепер – про культурницько-наукові акценти. Багато не говоритиму. На-
томість пропоную углибитися у фрази: «і ці кущі смородини, що моляться 
до них і читають напам’ять вірші Гарсія Лорки», «місяць – сивий Евклід», 
«Закрий двері снігу, бо прийдуть бородаті Гуллівери». Давайте додамо сюди 
висловлювання на тему богошукань. Досить прозорі! «Коли проб’є твоя 
година і ти станеш місяцем у небі, коли ти станеш Лотом й ангели божі ви-
ведуть тебе із Содому». «Ілюзія про щасливе кохання Адама і Єви в саду». 
Плюс виникнення асоціацій із уже знаним з історії цивілізації в цілому та 
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літератури зокрема. Я не назвав би це вторинністю в красивій упаковці, бо 
часто-густо автор не просто повторює засвоєне, а створює за допомогою 
мистецької логіки неповторні образи, в морі яких тоне сприймання.

…Мені здається, що згадок про вищеописані моменти цілком достатньо, 
аби ствердити, що маємо справу з цікавою поетичною книгою. Але не по-
спішаю ставити крапку, бо є ще нюансики, котрі не залишають уяву, адже 
промовляють так багато.

2. Виринання з течії і… перекладацтво

Цих аспектиків є два. І перший із них є таким. Спробуємо відповісти на це 
запитання: яку поетичну «релігію» у формалістичному вираженні сповідує 
Олександр Астаф’єв. Верлібрист в чистому значенні цього слова? Той, хто 
знає його доробок, цього не скаже. Бо в учинкові автора «Слів, народжених 
снігами» переважає римована поезія. 

Чи поодинокий він у такому підході? Та ні! Досить, либонь, згадати Олеся 
Дяка, Василя Кухту, Анатолія Мойсієнка, Василя Старуна. І тут, вочевидь, 
варто говорити про звучання їхнього доробку на світових обширах. Не об-
минаючи дражливого питання про космополітизм.

Дещо розшифруємо. Не секрет, що в країнах Європи і заокеання (в 
останні роки особливо) розлилося справжнє верліброве море. За великим 
рахунком немає нічого поганого у такому виді версифікації. Але, очевидно, 
за усім цим слід бачити і рифи, якщо можна так сказати. Чи не найбільшою 
загрозою є уніфікація з прагненням верлібристики стерти будь-які націо-
нальні ознаки. І прикро, що деякі вітчизняні віршарі пробують пірнути у 
це море. Бідненькі не розуміють (чи натхненно вдають це?), що ніхто не 
чекатиме їх там без національної ідентифікації.

Скажете, що рецензент удався до узагальнених міркувань? Не заперечую, 
що така думка може скластися.  Та углибимося розмислом. І стає зрозумілим, 
що ота загальниковість має прикладне значення. Коли верлібри Олексан-
дра Астаф’єва оцінювати з цієї точки зору, то видно, що вони проросли з 
національних коренів. І через це, як мені здається, є такими цікавими для 
перекладачів. Саме про цю закоріненість у ріднизну і спробу поета глянути 
на загальнолюдські цінності через національну призму говорить у передмові 
до книги відомий письменник Тадей Карабович.

До речі, він виступив і в ролі інтерпретатора деяких віршів. І зробив це 
на високому рівні. В перекладах бачимо вірність першоджерелу та водночас 
стилістичну незалежність від нього. Можна, безперечно, сказати, що дует 
«заспівав». Чи не тому, що за переклад взялася творча особистість, бо Та-
дея Карабовича знаємо як автора багатьох оригінальних художніх творів і 
перекладача цілої низки книг, хоча б тих же поетів Нью-Йоркської групи.

А от постаті Вікторії Пашковської та Ірини Руденко є менш знаними. 
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Але тут є свої пояснення. Якщо пан Тадей є представником старшого по-
коління і належить до тих, які народилися за межами нашої держави, то 
вони – етнічні українки, котрі недавно закінчили Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, обидві досліджують польську літературу 
і перекладають. Ірина Руденко захистила кандидатську про творчість Міхала 
Грабовського. Якщо ми уже дещо знаємо про літературне життя українців, 
народжених в інших державах та емігрантів-митців, то ужинок теперішніх 
поціновувачів чужини ще залишається поза увагою, хоч давно потребує її.

