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Спогади про першу мандрівку Романа Іваничука до гетьманського Батурина, 
котра відбулася майже сорок років тому, про новорічну листівку Олеся Гончара, 
в якій ішлося про героїню однієї з його новел — сіамську принцесу Катерину 
Десницьку, про автограф Бориса Олійника на книжці поезій «Коло», роздуми 
про творчість талановитого поета Олександра Самійленка, який пішов із життя 
молодим, так і не побачивши своєї першої книжки... У цих та інших щоденникових 
записах Володимир Сапон зазирає не лише у часи минулі, а й розмірковує про 
добу сьогодення.
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Батурин, 

жовтень 1972 року… 
Багато разів доводилося бувати у Батурині, особливо зараз, але 

оці перші відвідини його у жовтні 1972 року – найпам’ятніші.  
До Ніжина  у групі літераторів приїхав  письменник зі Львова Роман 

Іваничук, приїхав з однією метою – відвідати Батурин.  Але склало-
ся так, що назавтра маршрути літераторів, а саме наших земляків 
Станіслава Реп’яха і Леоніда Горлача, а також їхніх білоруських колег 
Ригора Няхая та Віктора Яраца, пролягали у південні райони, а тому 
супроводжувати гостя випало авторові цих рядків та Олексію Несте-
ренку, нині журналістам, а тоді – студентам Ніжинського педінституту.

То був незвичайний  дарунок долі –  ми, студенти, на той час зачиту-
валися Іваничуковими «Мальвами» –  цим дивним плачем за Україною, 
твором захоплюючим, надихаючим, над яким уже клубочилися грозові 
хмари і який невдовзі надовго буде викинутим із нашої літератури. 

Отож і рано:вранці,  коли вирушили електричкою до Бахмача,  
розмовляли з Романом Івановичем здебільшого про «Мальви». 
Розповідав він про те, як збирав матеріали до роману у польських 
архівах, дуже шкодував, що його  не пустили на турецький берег, аби 
побувати у Стамбулі, де також проходять дійства твору  – довелося 
їхати аж до Північної Африки, щоб відчути мусульманський світ, у який 
недоля закинула його героїв. 

Уже о дев’ятій ранку приїхали ми у Бахмач, до редактора «район-
ки» Миколи Федоровича Шевченка. Гостинний  і життєрадісний, як 
завжди, Микола Федорович (який теж, до речі, мав неприємності за 
публікації у районній газеті «Батуринської старовини») запропонував 
нам для поїздки у Батурин не лише стареньку редакційну «Волгу»,   а 

Розділ  перший
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і порекомендував свого тамтешнього приятеля Миколу Івановича 
Скляра. Він і став нашим Вергілієм у цій незабутній мандрівці колами 
– століттями Батурина. 

Минуле гетьманської столиці Микола Іванович знав чудово, 
переповідав легенди, розповіді старих людей, зокрема, про таємні 
батуринські підземелля. А захопився  він тим у війну, коли фронтові 
дороги привели його до Німеччини. Якось зі своїми однополчанами 
зупинився у одному з будинків, господар якого трішки знав російську 
мову. Коли ж довідався, що є поміж солдатів житель Батурина, зрадів:  
«Та то ж великий град колись був!» Приніс зі своєї бібліотеки велику 
книгу із багатьма малюнками. «А на них – наші батуринські палаци, – 
пригадував Микола Іванович. – Ніколи я не бачив подібної книги ні до 
того, ні опісля. Але відтоді пройнявся гордістю за рідні місця».

Розповіді краєзнавця захопили Романа Івановича. Він уважно його 
слухав, доповнював, щось зано товував. Для нас, студентів, то були 
лекції, які на той час просто немо жливо було почути в інститутських 
аудиторіях. Ми ходили біля будинку Кочубея, підіймалися крутосходами 
палацу гетьмана України Кирила Розумовського, а потім поїхали на 

Гончарівку. 
Довго оглядав це місце гість зі 

Львова, задивлявся до обрію за Сей-
мом, до дрібниць розпитував Миколу 
Івановича про Мазепине подвір’я. А 
нам  пояснював, що приїхав до Батури-

Роман Іваничук. Фото 70�х років Автограф Романа Іваничука
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на  заради однієї деталі до нового роману про Петра Калнишевського: 
його в’їзду у Батурин. Без Гончарівки уявити собі цього в’їзду письмен-
ник,  як і його герой, не міг. 

Той роман про останнього кошового Запорізької Січі уже був май-
же завершений, але даремно ми чекали його виходу в наступні роки 
– комуністичні ідеологи робили все, аби  він не побачив світ.  «Жу-
равлиний крик», так звався цей роман, долинув до нас журнальною 
публікацією лише у 1988 році. 

Там, на Гончарівці, ми і попрощалися з Миколою Івановичем Скля-
рем. Роман Іванович за чудову екскурсію хотів якось винагородити 
доброзичливого батуринця, але той сам назвав винагороду – попро-
сив роман «Мальви» із автографом. Автор не мав при собі примірника 
книги і пообіцяв надіслати її до Батурина. Мабуть, Микола Іванович 
отримав «Мальви», які теж не могли його не захоплювати. Невдовзі 
пристрасний батуринський краєзнавець пішов із життя. 

У травні цього року Роман Іваничук відзначив своє 80:ліття. Він – 
Герой  України, один із найпопулярніших письменників сьогодення, 
автор майже  двадцяти романів, серед яких «Черлене вино», «Ману-
скрипт з вулиці Руської», «Вода з каменю», «Шрами на скалі», «Орда», 
«Бо війна:війною», збірок новел та есей, зокрема, «Благослови, душе 
моя, Господа», де теж згадує оту нашу першу поїздку у Батурин. 

Знають Романа Івановича і в Батурині,  часто приїжджає він сюди. 
Звісно, змінився за цей час і сам Батурин,  надто у останні роки. 

Відкрилися музеї,  встановлено пам’ятники, відроджено цитадель 
фортеці, а головне – відновлено палац Кирила Розумовського, вперше 
за двісті років! Тут діє Національний історико:культурний заповідник 
«Гетьманська столиця». Батурин став справжньою туристичною Мек-
кою. 

1992, 2009
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Останні вірші 
Сашка Самійленка

Ніколи не забудеться той страшний липневий день 1977 року, коли 
в Рудці мене відшукала телеграма від голови нещодавно створеної 
обласної організації Спілки письменників України Станіслава Реп’яха: 
не стало Сашка Самійленка… Як і не забуваються, ось більше 30 років, 
його глибокі очі, в яких завжди було більше зажури, ніж радості… 
У понеділок ми ховали Олександра Самійленка. Було йому лише                
27 років.

Сашко Самійленко, на відміну від нас, більшості тодішніх членів 
Ніжинської інститутської літературної студії, котрі почали віршувати 
ще з шкільних років, свої перші вірші написав безпосередньо на 
студентській лаві — на лекціях, маючи уже належну теоретичну 
підготовку і чудові знання української поезії, обминувши властиву 
багатьом стадію початківства. Вже ці перші вірші визначали і подальшу 
його творчу манеру письма, і його власний овид світосприймання.

Однокурсник і перший критик його віршів, а нині доктор філологічних 
наук, професор Ніжинського університету Олександр Ковальчук, 
згадує, як він дивував нас, культурно стерильних першокурсників, 
сам першокурсник, в обізнаності з материком української духовності, 
який тоді було притоплено ідеологічним словоблуддям.

Звісно, поезія Олександра Самійленка не була позбавлена 
наслідування, зокрема, шістдесятників. (Микола Холодний у книзі 
«Голгофа Михайла Осадчого» називає Самійленка шістдесятником). 
Зрештою, і сам Сашко не приховував свого захоплення як поезією, 
так і самою постаттю Миколи Вінграновського, навіть підкреслював, 
що вони обидва тезки по батькові — Степановичі. Він був просто за-
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коханий у його поезію, міг цитувати напам’ять не один десяток віршів, 
особливо ж натхненно читав «Ніч Івана Богуна»:

Болиш!
Боли ж!
Боли,
Бо рине крик
Він можа і до можа Україною,
І панський перехняблений язик
Шипить над нею стомленою слиною.

Кожна нова збірка поета була радістю для Сашка. Ось що він 
писав у рецензії «Вінграновський продовжується…» у чернігівській 
обласній молодіжній газеті «Комсомольський гарт» про книжку 
«Поезії» («Дніпро», 1971): «Декотрі схильні твердити, що праця над 
художніми фільмами заважає поетові у літературній роботі, але 
такі думки є глибоко помилковими. Придивімося уважніше до до-
робку  М.Вінграновського і ми побачимо: кіно збагачує художню 
виражальність творів. Що ж приносить кінематографічний досвід у 
поезію? Насамперед, тонке чуття зорового образу… Вірші останніх 
літ — то справжні одкровення людини, за плечими якої серйозний 
досвід втратин і віднаходин духовних цінностей».

Отож не дивно, що поетичний світ молодого поета наснажувався 
свіжим і колоритним словом талановитого старшого колеги по перу. 
Прикладом тому може бути хоч би «Вірш про казку»:

Біля муру на зажуру
Чорний кіт мені сіда
І все звістоньку похмуру
Білим вусом повіда.

Відомі рядки Вінграновського «Іде кіт через лід чорнолапо на обід» 
тут очевидні. Але цей Самійленків вірш вже був і його природним 
світосприйманням, без цього вірша я не можу уявити собі Сашкової поезії.

То було справді творче у своєму розвиткові наслідування відомого 
майстра української поезії, і не помилюся, коли назву Олександра 
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Степановича гідним учнем Миколи Степановича. На жаль, Сашкові 
не судилося зазнайомитися з ним особисто.

Ще одне крило Сашкової поезії — пісня. Від народної пісні він 
пішов у своїх поезіях до пісні естрадної. Потрапивши у хмільний полон 
пісень Володимира Івасюка та білоруських «Піснярів», а пізніше і Софії 
Ротару, він сам не міг жити без власної пісні. Згуртував навколо себе 
хлопців із музичного факультету, котрі писали до його віршів музику, 
виконували пісні на його слова. Саме такими є його пісенні тексти «За 
могилою могила», «Чайко поліська», «Коли у лісі вбито оленя», «Пісня 
про спалену Раску», надто ж «Коні мої мальовані»:

Сидять коні на ослоні,
У них гривоньки червоні.
Сидять коні та й питають,
Що робити в хаті мають,
Чом господар їх не кличе «Гей!».

Олександр Самійленко

Володимир Сапон 

і Олександр Самійленко. 

Ніжин. 1970 р.
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Цікаві роздуми про українську естраду незадовго до смерті він 
опублікував у газеті «Молодь України».

Поезії Олександра Самійленка, як і більшості з нас, тоді мало дру-
кувалися. Але студенти, які із ним училися, і донині пам’ятають його 
вірші. Скажімо, оцей: 

Коли світанням спалахнуть вуста,
Щоб затужить бо долю за тобою, —
Тоді ти квіткою переді мною стань
Або течи рікою голубою.
Коли журбота душу обпече
І рознесе усі плачі по полю, —
Наздожени пташиною плече
І заспівай про крилонька та волю.
Коли ж умруть з відчаю сто кохань
І крапкою скінчиться наша повість, —
Тоді прийди і в очі мені глянь,
Як може глянуть в очі тільки совість.

Автографи Олександра Самійленка
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Народився Олександр Самійленко 19 грудня 1950 року у Ніжині 
у родині вчителів, хоч більшість свого свідомого життя провів у 
Чернігові. Жили вони з матір’ю Оксаною Степанівною та старшою 
сестрою Валентиною, як він сам казав, на Задрипівці — на тихій 
вулиці Комунальній, і досі ще не заасфальтованій, біля сучасної 
кондитерської фабрики «Стріла». Добру половину їхньої хати (не можу 
назвати її будинком) займали книги. Батько ж помер на руках у Олек-
сандра, коли йому йшов п’ятнадцятий рік. Він у всьому був порадни-
ком для сина, навіть у тому, що сам писав вірші, зрідка друкуючись у 
«Деснянській правді», у альманасі «Десна», а нещодавно один із його 
віршів опубліковано у колективному збірнику «Замало пензля, а тим 
більш пера, щоб Придесення відтворить картини…»

…У 1972 році Олександра Самійленка, за день до державних 
екзаменів, виключили з інституту. За те, що привозив з Києва «кра-
мольну» літературу (пригадується, як ми читали спогади Остапа Вишні 
про перебування у радянському концтаборі, сівши біля пам’ятника 
Леніну в Ніжині), за вірші, — особливо ж ніжинські працівники КДБ 
чіплялися за його поезії «Недописаний лист Тараса Шевченка» та 
«Смерть Василя Чумака», до речі, опублікований незадовго до виклю-
чення у журналі «Дніпро» №3 за 1972 рік. Отож, диплом він одержав 
через рік.

Влаштувався на ро боту коректором у «Деснянській правді», де 
працював до самої смер ті. Тут, до ре чі, одер  жав і квартиру. Згодом 
була армія, що теж, як і все пережите, починаючи від смерті батька, 
вкрай підірвало серце Сашка. Це він також знав — лікарі пропонували 
спокійне життя. Під час купання серце не витримало…

Тому із пересторогою читаю в книжці Миколи Холодного 
«Яр Славутич у літературній критиці», що «переслідуваний 
держбезпекою Самійленко втопився». До речі, сам Холодний 
зустрічався з Самійленком лише один раз, у присутності автора 
цих спогадів.

До мене на роботу Сашко зайшов за кілька днів до трагедії, зали-
шивши листок з двома найсвіжішими віршами. Чому він це зробив? 
Я багато думав про це… Гадаю, він якимось відчуттям знав, як воно 
може статися… Я ж цей аркуш знайшов лише тепер, переглядаючи 
блокноти тих літ. Ось ці вірші. 
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                     * * * 
Покинута, занедбана. За віщо?
Нащо ізнов до мене приплелась?
Ти не земля — ти сіра хижа хвища,
Ти зроду-звіку покручем була.
Ось, як бджола, до мене вже пристала
У сотню кіс русявих загула.
Мені мене на склі намалювала
І голос мій укотре прокляла.
Чаклунко, відьмо, припини! За віщо?
Зійди із серця, вилети з чола.
Ти не земля, ти сіра хижа хвища,
Яка сто літ вже покручем була.
Чому мовчиш, крилато місяцівно,
Чому я мушу дякувать за зло?
Звідкіль сльоза? Ти дихаєш нерівно…
Між нами ж ще нічого не було!
Твій одяг, вид, усю гидку бридоту
Я вже рукою злісною потяв.
Але який пестливий, ніжний дотик
І скільки мудрості крізь вишитий рукав!
Тебе пекли хрестаті бомбовози
І виривали пшениці з грудей.
Лише тому святі криничні сльози
Я мушу вкрасти серцем для людей.

                 * * * 
Лукавий муж — він просить 
                                                   не сирітство,
Ласкавий вуж у холод обгорта.
Лукавий муж — йому вночі не спиться,
А над усім — хмаринами літа!..
Невже чуття моє, як покруч ложне?
Чи не спроможен я вже зрозуміть,
Що світ оцей ми, як дзеркало множим,
Що світ оцей — над нами кожна віть?



12

Ця квітка дихає не сиротою
І небо наше нам не сирота…
Не поспішайте, трішки я постою!..
А над усім — хмаринами  літа…
Ну, постривайте, дайте зупиниться.
Не одвертайся, квітко золота!
Лукавий муж — йому ніяк не спиться,
А над усім — хмаринами  літа. 

Олександр Самійленко кілька разів подавав у київські видавництва 
рукопис своєї першої збірки, але він не був виданий із зрозумілих 
обставин. Уже після смерті поета рукопис, дбайливо упорядкований 
Дмитром Івановим, пролежав у видавництві «Молодь» багато років, 
але і його не спромоглися видати. І сам рукопис десь пропав… За цей 
час вірші Самійленка друкувалися у журналах, колективних збірках 
та альманахах «Чернігів» у №2: 3 за 1993 рік, «На пагорбах століть» 
(1993), «Вітрила» (1995), «Заспів» (2000), «Обрані блискавицею…» 
(2005). І все-таки збірку Олександра Самійленка «Вірші з Ніжина» 
видано до його 60-річчя. 

