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                                               Будь-який рядок великого письменника        
                                                 стає дорогоцінним для нащадків…

О.С.Пушкін                                 
                            
                              ПЕРЕДМОВА     
                                                                                              

 Автограф – це дотик руки автора. Річ, створена 
безпосередньо руками творця, коштує набагато 

дорожче, ніж фабрична, тому що несе в собі ауру дотику 
особистості,  -  людина вкладає душу у створені нею речі.

 Аура книги – це її історія, все, що з нею відбувалося. 
Записи,    позначки на полях свідчать про зіткнення з людиною. 
Це надає книзі індивідуальності. Надписуючи книгу, автор ніби 
знову авторизує її після    друкарського верстата, повертає їй своє 
тепло. Дарчий напис унікальний тим, що крізь написані слова 
ми можемо розгадати особистість   автора, відчути її особливість. 
І чим значніше ім’я, тим дорожче ми цінуємо залишене 
послання.

 Багато  авторів   дарували    бібліотеці   імені М.М.Коцю-
бинського книги з автографами та пам’ятними написами щи-
рих побажань. Завдяки власноручному напису відомих діячів 
літератури, мистецтва і суспільства книга отримує літературно-
історичну та культурну цінність.  Для бібліотеки ці книги ста-
ють унікальними. 

 В нашій міській централізованій бібліотечній системі такі 
книги є в фондах абонементу і читального залу центральної 
бібліотеки імені М.М.Коцюбинського та бібліотеках-філіях. 
Шляхи отримання цих книг у бібліотечний фонд різні: дарун-
ки читачів, самих авторів після проведення презентації книг, 
автограф-сесії, зустрічі з письменниками. Більшість авторів, 
подарувавши свої книги бібліотеці, підкреслюють її велике   
суспільне значення.



 Центральна міська бібліотека імені М.М.Коцюбинського 
пропонує вашій увазі наступний випуск в серії бібліографічних 
посібників «Автографи заговорили…» в циклі «Літературна 
Чернігівщина». Третій випуск цієї серії також іменний і при-
свячений українському письменнику і журналісту Олександру     
Балабку. 

Оскільки предметом посібника є автограф, тому в першу 
чергу подаємо інформацію про книгу з автографом,  далі довідку 
про особу дарувальника, список його творів, наявних у фондах 
бібліотеки, список літератури про нього.

Маємо надію, що рукописна інформація на книжках про 
книгу та її автора буде корисною для спеціалістів і широкого 
кола читачів, які вивчають історію рідного краю, цікавляться 
літературою, книгодрукуванням.

Олена Дудкіна
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ПИСЬМЕННИК І МАНДРІВНИК ОЛЕКСАНДР БАЛАБКО 

Якщо ви забажаєте подорожувати у часі і дізнатися нове 
про щось давно відоме – візьміть в руки будь-яку книгу 

Олександра Балабка і за одну мить ви опинитесь там, куди при-
веде вас його багата уява.

Олександр Балабко — не звичайний письменник-подо-
рожувальник. Свій шлях він прокладає слідом за відомими 
українськими діячами, які прославили Батьківщину в світах. 
«Мої документальні повісті й есе містять чи то белетристичні за-
чини до розділів, чи епізоди із життя моїх героїв, які хоч і були 
насправді, але подані з допомогою домислу й вимислу, – пояснює 
письменник. – Кожен читач може сам пройти стежками Гоголя в 
Римі чи Коцюбинського на острові Капрі: я зазначаю конкретні 
адреси, номери будинків, назви площ, навіть транспорт, яким 
можна дістатися». І дійсно, багато читачів, вирушаючи ку-
дись у подорож, використовують його книги як альтернативні 
путівники.

Український публіцист, прозаїк, поет-пісняр, журналіст та 
мандрівник Олександр Балабко — наш земляк, родом з Новгород-
Сіверщини. На думку автора, «книжка — це спрямування у 
вічність, і жодне читання в Інтернеті  її не замінить ніколи. Якщо 
йдеться лише про текст, інформацію, то, звісно, є зручніші й 
мобільніші носії. Але ж книжка — ще й витвір мистецтва».  Власне 
кожна книга Олександра Балабка підтверджує цей вислів, бо 
кожна з них — це глибоке проникнення у світ видатної постаті, 
це захоплююча подорож у світ історії та сьогодення.