Ще одне. Появу творів українського поета в польських перекладах 
вважаю закономірністю. Виходячи з того, що Олександр Астаф’єв здавна 
цікавиться літературою сусідньої держави. Ще його перша збірка віршів 
«Листвяний дзвін» (1981) містила переклади віршів Адама Міцкевича 
та Ярослава Івашкевича. Слід, мабуть, згадати, що пан Олександр також 
інтерпретував «Кримські сонети» Адама Міцкевича і видав їх окремою 
книгою, як і хрестоматію «Вибране» цього ж таки автора (2004), для якої 
переклав ряд творів, напр., баладу «Пані Твардовська». Крім того, у періо-
диці опублікував низку перекладів з польської (твори Леопольда Стаффа, 
Юліана Тувіма, Кароля Войтили, Едити Садовської та ін.). Знають його і 
як дослідника польської літератури.

А після висловлення цієї думки перейдемо ще до деяких узагальнень. 
Вони – тригранні. З одного боку, можемо говорити про недостатність дослі-
джень українсько-польських літературних зв’язків. З другого, ще не маємо 
підстав стверджувати, що достатньо знаємо поезію сусідів. Нечисленні пере-
клади Олеся Гордона, Віктора Мельника, Станіслава Шевченка, на жаль, 
погоди не роблять. Чи не тому і польських перекладів із української існує 
обмаль. І добре, що на цьому тлі з’явилася книга Олександра Астаф’єва.

Є ще і третя грань проблеми. Не забуваймо, що отакі білінгви – неоцінен-
ний вклад у зміцнення добросусідства. І втішно, що його зробив український 
письменник, який по материнській лінії закорінений у польську дійсність. Та 
ще й перекладом книги віршів, яка народилася в часи, коли автор викладав 
у Ніжині, на Чернігівщині. Дружба народів у дії?

Ігор ФАРИНА, 
член НСПУ, 

лауреат Всеукраїнської премії імені братів Лепких, 
м. Шумськ на Тернопіллі 
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ПОЕЗІЯ КРОВІ

Збірка поезій Романа Кухарука «Вдень і вночі» стала чудовим відкрит-
тям нового року. Читання виявилося справжньою насолодою. Та про все 
по-порядку.

Книга напрочуд жива, тут є те, чого не вистачає в багатьох авторів, багато 
інформації про автора, найменування всіх його попередніх книг, проекти,  
якими займається автор, та їхня адреса в інтернеті. Тобто можливий зво-
ротній зв’язок, що для мене, як для читача, важливо.

Біографію подано обширну і на кількох 
мовах, що безсумнівно є великим плюсом для 
іноземних читачів. Присутні багато фото, що 
створює атмосферу живого спілкування, по-
казує автора з плоті і крові, з різних ракурсів і 
в різний час. Інтерв’ю доповнюють цю картину 
ще більше.

У розділі «Кредо, або Вірую» Роман постає 
перед нами в найповнішому обсязі як літератор, 
як журналіст, як політик і громадянин. У нього 
є чітка позиція, якої він дотримується, як там 
сказано людина з комплексом повноцінності. 
Отак про все і по-справжньому, без зайвої 
скромності, а саме головне, без будь-яких ви-
правдань. Правдиво і щиро.

Поезія ж ллється, як вино, витримано зміст 
і цілісність всієї збірки, неповторний стиль від першого і до останнього  
рядка. Багатство форм,  образів і метафор поєднується з умілою грою слів, 
що робить сприйняття більш об’ємним. Модерність набирає легких від-
тінків готики, етнографічних рис з неповторним буковинським колоритом. 
Буковинський діалект надає поезії душі, наповнює її містикою, лірика від-
кривається геть з іншого ракурсу, а опис рідного краю є надзвичайно рід-
ним для місцевих і магічним для інших жителів. Особисто в мене великих 
проблем з розуміння діалекту не було, більшість слів я знав, а в окремих 
випадках звертався до словника, для багатьох читачів не вистачатиме по-
яснень окремих слів.

Для мене дана збірка – це поезія крові. Вона ввібрала в себе все, що несе 
кров, життя самого автора, його зміни і дорослішання, зв’язок з рідним кра-
єм, його природою, любов, молодість, спроби і вчинки, досягнення, падіння 
і прагнення, пошуки себе і комфортного середовища для себе. Також усі 
страхи, гріхи, пороки, переживання, розмова з Богом і дуже особистісний і 
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інтимний зв’язок з Києвом. Поезія про речі, за які думають, але не говорять, 
принаймні вголос.