1991, 2009

Коли ця книжка була готовою до друку, я знайшов у Ніжинській 
міськрайонній газеті за 3 листопада 1970 року рецензію Олександра 
Самійленка «Мій Леонід Кисельов» (про книгу киянина, який помер у 
22 роки). На газетних полях рецензії він написав мені: «Володю! Хай 
цей Кисельов і не є «моїм», але, побачивши її колись, можливо, ти 
згадаєш Олександра Самійленка, який був твоїм товаришем в роки 
студентства».

2011 
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Принцеса Сіаму 

Історія знає багато, та ми, на жаль, не знаємо історії… Про незвичайні 
долі наших співвітчизниць, які в різні часи ставали дружинами титуло-
ваних іноземців, чимало написано.  Згадаємо доньок давньоруських 
князів,  згадаємо, зрештою, знамениту Роксолану. Про Катерину Дес-
ницьку, принцесу Сіаму  (до 1932 року називався Таїланд), ми не знали 
до 80:х років минулого століття. Хіба що знали легенди. 

Одну з них переповів у своїй автобіографічній повісті «Далекі літа» 
російський письменник Костянтин Паустовський. 

Нелегкою була доля принцеси:іноземки Марусі Десницької  у 
далекій країні, пише він. Її ненавиділи при дворі. Після того, як на її ви-
могу до королівського палацу було проведене електричне освітлення, 
двірня, що трималася багатовікових традицій, вирішила отруїти її. 
Почали підсипати їй у їжу перетерте у найдрібніший порошок скло 
від електричних лампочок. Через півроку вона померла від кровотечі. 

Так пише Костянтин Паустовський, котрий бачив майбутню принце-
су Сіаму в молоді роки, коли та була ще вихованкою Фундуклеївської 
гімназії в Києві. Як про сенсаційну новину, почуту від Максима Горько-
го, розповідає про сіамську принцесу, яка «Німеччині війну оголоси-
ла»,  російський поет Максиміліан Волошин у листі влітку 1917 року. 

У 1981 році було опубліковано оповідання Олеся Гончара «Орхідеї 
із тропиків», навіяне поїздкою до Таїланду. У ньому теж йдеться про 
дівчину незвичайної долі. «Бранку новітніх часів, котрій, бувши родом 
з України, судилося потім стати таїландською принцесою, може, 
найнещасливішою з усіх  на світі принцес…»

«Кажуть,була вона добре освічена і гарна собою ця юна чернігівка, 
чия врода не раз дивилася в ясні води Десни, і нібито і не вінець 
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майбутньої королеви поманив її, а лише чисте почуття кохання спо-
нукало пуститись у краї невідомі, не лякаючись суворих  випробу-
вань долі. Так чи інакше, але не всміхнулося на чужині щастя нашій 
юній землячці… Бо, згідно з традицією, принц, який одружився з 
іноземкою, назавше позбавляється права на трон. 

Ще одна історія двох розбитих сердець, ще одна людська драма: до 
того ж незвичайна, що аж дивно, чому вона не стала твором музики, 
поезії, або чому її не видано на екран…» 

Перечитавши оповідання, знаючи від кримського краєзнавця Во-
лодимира Купченка справжнє ім’я принцеси Сіаму, якого Олесь Гончар 
не називає,  не міг не звернутися до письменника з приводу деяких 
обставин почутої ним у Таїланді легенди. 

Олесь Терентійович відповів мені напередодні Нового 1986 
року: «До того, що написано в «Орхідеях із тропіків» нічого додати 
не можу. Як чув у Таїланді, так і відтворилось. Якщо Ви цю історію 
досліджуєте, то, мабуть, Вам більше відомо». 

Лише згодом, зав дяки по шукам тодіш нього коре спондента 
«Правды» В.Скво рцова  та уже 
згаданого В.Ку пченка стали 
відомі реальні факти життя 
лі тературної героїні Костя-
нтина Паусто вського і Олеся 
Гончара. 

Катерина Десницька на-
родилася 1886 року  у Луцьку, 
у родині ста тського радника. 
Випус книця однієї з київських 
гімназій, вона переїхала до 
брата Івана у Петербург, де  
продовжувала навчатися в 
училищі сестер милосердя.

Отоді  у салоні гусарської 
вдови Є.Храповицької  й 
поз найомилася із  сином 

Катерина Десницька з чоловіком 

Чакрабоном та сином
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сіамського короля, лейб:гусаром Чакра боном, який приїхав навча-
тися в Академію російського генерального штабу. Попереду у них були 
зустрічі і довга розлука.  У 1904 році, у розпалі російсько:японської 
війни, дівчина поїхала на Далекий Схід, брала участь у бойових 
операціях, за що відзначена трьома бойовими нагородами. Принц 
Чакрабон  постійно слав їй листи і телеграми. 

Треба однак пам’ятати, що до Петербурга Чакрабон приїхав 
фактично гостем російського імператора. Спершу він зупинився 
у Зимовому Палаці, потім постійно жив у  Царському Селі, мав у 
Петергофі літню дачу – двоповерховий будинок із дванадцяти кімнат. 
Крім сіамського ад’ютанта і обслуги, при ньому  завжди знаходився 
російський полковник. Але це не заважало йому віддати своє серце 
красивій і розумній слов’янці. 

Після  повернення Каті у Петербург він освідчився їй у коханні і обоє 
вирушили у далеку дорогу до Сіаму. 

На той час принц уже був у званні полковника російської армії,  
кавалером ордена Андрія Первозванного, який особисто вручив 
йому Микола ІІ, добре володів російською мовою, знав російську 
літературу і культуру. 

Вони одружилися у Константинополі на початку 1906 року. Побу-
вали згодом у Єгипті, звідти Катя писала братові: «Ро злука з Росією 

ви явилася набагато 
тяжчою, ніж я гада-
ла. Треба втішити 
себе іншим, а саме: 
у с в і  д о м л е н н я м 
того, що вийшла 
заміж за кохану лю-
дину».

Дружину  Чакра-
б о н  т и м ч а с о в о 
зали шив у Сінгапурі, 
оскільки його рідні 
не знали про одр у-
ження.  Приїхавши 

Автограф листа Олеся Гончара
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у Бангкок, столицю Сіаму, принц отримав високу посаду начальника 
військового училища. 

Невдовзі королівський двір довідався про його дружину – пані На 
Пітсанулок – такий титул мали прицеси Сіаму. Особливо гнівалася ко-
ролева Саовабха. Назрівав скандал. Проте молоде подружжя з честю 
витримало випробування. За короткий час Катя оволоділа тайською 
мовою, стала носити тайський одяг. Батьки поступово змирилися зі 
шлюбом сина. А коли навесні 1908 року у принцеси народився син, 
він став улюбленцем королеви, вона засипала невістку подарунками. 

10 жовтня 1910 року  несподівано помер король Чулалонгкорн, 
який прийшов правити Сіамом  42 роки тому, влада перейшла до його 
старшого сина Вічаранут. А відтак Чакрабон став наступником пре-
столу. Тоді він разом із дружиною побував у Росії, де вів переговори 
з Миколою ІІ, а Катя тим часом відвідала Київ, де жила її рідня. 

На жаль, у 1920 році принц Чакрабон помер. Принцеса ж, всупереч 
чуткам, що поширилися на її батьківщині, набагато пережила свого 
чоловіка. Після його смерті вона переїхала  у Китай, де у Шанхаї  пра-
цював дипломатом її брат Іван. Згодом перебралася до Парижу, де 
й пішла з життя у 1960 році.  У 32:34 роках вона присилала борошно, 
масло, цукерки та дитячі іграшки своїм двоюрідним сестрам у Київ. 
А потім «залізна завіса»  опустилася… 

Її син Чула став відомим істориком, зокрема, автором великого 
есе про Катерину ІІ, тривалий час жив у Англії.   Нині у Таїланді живе 
онука Катерини Десницької – принцеса Насіра Чакрабон. 

 Правий був Олесь Гончар, назвавши її чернігівкою. Адже походила 
його легендарна героїня із давнього чернігівського роду Десницьких, 
представники якого залишили свій помітний слід в історії нашого 
краю.

1997, 2008
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Цвіт папороті посеред зими 

Доля відміряла Володимиру Кезлі лише 47 років… Але й цього 
короткого життя вистачило,  щоб його ім’я утвердилося в українській 
літературі, а його рідне село Сибереж, що на півдорозі між Черніговом 
і Ріпками,  у якому він прожив усі ці роки, стало точкою на літературній 
карті нашого краю.  Хоч на відміну від багатьох колег:літераторів, про 
славу він ніколи не мріяв. 

Його ровесник, відомий український письменник Євген Гуцало у 
передмові до російського видання творів Володимира Кезлі  зазначив: 
«Є у нього повість у новелах «Синій вітер з Родощі», що привертає 
безпосередністю і вистражданістю  життєвих вражень про повоєнне 
дитинство.  Варто сказати,  що в сучасній українській прозі на цю 
тему раніше писали тепер уже відомі нині письменники з покоління 
«дітей війни» — такі, як Григір Тютюнник,  Володимир Дрозд, Микола 
Вінграновський,  Віктор Близнець, Валерій Шевчук, Юрій Щербак.  
До їхніх вагомих художніх надбань долучається і повість Володими-
ра Кезлі, пронизана гіркою печаллю обпаленого війною дитинства. 
Дитинства, на яке випадали не співмірні віку і досвіду тяжкі втрати 
рідних і близьких, раннє емоційне змужніння, доросле розуміння своєї 
відповідальності перед іншими». 

Повість «Синій вітер з Родощі» вражає драматичністю і болем: 
«Мало не щодня за селом бухкає, аж здригаються хати і деренчать 
шибки у вікнах.  То великі хлопці рвуть у пісковні гранати… Де беруть 
гранати великі хлопці, ми не знали. Нам лишилися  патрони, але то 
зовсім не цікаво.  Патронів тих лежать гори біля кузні; ми розряджаємо 
їх пачками, палимо порох і кидаємо цілими у вогонь. Тільки що те 
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лопотіння  проти вибухів  гранат! Немов тітки соняшникове насіння 
лузають… Якби хоч одну гранату!  І ось — міна… Вирішили одбити 
крильця і подивитись, що там усередині…» Для когось це, можливо, 
звичайний епізод, але, упевнений, тим, чиє дитинство випало на 
повоєнні роки, від цього стає моторошно і тепер. 

Попри всі негаразди, печалі і сльози тієї пори,  повість, що є, 
безумовно, кращим твором у доробку Володимира Кезлі, пройнята 
оптимізмом, вірою у кращу долю своїх ровесників, свого народу.  
Символом того оптимізму є отой синій вітер з Родощі, що дав назву 
повісті: «Наморозили душу сніги, хочеться тепла і зеленої травиці. 
Весни хочеться.  А приходить вона лишень тоді, як задуває вітер з 
Родощі.  Родоський вітер!  Він часто сниться мені: лагідний та паху-
чий,  неначе мамині руки».  Цей добровісний і романтичний вітер з 
Родощі став, зрештою, символом всієї творчості письменника.  Має 
він, до речі, свою заземленість:  Родоща — то просто Рогоща, сусідне 
із Сибережжю село. Але потрібно було не просто  змінити у назві 
села одну букву, необхідно було мати неабиякий хист бачення світу 
і володіння словом, щоб неповторний поетичний образ постав над 
реалією буденності.  Цим хистом володів Володимир Васильович. 

… Кінець 60:х років. Обласна нарада молодих літераторів. На 
подібне зібрання, тоді ще школяр, потрапив уперше, а тому радісно  
було  познайомитися із тими, чиї вірші уже знав із газет.  Та найближче 
заприятелював я, наймолодший на нараді, із, певно, найстаршим її 
учасником — Володимиром Кезлею.  Йому було вже тридцять, тоб-
то майже удвічі старший за мене. Але якоюсь теплотою, добротою 
і щиросердністю  повіяло від цього небагатослівного і скромного 
сільського дядька, чиї гуморески я вже читав навіть у престижному у 
ті роки «Перці». 

Зрозумілою і близькою була  його мова, якою розмовляли у на-
ших селах — виявилося, що ми майже сусіди. «Якихось  двадцять 
кілометрів, якщо «городами», — казав потім Володя. — Найкраще з 
твоєї Рудки велосипедом до мене дістатися.  Через Юр’ївку, Рогощу, 
а там уже і Сибереж… ».

Нечасто доводилося бачитися з ним у наступні роки. Та завжди з 
радістю читав усе, що  зміг він «пробити» у газети у журнали.  Посту-
пово від гуморесок Володимир прийшов до серйозної прози.  Коли 
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після армійської служби я приїхав до Чернігова, то зустрів його вже 
в  очікуванні першої книжки: вона вийшла у видавництві «Молодь» на 
початку 1976 року і мала назву «Червень, початок літа».  

Через два роки у тому ж видавництві з’явилася книжка повістей 
і оповідань «Поворот сонця», ще через  два роки — солідний томик 
у перекладі російською мовою «Июль, начало лета» із уже згаданою 
передмовою Євгена Гуцала — у московському видавництві «Молодая 
гвардия». 

Останні роки свого життя Володимир багато працював.   З’явилися 
для цього й умови: Спілка письменників України допомогла збуду-
вати йому нову хату.  Тоді ж дві нові його повісті було видрукувано в 
обласній газеті «Комсомольський гарт», готувалася до друку третя. 
Ми, «гартяни», звернулися до письменника із проханням написати 
для нашої газети веселий «сільський» детектив, і він охоче погодився, 
хоч на замовлення ніколи не писав. 

У ті роки Володя  запам’ятався мені чомусь більше зимовими 
морозяними ранками, коли прямо із  гомельського поїзда заходив у 
редакцію і неначе вносив із собою у наші прокурені кабінети подихи 

Володимир Кезля з молодими літераторами. Кінець 70�х років
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отого довгожданого, свіжого вітру і своєї вимріяної Родощі. Казав 
несміливо «драстуйте», подаючи свою натруджену селянську руку, на-
магався десь сісти скраю…  У простій шапці, чорній болонієвій куртці, 
під якою  — недорогий костюм, картата сорочка, і з незмінним портфе-
лем, у якому щоразу віз із Чернігова  гостинець — «городський» хліб. 

 Скромний, тихий і безкомпромісний, маючи ніжне, добре, але 
хворе серце, він не уявляв свого життя  поза рідним селом, а місто 
його  гнітило своїм гамірним єством, багатолюддям, метушливими 
клопотами.  Не випадково герої його кількох творів тікають з міста, 
шукаючи душевної розради у сільському житті. І тому  незручно  по-
чуваюсь після того, як запросив  його у свою тодішню квартиру.  Не 
за те,  що, як годиться, запропонував йому чарочку вина, добре 
знаючи, що він не вживає спиртного і не палить, а за те, що моя ота 
«малосімейка» була аж на сьомому поверсі та ще й чи не найвищому 
будинку у місті в Чернігові;  він навіть до вікна не захотів підійти: «Як 
ти можеш отут жити? Я б ні за які гроші…» 

Ще одна риса його  характеру, його таланту —  гумор: тонкий, до-
тепний, легкий, іскристий, гумор,  який непомітним краєчком  пере-
ходить у ліричну канву Володимирової прози.  Ось хоча б  початок 
звичайного листа до мене: «Хай йому грець! Три дні ходив увесь 
обтяжений думками над тим заголовком. Уже й  сільські молодиці 
лаялися: не здоровається, зазнався…»   Так народжувалася назва 
нової повісті, рукопис якої вже лежав у редакції газети. 

Пізнього березневого вечора 1984 року найшов мене у ще холодній 
і засніженій Москві телефонний дзвінок із Чернігова: «Помер Володя 
Кезля».  А так уже  недовго залишалося до того дня, коли повіє вес-
няний вітер з Родощі, від одного слова про який «тепліє і затишнішає 
на душі». 