З п’яти написаних Олександром Балабком книг «Синьйор 
Ніколо й синьйор Мікеле. Рим Гоголя й Капрі Коцюбинського»,  
«Мальви у Вічному місті. Стежками українців у світах», «З Ніцци 
до Мужена. Від Башкирцевої до Винниченка», «Київ, Іринінська, 
Лифарям», «Рай і Пекло Коцюбинського» наша бібліотека має у 
своїх фондах  чотири, але всі з автографами автора. 
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КНИГИ З АВТОГРАФАМИ ОЛЕКСАНДРА БАЛАБКА

                  

Балабко О.В. Синьйор Ніколо й синьйор Мікеле: Рим Гоголя 
й Капрі Коцюбинського : есеї. – К. : Факт, 2006. – 248 с. : іл. 



7

Дарчий надпис
Бібліотеці імені Коцюбинського з найкращими побажаннями. 

Автор.  9.Х1.2006 р.
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Балабко О.В. Мальви у Вічному місті. Стежками українців 
у світах : есеї, нариси, зарисовки. – К. : Феникс, 2006. – 345 с. 
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Дарчий надпис:
Центральній міській бібліотеці імені великого нашого земляка 

Михайла  Коцюбинського  з побажанням усіх гараздів її читачам і 
співробітникам. 12.10.06 р.  
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Балабко О.В.  Рай і Пекло Коцюбинського : есеїстична 
повість. – Чернівці : Букрек, 2014. – 216 с. : іл. 
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Дарчий надпис:
Чернігівській міській бібліотеці ім. Михайла Коцюбинського –      

З величезним задоволенням пишучи ці рядки на святій чернігівській 
землі, де ходив наш славний письменник. Автор. 25.Х.14 р.
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ПРОВІДНІ МАЙСТРИ НАШОЇ ЛІТЕРАТУРИ ГІДНО 
ОЦІНИЛИ ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ОЛЕКСАНДРА БАЛАБКА

Читаючи книжки Олександра Балабка, не перестаєш 
дивуватися з його постійного психологічного 

паралелізму: будь-що побачене у тій або іншій країні він 
мимохіть, підсвідомо чи й свідомо прив’язує до того, що знає про 
рідну Україну. І тоді чужина перестає бути для нього суцільною 
загадкою чи абсолютним відкриттям, явленим уперше. А 
українські реалії набувають якщо й не світового звучання, 
то принаймні легко вписуються в загальнолюдські цінності. 
Здається, до О.лександра Балабка у нашій подорожній літературі 
так переконливо цього ніхто не робив. 

Віктор Баранов, український письменник, перекладач

Книжки Олександра Балабка приваблюють тим, що в 
них поєднуються можливості різних жанрів і стилів. 

Їх можна читати як «історії людей», віднаходячи чимало 
цікавих біографічних фактів, сюжетів, портретних рис таких 
колоритних героїв, як Микола Гоголь, Михайло Коцюбинський, 
Марія Башкирцева, Сергій Лифар, Олександр Вертинський... Це 
документалістика, в якій панують достовірні джерела, передусім 
– спогади й листування. Проте документалістика О.Балабка 
особлива: її читач може налаштовувати себе на уявні мандри 
тими місцями, з якими колись пов’язалася історія життя кожного 
з тих, чиї імена було щойно згадано.

Щоразу, беручись за новий біографічний матеріал, автор 
вирушає у найсправжнісіньку подорож: їде до Франції, де шукає 
сліди Башкирцевої, Винниченка і Лифаря. В Італії його цікавить 
Гоголь (нічого, що там уже не раз «ступала нога» дослідників із 
Росії; Балабко знає, що все одно кожен запримітить щось своє!). 
А в Китаї він блукає місцями Вертинського, того самого сумного 
«П’єро», дитинство якого минуло в будинку навпроти метро 
«Золоті ворота» в Києві...