Особливе місце займає значення крові як роду, де серед багатьох епігра-
фів з класиків і чудових поетів посідають сакральне місце слова мами і брата. 
Образ мами подається дуже ніжно і з глибоким внутрішнім переживанням 
десь на рівні підсвідомості. Нитка, яка натягнена пуповиною між батьками 
і дітьми та всіма іншими нащадками одного роду.

Образ Оксани проходить через усю збірку і  змальовується так щемко 
і тендітно, наче автор писав його пелюстками. Це надзвичайна лірика з 
чудовим, живим вогнем.

Любов автора до рідної землі відображена теж на грунті крові, як не-
розривна артерія між  минулим, майбутнім та сьогоденням. Через постать 
Шевченка продовжуються віковічні традиції української літератури, які 
набирають нових рис, притаманних лише даному автору.

Книга написана сучасно, є дуже актуальною і доцільною, кожен може 
знайти щось близьке і рідне, щось, що збунтує його почуття, щось для себе. 
На превеликий жаль, таку літературу зараз читає дуже мало людей. Я буду 
рекомендувати цю збірку всім, бо для мене це поезія крові… Крові, яка тече 
і тане… 

          
Ігор МИСЯК, 

поет
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«У проміжках дерев» Михася Ткача

(У проміжках дерев. – Чернігів: Видавець  ПП. Лисенко М. М., 2017. – 376 с.)

До нової книжки відомого українського письменника Михася Ткача, 
очільника літературної спілки «Чернігів» та головного редактора журналу 
«Літературний Чернігів», увійшли художні твори, написані під враженням 
трагічних подій, що відбуваються на сході України; спогади з дитячих років, 
де йдеться про події, долі близьких і рідних людей у часи подвійної окупації.

Велике позитивне враження справляють дійсно талановиті, хвилюючі, 
напрочуд цікаві та проникливі оповідання нашого земляка: «Я заберу твоє 
життя», «Начерк вчорашнього дня», «Голос за дверима», «Невеселі мандри 
Мишка», «На призабутій дорозі», «Переляк від рудого кота» й «Про що 
сонце промовляло». 

Усі твори написані неповторним автор-
ським стилем і розповідають про наболіле, те, 
що найбільше тривожить зараз наших спів-
вітчизників. Ось як щемко закінчується опо-
відання Михася Ткача «Я заберу твоє життя» 
про цю жахливу війну на Донбасі: «Від вибуху 
Назар ніби похлинувся на останньому слові – і 
стих… Червона пляма пропалила груди. 

Йду з міського саду, в якому ніколи не був. 
Йду крізь густий багрянець, неначе пливу у 
хвилях опалого листя. І пам’ять мовчить. В 
ній немає продовження розповіді – її обірвав 
осколок міни, що впала на бліндаж… І тепер 
ніколи не довідаюся, які слова сказав Назар 
Наді востаннє. Як і ніколи, мабуть, не зустріну 
цю дівчину, але її високе почуття до мого друга 

надто зворушує зболене серце і бентежно бринить над Назаровим садом, 
у сутінках якого, певно, блукає самотня жінка, схожа на русалку, все ще 
сподіваючись на диво». 

А ось як красиво, проникливо починається оповідання «Про що сонце 
промовляло»: «Боже, яка то втіха бачити голубе безмежжя осяйним і чистим, 
коли гуляють у ньому невловимі вітри, біжать невідь-куди білі, недоторкані 
хмарини. Вільно і просторо їм, бо ні початку, ні кінця синій течії. І земля, і 
дерева, і ми в ній – пливемо у просторі у безмовну вічність. 

А як зорі зійдуть, і місяць золоті ріжки встромить у голубе диво, засмієть-
ся, затче світ своїм сяйвом, невимовно гарно стає у тій недосяжній глибині. 
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Зачарована тою красою земля вмить завмирає, затихає вітер, ховаються 
хмари – все впадає в диво-сон. І сяють тоді тисячі невідомих сонць, що на-
роджуються повсякчас і гинуть у синій течії. 

О синій океан безмежжя, вічна загадка, недосяжна мрія і неперевершена 
краса! Сині очі наші і синє полум’я думок – все в тобі тоне…». 