«Цвіт папороті» — назвав він свого часу публіцистичні роздуми 
для газети. Не кожному щастить знайти цю чарівну квітку, навіть 
купальської ночі. Він же шукав і знаходив цвіт папороті посеред хо-
лодних зим — зим свого тяжкого дитинства, невідступної хвороби, 
людської байдужості, нерозуміння. Цвіт папороті Володимира Кезлі 
— то його виболене слово про людину на землі, про її душу і одвічні 
прагнення.

1997, 2009
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Поезія доброти і мудрості

Рідне село Олексія Довгого — Городище на Менщині. Батько й 
мати, діди:прадіди — селяни і козаки. Прізвище Довгий значиться ще 
у найдавнішому козацькому паспорті — реєстрі Війська Запорозького 
1649 року. Загалом же доскіпливо і достовірно простежений родовід 
углибає на цілих три століття...

З юних літ працював на землі і майбутній поет. Був і трактористом, 
і комбайнером, а ставши дипломованим механізатором, навчав 
молодь. І в цих сільських буднях пробудилося поетичне слово, яке 
увібрав з дитинства — із пісень, які так виспівували сільські дівчата і 
молодиці, із уроків літератури...

Зрештою, жага літературної творчості переінакшила долю 
інженера:механізатора. Він стає творчою людиною, працюючи у 
Березнянській районній газеті, обласній «Деснянській правді», зго-
дом — у київських видавництвах.

Перша поетична публікація Олексія Довгого з’явилася 1957 року 
в альманасі «Десна», який тоді видавався у Чернігові. А ще через чо-
тири роки тримав у руках, мов перший сніп зі свого поетичного поля, 
книжечку «Земля співає».

Невдовзі виходять книжки лірики «Чересло», «Кам’яна роса», «Де-
реворити», «Пора конвалій», «Влада сонця», «Зелений літопис»  та 
інші. То було десятиліття, коли в українську поезію шалено увірвалося 
покоління, яке ми зазвичай називаємо шістдесятниками. Безумов-
но, талановиті, сповнені молодечої наснаги, вони певною мірою 
змінили уяву сучасників про поезію — своєю метафоричністю, ча-
сом надмірною алегоричністю, стильовими новотворами. На цьому 
тлі традиційно заземлена поезія багатьох обдарованих авторів ніби 
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відступила на задній план, дехто з них навіть розгубився. Цього не 
скажеш однак про Олексія Довгого.

Саме тоді окреслилися його творчі пошуки, які потім вилилися у 
самобутній, тільки йому притаманний поетичний світогляд — як за змістом, 
так і за формою. Йшов він до цього наполегливо, із селянською впертістю 
виважуючи, плекаючи у слові своє творче «Я». Йшов у глибині слова.

Поезія його тиха і негаласлива, проте чиста і справжня, приваблює 
відвертістю, сконденсованою лаконічністю, завершеністю. Особливо 
своєрідні філософські мініатюри, що найвиразніше постають у циклі 
«Дереворити», започаткованому ще наприкінці 60:х і над яким поет 
працює донині. Вони, ніби добірні зерна, дбайливо виплекані мудрим 
селекціонером. Вони, як «доторки блискавки»:

Ходімте в край, де живуть лелеки,
Де будить сонце півень на зорі,
Де сік землі до глиняного глека
Стікає по березовій корі.
Там древні тури ще з часів Бояна
Живуть і воду п’ють із джерела.
Там сходить місяць синьобровий рано
Над віковою думою села.
Там вже справляють свято Маковія
Дерева, птиці, люди і сади.
Там із гаїв зеленої завії 
Вночі приходять мавки до води.
Там до зорі кружляє з ними в танку
Старезний сивобровий Лісовик.
А їм кує зозуля насвітанку
Неперебутній і високий вік.
Там все дається планом тільки крупно, 
Нікого в світі час не обганя.
Й за кожним з нас слідкує невідступно
Маленької росинки оченя.

Ще один цикл, що постійно поповнюється поетом вже багато років, 
має назву «Келих троянд». Це високого гатунку поезія у прозі, знову 
ж таки наповнена прозорістю думки, світла і чиста, як вранішня роса:
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Критикую дерево, 
що не так росте, як потрібно мені.
Сварю сонце, що рано заходить. 
Громлю небо, що невчасно сіє дощ.
Але
дерево росте, 
як хочеться йому;
сонце сходить так,
як йому належить;
небо владно навчає мене
мудрості дощів...
Велике і вічне
Не звертає уваги на тимчасовість.

Особлива риса поетики нашого земляка — мелодійність. Неви-
падково його численні вірші покладені композиторами на музику. А 
сам він, залюблений у пісню, створив народний ансамбль «Родень», 
добре знаний у Києві та за його межами.

Серед літераторів Чернігівщини: зліва направо — 

Володимир Сапон, Кузьма Журба, Олексій Довгий, 

Станіслав Сеньков, Дмитро Іванов. Середина 70�х років
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У 2003 році вийшла книжка «Троянди для дружини», що писалася 
практично упродовж п’ятдесяти років — звідтоді, коли доля звела 
поета з Марією Іванівною, з якою пройшов довгий життєвий шлях. 
Після збірки «Таємниця твого обличчя» Дмитра Павличка, що роз-
бурхала читацький світ українця майже сорок років тому, зізнається 
літературознавець Леонід Кореневич, не мали такої неперебутної 
сповіді, як ця книжка Олексія Довгого:

Троянди, кажуть, на розлуку —
А я тобі троянди ніс.
І цілував гарячі руки,
І очі стомлені до сліз.
Троянди ночі пролітали,
Звертали зорі на зорю.
З мого кохання квіти в’яли, 
Я думав, що і сам згорю.
І не розлуки серце прагло, 
Побачень частих назавжди.
З троянд закохано і спрагло
Прийшла навік до мене ти.

Інтимні відчуття з роками зростаються з земними думами — з тим, 
щоб заповісти нащадкам безмежну вітчизну, і мову, і пісню. У Олексія 
Прокоповича і Марії Іванівни велика сім’я — сини Станіслав, Тарас, 
дочка Тетяна, є, звісно, онуки... Такою сім’єю можна гордитися — 
Станіслав Довгий — депутат Верховної Ради України, був депутатом 
Верховної Ради України і Тарас. А онук Олесь Довгий — секретар 
Київської міської ради.

Дехто із чернігівських письменників прагне видавати свої книжки 
у Києві, а поет Олексій Довгий дві свої збірки — «З криниці сло-
ва» та «Чернігівське небо» — видав кілька років тому в Чернігові, у 
видавництві «Деснянська правда».

Мені довелося редагувати ці книжки... «Довгому редагувати?» — 
скаже хтось, хоч трохи  обізнаний в українській літературі. Адже за довгі 
десятки років праці у видавництвах з:під його крила вилетіли перші 
книжечки таких добре знаних сьогодні авторів, як Марія Матіос, Петро 
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Перебийніс, Віктор Терен, Дмитро Онкович, Наталка Білоцерківець... 
Його учнями вважають себе Леонід Талалай і Микола Луків, Олена 
Логвиненко... А в молоді роки, не маючи свого кутка у Києві, жив у 
Миколи Лукаша — геніального нашого перекладача, котрий, шукаючи 
відповідника українських слів, перелопачував гори словників, творів 
письменників:класиків, фолькльорних збірників. А ще ж Микола Ба-
жан, який рекомендував Довгого до Спілки письменників.

Тому і я, як редактор, пройшов хорошу школу... закоханості у 
поезію. Закоханості справжньої...

Вдома у Олексія Довгого — велика бібліотека. Та найбільше в ній 
вражають книги з автографами авторів. Ось власноручний підпис, 
датований 1979 роком, на книзі Миколи Бажана «Карби»: «Доброму 
й милому другові Олексі та його чудесній дружині Марії. Від щирого 
серця». «Альоші Довгому од щирого серця! З симпатією! Щастя!» — 
пише Борис Олійник, а Іван Драч додає: «Олексію Довгому, поетові 
й людині, братові славному з любов’ю». «Олексію Прокоповичу                 
Довгому, людині глибокої душі і щедрого серця, мудрому поетові» 
— це вже пише Євген Гуцало. Є серед книг бібліотеки і автографи 
Миколи Лукаша — на збірці перекладів лірики Федеріко Гарсія Лор-
ки, і Расула Гамзатова, і Леоніда Вишеславського... Та найбільше я 
запам’ятав автограф на першій книзі оповідань Григора Тютюнника 
«Зав’язь» — «Олексію Довгому і доброму».

У передмові до збірки «З криниці слова» я чотири роки тому писав: 
«Поет від поля, плуга і зерна, а, значить і від Бога, Олексій Довгий у 
розповні творчих сил талановито поглиблює у своїх нових книжках 
духовність нашої молодої держави, непроминущу любов до рідного 
краю, одвічну потребу людяності і доброти». 

2009
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«Вмирають завжди 
обличчям до рідного неба...»

Про Любу Будько (по чоловікові Довбенко) можна згадувати багато, 
проте мої спогади найперше про непересічного літератора і талановиту 
журналістку. Для читачів нагадаю: вона народилася 1946 року у селі Чепігівка 
Ріпкинського району, закінчила Ніжинський державний педінститут імені 
М.Гоголя, 30 років працювала у редакціях газет «Комсомольський гарт» і 
«Деснянська правда», померла у 1998 році.

Познайомився я, тодішній випускник школи, з Любою у жовтні 1968 
року на нараді молодих літераторів області, що проходила в залі на дру-
гому поверсі по сучасній вулиці імені Гетьмана Полуботка, №2, там, де 
тоді містилися редакції обласних газет, а сама Люба уже кілька місяців, 
після закінчення Ніжинського педінституту, працювала в редакції газети 
«Комсомольський гарт». Тоді ж познайомився з її молодшими колега-
ми по інституту – Василем Нікітіним, Петром Громовим та Анатолієм 
Мойсієнком (нині – доктор філологічних наук, професор, завкафедри 
сучасної української мови Київського університету), також із Людмилою 
Овдієнко, Петром Міщенком, а особливо з Володимиром Кезлею.

А через два місяці зустрілися ми вдруге – на платформі міської 
автостанції. Люба сідала у автобус, що йшов до Ніжина, нашвидку 
запросила й мене: «Поїхали, переночуєш там у когось… До інституту 
приїжджають гості з Києва…».

Надворі був початок грудня. За ніч все вибілило снігом. Люба ж була 
особливо запальною. Такою я запам’ятав її на все життя.

Потім я багато думав про те запрошення, шкодував, що не 
поїхав… Адже то була незабутня зустріч як для студентів і викладачів 
Ніжинського педінституту, так і для письменників Євгена Гуцала, Миколи 
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Вінграновського, Григора Тютюнника, Івана Драча, Бориса Олійника, 
критика Анатолія Шевченка. Про ту зустріч було проінформовано ЦК 
Компартії України. Як письменники, так і викладач інституту Дмитро На-
ливайко (нині академік Національної Академії Наук), який запросив їх, 
мали великі неприємності. Зрештою, цей вечір широко тепер описано, 
він увійшов до золотих сторінок шістдесятництва.

Кінець травня 1972 ро ку… Я вже третьокурсник Ніжинського 
педінституту. Разом із однокурсником Олексою Нестеренком, нині 
редактором Носівської районної газети, їдемо до Києва, до Спілки 
письменників.

Згодом, подаючи добірку творів чернігівців, «Літературна Україна» 
писала: «... секція поезії Київ ської письменницької організації та Комісія 
по роботі з молодими авторами провели обговорення творчості мо-
лодих літераторів Чернігівщини. Звітували чернігівський будівельник 
Микола Ткач, робітниця з Борзни Наталія Матюх, студенти Ніжинського 
педінституту Володимир Сапон та Олексій Нестеренко, журналісти з 
Чернігова Петро Пулінець і Любов Будько. У кожного з них своя улюблена 
тема, кожен з них намагається вирішувати її по:своєму. Можливо, не все 
одразу вдається, але те, що молоді літератори невтомно торують свою 
власну стежку на терені поезії, незаперечний факт».

На обговоренні, окрім поетів 
із Чернігова Станіслава Реп’яха 
та Олександра Олійника, були 
Євген Гуцало, Дмитро Білоус, 
Володимир Мордань, Іван 
Глинський, може, ще хтось, вже 
не пам’ятаю. Закінчилася наша 
зустріч на першому поверсі го-
телю «Україна».

Але це було все ввечері, ми 
ж приїхали із Ніжина з Оле ксієм 
Нестеренком та Любов’ю Будько 
рано:вранці. Спершу завітали на 
книжкову виставку на Хрещати-
ку. Може б і не запам’ятав її, якби 

Любов Довбенко



28

не нагадав мені того літа… журнал «Україна» (№31) та його англійський 
відповідник «Ukraine» (№3). У них на загальній фотографії ми утрьох, на 
інших – Олесь Гончар, Іван Драч, Євген Кирилюк та Платон Воронько, а 
також невеличка стаття Михайла Слабошпицького.

Далі пішли ми на завод «Арсенал» до поета Віктора Терена, тоді ще 
автор першої збірки пое зій «Причетність», інженера заводу. Люба по-
знайомилася з ним на нараді молодих літераторів, вони листувалися. 
«Арсенал» тоді був режимним, але на заводі його розшукали швидко, 
Віктор був здивований несподіваною появою Люби… Були ми і у журналі 
«Вітчизна», але там Любиного знайомого Валентина Речмедіна якраз 
не було на роботі.

Того травневого вечора ми вирушили до Ніжина останньою електрич-
кою. А приїхавши у наше студентське місто, ще трохи почекали, щоб 
провести Любу на ранковий поїзд до Чернігова.

Перечитуючи сьогодні вірш Любові Будько в «Літературній Україні» 
(1972 року), відкрив, що він не увійшов до її посмертної збірки «Я між 
вами, добрі люди», його просто не було в добірці, яку нам запропонувала 
її сестра. Тому подаю цього вірша:

Вечір – багаття…
В’ється невтримно,
прагне торкнути
зорі плече.
І бачиться вперто,
бачиться зримо,
як місяць і степ –
все від мене тече.
А вдома десь зорі
зависли над тином,
заглядають у вікна
вимиті, тихі.
Чекають: метнуться від рук
білі тіні –
і вікна займуться
синім сміхом.
Мовчить все,
мовчить.
Я себе шукаю!
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І поклик мрії
завис на степом.
Тепер розумію,
чому вмирають
завжди обличчям
до рідного неба.

Про свою, так і не видану за життя книгу поезій, Люба почала думати 
незадовго до смерті. Після того, як стала однією з кращих журналісток 
області, хоч тоді ще не було щорічних фестивалів «Золотий передзвін 
Придесення». Ще за радянських часів вона писала матеріали, що 
відповідали сьогоднішньому дню.

Як приклад, матеріал під рубрикою «За адресою листа» з довгою на-
звою: «У тіні дерев і людей опинилася в скрутні хвилини свого життя Ка-
терина Пушенко» у «Комсомольському гарті» за 23 червня 1983 року. До 
редакції надійшов лист від комсомолки з села Варварівка Бахмацького 
району, в якому вона писала: залишилась я з синами трьох і шести років, 
чоловік у тюрмі, працюю телятницею, отримую за місяць 50 карбованців. 
Скажіть, можна на таку зарплату жити? Голос Катерини Пушенко, завдяки 
Любі, почула вся Чернігівщина.

Через день в обкомі партії проводиться семінар для редакторів ра-
йонних газет і статтю Люби наводили як зразок того, як треба писати. А 
вже наступного дня у молодіжній газеті почалися неприємності. Справа 
в тім, що перший секретар Бахмацького райкому партії звинувачував 
Любу у недобросовісності, а точніше, вигороджував голову колгоспу. 
Терміново було скликано бюро обкому комсомолу, де мені (я підписував 
той номер газети), вліпили догану. Щоправда, як потім виявилося, вона 
була занесена по комсомольській лінії, а я членом комсомолу вже тоді 
не був. Так що вона не знята й  сьогодні. Люба ж цю історію дуже пере-
живала.