Володимир Панченко, український літературознавець, 
письменник, доктор філологічних наук 
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Здається, що це людина не з нашого часу. Людина, яка 
вміє щиро захоплюватися, яка вміє бачити оту домінанту 

прекрасного. Я завжди цікавився Коцюбинським – це один із моїх 
улюблених письменників, – тож просто із доброю заздрістю читав 
сторінки, які написав Балабко, характеризуючи особливий світ 
таланту сонцепоклонника. Чи, скажімо, Володимир Винниченко 
у Мужені. Покинутий, забутий Україною, проскребований, 
зневажений і українською політичною еміграцією, оскільки він 
– у протистоянні з багатьма лідерами, – Винниченко пише там, 
живе з хліба, який вирощує зі своєю дружиною Розалією. І все це 
виразно виписує Олександр Балабко. Я переконаний, що його 
книжки приречені мати успіх. Його «синьйор Ніколо», тобто 
Гоголь, – у Римі, і Марія Башкирцева – у Ніцці, і Винниченко 
– у Мужені, і Михайло Коцюбинський – на Капрі. І всі інші 
українці, розкидані по світу, яких цей допитливий, енергійний, 
мобільний мандрівець познаходив і показав нам у слові. Він явив 
нам ту культурну реальність, яка ніби воскресла. Оскільки є така 
закономірність: якщо щось у світі було, але воно неописане (а це 
люди, події, інші реалії), то воно померло. І Олександр Балабко 
– з тих, хто воскрешає. Воскрешає українські сліди, українські 
імена, українські сюжети поза Україною. І слава Богу, що ми 
маємо такі книжки і такого енергійного та самовідданого в своїй 
роботі автора, як Олександр Балабко.

Михайло Слабошпицький, український прозаїк,  літера-
турознавець, громадський діяч, лауреат Національної 
премії України  імені Тараса Шевченка
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ВИДАННЯ ТВОРІВ ОЛЕКСАНДРА БАЛАБКА 
ІЗ ФОНДІВ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ М.М. КОЦЮБИНСЬКОГО

•Синьйор Ніколо й синьйор Мікеле: Рим Гоголя й Капрі Коцю-
бинського : есеї. – К. : Факт, 2006. – 248 с. : іл. 

•Мальви у Вічному місті. Стежками українців у світах : есеї, на-
риси, зарисовки. – К. : Феникс, 2006. – 345 с. 

•Рай і Пекло Коцюбинського : есеїстична повість. - Чернівці : Бу-
крек, 2014. – 216 с. : іл. 

•Подорож до Венеції з Коцюбинським // Географія та економі-
ка в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 48-52.
 
•Олександр Вертинський. Нащадок Гоголя. Шляхами артиста : 
розділи з романа-есе / О.Балабко // Київ. – 2011. – № 1 . – С. 33 
(Поч.). – № 2-3. – С. 61.

•Римське щастя Миколи Гоголя : культурологічний проект ча-
сопису // Українська культура. – 2009. – № 1. – С. 36-39.

•Винниченко: забута могила у Провансі // Київ. – 2007. – № 2. – 
С. 107-130.

•Острів Капрі: відкриття Коцюбинського // Київ. – 2006. –             
№ 9. – С. 131-148.

       



  ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА ПРО АВТОРА

•Балабко Олександр Васильович. - Режим доступу :  https://goo.
gl/kqMi01. - Назва з екрану.

•Олександр Балабко – публіцист, прозаїк, поет, драматург. - Ре-
жим доступу :  http://ukrainka.org.ua/oleksandr-balabko. - Назва 
з екрану.