Водночас це – напрочуд реальні історії з нашого життя, і всі персонажі тих 
оповідань одразу впізнаванні. Ми бачимо цих людей щодня, спілкуємося, 
проте зазвичай не звертаємо особливої уваги, слухаємо та не завжди чуємо, 
пропускаємо повз вуха й очі найсуттєвіше, найдушевніше, найдорожче… Але 
все це помічає і відчуває чудовий український письменник Михась Ткач!  

Також книга містить щоденникові записи автора з 2004 по 2015 рік. І це 
– теж дуже цікаво! Бо поява комп’ютерів не знищила епістолярного жан-
ру, – гарні, чарівні, зворушливі, щирі листи все-таки пишуться і западають 
у душу. Як і дивовижні, благословенні рядки зі щоденника Михася Ткача.

 Такий світлий смуток великого автора… Прекрасна книга! Дай, Боже, 
йому здоров’я та наснаги!

 
Сергій ДЗЮБА
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ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ 
ТРИВОЖНОГО  СЬОГОДЕННЯ 

У МАЛІЙ ПРОЗІ М. ТКАЧА
 
 (Ткач М. М. Зойк сови: Чернігів: видавець Лозовий В. М., 2015. – 96 с.)

 Кожне знайомство з новою прозовою книгою нагадує нам подорож у 
незнане. Мандрівка у бентежний світ вчинків героїв, у якому хочеться за-
лишатися якомога довше. Про щось подібне подумалося, коли перечитували 
«Зойк сови» Михася Ткача з Чернігова, окремі твори якого раніше нерідко 
знаходили у періодиці. 

 Чому виникли такі міркування? Не будемо кидатися у вир теоретизувань, 
хоча, можливо, заглиблення в даному випадкові й було б доречним. До асоці-
ацій з мандрами спонукав автор. Бо в «Зойкові сови» воєдино переплелися 
сучасність і минуле.

 Спробуємо дещо деталізувати це твер-
дження. Скажімо уривок з автобіографії 
цієї повісті під назвою «Чужинці» повертає 
читацьку свідомість у роки Другої світової 
війни і у літа гіркого повоєння, а оповіда-
ння «Мелодія обірваної струни» у проблеми 
сьогочасся, породжені воєнними діями на 
східних рубежах нашої держави. Маємо зриме 
переплетення цих мотивів у новелі «Спогад 
про друга».

 Розуміємо, звісно, що, говорячи про це, 
не відкриваємо америк, та й не ставимо перед 
собою такого завдання. Екскурс у темарій 
прози чернігівця дав можливість виокремити 
один важливий момент, ігнорування яким не 
дає  змоги наблизитися до розуміння загадки 

прозового Всесвіту. 
 Вищезгадані твори, а також деякі інші тексти з цієї книги чітко вказують 

про належність Михася Ткача до традиціоналістів у слововираженні. Це при 
тому, що автор не робить ніякого секрету зі своєї орієнтації до звичності. 
Але так звана «медаль» традиційності має і зворотний бік, тобто аверс і 
реверс. Якщо точніше, то поціновувачів красного письменства цікавлять 
більше літературознавчі означення, а не самі словосполучення, у які вони 
занурюють своє мислення.

 Спробуймо зробити таке і ми, себто торкнемося тих аспектів, які харак-
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теризують творчу манеру письменника. Деталізуємо на мовленнєвості, бо 
саме вона є найпромовистішим елементом творчої оригінальності митця.

 Згадаємо хоча б про таке. У невеличкій за обсягом книзі нерідко можна 
побачити цікаві пейзажі. «Дивився у потьмарену стелю палати, а перед очи-
ма бігла, хвилюючись, через околицю стежечка до хати, жовтів під голубим 
небом клин поля за селом…» («Зойк сови»). «Небо затяглося у білий шовк 
і сонце крізь нього дивиться згори сонливо» («Весна з подихом зими»). 
«Над димарями сільських хат від призахідного сонця, що висить над обрієм, 
багрянилися дими» («На Великдень»).

 Таке враження, що й ми самі стали заручниками пейзажності й не хочемо 
вириватися з цього полону. Адже перед нами постають цікаві картинки. Якщо 
врахувати, що пан Михась має художницьку освіту і чимало літ свого життя 
віддав роботі за малярським фахом, то його потяг до живописання словом 
можна зрозуміти, бо такий самий сентимент до пейзажу робить митця ці-
кавим, бо кожен сприймач прагне до оригінальності, правда, з терпкуватим 
присмаком логічності.