Пам’ятаю й осінь 1987 року. Тоді, на новій трикімнатній квартирі, 
одержаній щойно Любою, редакція «Деснянської правди» відзначала 
70:річчя газети. Люба раділа найбільше… Гадалося, що в її сім’ї тут 
завжди буде затишок. І ніхто не міг подумати, що вона піде з життя на  
53:му році…

2009
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Хата на околиці 

Згадуючи Миколу Павловича Таратина, не можу не сказати на-
самперед про його земляків:городнянців, людей його фронтового 
покоління, яких мені довелося зустріти  в житті, які залишили добру 
пам’ять у моєму серці. 

Це насамперед Володимир Павлович  Манойленко, урод-
женець Дроздовиці, невтомний краєзнавець, автор кількох 
художньо:документальних книг і мій шкільний учитель, котрий «зму-
сив» мене, тоді ще семикласника,  написати першу замітку до районної 
газети. Це й відомий український поет Абрам Ісакович Кацнельсон, 
який тоді ж, понад сорок років тому,  підтримав мої перші поетичні 
спроби. Це і письменник та журналіст Микола Родіонович Заєць, ро-
дом із хутора Альошинського, з яким ми до 50:річчя Перемоги уклали 
книжку  нарисів «Солдати Перемоги» і отримали за це обласну премію 
імені  Василя Блакитного. Це також вчитель і поет Григорій Кузьмич 
Лопухівський, посмертну книгу якого «Зростив мене у росах Тупичів» 
мені довелося редагувати.  Ще рік тому заходив у редакцію вчитель і 
поет з Куликівки Степан Сидорович Сахон…  Ще тримає журналістське 
перо Іван Петрович Дудко… 

Справді чудова плеяда чудових людей Городнянського краю, серед 
яких, звісно, і Микола Павлович Таратин. 

Власне, і почув я про нього від Володимира Павловича Манойленка 
на початку 70:х, коли ще навчався у Ніжинському педінституті і якось 
відвідав свого вчителя. 
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– Поглянь ось книжечку.  Написав її мій колега з Вихвостова. Про 
історію села, про події, описані у повісті Михайла Коцюбинського 
«Фата моргана»…

Це була видана у Києві брошура Миколи Таратина «У боротьбі 
здобута воля». 

Познайомився ж з Миколою Павловичем десь років через п’ять, 
коли вже жив у Чернігові, на одному із  літературних свят, заходи якого 
проходили і у Вихвостові. 

Десь у другій половині березня 1986 року наш журналістський 
колектив «Комсомольського гарту»  проводив у Івашківці день своєї 
газети. Приїхали ми до села ще зранку і оскільки головний захід – 
зустріч з молоддю – мав відбутися увечері,  редактор газети Михайло 
Магула (на жаль, уже покійний), запропонував мені: 

– Давай відвідаємо Миколу Павловича. Це ж не так далеко… 
І ось наша  редакційна «Волга» уже у Вихвостові. Розпитуємо у 

людей, як знайти Миколу Павловича. 
– Він он там живе, в кінці  вулиці, зліва… 
Вже потім, після тих теплих гостин, натрапив  я у «Деснянській 

правді» на вірш Кузьми Журби, в якому він розповідав про свої 
відвідини гостинної оселі Таратинів.

 Починався він такими рядками:

Хата на околиці, вуликів  п’ятірка,
На веснянім сонці тонко дзвонить бджілка, 
На вербові котики кличе всіх охочих, 
Нині в них робота – з ранку і до ночі. 
Дуже заклопотаний і господар їхній, 
У його господі – книги, книги, книги… 

Невеличка сільська хата біля поля,  садок біля неї, була ще рання 
весна, і посеред саду ще не стояли вулики. Лише на подвір’ї поход-
жало кілька курок…

Наш приїзд став справжньою несподіванкою для Миколи Павло-
вича. За якусь хвилину ми вже сиділи за столом, на якому з’явилася 
пляшчина вина. Гостинна Катерина Іванівна кинулася до печі і поки 
в ній шкварчала яєчня, господар встиг розповісти мені  про тих 
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письменників і журналістів, хто бував у нього в хаті,  показати книги із 
дарчими написами, перш за все, чернігівського поета Кузьми Журби, 
якого шанував по:особливому. Говорив і про свого однокласника 
Івана Стаднюка (сидів з ним за одною партою), відомого російського 
письменника:москвича, автора книг «Війна» та «Люди – не ангели», 
про свою багаторічну роботу над документальною книжкою про 
війну… 

Він був дуже скромною людиною. Коли вже у 90:ті роки захо-
див до мого кабінету у «Деснянській правді»,  обов’язково, якось 
по:школярськи, стукав у двері, щоразу нагадуючи: 

– Це я – Микола Павлович Таратин з Вихвостова.  Не забули та-
кого… 

У останні роки свого життя, під час таких зустрічей, дуже бідкався, 
що можливо і не доведеться побачити виданою оту свою книжку про 
війну «Больно ступать по сердцу».

А тоді, невдовзі після відвідин хати на околиці Вихвостова,  я написав 
вірша,  присвяченого Миколі Павловичу. Уперше він був надрукований 
у великій добірці моїх поезій у газеті «Комсомольський гарт» 1990 року.  
Потім – у 1997 році – у антології «Золотий гомін. Українська поезія 
світу», упорядником якої, до речі, є ще один городнянець – поет і док-
тор філологічних наук Анатолій Мойсієнко. Увійшов він і до моєї книжки 
поезій «Замкова гора», що побачила світ 2001 року. Ось цей вірш:

 
Листя грушеве, немов кармазин, 
Жаром осіннім підпалює хату,
Вийде до саду сільський Карамзін, 
Поглядом спинить вогняну загату. 

Прямо з доріг і димів фронтових,
З них озивається зранена пам’ять. 
Скільки з війни ненаписаних книг – 
Листя ж осіннє вже палять. 

Бджоли востаннє облітують сад,
Бабине літо над садом, над полем.
Стільки від того  на серці досад, 
Серце від того займається болем. 
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Звезено копи уже на токи
З нашого поля – червоного жита
В полі тім й досі ви, фронтовики,
Серед громів сорок першого літа. 

Гіркнуть меди, їх ще вистоїть час,
Пам’ять з війни не поверне ніколи…
Та ж маємо жити, якщо є у нас
Діти й онуки, і книги, і бджоли.

Ще школярем Микола Таратин зацікавився трагічними подіями 
далекого 1905 року, коли місцеві багатії-верховоди вчинили 
жорстокий самосуд над  шістнадцятьма  бідняками-повстанцями, 
які розгромили економію поміщика Гриневського.  Це, відомо, 
лягло в основу заключних розділів повісті Михайла Коцюбинсь-
кого «Фата моргана». Тоді, у  1938 році,  оповідання семиклас-
ника було надруковано у обласній газеті «Більшовик» – нинішній 
«Деснянці».

Пізніше, вже після війни, яку Таратин пройшов піхотинцем, пра-
цюючи директором у школі рідного села, створив  унікальний музей 

повіст і  «Фата 
моргана»,  для 
якого у 1983 році 
було спорудже-
но спеціальне 
приміщення. У 
ньому вже тоді 
було понад 7 ти-
сяч експонатів. 

В і н  б а г а т о 
писав у журна-
л и  « О г о н е к » , 
« В і т ч и з н а » , 
« У к р а ї н а » ,  
«Кур’єр Кривба-
су» про Коцю-

Іван Стаднюк, Матвій Харченко 

та Микола Таратин. 1967. 
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бинського, про свої ратні подвиги. А ось із виданням книги не вихо-
дило. 

Уже після смерті Миколи Павловича його молодша дочка, яка 
живе у місті Петропавловськ:Камчатський, кі лька років тому ви-
дала омріяну батьком 700:сто рінкову книгу  «Бо льно ступать по 
сердцу»,  а потім – книги «Моє село», «М.Коцюбинський і село 
Вихвостів», книгу спогадів про батька «Вінок пам’яті». Нині там, у 
місті Петропавловськ:Камчатський, готується до видання «Сонце у 
Маланчиній хаті». 

Такі рукописи, як у Миколи  Павловича,  не мають горіти… 

2008
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У погонах капітана і з гітарою 

Це було у Ніжині десь наприкінці лютого 1971 року.  Ми з Олексієм 
Нестеренком, студенти:другокурсники педінституту,  повертаючись 
з лекцій, зустріли на Гоголівській вулиці Станіслава Реп’яха.  Знав 
його ще зі шкільних років у Чернігові — відвідував літературну студію 
при редакції газети «Деснянська правда», він же — керував студією. 

— Оце приїхали на виступи по селах району, зараз біжу у справах, 
— мовив Станіслав Панасович, — але ви зайдіть увечері до готелю, 
поговоримо… 

Жив він у окремому номері, а у сусідньому — його колеги, з якими 
нас і познайомив: 

— Це Микола Сом — відомий поет, знаєте його пісню «Вишиванка», 
а це — Юлій Коцюбинський, онук Михайла Коцюбинського. 

Невдовзі ми вже сиділи за столом,  на якому швидко з’явилися 
пляшка вина, організована енергійним Миколою Даниловичем…  

І цей, і кілька наступних вечорів ми з Олексієм провели у незви-
чайному товаристві, про яке потім довго розповідали своїм одно-
курсникам. 

Захоплював віршами,  спогадами про Василя Симоненка,  дотепа-
ми про київських письменників Микола Сом, але  ще більше зачарову-
вав своїми розповідями Юлій Романович Коцюбинський (1934:2000).  
І про тяжке дитбудинківське життя, зокрема. Про той страшний день, 
коли під Сталінградом баржу з евакуйованими дитбудинківцями роз-
громили німецькі літаки, і про армійську службу. Де він тільки не бував, 
жив і в Одесі та Харкові, і на Кавказі, Далекому Сході…  

А скільки невідомого, чого не почуєш на лекціях від наших 
викладачів і не прочитаєш у книжках, почули ми тоді про життя Михай-
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ла Коцюбинського, зокрема, про його участь у «Братстві тарасівців», як 
і загалом про це братство, про Богдана Лепкого, про якого знали лише 
те, що це був письменник «буржуазно:націоналістичного напрямку». 

Наступна зустріч відбулася через кілька років, коли я вже після 
закінчення інституту та армійської служби став працювати у Чернігові.  
Згодом не раз доводилося разом їздити по області на літературні свята та 
письменницькі ювілеї,  зокрема, Ганни Барвінок та Пантелеймона Куліша. 

Та чомусь найглибше у пам’яті тривожний травень 1986 року, по-
значений аварією у Чорнобилі. Тоді нас, групу офіцерів запасу, пере-
важно журналістів, що входили до резерву армійської газети, яка 
мала видаватися на випадок бойових дій, зібрали на  навчальні збори. 

Вже 10 травня, у батальйоні зв’язку на території тодішнього льот-
ного училища, ми отримали 
новеньку армійську фор-
му, пришивали на погонах 
зірочки.  І ось у строю вид-
но звання кож ного. Юлій 
Коцю бин ський, Сергій 
Уманець, Борис Іващенко, 
Афанасій Маслов, Василь 
Щербонос — капітани, Ва-
лентин Левін, Іван Глянько,  
Яків Ковалець — старші 
лейтенанти, я — лейте-
нант…  

Почалося армійське 
життя.  Розконсервували 
похідну друкарню, готували 
листівки, газетні матеріали.  
Роботи всім вистачало, але 
і вільного часу теж було 
доволі. 

У казармі капітан Коцю-
бинський вибрав собі місце 
поруч з бібліотекою і його 

Юлій Коцюбинський
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часто можна було бачити обкладеного книжками. Увечері книжки 
прибира лися і його оточували друзі. З’являлася гітара,  лунали пісні.  
А знав їх Юлій Романович багато, до того ж таких, що мало хто з нас  
чув їх взагалі. Адже то були пісні його непростої повоєнної юності, 
проведеної у дитбудинку, дитячій колонії.  Ці вечори з піснями під 
гітару, житейськими бувальщинами, жартами були якоюсь розрадою 
у наших тривожних думках, що роїлися навколо тоді ще незрозумілої 
нам катастрофи на ЧАЕС. 

18 травня вийшов перший номер нашого «Советского воина». 
На четвертій сторінці газети була вміщена і велика стаття капітана 
Юлія Коцюбинського про життя і діяльність Юрія Коцюбинського.  
Для наступного номера він підготував таку ж розповідь про Віталія 
Примакова.  

То були наші останні збори запасників:газетярів.  Важко 
усвідомити, що вже пішли з життя і Сергій Уманець, і Борис Іващенко, і  
Афанасій Маслов,  і Юлій Коцюбинський, які були душею того нашого 
офіцерського товариства. 

Із Юлієм Романовичем  ми досить часто бачилися щоранку — на 
проспекті Перемоги, між його будинком і Центральним ринком.  Я 
— на роботу в «Деснянку», він —  на базар чи з базару. Під час таких 
коротеньких зустрічей він завжди вважав за потрібне повідати щось 
неординарне чи навіть розказати свіжий анекдот, поцікавитись спра-
вами в редакції.  

Якось розповів йому, що чернігівські історики Тамара Демченко та 
Віктор Шевченко знайшли невідомі досі матеріали про Іллю Шрага, 
я написав про це статтю, а ось хорошого знімка  Іллі Людвіговича не 
маю. «Зайди до мене в музей сьогодні ж, знайдемо у нашому архіві…».  
Невдовзі стаття вийшла з чудовим, раніше не публікованим знімком 
побратима Михайла Коцюбинського. 

У ті ранкові години, як і завжди, бачив його з незмінною цигаркою 
«Біломору».  Лише незадовго до смерті, зітхаючи, говорив, що лікарі 
забороняють курити.  Хіба гадалося тоді, що то були останні зустрічі.

 2003 
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Великий Наливайко

Досі зберігаються у мене конспекти лекцій із зарубіжної літератури, 
які  читав нам майже сорок років тому, на першому курсі 
Ніжинського педінституту, кандидат філологічних наук Дмитро   
Наливайко. Та що конспекти, якщо у пам’яті донині й образи рома-
ну Оноре де Бальзака «Батечко Горіо», і поезія Гійома Аполінера…  
А моєю найулюбленішою книгою багато років є «Собор Паризької 
Богоматері» Віктора Гюго…

От тільки шкода, що повернувшись з літніх канікул, ми не застали 
Дмитра Сергійовича — він виїхав з Ніжина. Казали, не зі своєї волі…

Він народився у 1929 році в селі Понорниця теперішнього Коропсь-
кого району. Батько загинув на Калінінському фронті у 42:у році, а 
на руках матері, Дарини Кирилівни, залишилося троє сиріт. Усім їм 
проста колгоспниця зуміла дати лад, вивела в люди. Марія вчителю-
вала, Борис став відомим механізатором у рідному селі. А старший 
Дмитро… Уже у десятирічному віці писав романи, дуже любив читати 
книги про мандри. 

«В юності мене, — пригадував Дмитро Сергійович, — приваблю-
вали так би мовити професії незамкненого простору, мені хотілося 
бути штурманом далекого плавання, геологом:розвідувальником, 
я пробував вступати в училище, в технікум, але не вступив через 
різні об’єктивні причини. Не зміг я вступити після десятого класу і 
на факультет журналістики Харківського університету, оскільки наш 

У статті використані фрагменти інтерв’ю з Дмитром Наливайком опубліковані в 
альманахах «Хроніка:2000» (1993) і «Заспів» (2000)
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райвійськкомат не видав випускникам школи приписних свідоцтв 
(щоб виконати розверстку по військових училищах), і моїх неповних 
документів не прийняли. Так я опинився у Сумському педагогічному 
інституті, на історико:філологічному факультеті, де того, 1949 року, був 
недобір вступників. Треба сказати, що навчання в інституті, делікатно 
кажучи, вдоволення не приносило, ще на другому курсі я хотів було 
кинути його, але мати умовила не робити цього. А потім, уже на тре-
тьому курсі, серйозно захопився зарубіжною літературою. Тепер вже 
у мене з’явилася мета: я почав серйозно вчити німецьку мову, а потім 
і французьку, італійську, англійську, польську, чеську — я не ставив 
на меті повне оволодіння цими мовами, йшлося про те, щоб читати 
тексти, багато текстів. Читання, самостійне навчання взагалі відіграло 
велику роль у моєму спудействі. Здається, я був єдиним студентом 
Сумського педінституту, хто, «проходячи» політекономію, ґрунтовно 
простудіював «Капітал» Маркса. Переконаним марксистом я від того 
не став, але ті студії були дуже корисними для інтелектуального роз-
витку. Простудіював я також «Основні начала» Г.Спенсера, «Філософію 
мистецтва» І.Тена та ще деяку філософську і естетичну літературу. Це 
були безсистемні читання — у мене вистачало розуму не звертатися 
за настановами та порадами до викладачів «суспільних наук». 