•Про життя та літературу / Олександр Балабко : нтерв`ю 
Н.Григоров. -  Режим доступу : https://goo.gl/QMFR4E. - Назва 
з екрану.
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ОЛЕКСАНДР БАЛАБКО

Коротка біографічна довідка

Олександр  Васильович  Балабко  народився  24 квітня 
1955 року в селі Лісконоги Новгород-Сіверського рай-

ону Чернігівщини, жив на острові Сахалін, на Запоріжжі. По 
закінченні середньої школи № 2 у місті Вільнянську 1972 року 
вступив на факультет журналістики Київського державного 
університету імені Тараса Шевченка. Від 1977 року – у редакції 
газети «Культура і життя»:  кореспондент, редактор відділу, за-
ступник головного редактора. Упродовж 1994-2001 років – за-
ступник головного редактора газети «Край», журналів «Місцеве 
самоврядування», «Людина і влада», тижневика «Столиця». У 
2001-2006 роках – головний редактор газети «Вечірній Київ». 
2006-2007 роки – відповідальний секретар Київської організації 
Національної спілки письменників України.
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Здолавши 1960 року з батьками шлях з Чернігівщини до 
острова Сахалін,  і  досі  продовжує подорожувати. Об’їхав 
півсвіту –  від Далекого Сходу до Мадрида. В останні десять років 
шукає стежки видатних українців у світах і втілює ці пошуки в 
книжки біографічно-подорожньої прози. 2006 року вийшли 
його збірки прози «Синьйор Ніколо й синьйор Мікеле. Рим Го-
голя й Капрі Коцюбинського», «Мальви у Вічному місті», 2007 
року –  «З Ніцци до Мужена. Від Башкирцевої до Винниченка», 
2011 року – «Київ, Іринінська, Лифарям. Повість за листами мит-
ця» і 2014 року  – «Рай і Пекло Коцюбинського». Працює над 
романом-есе «Олександр Вертинський, нащадок Гоголя».

Пісні на слова Балабка композиторів Леоніда Нечипорука і 
Олександра Швидкого виконують на радіо і телебаченні народні 
артисти України Віктор Шпортько, Олександр Василенко, Оль-
га Макаренко, заслужені артисти  Павло Мрежук, Світлана 
Мирвода, Каріна Карасьова та інші.  Про творчий вечір з наго-
ди 55-ліття Олександра Балабка  на каналі УТР було показано 
відеофільм «Олександр Балабко – письменник і журналіст». Тут 
звучать пісні, уривки з прозових творів у виконанні народної ар-
тистки України Лариси Хоролець, студенти Університету імені 
Карпенко-Карого показують сцени з вистави за  п’єсою Олексан-
дра  Балабка «Сон Марії Башкирцевої». А 2014 року письмен-
ник вперше випробував себе на телебаченні як автор сценарію і 
ведучий: на телеканалі УТР вийшов фільм із циклу «Знамениті 
українці» – «Серж Лифар». 

 
Творчі вечори Олександра Балабка проходять не лише у 

Києві і Україні, а й за кордоном: 2012 року – у Празі, 2013 ро-
ку – у Парижі, в  бібліотеці імені Симона Петлюри. Того ж року 
у французькій столиці вийшла експонована на міжнародному 
книжковому ярмарку в Порт де Версаль антологія української 
поезії французькою мовою, де представлено і поета-пісняра 
Олександра Балабка – його біографія і текст пісні «Зелена субо-
та» (переклад Дмитра Чистяка).



Олександр Балабко передає свій досвід юним талантам: 
упродовж семи років працює у журі секції «Літературна 
творчість»  Малої академії наук, а в останні два роки очолює 
журі цієї секції.

Член НСПУ і НСЖУ. Голова ревізійної комісії Київської 
організації НСПУ.  Лауреат державної премії імені Івана Фран-
ка, премій «Золоте перо» Національної Спілки журналістів 
України і «Незалежність» Київської організації НСЖУ. Наго-
роджений медаллю «Почесна відзнака» Національної Спілки 
письменників України. У квітні 2011 року став лауреатом ХХІV 
Всеукраїнського фестивалю сучасної естрадної пісні «Пісенний 
вернісаж». Нагороджений Почесною Грамотою Верховної 
Ради України (2005) і Почесною Грамотою Кабінету Міністрів 
України (2006).  У вересні 2015 року став лауреатом літературно-
мистецької премії ім. М.М.Коцюбинського в номінації «проза» 
за книгу «Рай і Пекло Коцюбинського».

Джерело: інтернет-портал «Жінка-Українка»
 http://ukrainka.org.ua/oleksandr-balabko
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