 Тут, очевидно, варто повести мову ще про один момент. Нині частенько 
можна почути думку, що наш швидкоплинний час з його постійними катакліз-
мами – не період для замилування красою довкілля. Бо ж допікають щоденні 
проблеми, але така точка зору не витримує ніякої критики. Це якоюсь мірою 
навіть подібне до того, що доросла людина заперечує вплив глобалізаційних 
процесів на клімат нашої планети, хоча сама сміється з того, що знаходяться 
наївні, які вірять у таку фікцію. Бо в реальному житті не раз стикаємося з 
тим, що саме жахливість буднів причаровує до краси.

 І у такі моменти проймаєшся огидою до текстів творців маскультурної 
макулатури, які вдають, що не розуміють важливості живописання у житті 
індивіда. Адже вони суперечать самі собі, бо у творах яскравих представників 
цієї літературної течії, які з’явилися останнім часом, пейзаж займає помітне 
місце, хоча частенько це затінює надмір еротичних сцен та ненормативної 
лексики. Повернення до того, що у всі часи було характерним для вітчизня-
ної прози? Погодьтесь, що на цьому тлі традиційність пейзажності у прозі 
Михася Ткача виглядає дуже привабливо. Щось схоже на те, що людина 
упродовж усього життя переймається тим, що є наймилішим для особистості.

 Але пейзажність в інтерпретації чернігівця так не привабила б, якби 
не її мирне співіснування з іншими елементами художньої довершеності. 
Мовленнєву палітру вдало доповнюють цікаві порівняння на кшталт: «при-
земкуваті хатки, як застарілі гриби» («Марійка і Василь»), «сонце… як свіжа 
рана» («Мелодія обірваної струни»), «радість.., як бентежна хвиля» («Зойк 
сови»). Вже самі собою ці самі порівняння створюють неповторні картини.

 Як і діалогічність, з якою дружить мала проза Михася Ткача. Відчуваєть-
ся, що її творець через монологи і діалоги намагається показати всю склад-
ність нашого буття. Адже за ними – щемливі спроби вростання у людську 
психологію, що є дуже важливим.
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 Але тут не все виглядає так просто, як може спершу здатися. З одного 
боку, ніби й помітно, що автор живе тим, що коїться у головах його героїв і 
вміє точними словами це передати. А з іншого? Іноді хочеться в діалогічності 
більшого вростання у діалектні особливості мовлення героїв чи тяжіння до 
рівня освіченості й навіть місця проживання. Хоча, може, це тільки наше 
прагнення з точки зору «західняків» (хочемо того чи ні, а регіональність 
сприймання має значення?).

 Не може не кинутися у вічі емоційність, яка виникає від прізвищ та 
імен. Навіть візьмемо на себе сміливість ствердити, що автор таким чином 
натякає на незнищенність національного коду. На нього, до речі, працюють 
і географічні назви. (Не бачимо потреби перелічувати їх усіх, але й назвемо 
лише деякі з них, як от: дід Клим, Худоман, Омелько, населені пункти Сед-
нів, Мар’їнка).

 А після цих розмислів знову повернемося до питання про реалістичність 
письма. Але вже – через певні композиційні моменти. Нас, зокрема, зацікавив 
сам принцип побудови. І з подивом для себе збагнули, що є логіка в тому, 
що «Зойк сови» починає мала проза про переживання простої людини на 
сучасній війні, а вже після того йдуть спомини про літа дитинства, в обох 
випадках – калейдоскопічність вражень. Неодновимірна (а хіба у реалії так 
не буває?).

 Є ще один момент, на який не можна не звернути уваги, в поле зору автора 
потрапляють звичайні люди. Але діють вони в екстремальних умовах. Автор 
звісно розуміє всю неоднозначність. Людиною підсвідомо керує інстинкт 
самозбереження. Так і має бути. Але водночас вона не може забувати і про 
душу. Дилема, з якої немає виходу? Так! А це дилема, котру кожен вирішує 
в міру своїх почувань. І, слава Богу, немає в книзі жодного випадку, коли 
письменник зримо нав’язує героям бажані манери поведінки, бо розуміє, 
що вони усвідомлено мають підступитися до них, що народжує художність 
високого ґатунку та психологічну переконаність.