Після закінчення інституту рік вчителював у сільській школі на 
Тернопіллі. А потім втілилося його бажання — вступив до аспірантури 
при кафедрі Ленінградського педінституту ім. Герцена. «У той час 
у Ленінграді було ще немало вчених, що сформувалися раніше, 
жила наукова філологічна традиція, хоч, слід сказати, не бракува-
ло і вчених іншого ґатунку, які зробили своїм фахом «боротьбу за 
чистоту марксистсько:ленінських принципів». Існувало почуття 
високої наукової відповідальності, яке прищеплювалося і молодим 
дослідникам. Взагалі це був період мого життя, коли я працював 
багато як ніколи, про себе я назвав його «мартін:іденівським»… Я 
писав кандидатську дисертацію про Анатоля Франса, збирався пра-
цювати у Костромському педінституті. Тоді ж випадково дізнався, що 
відкрилася вакансія викладача зарубіжної літератури у Ніжинському 
педінституті. І якось раптом, безповоротно я вирішив їхати туди пра-
цювати. Були протести ректора Костромського педінституту, питан-
ня навіть розглядала рада інституту ім. Герцена і мудро розсудила: 
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оскільки випускник такий:то є українцем і бажає попрацювати на 
ниві рідної культури, то не слід йому заважати здійснити цей намір».

З осені 57 року він у Ніжині. Крім викладацтва, йому керівництво 
філологічного факультету доручило керувати літстудією.

«Ми зайшли у напівосвіт лену аудиторію на третьому поверсі, 
мені представили літстудійців, принагідно сказали і про Євгена Гу-
цала, який надрукував напередодні у «Літературній газеті» (так тоді 
називалася «Літературна Україна») свою новелу. Це було сказано, 
звичайно, з гордістю. Тут же вийшов автор новели, в окулярах, зі 
зніяковілою посмішкою… Я попрохав дати мені газету… Згодом я 
прочитав те оповідання. Воно було досить вправно написане, як 
для автора:початківця, але написане у стилі того часу. Навчаючись 
у Ленінграді, я відчув, що серед студентів і аспірантів вже віяли інші 
вітри. Те, що називали соцреалізмом, викликало уже внутрішній 
протест, бо всі бачили наскільки фальшиве це мистецтво. На Гуцала 
сказане мною справило сильне враження. Він вже потім зізнався, що 
це його обурило, образило. Моя оцінка була для нього несподіванкою, 
він довго про це думав, зважував, і, зрештою, дійшов висновку, що 
я багато в чому був правий. І це зізнання в моїх очах його підняло. З 
тих пір ми стали друзями. Аж до самої смерті Євгена…»

В різні роки з:під крила Дмитра Сергійовича вийшли поети Леонід 
Коваленко, Володимир Мордань, наші «деснянці» (на жаль, уже 
покійні) Петро Пулінець, Любов Будько…

«Якось у Ніжині Леонід Коваленко отримав листа від літе-
ратурознавця… Леоніда Коваленка. Той писав, що вони не просто 
однофамільці, але й імена у них однакові, то краще б було, щоб їх 
постійно не плутали, обрати собі якийсь псевдонім. Льоня мені це 
розповів і запитав: «Який же мені псевдонім підібрати?» Я його тут 
же запитав: «А як прізвище вашої матері?» Він каже: «Горлач». Я 
тоді і відповів, що кращого псевдоніма й не придумати. Так і став він 
підписувати свої твори — Леонід Горлач».

Дмитро Сергійович хотів, щоб до Ніжина приїздили молоді на 
той час письменники, які найбільше цікавили літстудійців, студентів, 
філологів. Був 1968 рік…

«Я в той час — голова художньої ради. Письменників запросили 
офіційно. Поставив до відома ректора Василя Матвійовича Горбача.     



41

І ось на початку грудня вони на «УАЗику» прибули з Києва. На Київській 
кіностудії Вінграновський завербував цю машину. Це був прекрасний 
підбір авторів — Євген Гуцало, Григір Тютюнник, Іван Драч, Микола 
Вінграновський, Борис Олійник і критик Анатолій Шевченко. Зал 
клубу старого корпусу був переповненим. Люди сиділи, стояли, всі 
проходи були забиті. Раптом я побачив начальника місцевого КДБ. 
Інші мої колеги запримітили переодягнених у штатське працівників 
спецслужб. Як потім виявилося, за цими письменниками приїхали і 
київські кадебісти…

Першим слово взяв Анатолій Шевченко. Якраз напередодні в газеті 
«Известия» з’явилася невеличка статейка академіка Виноградова. 
Він говорив про перспективи національних мов СРСР. Вітав те, що 
російська мова набуває все більшого вжитку та стає рідною для людей 
інших національностей. А потім він поділив усі національні мови на дві 
групи: ті, що можуть існувати та розвиватися, — стійкі і нестійкі — ті, 
що на грані зросійщення, зникнення. А українську він не назвав ні в 
тій, ні в іншій групі. Критик висловив з цього приводу своє обурення. 
Заявив, що кожен свідомий українець має протестувати проти таких 
інсинуацій.

Прекрасно виступив Микола Вінграновський. Він прочитав вірші 
про історію України. Як завжди, чудово читав вірші Іван Драч. Борис 
Олійник прочитав свого вірша про те, як дядьки сидять на колодах і 
обговорюють, хто такий Ленін. І доходять до такого висновку: «Ленін 
— це ми!». У нього були вірші суто офіційні, вони відрізнялися від того, 
що читали інші поети.

Григір Тютюнник прочитав оповідання «Медаль», яке тоді не 
друкувалося. А Гуцало прочитав таке незвичне для нього сатиричне 
оповідання про провінційне містечко у такому стилі, що має внутрішню 
інтенцію до «Истории одного города» Салтикова:Щедріна. Звичайно, 
що всі швидко розшифрували, про кого саме йде мова. Після зустрічі 
до мене підходили деякі викладачі і висловлювали своє обурення, що, 
мовляв, Гуцало виявився невдячним  місту, яке його навчало. 

Оголосили перерву, зібралися наші гості, я і Аврахов Григорій, 
що був тоді деканом, поінформували їх, що тут багато людей, яких 
ніхто не запрошував, але ніхто не виявив якогось остраху і бажання 
«змінити платівку». Продовжували у тому ж дусі. Почали виступати 
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літстудійці і, щоб не відставати, читали свої твори такого ж спряму-
вання. Із підтекстом…

А після цього розпочалися справді великі неприємності. Я, як 
керівник літстудії, і літстудійці були взяті на облік. А потім, десь через 
неповний рік, на партзборах виступив секретар партбюро і говорив 
про ідейні зриви у роботі літстудії. Звичайно, головним винуватцем 
зробили мене. І після цього негайно «розжалували» — відсторонили 
від керівництва літстудією… До цього додалися й інші неприємності. 
І в останній, найкритичніший момент мені пощастило у 1971 році 
перебратися до Києва…»

У Києві теж жилося не солодко. Не пориваючи викладацьку роботу у 
столичних педінституті, університеті, а згодом і в Києво:Могилянській 
академії, він трудився над своїми книгами. Але виходили вони не 
часто. «У першій половині 70:х років були «зарізані» уже написані 
три мої книжки, майже весь доробок другої половини 60:х і початку 
70:х років. Одна з них, «З історії літературних зв’язків ХІХ: початку ХХ 
ст.», була знята з виробництва вже після другої верстки. Друга книж-
ка, про українсько:європейські культурні і літературні зв’язки часів 
Відродження і бароко, готувалися до видання у «Науковій думці» і була 
повернута «за браком паперу», як пояснювалося у супровідній бомазі. 
Мені її було осо бливо шкода, оскі льки я на неї поклав багато праці. 
Але тодішнє керівництво 
УРСР серйозне вив чення 
українсько:європейських 
куль турних і літера ту р них 
взає мин вва жало небажа-
ним, якщо не шкідливим. У 
будь-якому разі таким, що 
суперечить ідео логічній 
лінії партії. І вже заодно 
з одним із видавництв 
була розірвана угода про 
видання книжки про есте-
тику і поетику Бальзака, 
яку я за вершував…». Док-

Дмитро Наливайко серед студентів 

Києво�Могилянської академії
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торську дисертацію довелося захищати у Московському уні верситеті, 
бо на Укра їні її не давали захистити тодішні ідеологи Маланчук і 
Шамота. 

І все ж  вдалося «пробити» книги про творчість Віктора Гюго та Оно-
ре де Бальзака, потім була двотомна монографія «Мистецтво: напря-
ми, течії, стилі». Дмитро Сергійович також є автором книг «Козацька 
республіка. Запорозька Січ у західно:європейських літературних 
пам’ятках», «Культура українського бароко», багато інших. Леонід 
Горлач стверджує, що саме про нього запитав Олесь Гончар: «Звідки 
беруться такі феномени?»

Сьогодні Дмитро Наливайко — доктор наук, професор, 
член:кореспондент Національної академії наук України, лауреат 
Національної Шевченківської премії України. Він керівник відділу 
компаративістики в Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка, куди його 
запросив талановитий науковець, академік Микола Жулинський. 
Дмитро Сергійович — людина респектабельна і благополучна. Та 
як було тяжко продиратися крізь життєві терни до зірок визнання, 
знають хіба найближчі люди. Бо сам вчений не належить до говірких 
публічних людей.

2009
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«Се бенд  небес»

Десятикласником, на зимових канікулах, я вперше прочитав  щойно 
виданий «Поэтический словарь»  Олександра  Квятковського, який,  
до речі,  купив у магазині  «Поезія» у Києві. Найбільше враження на 
мене справила стаття про  паліндроми…  Це ж треба отак писати — 
«Аргентина манит негра»!   І праворуч читаєш, і ліворуч — те ж саме 
виходить. Були там і рядки «А роза упала на лапу Азора», «Я иду  с 
мечем судия».  Називалось у статті також ім’я  «київського поета»  
ХVІІ століття Величка, який започаткував у «російській літературі» 
паліндроми. 

Через деякий  час вийшов  «Словник літературознавчих термінів», 
але в ньому, уже українські автори, передрукували статтю Квят-
ковського, додавши, що сучасник назвав тодішніх «віршописателів», 
маючи, звісно, паліндроми того ж Величка, «мало кому потребни-
ми речами».  А між іншим, у 1972 році, побачила світ  у солідному 
видавництві «Наукова думка»  збірка того ж Величка, а насправді 
українського поета Івана  Величковського. Відомо, що він закінчив 
славетну Києво:Могилянську академію, працював у друкарні Лазаря 
Барановича у Чернігові, де видав першу книжку.  Далі переїхав до 
Полтави, служив пресвітером Успенської церкви, де й помер у 1701 
році.  Писав вірші українською і польською мовами, але аж  ніяк не 
російською.  Першу ж теорію «рака літерального» (так із грецької мови 
перекладається паліндром) написав випускник Ніжинської гімназії 
вищих наук Микола  Лукашевич, однокурсник Миколи Гоголя. 

Отож  нашому паліндрому вже за триста років, а в російській 
літературі з’явився він лише на початку ХХ століття.  Тоді ж написано  
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вірші Валерія Брюсова, Велемира Хлєбнікова, Семена  Кирсанова, а 
уже в наш час Андрія Вознесенського, які читаються  і зліва направо, 
і справа наліво. 

У 1993 році у Росії вийшов збірник Миколи Ладигіна,  куди увійшли 
паліндромічні вірші і поеми, через рік — навчальний посібник «Зев-
гма. Российская поэзия от маньеризма  до постмодернизма», де є і 
слово про «українського футуриста» Івана Величковського. Упорядник 
їх Сергій Бирюков писав мені: «В России сейчас большой интерес 
к палиндрому.  В Курске  Александр  Бубнов выпускает небольшую 
газету, издал книгу…». 

У нас же  першим, якщо не брати до уваги львів’янина Володимира 
Лучука, який у дитячій збірці «заговорив»  раком   літеральним, був 
Микола Мірошниченко. 

Уродженець Луганщини,  у вже далекому 1974 році  він виїхав  
на два роки до Баку вивчати азербайджанську мову, у 1994 році 
стажувався на курсах турецької мови у Стамбулі, автор перекладу 

«Антології азербайджанської 
поезії».  Особливо багато ним 
було зроблено у кримсько-
татарській літературі — книжку 
«Брама Сходу» (куди увійшли 
золоті сторінки поезії у його пе-
рекладах),  а також «Окрушини 
сонця»  та «Молитва ластівок». 

Запам’яталась презентація 
«Окрушини сонця», де вміщено 
800 сторінок поезії кримських 
татар,  у Національній Спілці 
письменників України. Привітали 
Мірошниченка  народні депутати 
України Мустафа Джамілєв, Ре-
фат Чубаров, відомі письменни-
ки Іван Драч та Микола Жулинсь-
кий,  сходознавець і дипломат 
Юрій Кочубей, редактор книги 
Любов Голота.  

Микола Мірошниченко
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Найпослідовніший  український  поет:конкретист, він свідомо 
прагнув перенести на український грунт рідкісні форми східної поезії 
(рубаї,  газель, пантун, мухтамілат, мурабба), був одним із засновників 
групи паліндромістів «Геракліт», співзасновник  Світової Асоціації 
візуального мовлення. Його перша оригінальна збірка «Рік:осокір» 
вийшла ще у 1984 році.  Потім були «Око» і «Узір зрізу». Зверніть увагу 
на назви — це паліндроми. 

Ми познайомилися на початку 90:х. Потім, десь у 1998 році, Ми-
кола Мірошниченко приїздив до Чернігова, як заступник начальника  
прес:служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справі 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Але 
зустрічі зустрічами…  Збереглися листи від нього. Звичайно, не всі… 

«24 липня 1994 р.  Привіт з Київської Куренівки!  А озвався це — 
Микола Мірошниченко. Той, який у травні й червні пропадав над Бос-
фором, у Стамбулі. Вивчав мову заморських сусідів наших. 

Тепер вдома. Тепер — готую перший випуск свого альманаху 
«Літер:А» (зареєстрований Держкомвидавом як періодичне видання 
літературно:мистецького авангарду, тому  й «А», велике,  у назві). Одне 
слово, я включаю до нього усіх гераклітян, себто голінних ентузіастів 
рака літерального, довкола яких і ти, Володю, здається, дав згоду 
увійти…»

«Вітражі жартів»  сподобались. Правда, я не все те сприймав за 
жарт — є і серйозні мініатюри, себто поважного змісту.  Мені імпонує, 
що ти іноді вдаєшся і до рими, а це ж додаткова трудність у написанні 
рака літерального…  І треба мати неабиякий досвід і майстерність, 
щоб  римувати таку архіскладну поезію.  Цим самим обеззброюємо 
прибічників традиційної поетики,  які дивляться   на паліндром як на 
штукарство, або ж як на явище питомо лінгвістичне, а не літературне… 
Та цур їм,  консерваторам!  Киньмо  кістку, хай заспокояться…  Проте й 
цікаво ж — справитися з надзавданням:  зримувати якомога зриміше 
рака літерального!..  Хоча він і так само римується:  кожен рядок з 
половини   — це власне, зворотна рима щодо його початку,  і ти це 
знаєш. Але дарма! Якщо до внутрішньої зворотної рими долучається 
ще й зовнішня кінцева, то ж додається плюс: більше музики, більша 
зорганізованість тексту…» 

«20 липня 1998 р., Київ.  Я нині у відпустці.  Сиджу вдома і клепаю 
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собі на друкарській машинці.  Ти, мабуть, знаєш, що я давно намріяв 
укласти Антологію паліндромної поезії ХVII:XX  століть від  І. Велич-
ковського до групи «Геракліт», як також  і паліндромістів:одинаків.  
Я збирав потихеньку тексти і маю зараз чималенько їх.  Тепер 
ось передруковую, систематизую, впорядковую. За моїм при-
кидом,  у Антології буде понад 20 імен і обсяг її становитиме не 
менше 300 сторінок «не метеликового» формату —  як у звичайної 
книжки.  Відкриватиметься Антологія моєю статтею «Побачи-
ти луну навиворіт», далі піде поезія, а все завершать  кілька 
паліндромознавчих статей, що вже друкувалися в журналах і 
наукових збірниках, та бібліографія  раніших публікацій   в царині 
паліндрома.  Хочеться, щоб із закінченням ХХ століття ми підбили 
цим виданням підсумок розвитку  української паліндромотворчості 
за три століття і започаткували новий етап її…

Мислиться, що фото кожного автора буде  скановане як у натурі (у 
позитиві), так і у протилежному вигляді (у негативі) —  скомпоновані 
докупи як паліндромний рядок, отже, підкреслюю, світлина буде 
якісна».

«Січень 2007, Київ.  Володя, віншую з 2007 роком тебе!  Сподіваюся, 
маєш щастя (головним чином літературне) та здоров’я, щоб і надалі 
залишатися в колі головних бійців паліндромотворчості… Ми, либонь, 
зарідко спілкуємося, але художньою інформацією обмінюватися таки 
треба.

Шлю тобі Старунови «Калігули», де є розділ раків  літеральних 
та моя стаття про цього модерного поета, а ще — паліндромного 
поетично:драматичного роману «ЧарДрач» Олександра Шарварка з 
моєю передмовою.  Мені здається, що ти ті речі вподобаєш, бо вони 
— унікальні. 

Я щойно видав двотомову «Антологію азербайджанської поезії».  
Фінанси знайшло посольство Азербайджану. Тепер обмірковую  схоже 
видання турецької поезії.  Може, за рік:два зготую.  І знов же  піду на 
перемовини з амбасадором  відповідної країни.  

Чи маєш у доробкові рубаї?  Якщо маєш, то надішли.  І коли хто 
з чернігівців  «рубаював»  — повідом. Формую антологію видання 
«Українські рубаї».  

Надсилав Микола Мірошниченко і свої паліндроми,  як, напри-
клад, оцей:
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 Липень  — не пил, 
серпень —  не прес;
рипун Упир — 
се бенд небес. 

Був у нас і спільний паліндром «Боян» — просто Микола доопра-
цював мої рядки: 

Я Волос солов’я
І трава на дибок  Обида на варті 
Ві тищі щитів 
нурт струн
лодіями зов репана мана первозим‘я ідол 
кола галок 
і дебелі лебеді 
В гороквіті  мітів корогв 
і себе на небесі 
вид за шелом’янем  «Меня молеш, аз Див…» 
А дивадла  шал Давида 
Мокош шоком 
Коти бикам таку чутку  гук тучу катма кибиток 
Нурт струн 
А лодія тре тертя  тре тертя  ідола

Він помер улітку 2009 року, проживши 63 роки.  Залишив Мико-
ла  Мірошниченко і свою оригінальну поезію, і переклади зі східних 
літератур.  Та багато чого не встиг… Це видно із його листів. 

У некролозі, вміщеному в одній із бакинських газет, відомий поет 
Ариф Ібрагімов писав: «Микола Мірошниченко — українець, але його 
можна сміливо вважати духовним сином Азербайджану».  «Він чудово 
знав душу нашого народу» — йшлося у співчутті кримсько:татарських 
письменників.

2009
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«Тебе із пам’яті не витру…»

Входження Дмитра Іванова в українську літературу благословив 
Іван Драч, назвавши своє переднє слово до його першої збірки поезій 
«Зерно і любов» місткою формулою — «Подих справжньої поезії». 
Було то 1977 року. А через шість років побачила світ друга книжка — 
«Заповіти мого роду» — із передмовою іншого визначного майстра 
нашої поезії — Бориса Олійника. Перша книжка була відзначена 
обласною комсомольською премією імені Олекси Десняка, друга — 
республіканською імені Миколи Островського.

Як тут не позаздрити такому щасливому початку творчої біографії! 
Втім, не тільки ружами стелився поетичний шлях Дмитра Іванова. 
Довелося в ті роки звідати і звинувачення в націоналізмі, оприлюд-
неного з високої трибуни самим директором Інституту літератури. І 
за що? За напрочуд повнокровний і зримий образ: «Навколо місяця 
надзвуковий літак //Закручує козацький оселедець». Коли ж у 1986 
році вийшла книжка «Стремено», письменницька газета вмістила 
розгромну статтю вже з іншим «страшним діагнозом»: збочення з 
принципів марксистської діалектики.

Та які б горобині ночі геббельсівської критики і звинувачень не 
затьмарювали чисті помисли поета, він залишився вірним своєму 
життєвому вибору — творити свій поетичний світ чесно, без спокус-
ливого прагнення переписати начисто свою долю. Це засвідчила 
і його книжка поезій «Маминих слів чорнобривці», що прийшла до 
читача у 1991 році. Дмитро Іванов є також автором книжечки для 
дітей «Грай, сопілочко моя», художньо:публіцистичної повісті «Там, 
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где рождается радуга», виданої у Москві, там побачила світ і збірка 
поезій російською мовою «Красный корень». Загалом же його поезії 
перекладені сімнадцятьма іноземними мовами. 

Одне слово, можна було б вже спочивати на літературних 
лаврах. Тільки те не в характері Дмитра Іванова. Майже двадцять 
років тому несподівано для багатьох і, мабуть, для самого себе він 
дав згоду очолити обласну молодіжну газету, яка на той час ледь 
животіла. І через кілька років, незважаючи на скептиків, довів, 
що є не тільки талановитим поетом, а й не менш талановитим 
журналістом. 

Однак поезію на деякий час довелося облишити. І лише кілька років 
тому Дмитро Іванов починає видаватися знову: з’являються його 
книжки «Зорі над Україною», «Здрастуйте! Я повернувся!», «Монолог з 
тридцять третього» і, нарешті, «Село в терновому вінку» , яка здобула 
найвищу премію нашої держави — Шевченківську. 

Назву цієї збірки поет узяв зі свого вірша: «Мій перший плач об-

Іван Драч, Дмитро Іванов і Борис Олійник. Березень 2010 р.
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мерзлу хату тішив,//І звістку день розгойдував гінку. //Що на одне 
сирітство стало більшим//Моє село в терновому вінку…», що так 
влучно доповнює не менш відомі рядки визначної нашої сучасниці 
Ліни Костенко «Мій перший вірш написаний в окопі».

Взагалі Дмитро Іванов є поетом трагізму, доброти і ніжності та 
винятковості аскези стилю (погодимось із цим визначенням Михай-
ла Слабошпицького). Його строфа видається такою ж важкуватою, 
як колгоспна безтарка, що загрузла в мокрому важкому чорноземі. 
Такими, ось вже більш ніж тридцять років, для мене є строфи «Балади 
про осінь та діда». Ще тоді, наприкінці сімдесятих, довелося не раз 
бачити у сільських клубах, як жінки потайки витирали сльози, коли 
молодий автор читав:

Скоро осінь. А скоро ж і осінь… 
Гіркота виростає в лють: 
В діда 
 хата розкрита 
          зовсім,
Ще й дощі, мов скажені, ллють. 
А його 
 голова й не дослухав:
— Знов за хату прийшли, мабуть? — 
Й лису голову він почухав. 
Там, де совість повинна буть.
— Скільки вам говорить? 
      От людина! 
Ну невже воно так пече? 
Зрозумійте мене: 
       там скотина! 
Дощ іде — а корівник тече. 
Та й не можна ж щодня набридати.
Я ж, здається, сказав давно: 
Ось закінчим корівник латати,
А тоді вже 
      і вам… щось дамо.
Зупинився дід біля порога
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Й, повернувшись під виск підошов,
Раз
     згадав  
             нецензурно Бога
Та й, згорбатившись, геть пішов. 
Цілий день 
       дід ні з ким не балакав.
Дід троячку в той день пропив.
Дід на призьбі сидів і плакав.
Дід 
     в той вечір
    Горпину побив… 

Не менш трагізму й у вірші «Монолог з мого дитинства»: «Осінь 
скирдує тумани….//— Я не за себе журюсь://Ноги набрякли у мами, //
Очі підпухли чомусь.//В стрісі добута солома//Зовсім не хоче горіть.//
Дим із лежанки солоний//Хмарою став угорі.//Холоду я не боюся 
—//Не схолодить всеодно.//Тільки б зігрітись матусі//Під задубілим 
рядном».

Ще у передмові до другої книжки Борис Олійник сказав, що у 
Дмитра Іванова немає «прохідних» віршів. У повній мірі це стосується 
і поезій, написаних  в останні роки, зокрема, «Балада про нічних 
танцівників». Це цілком реальна історія — на Красній площі Чернігова 
щовихідних за будь:якої погоди збираються і танцюють літні люди. І 
ось у цій історії поет побачив те, що не бачить ніхто: «… Це брати мої 
тут і сестри — //Світ і сіль, і печаль села.//Ті, що власну покірність 
раптом//Розібравши колись навпіл, //Подалися з кріпацтва в … раб-
ство//Із близьких і далеких сіл».

Дмитро Іванов родом із села Тарасівка, що на Кіровоградщині. І він 
знає, що «село у терновому вінку» розпочалося ще задовго до його 
народження — із голодомору. Поему «Монолог з тридцять третього», 
всього на 153 рядки тексту, я читав ще у рукописі, але знову перечи-
тую, і щоразу моторошно стає від слів сільського хлопчини. 

Починається поема з марення — все довкола у ромашках. Але ж 
ні... Ті ромашки перетворюються на кола, а потім на... бублики, які 
«Котяться в двір через пліт». Взагалі все, що мариться йому, має оз-



53

наки їжі. Бачиться, як на полі, «На величезній пательні //Смажиться 
сонця жовток», «Що вже козельців чимало //Дуже смачних розцвіло». 
Та ще музика, яку він грав на «цимбалятах» сестричці Галинці. Змай-
стрував ці «цимбалята» тато. Тут марення переплітаються із жахливою 
реальністю: 

...Тато були в нас веселі,
Тата любили усі.
Якось вони в комнезамі,
В хаті облізлій, курній,
Прямо при людях сказали,
Що ті колгоспи дурні
Скоро загонять до ями
Всіх, хто живе у селі.

За це — страшна картина смерті батька. А ще страшніше попереду 
— мати залишилась із шістьома дітьми, а «згодом уївся в нас голод». 
«Грицька в нас украли», Миколу, Вітю і Володю поховали. Ось, зреш-
тою, померла Галинка і збожеволіла мати...

В хату внесли вони пилку, 
Воду поставили гріть,
Я заступив їм Галинку,
Став з усіх сил голосить:
«Мамо, не їжте Галинку!
З’їжте мене, як помру!..»

Поет не допускає людоїдства, проте ми знаємо, що воно у 
тридцять третьому було. Взагалі поет чимось дуже схожий на того 
сільського хлопчину, хоча й народився на 13 років пізніше. Адже чисто 
по:«івановські» звучать останні рядки поеми:

Може, діждусь таки неньки?
Бозінько, сил мені дай!
Мамо!
      Синичко рідненька!
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Я — ще живий!
                        Прилітай...

Звісно, об’ємна книга Дмитра Іванова «Село в терновому вінку», 
це не тільки трагедія. Є в ній і… ніжність. Вона, зокрема, іде від стар-
шого товариша, на жаль, уже покійного, Миколи Вінграновського, 
який якось сказав: «Балади Дмитра Іванова мене потрясли!..» Є у 
книзі чернігівця серед багатьох віршів, присвячених поетам і, мабуть, 
найкоротший вірш, який так і називається — «Вінграновський»: 

«Такої пізньої веснусі,
В моїм житті ще не було», — 
Сказав поет і посміхнувся — 
І все навколо розцвіло!

Слово «веснусі» є неологізмом, як, до речі, й інші слова Дмитра 
Іванова, і це ще раз підносить нову збірку поета до найвидатніших 
досягнень української поезії останніх років. 

Зрештою Дмитро Іванов пише не вірші, як сказав оглядач «Москов-
ского комсомольца» в Украине» Олександр Саква, він ставить свічки 
селянській Атлантиді на очах українського села, що зникає. 

2010
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Написав чернігівець 
«Брянські сосни»

Вперше у Брянську я побував напередодні Дня Перемоги у 
1976 році у складі учасників автомотопробігу молоді комбінату 
«Чернігівпромбуд» місцями бойової слави радянського народу. Мене, 
тоді 25:річного кореспондента багатотиражної газети «Будівельник», 
вразив насамперед меморіальний комплекс «Партизанська поляна».

Після подорожі я писав у газеті: «Брянськ – місто партизанської 
слави. Там, де у голубу Десну вливає свої води тиха Снежеть, почи-
наються знаме ниті Брянські ліси. Стрічка шосе повертає ліворуч. Ще 
здалеку серед струнких сосен, ялин та могутніх дубів на мальовни  чій 
галявині видно білосніжний пілон у формі знамена. Це – Партизанська 
поляна.

Горить вічне партизанське вогнище. Його полум’я осяює 
викарбувані на плитах імена загиблих. Кожен рядок – жива сторінка 
подвигу. Їх – 690.

Від пам’ятної стіни стежка веде у ліс. Це партизанська стежка. Біля 
неї відновлені партизанські землянки, у яких відтворена обстановка 
далеких героїчних днів. Цвіте на їхніх схилах білий ряст. Шумлять 
верхівки високих корабельних сосен. Слухаєш їх, мов пісню:

Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли на немцев партизаны.
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Пізніше я написав про свої враження вірш «Брянські сосни» і 
надіслав для перекладу брянському поету Володимиру Паригіну. 
Учасник Великої Вітчизняної війни, офіцер, він багато зробив для 
пропаганди на рідній Брянщині українських і білоруських поетів, 
зокрема, з Чернігова та Гомеля. Саме завдяки Володимиру Паригіну 
чернігівські літератори з того часу стали учасниками поетичних свят 
на Брянщині. А ще завжди привозили із Брянська чернігівські поети 
пляшчину «паригінки» – горілки, настояної за його рецептом... 

Знали його, як хорошого поета, автора збірки «Храм зеленокры-
лый», а також автора краєзнавчих книжок про письменників – «Брян-
щина литературная», «Из глубины веков», «Из противоречий соткан-
ный талант», «Реабилитирован посмертно». Вже посмертно, у 1998 
році, вийшла його книга «Пролетайте, гуси, над Россией».

Вірш «Брянские сосны» у перекладі Володимира Паригіна було 
надруковано 19 травня 1979 року в обласній газеті «Брянский ра-
бочий» у рубриці «У нас в гостях – поэты Украины и Белоруссии», 
де, окрім автора «Брянских сосен», були також представлені вірші 
Станіслава Реп’яха, Ніни Шклярової та Володимира Веремейчика.

 Ось цей вірш:

Дождей ли струи хлещут косо,
Лучей ли радостный прилив, –
Шумят вершины брянских сосен…
Остановись, послушай их.
В лесах и селах – обелиски
Над погребеньями стоят,
И как стихи, погибших списки:
За рядом ряд, за рядом ряд…
Застыл Мемориал гранитный,
Цветы у Вечного огня,
Над павшими на поле битвы
Деревья кронами звенят.
В их вечном гуле стоголосом
Мотивы памяти слышны.
А в окруженьи брянских сосен –
Поляна скорбной тишины. Володимир Паригін
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На початку вересня 1979 року я з Василем Струтинським та На-
талкою Матюх побував на Толстовському святі поезії на Брянщині, 
а після, чекаючи поїзда Москва – Чернігів, разом із Володимиром 
Паригіним відвідали Партизанську поляну. Там, у музеї:землянці, я 
й побачив свого вірша. Він був надрукований великими літерами на 
друкарській машинці і зберігався, як експонат.