      Олег ВАСИЛИШИН, 
      кандидат філологічних наук, доцент 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 
академії імені Тараса Шевченка

      Ігор ФАРИНА, 
член НСПУ, лауреат Всеукраїнської премії 

імені братів Лепких
     

      м. Кременець – м. Шумськ
      Тернопільської області                                          
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Пам’яті друга 

ЗОРЯНА ДОРОГА ВІТАЛІЯ ЛЕУСА

На 72-му році життя відійшов у віч-
ність відомий український письменник, 
журналіст і краєзнавець, турботливий чо-
ловік, тато і дідусь, хороша, чуйна і совіс-
на людина – Віталій Миколайович Леус. 

Віталій Миколайович народився 
2 липня 1946 року в селі Крутоярівка При-
луцького району на Чернігівщині. Закін-
чив факультет журналістики Київського 
державного університету імені Тараса 
Шевченка. Пройшов трудовий шлях від 
кореспондента районної газети — до го-
ловного редактора популярного всеукра-
їнського видання. Працював у міськрайонній газеті «Правда Прилуччини», 
у Срібнянській районній газеті «Ленінське слово», в провідних обласних 
газетах «Комсомольський гарт» і «Деснянська правда», був відповідальним  
секретарем видань «Чернігівський вісник», «Чернігівські  відомості», голов-
ним редактором всеукраїнської газети для дітей «Ліхтарик».

Перший свій матеріал надрукував у 14-літньому віці в газеті «Правда 
Прилуччини». Дописував до міськрайонної, обласних, республіканських і 
центральних газет. Був дитячим кореспондентом газети «Зірка». За сорок 
років подвижницької журналістської діяльності видрукував близько 1500 
статей, кореспонденцій, нарисів та інших матеріалів. Друкувався в багатьох 
газетах і журналах України, Канади, Росії, в багатьох провідних альманахах, 
колективних збірниках. Його твори розміщені на популярних порталах, 
звучали в передачах Українського радіо.

Теми його публікацій — прості люди — творці земних благ, учасники 
Другої світової війни, які боролися з нацистськими загарбниками, історико-
краєзнавчі нариси, матеріали з питань пропаганди української літератури 
і культури, висвітлення діяльності правоохоронців. Автор численних до-
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рожніх нарисів. Тривалий час очолював обласну секцію журналістів, які 
писали на теми туризму. Сам побував в одинадцяти республіках колишнього 
СРСР та в десяти державах Європи — Болгарії, Чехії, Словаччині, Польщі, 
Румунії, Угорщині, Швеції, Данії, Фінляндії і Німеччині.

Віталій Миколайович Леус — автор понад 50 книжок художньої про-
зи та публіцистики, романів, повістей, оповідань, історико-краєзнавчих 
нарисів. Значною популярністю у читачів користуються його проникливі 
твори «Час народжувати синів», «Зцілю тебе словом», «Візьму твій біль», 
«Визначено з неба», «Соло для двох», «Чернігів — погляд через століття». 
Автор вибраних детективних творів у десяти томах.

Про творчість Віталія Леуса схвально відгукнулися письменники Григір 
Тютюнник, Володимир Дрозд, Сергій Дзюба, Михась Ткач, Василь Чухліб, 
Станіслав Реп’ях, Валентина Мастєрова, Володимир Сапон та інші відомі 
поети, прозаїки, журналісти та науковці.

Віталій Миколайович Леус — член Національних спілок письменників, 
журналістів і краєзнавців, академік Міжнародної літературно-мистецької 
Академії України.

Лауреат міжнародних премій імені Михайла Коцюбинського, Миколи 
Гоголя, Григорія Сковороди, Пантелеймона Куліша, Ярослава Мудрого, 
Леоніда Глібова. Нагороджений міжнародними патріотичними медалями 
Олександра Довженка та Івана Мазепи. Лауреат Міжнародного (україн-
сько-німецького) літературного конкурсу імені де Рішельє — отримав най-
вищу відзнаку «Діамантовий Дюк». Багаторазовий переможець конкурсу 
«Краща книга року». Переможець міжнародного фестивалю журналістів 
«Золотий передзвін Придесення». А гетьман українського козацтва наго-
родив видання «Ліхтарик», очолюване Віталієм Миколайовичем, орденом 
«Козацька слава». Також Віталій Леус відзначений почесними грамотами 
облдержадміністрації, обласної та Чернігівської міської рад, Національних 
спілок письменників і журналістів України, Українського республіканського 
комітету профспілок працівників культури.