А наступного року, 5 жовтня, якраз перед моїм весіллям, я відкрив 
«Комсомольскую правду» – найтиражнішу, до речі, на той час газету 
в Союзі, і побачив... свого вірша «Брянские сосны» у перекладі Во-
лодимира Паригіна.

У 1981 році мій вірш опублікували у буклеті «В краю партизанских 
легенд».

У 1984 році в московському видавництві «Современник», тиражем 
50 тисяч екземплярів, вийшов том «На земле Пересвета», де серед 
прозових і поетичних розповідей про Брянську старовину був і вірш 
«Брянские сосны».

7 жовтня 1984 року в «Брянском рабочем» надруковано і пісню 
з такою передмовою: «Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі нову 
пісню. У неї є цікава передісторія. Як відомо, у брянських і українських 
літераторів давні й тісні творчі зв’язки. Неодноразово бував на нашій 

землі й чер нігівський 
поет Во лодимир Са-
пон. Зна йомство з 
краєм партизанської 
слави відгукнулося 
віршами. Ті вір ші пе-
реклав на російську 
м о в у  б р я  н с ь к и й 
літератор Володимир 
Паригін, переклав і 
опублікував в «Комсо-
мольской правде». 
Там і познайомився 
з віршем «Брянские 

Меморіальний комплекс 

«Партизанська поляна».
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сосны» чернігівський композитор Федір Литвиненко. Ось так і наро-
дилася пісня». А ще 19 вересня того ж року вона була надрукована 
у чернігівській молодіжній газеті «Комсомольський гарт», де я тоді 
працював. Знову з’явився цей вірш у газеті «Брянский рабочий» за  
7 вересня 1991 року.

Варто також згадати і публікацію вірша у таких книжках, як «Про-
летайте, гуси, над Россией», куди увійшли вірші й переклади Во-
лодимира Паригіна, та «Седая Брянская старина» Якова Соколова, 
що вийшла у 2000 році. У 1995 році, до 50:річчя Перемоги, вірш 
«Брянские сосны» побачив світ у брянському журналі «Десна», який 
редагує поет Станіслав Сеньков, поруч із перекладами на російську 
мову віршів Миколи Бажана, Андрія Малишка, Максима Рильського, 
Борислава Степанюка, Платона Воронька, Сави Голованівського, Ми-
коли Нагнибіди, Кузьми Журби, Дмитра Куровського, Дмитра Іванова, 
Олександра Олійника та Петра Куценка.

А потім, десь у 2002 році, я, зайшовши у якійсь справі до обласної 
ради ветеранів, був приємно здивований...

– Оце недавно, у Брянську, мені подарували десятитомну «Книгу 
Памяти», – сказав мені Герой Радянського Союзу, голова обласної 
ради ветеранів Олександр Іванович Беспалов. – Там у кожному томі, 
на початку, на всю сторінку, червоною фарбою, твій вірш... Навіть 
більшим шрифтом, ніж вірш Роберта Рождественського...

Олександр Іванович подарував мені один із томів цього видання, 
яке настільки об’ємне, що займає ледь не всю полицю книжкової шафи 
в обласній раді ветеранів. У мене ж цей том продовжує бібліотечку 
одного вірша, який так полюбився на Брянщині.

А де ж вірш «Брянські сосни» українською мовою?  Він друкувався 
у «Деснянській правді» та «Літературній Україні». 

Наведу і його:

Ідуть довкруг дощі розкосі
Чи сонця радісний прибій –
Шумлять високі брянські сосни,
Збагни той шум і зрозумій.
Тут, де граніт меморіальний,
Де рясно так рясніє ряст,



59

Недремна пам’ять величально
Над нами сходить, як зоря.
Над всі могили й обеліски,
Які стоять на тій землі,
Як вірші – поіменно списки
Тих, хто в бою отут поліг.
Спинись, послухай – стоголосий,
На всі часи один мотив.
Шумлять високі брянські сосни –
Яка ж бо тиша в шумі тім.

До речі, із цього вірша зробив переклад російською мовою і 
чернігівський поет Микола Лелюк...

2009
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З того, що я «собі замріяв»

Автографи на книжках… Першим я такий напис одержав від поета 
і нашого земляка Абрама Кацнельсона на його книжці «Особливості 
віршованої мови», яка мала ще й підзаголовок «Бесіди з юни-
ми авторами». Тоді, на початку 1968 року, я був запрошений на 
республіканську нараду:семінар молодих літераторів:школярів, що 
традиційно проходив у Києві. І цей подарунок для нас, учасників нара-
ди, став у пригоді — у книжці аналізувалася поезія старшокласників. 

Вдруге я брав автографи у Олеся Гончара і Бориса Олійника, які 
разом з Олександром Сизоненком та Леонідом Горлачем виступали 
перед студентами Ніжинського педінституту, першокурсником якого 
я на той час вже був. До Олеся Гончара вишикувалася довга черга 
студентів та викладачів — він тоді був уже класиком, його вивчали у 
школі, його книжки широко продавалися. Отож і автограф на книзі  
«Людина і зброя» був загальний. А ось підпис Бориса Олійника, мало 
ще кому відомого, запам’ятався мені на все життя: чорним чорни-
лом він вивів на своїй книзі «Коло»: «Володимиру Сапону — щоб усе 
склалося так, як він собі замріяв. Щиро. Борис Олійник, м. Ніжин.  
18. ІІІ. 70 р.». Відтоді вже минуло  сорок років. Справді,  багато що 
збулося того, що я «собі замріяв».  Дякуючи і Борисові Олійнику… 

Однак після цієї зустрічі я більше ніколи не підходив    до 
письменників з проханням підписати мені книгу. Щоправда, інколи 
шкодую, що не взяв автографів на VI Всесоюзній нараді молодих 
письменників, котра проходила у Москві в 1975 році — у Михайла 
Дудіна (керівника мого семінару), Роберта Рождественського, Віля 
Ліпатова, Євгена Євтушенка,  Римми Козакової, Юлії Друніної, Сергія 
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Орлова, з якими ми тоді спілкувалися. Як не маю книг з написами 
київських письменників Юрія Збанацького, Василя Земляка, Олеся 
Бердника, Миколи Вінграновського, Євгена Гуцала, Володимира 
Дрозда, з котрими не раз зустрічався. 

Переконаний: справжній автограф має бути конкретним, це, 
зрештою, маленька присвята тій людині, для кого він пишеться. 
До прикладу, нагадаю історію, на яку натрапив у газеті «Деснянська 
правда» за жовтень 1954 року. Тоді у нашій області побували письмен-
ники Павло Тичина, Дмитро Білоус, Михайло Чабанівський, Олександр 
Підсуха  та Володимир П’янов. Виступаючи у колгоспі імені Жданова 
у рідному  селі Піски Бобровицького району, Павло Григорович по-
дарував свою книжку передовій доярці, підписавши так: 

Знатній людині
Нашої країни
Трухан Галині
Від Павла Тичини. 

Проте у моїй бібліотеці є чимало книжок з автографами друзів. 
Маю, скажімо,  всі поетичні книжки Дмитра Іванова. На першій збірці 
«Зерно і любов», яка побачила світ у 1977 році,  він коротко написав: 
«Володі Сапону — з любов’ю», а найостанніший «Село в терновому 
вінку», за яку одержав Шевченківську премію,  автограф моїй родині: 
«Діні, Володі і Ярославу Сапонам, які давно і надійно живуть у мені!». 

Своєрідні і  автогра-
фи Іванова на книжках 
«Стремено» та «Мами-
них слів чорно бривці».

Є в мене майже всі 
поетичні і публіцистичні 
к н и ж к и  С т а н і с л а в а 
Реп’я ха, а автографи на 
них часто повертають 
на згадки.  Як ось цей: 

Автограф у Абрама Кацнельсона.1976 р.
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Автографи 

Бориса Олійника, 

Дмитра Іванова, 

Станіслава Реп’яха, 

Петра Дідовича та

Петра Куценка 



63

Сапон в житті хай вознесеться, — 
Де гуготить святий вогонь,
Бо він доклав і рук, і серця
До цього збірничка мого.

Напис зроблено на збірці «Чиїсь голоси у мені…», яка вийшла у 
1992 році в Чернігові. Я справді доклав рук, коли разом із молодшим 
братом Станіслава Володимиром, на жаль, уже покійним,  перенесли 
весь тираж — десять тисяч примірників! — з друкарні у кабінет Спілки 
письменників. 

Загалом Станіслав Реп’ях — майстер писати автографи. На книжці 
«Синівське», яка вийшла в один рік з моєю збіркою «Зірка на пілотці», 
він зазначив: «Щоб поряд із зорями на пілотці горіли в душі зорі 
юності». А на книжці про життя і творчість Дмитра Куровського він 
мені побажав: «Володимиру Сапону, щоб любив життя до скону».  Не-
перевершеним майстром був і Микола Холодний. Скажімо, на книжці 
«Каменюк і Петрарка» він написав таке: «Винахіднику паровоза панові 
Сапону». Жоден із його автографів не повторювався. Характерні і по-
бажання Володимира Кезлі та Дмитра Куровського. 

Дуже теплі і щирі написи на книжках прози і поезії братів Михася 
і Миколи Ткачів.  Зокрема, в книзі «Древо» Микола Ткач зазначає:  
«Моєму кревному побратимові, адже моя бабуся Сапониха ро-
дом із Рудки. Тож плекаймо Древо Роду нашого».  «Братові моєму 
літературному, а скоріше рідному…» — озивається Василь Струтинсь-
кий, багато книжок якого я редагував та рецензував. 

Про наше спільне студентство завжди згадують письменники 
Анатолій Мойсієнко, Любов Пономаренко, Володимир Сенцовський, 
Анатолій Шкуліпа, Олексій Нестеренко, Олександр Петькун. Справді, 
адже «ми з тобою разом кашу їли і дівчат любили, хай же вздоровлі 
спогади нам будуть солодкі» — пише на одній із своїх книг Іван Прося-
ник. А Микола Луговик на своїй збірці «Графіті та фрески мого храму» 
написав: «Володі Сапону — на зорю Зорової Поезії». Ця збірка, до 
речі, перша книга зорової поезії в Україні. 

У післявоєнні десятиріччя, аж до перебудови, чернігівські пись-
менники видавали щороку чотири:шість книжок, переважно у Києві. 
У нашій же області не існувало жодного видавництва художньої 
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літератури. Можна уявити, яка черга була до київських видавництв.  
Нині ж книжку надрукують чи не в кожній районній друкарні. Ось 
тільки якість, найперше художня, трішечки не та. Та все ж тішусь, бо 
маю подаровані книжки з автографами земляків — книги не гірші, 
ніж ті, що виходять у столичних видавництвах: Петра Куценка і Пе-
тра Дідовича, Миколи Адаменка і Олексія Довгого,  Олексія Брика і 
Петра Зуба, Віталія Леуса і Гурама Петріашвілі, Ніни Ткаченко і Ми-
коли Турківського, Тетяни і Сергія Дзюб,  Миколи Лелюка і Михайла 
Кушніренка, Олександра Олійника і Якова Ковальця,  Олени Марченко, 
Ірини Кулаковської і Тетяни Крисанової,  Гузель Черниш і Валенти-
ни Михайленко,  Леоніда  Ісаченка, Володимира Пилипця, Миколи 
Будлянського, Івана Корбача, Володимира Коваля, Олександра За-
барного, Григорія Зінченка, Святослава Хрикіна і трьох Станіславів  — 
Шевченка, Маринчика і Сенькова… Може, когось не згадав… Тішусь 
і надихаюсь їхніми книжками. 

2010
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Розділ  другий

Благословенний Тичиною

Станіслава Реп’яха знають на Чернігівщині і як поета, перекладача, 
краєзнавця та журналіста, і як активного громадського діяча. Причому 
знають особисто, бо він виступав мало не в кожному селі і місті.  У його 
творчому доробку понад тридцять книжок. На вірші Станіслава Реп’яха 
написано багато пісень, серед яких найпопулярніші «Чураївна», «А 
вони летять», «Оленя», «Річенька мала». Він ось уже 35 рік очолює 
обласну письменницьку організацію. Заслужений працівник культури 
України та Чувашії, лауреат багатьох премій, нагороджений орденами 
«Знак Пошани» та «За заслуги» ІІІ ступеня.  

Зрештою, за словами його давнього приятеля, голови Національної 
спілки письменників України Володимира Яворівського, якби на 
Чернігівщині не було Станіслава Реп’яха, його треба було  б вигадати.

Про письменницько:журналістське життя, про вчорашні і 
сьогоденні проблеми розповідає Станіслав Реп’ях у інтерв’ю нашому 
кореспонденту.

— Станіславе Панасовичу, відомо, що ваші перші вірші опубліковані 
саме у «Деснянській правді». Не забулося?

— Таке не забувається, хоч це в уже далекому 1957 році. Я тоді 
саме приїхав до нашого райцентру Лосинівки, коли бачу — біжить 
через вулицю мій однокласник Коля Сидоренко (він тоді вчився на 
перукаря) і здалеку голосно гукає: «Твої вірші в «Деснянській правді!». 
Було там дві поезії, які й досі пам’ятаю.  Першу дали без змін, а ось 
у другій, там де йдеться про бузок, що стукає у моє вікно «рукою 
коханої», замінили на «руки агронома». Та то не біда. Доїхавши до 
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своєї Макіївки, а тоді грязюка була непролазна, я того ж вечора сів 
писати нові вірші — адже мене визнали!  А згодом одержав із редакції 
листа, де мені написали: «Ваші вірші надрукували, але надалі будьте 
більш вимогливі…»

— А через шість років ви прийшли працювати у «Деснянську правду».
— Я до того вже закінчив Вінницький педінститут і зміг спробувати 

журналістського хліба у «Комсомольці Чернігівщини» (там зі мною 
працювали майбутній письменник Володимир Дрозд, майбутній на-
родний художник України Володимир Ємець, журналісти Григорій 
Янушкевич та Олександр Скорина, фотокореспонденти Валерій 
Інютін та Григорій Бібік). Звісно, я тоді був молодим журналістом, 
і радів, що мене взяли до «Деснянської правди». Десь якась труба 
лежить, скажімо, на Лісковиці, мені кажуть — піди, дізнайся, на-
пиши…  Я не цурався цього. Але й намагався висвітлювати якісь 
гострі проблеми. Щось друкували, щось не друкували.  Наприклад, 
надійшов лист із села  Жуклі тодішнього Семенівського  району: 
там проходило засідання 
сільради, там же добряче 
і випили, і голова сільради 
повів увесь сільський актив 
до церкви; зламали замок, 
повикидали рушники і обра-
жали попа. Дали мені цього 
листа, і я спершу поїхав 
до райкому партії, де пер-
ший секретар мені прямо 
сказав: «Цього голову слід 
провчити».  Потім вирушив у 
село, де зустрівся з багать-
ма жите лями і переконав-
ся: це повне знущання над 
віруючими.  Повернувся до 
Чернігова, оперативно на-
писав критичний матеріал, 
але його так і не дали.  Двічі 
їздив у Короп до першого 
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секретаря райкому партії по інтерв’ю про райпарткабінет, який тоді 
найперше з’явився в області, двічі переписував, але редактор його 
«зарубав». Після цього, а це був 1970 рік, я пішов із редакції.

Жаль було розлучатися з друзями, зокрема, з фронтовиком Ми-
хайлом Дмитровичем Брезкуном, який очолював парторганізацію 
редакції і завідував відділом партійного життя.  Я ж працював у цьому 
відділі — і ти не повіриш — сам був безпартійний!  Навіть ходив на 
партзбори. До честі «деснянців» і те, що, мабуть, «Деснянська прав-
да»  була єдиною газетою, яка не надрукувала жодного критичного 
матеріалу про «Собор» Олеся Гончара, хоч працівників газети неодно-
разово примушували підключитися до розгрому цього актуального 
на той час роману.