Віталій Миколайович разом із коханою дружиною Ганною Семенівною 
виховав сина Миколу, доньку Світлану та онучку Ганну, дуже любив свого 
правнука Назарчика. Він був дуже життєрадісною, світлою та шляхетною 
Людиною, справжнім, надійним другом. Таким і залишиться в нашій пам’яті.

27 грудня 2017 року Віталій Леус завершив свій земний шлях. 
Земля Вам пухом, дорогий наш Віталію Миколайовичу! 

Сергій ДЗЮБА,
президент Міжнародної 

літературно-мистецької Академії України
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З БЛАГОСЛОВЕННЯМ КЛАСИКА

(Пам’яті Михайла Кушніренка)

Зізнаймося, поклавши руку на серце: рідко ми звертаємо увагу на листи, 
які публікуються в повних зібраннях творів класиків. А вони варті пильної 
уваги. Особисто я у цьому переконувався не раз...

Максим Тадейович Рильський авторові цих рядків назавжди запав у серце 
не лише збірками «Слово про рідну матір», «Мандрівка в молодість», «Тро-
янди й виноград», книжкою нарисів «Вечірні розмови», а й видрукуваним 
під 910-им числом листом із останнього тому його академічного двадцяти-
томника. Лист той, адресований М. І. Кушніренкові, написаний 26 квітня 
1964 року в Києві.

Принагідно не можу не зауважити, що останній із опублікованих листів 
був 938-им і написаний Максимом Тадейовичем 11 червня того ж року. 
24 липня 1964 його автор відійшов у вічність. 

Але перечитаймо лист:
«Дорогий Михайле!
Хочеться мені сказати Вам добре слово. Мені здається, що у вас є та риса, 

яку колись називали «іскрою божою». У Вас є думки, є любов до слова, лю-
бов до людини й природи, є нахил (поки що не дуже розвинений) по-своєму 
бачити... світ. Ви скаржитесь, що мало де бували, мало їздили... Здається мені 
– інколи люди перебільшують значення отого «їздити». У мене був дядько, 
учасник іще російсько-турецької війни, який, одначе, нічогісінько цікавого 
не міг про ту війну розповісти. Про турків, наприклад, він тільки якось за-
уважив із подивом у голосі: «А турки співають!» Знав я людей, які об’їздили 
мало не ввесь світ – і, по суті, н і ч о г о не побачили. А от Лев Толстой майже 
все життя прожив у Ясній Поляні – а духовними очима бачив цілий світ!

Звичайно, подорожувати, спостерігати життя у всіх його проявах – річ 
прекрасна для письменника. Одначе ми часто не помічаємо, які цікаві речі 
оточують нас у повсякденному житті. Ви, приміром, живете у Менському 
(недавно ще Сосницькому) районі – який це чудовий закуток землі! Він на-
віяв Довженкові його геніальну «Зачаровану Десну», але я переконаний, що 
тамтешня природа і тамтешні люди – невичерпне джерело для художника, 
зокрема для художника слова! Та й у кожній країні світу для спостережливого 
ока відбивається цілий світ...

...Важко було б мені підказати Вам т е м и  для віршів чи дати рецепт, як 
ті теми оспівувати. Та загалом, гадаю, Ви стоїте на вірній дорозі. Я повертаю 
Вам Ваш зошит із своїми здебільшого дріб’язковими зауваженнями. Подекуди 
я не витерпів і понаписував у місцях, які мені сподобались, «добре» або «+». 
Але працювати Вам ще треба багато і наполегливо...»

Може, оте «працювати багато і наполегливо» не давало Михайлові 
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виносити на суд чи-
тачів скороспілі ряд-
ки. Свою першу і, на 
жаль, останню при-
життєву збірку «Не 
дай забути», випуще-
ну під псевдонімом 
Костянтин Миліч, 
він оприлюднив лише 
2003 року, тобто за рік 
до свого шістдесяти-
річчя. 

Місце народження 
майбутнього поета – Максаківський хутір у Менському районі Чернігівщини. 
Але в біографічній довідці, вміщеній у збірці, місцем народження значиться 
село Червоні Луки. Нова назва з’явилася на мапі області в середині 50-х років 
минулого століття. Зараз – це просто Луки, в яких досі стоїть хата його батьків. 
Її він періодично відвідував з двома братами. У грудні 2017 невблаганна доля 
забрала в хати одного з її господарів, який так і не встиг завершити роботу 
над своєю другою поетичною збіркою...

Усі, хто знав Михайла Кушніренка, підкреслювали його «повільність, що 
іноді межує з лінькуватістю» (С. Реп’ях), але ніхто не міг хоча б подумки за-
кинути йому поспішність, з якою деякі шукачі звань і титулів намагаються 
оприлюднювати свої недолугі творіння. Знаю, що останні із листа класика чи 
зустрічі з іншим класиком (Михайлові випало під час семінару початківців у 
Ірпені 1966 року мати коротку розмову з Павлом Тичиною) «надували» б собі 
імідж. Хіба ж не публікував один спогади про зустріч у дитинстві з Євгеном 
Гуцалом, під час якої майбутній Шевченківський лауреат всього-навсього 
відмовився піти зі своїм юним візаві на рибалку? А інший без тіні сумніву 
назвав себе ні більше, ні менше, а побратимом Анатолія Дімарова...

Але ми – не про тих, хто набиває собі ціну. Ми – про Михай-
ла Кушніренка. Про того, що ніколи не забував прийти на зібрання 
любителів красного письменства, щоб послухати інших і часом ска-
зати кілька своїх слів. Опублікована світлина тому свідок.  На ній – 
М. Кушніренко ліворуч з нотатником у руках після презентації поетичної 
книжки Анатолія Хоменка (четвертий ліворуч) у Чернігівській обласній 
бібліотеці імені В. Короленка 26 січня 2011.

Олександр ОЛІЙНИК  
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МИКОЛА ТУРКІВСЬКИЙ

12 грудня 2017 року на вісімдесят першому році життя відійшов у Віч-
ність відомий на Чернігівщині поет і художник, член Національної спілки 
письменників України Микола Петрович Турківський.

Микола Петрович народився 16 травня 1937 року 
в селі Линовиця Прилуцького району Чернігівської 
області в селянській родині. Після закінчення  місцевої 
семирічки  вступив на навчання до Дніпропетровського 
державного художнього училища. По його закінченні 
за призначенням поїхав  на роботу у місто Дрогобич. 
Тривалий час працював на руднику Стебницького 
калійного комбінату. Відвідував Дрогобицьке 
літературне об’єднання імені І. Я. Франка, яке діяло 
при редакції міської газети. У травні 1963 року був 
учасником республіканської наради-семінару молодих 

літераторів у місті Одеса.
У 1971 році переїхав з родиною до міста Прилуки, де став працювати 

художником-оформлювачем на заводі «Будмаш». Був активним членом 
літературного об’єднання «Сонячні кларнети», яке діяло при міськрайонній 
газеті «Правда Прилуччини», а з 1977 до 1990 року очолював його роботу. За 
його керівництва літоб’єднання стало важливим об’єктом культурного життя 
міста. Його членами були знані на сьогодні літератори Олександр Забарний, 
Олена Шульга, Ніна Лісна, Микола Чорновус, Володимир Човновий; журна-
лісти Катерина Дурас та Григорій Каліш; художники Андрій Буренко, Євген 
Постульга,  робітничий поет Василь Охріменко, а ще зовсім молоді поетеси 
Валентина Грибенко та Людмила Друченко. І всім Микола Петрович допоміг 
вийти на літературні орбіти. У 1976 році М. П. Турківського було прийнято 
до Спілки письменників України.

Поет, прозаїк, публіцист, краєзнавець Микола Петрович Турківський   
був автором понад 50 книг: серед них 36 поетичних збірок, серії видань про 
відомих літераторів України, об’єднаних у цикл «На творчому шляху», а 
також чудових книг для дітей, які ж сам ілюстрував. Ці книги щедро наділені 
любов’ю  і добром його щедрої душі, опромінені його непересічним талантом.

За свою творчу діяльність М. П. Турківський був нагороджений Почесною 
відзнакою НСПУ та відзнакою Прилуцької міської ради «Честь і хвала». Він 
лауреат літературної премії імені Михайла Коцюбинського.

Глибоко сумуємо з приводу смерті колеги і висловлюємо щире співчуття 
родині покійного. Світла пам’ять про М. П. Турківського буде жити у серцях 
удячних читачів.

                             Чернігівська обласна організація НСПУ,
                             літературна спілка «Чернігів», редколегія журналу,                          

члени літоб’єднання «Сонячні кларнети»
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