—  Письменник і газета. Чи виправдане таке поєднання?
— Я цілком згоден із Ернестом Хемінгуеєм, який сказав, що кожен 

письменник  повинен попрацювати в газеті, але недовго,бо газета 
його засмокче. Але ж газета водночас  дисциплінує, в ній ти вчишся 
розкривати теми. Саме у молодіжній газеті Чернігова працювали 
наші класики Євген Гуцало та Володимир Дрозд. Я ж згадую, як тоді 
їхав із Семенівки до Жуклі.  Автобус відходив о п’ятій ранку, була ще 
рання осінь. Я дивився у вікно, як із лісу виходили лосі, як іде бабуся 

з кошиком грибів. Це ж 
здорово, це ж не тільки 
пізнання, а й лірика.

— Разом із працею у 
нашій газеті виходили і 
ваші книжки…

— Моя перша поети-
ч н а  з б і р к а  « Тв о ї м 
іменем» побачила світ у 
1965 році.  А ще до того у 
Києві заслухали молодих 
поетів, серед яких і Бо-
рис Нечерда, і Анатолій 
Бортняк, і, звісно, я. То 

З Олесем Гончарем та його онукою 

у Чернігові. Фото 70�х років
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був своєрідний екзамен. Ми познайомилися з Олесем Гончарем і 
Платоном Вороньком, а потім директор кабінету молодого автора 
Володимир П’янов організував мені персональну зустріч з Павлом 
Тичиною. Я мало не заплакав, почувши голос класика — його вимова 
точнісінько така, як у моїй рідній Макіївці. І то не дивно. Адже наше 
село всього за двадцять п’ять кілометрів від його Пісок.

Коли ж під час обговорення оголосили, що моїм опонентом буде 
Тичина, я розхвилювався. І не випадково.  Павло Григорович піддав 
критиці, як мені здалося, кращі мої поезії і похвалив та зацитував 
гірші. А насамкінець Тичина сказав: «Я для того більше зупинився 
на хибах, щоб мене не запідозрили в чернігівському патріотизмі. А 
взагалі у Станіслава Реп’яха є гарні вірші, і поет він надійний…»  Через 
місяць мене послали до Одеси, на республіканський семінар моло-
дих літераторів України, серед яких були і Василь Стус, і Володимир 
Яворівський.

— На початку грудня 1976 року на Чернігівщині була створена 
письменницька організація. І з того часу ви її очолюєте. Найдовше 
в усій Україні?

— Найбільше сумнівався щодо створення організації секретар 
обкому партії Олександр Дериколенко.  Він мені говорив: «Навіщо тобі 
ця організація,  матимеш тільки одні неприємності…» А потім на цю 
посаду прийшов Володимир Половець (нині професор Чернігівського 
педуніверситету) і мене підтримав. Та й куди вже не підтримати, якщо 
в Україні тільки дві області лишилось —  Сумська і Волинська, де не 
було письменницьких осередків. При підтримці місцевої влади ми 
тоді багато що зробили: і квартири кільком письменникам дали,  і 
меморіальні дошки відкривали, а якось я почув по радіо, що в Чер-
касах з’явився музей книги «Кобзар» і відразу подзвонив Миколі 
Таратину у село Вихвостів Городнянського району. Незабаром там 
відкрився музей книги Михайла Коцюбинського «Фата моргана». Та 
найбільшим нашим досягненням вважаємо літературне свято «Чуття 
єдиної родини».

— Давайте згадаємо це свято…
— «Чуття єдиної родини»  ми започаткували у грудні того ж року.  

А останнє, на жаль, відбулося у 1991 році. За цей час у нас побувало 
понад 500 письменників. Згадаю Ларису Васильєву і Петра Кошеля 
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з Москви, Марію Комісарову та Владислава Шошина з Ленінграда, 
Сакена Жунусова з Казахстану, Лєвона Міріджаняна з Вірменії, Ан-
дреаса Веяна і  Валдіса Руя з Латвії, Олексія Писіна і Ніла Гілевича 
з Білорусі, Юрія Айдаша, Порфира Афанасьєва і Юрія Семендера з 
Чувашії… Та хіба всіх згадаєш…

Нині мені дорікають  про шкідливість свята. Це, мовляв, про-
паганда ленінської дружби народів. Хоч колись, у радянські часи, 
мене звинувачували у націоналізмі. Був такий епізод. На одне зі свят 
приїхав спецкор «Литературной России». Ми вирушили в тичинині 
Піски, в дорозі співали  українських пісень. А коли приїхали у Піски, 
він підходить до мене і каже: «Ну ты и хитер. Сделал националисти-
ческий праздник, а называешь дружба народов…». На що я, недовго 
думаючи, відповів: «Видишь, я с тобой по:русски разговариваю, 
с гомельцами — по:белорусски, читаю и немного разговариваю 
по:польски, по:болгарски, по:чувашски, знаю свой украинский, а ты 
только свой русский…». Гість із Москви був уперше в Україні і виявився 
людиною порядною — всю нашу розмову він виклав у своїй статті. І 
досі зберігаю цю вирізку. 

Або такий випадок. Кілька років тому  у місті Трубчевську Брянської 
області, на святі «На землі Бояна», виступаючи на стадіоні, де 
зібралося майже чотири тисячі людей, я сказав: «Я исповедую идею 
единения, а не объединения. Мы всегда были и будем вместе, но не 
хочу, чтобы мной руководили из Москвы».  Це по:різному сприйняли. 
Але після наших виступів, під час обіду, відомий депутат Держдуми 
Росії, уродженець Трубчевська Василь Шандибін, почав різко гово-
рити про владу в Москві,  навіть сказав: «Я добьюсь  того, что столица 
России будет в Трубчевске». Відразу після цього заступник голови 
району надав мені слово і я, відповідаючи Шандибіну, мовив: «Справа 
в тому, що ми знов повернемося до Росії, якщо столиця буде у Труб-
чевську».  Всі дружно зааплодували.

Це, звичайно, жарти, але скажу одне: тоді, завдячуючи святу  «Чут-
тя єдиної родини»,  у часописах і газетах Росії, Білорусії, Вірменії, 
Башкирії, Чувашії друкувалися сотні віршів українських поетів, серед 
них, звісно, і чернігівських.

— Що поєднує Чернігівщину з Чувашією? 
— Справа в тому, що у місті Острі похований Михайло Сеспель, 
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класик чуваської поезії. У Чувашії, мабуть, немає такої людини, котра 
б не знала про нього, не знала його поезії. Це і єднає наші народи. 
Ось і недавно, в 111:у річницю від дня народження поета, урочисто 
покладено, разом із представниками чуваського земляцтва в Україні, 
квіти до його могили. Але ось наші сосничани добиваються того, щоб 
забрати з Москви і перепоховати у себе свого земляка Олександра 
Довженка. Цього хочуть і чуваші, зокрема, рідня поета. Ось тільки, 
при тобі, мені дзвонив голова Фонду імені Сеспеля, народний поет і 
мій добрий приятель Валерій Тургай. Я розумію і сосничан, і чувашів, 
але їхніх намірів не схвалюю.

— Станіславе Панасовичу, я згадую травень 1978 року. Ми, покійний 
уже Юлій Коцюбинський, Наталка Матюх, Олександр Олійник, Петро 
Куценко і, звісно, ви, відзначили 150 річницю Ганни Барвінок — дру-
жини Пантелеймона Куліша. Нагадайте про це читачам. Чи часто з 
вами траплялися такі історії… 

— Той вечір справді був незабутній. Майже три години у пере-
повненому залі сільського клубу чутно було, як муха пролетить. 
Розпочався вечір із доповіді співробітника Інституту літератури імені 
Тараса Шевченка Ростислава Міщука, потім читали вірші поети. Ми 
поклали  квіти до могили Ганни Барвінок, Пантелеймона Куліша і Ва-
силя Білозерського — брата ювілярки. Мабуть, уперше за повоєнні 
роки в Оленівці і Мотронівці зібралися люди, щоб вшанувати пам’ять 
своїх земляків. Але з якими почуттями ми виступали! Перед початком 
вечора до мене підійшов завідувач відділу пропаганди і агітації Борз-
нянського райкому партії Микола Сірий, і зі сльозами на очах про-
мовив: «Нас усіх пересаджають. Серед присутніх — чотири чоловіки 
з КДБ…» Але про вечір написала преса, передало радіо «Свобода». 
Не вкусили! 

Звісно, таких випадків було чимало, але не хотілося б про них 
згадувати. 

— Ви знаєте багатьох письменників. Хто серед них ваші найближчі друзі? 
— Найбільшого друга, на жаль, вже немає. Ним був Євген Гуцало. 

Познайомився я з ним у 1959 році, у Вінниці, в редакції «молодіжки». 
Ніби зараз бачу: сидить він за столом у клітчастій сорочці, у зелених 
штанях. Я знав, що він закінчив Ніжинський педінститут, це недалеко 
від моєї Макіївки, та й я вступав у цей педінститут. Розговорилися, я 
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кажу: «Де ти живеш?» «Ніде, сплю на стільцях у редакції». Тож я того 
ж дня його забрав до себе, на свою квартиру. Коли його вижили з 
вінницької молодіжної газети, поїхав до брата на Донбас і звідти писав 
мені: «Я багато в чому став Реп’яхом». Ми дружили понад 35 років. 
Аж до смерті Євгена.

Серед старших письменників товаришував і з відомим правоза-
хисником Миколою Руденком — і досі зберігаю його листа, датованого 
ще 1960 роком. Звісно, із земляками Юрієм Збанацьким та Юрієм 
Мушкетиком. Дружив із Василем Земляком, Григором Тютюнником, 
Григорієм Ковалем. Сьогодні приятелями є Леонід Горлач, Михайло 
Шевченко, Володимир Коломієць, Микола Ільницький — критик зі 
Львова, майже щодня передзвонюємося з Анатолієм Шевченком — 
також критиком із Києва.

— І, нарешті, останнє запитання: чим же живе сьогодні письмен-
ницька організація Чернігівщини? Минуло 34 роки, як ви її очолили, 
і, я підрахував, у нашій організації  34 члени. Звісно, це просто збіг 
обставин…

— Як і колись, активно співпрацюємо з владою. Я дуже вдячний 
облдержадміністрації за ті кошти, які вона направляє на видан-
ня наших книжок, що виходять у серії «Рідні джерела», на журнал 
«Літературний Чернігів». Звичайно, ми ведемо розмову і про квартири. 
Але, на жаль, не вирішується питання житла для письменниць Ганни 
Арсенич:Баран та Валентини Мастєрової. 

Помітно зросли лави наших прозаїків, мужніють голоси поетів. 
Більше стало і всеукраїнських лауреатів, а цьогоріч звання лауреата 

Національної премії імені Тараса Шевченка здобув наш поет Дмитро 
Іванов. Таких лауреатів в областях негусто. Живемо дружно. За ці 34 
роки у нашій Спілці не було якихось чвар і сварок. Немає і гуртівщини, 
що характерно для більшості письменницьких організацій. Одне сло-
во, я люблю всіх наших письменників, адже кожен із них — особистість. 

Грудень 2010
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Розділ  третій

«Середина снігу»

У Росії не тільки багато книг виходить,  є ще й безліч «товстих» 
літературно:художніх журналів. Крім, звісно, тих, які нам відомі з 
радянських часів — «Новый мир», «Наш современник», «Октябрь», 
«Знамя», «Иностранная литература»,  «Дружба народов», «Нева», 
«Юность», які й зараз є найчитабельнішими.

У вересні я відкрив несподівано для себе журнал «Дети Ра». Перші 
номери його вийшли у Саратові,  отож і назва зрозуміла: Ра — ко-
лишня назва Волги, на якій і стоїть це місто. Головний редактор його, 
як і кількох інших літературних видань — письменник і підприємець 
Євген Степанов.

Чим же зацікавив мене цей журнал? По:перше, тим, що у ньо-
му друкуються паліндроми, тобто вірші, які читаються однаково як 
ліворуч, так і праворуч. А один з номерів був повністю присвячений 
«раку літеральному». Скажімо, запам’ятав такі рядки, як «Дорого 
небо, да надобен огород», «Я вижу бабу — жив я»,  «Оголи» — манила 
малина милого», «Я немытая, а ты меня…».

Потім був номер моновіршів — читай однорядкової поезії. Серед 
сучасних російських поетів ми знаємо Володимира Вишневського, на-
самперед, як ведучого гумористичної програми, а потім уже як автора 
таких відомих «шедеврів»: «Я так давно в Колонном зале не лежал», «Лю-
бимая, да ты и собеседник!.. », «Сейчас у нас дешевле — заплатить…».

Добре знаємо і Андрія Вознесенського, чиї рядки «Сколько звезд! 
Как микробов в воздухе» теж мають служити прикладом справжніх 
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моновіршів.
Зрештою, моновірш, пише Юрій Бєліков із Пермі, «це монокль, 

вставлений в око кожного поета». Отож у журналі читаємо: «И луна 
выплывает — беременная нудистка», «Одной строкой о многом про-
молчать», «Жизнь удалась — возможности пропиты»,  «Не в тех я 
упомянут завещаньях», «Ты не знаешь ни буквы,  чтоб прочесть мое 
сердце», «Не каждый янки носит портянки», «И мы с ней чокнулись 
глазами, полными слез», «Три линии обесцвечены грустью», «Середи-
на снега». До речі, два останні належать Сергію Бірюкову. Колись, на 
початку 90:х,  ми з ним листувались, тоді він жив у Тамбові, викладав 
у місцевому педінституті, тепер же мешкає у німецькому місті Галле, 
працює в університеті, член редколегії журналу «Дети Ра», один із 
найгучніших поетів російського авангарду. 

Дізнався я і про «мандри» журналу у близьке та далеке зарубіжжя, 
побував він і в Україні — у Харкові, Києві та Дніпропетровську. Звідти 
і проза,  і поезія молодих авторів, зокрема, і українською мовою, 
чого не скажеш про жоден із російських журналів, у тому числі й про 
«Дружбу народов». Прочитав у «київському» номері і прозу чернігівки, 
яка зараз живе і працює журналісткою у столиці України.

Шкода, що немає такого журналу в Україні.

Вересень 2009
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Костомарова «Чернігівка» 

Миколу Костомарова (1817:1885) ми знаємо як знаменито-
го російського та українського історика. Трохи менше знаємо про 
його романтичне кохання до Аліни Крагельської — їхнє весілля мало 
відбутися ще у 1847 році, але вони обвінчалися у місцевій церкві села 
Дідівці біля Прилук лише у 1875 році. Причиною того стало таємне 
Кирило:Мефодіївське товариство — Костомарова, як і Тараса Шевченка,  
відправили до Петропавлівської фортеці у Петербурзі, а потім до Саратова. 

І, здається, нічогісінько не знаємо про Костомарова як про письменни-
ка. Зокрема, останню свою велику прозову річ він опублікував у 1881 році. 
Зветься вона «Черниговка. Быль второй половины XVIII века». Трохи нижче 
під заголовком автор дописав: «Содержание взято из дел Малороссийско-
го приказа, хранящегося в московском Архиве Министерства юстиции». 

У центрі повісті чернігівська козачка Ганна Кусівна. Напередодні 
виступу Чернігівського полку у похід з нею одружується козак Яків 
Молявко:Многопіженний. У Спаському соборі,  відбудованому 1676 
року після навали Батия і освяченого архієпископом Лазарем Бара-
новичем, багатолюдно, сюди прибувають і можновладці — полковник 
Василь Борковський і московський воєвода Чоглоков. Того ж дня полк 
вирушає з Чернігова, а вже увечері, коли Ганна пішла по воду, її вкрали 
двоє москалів. За вказівкою, звісно, воєводи Чоглокова, який побачив 
Ганну у соборі, під час вінчання… Далі чернігівку чекали найстрашніші 
випробування. Після відмови стати наложницею Чоглокова,  він таємно 
переправляє її до Москви, видає заміж за свого «холопа». 

«Стала вона тепер жінкою новому незнайомому чоловікові, жила з ним 
в окремій хаті, невеличкій, приробленій до великої хати, куди збиралася 
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двірська челядь на роботу. Їй загадувано робити всячину в дворі: колоти 
і носити дрова в хату, топити піч; узимку увечері загадували прясти вкупі 
з іншими дворовими бабами — вона слухалася. Часом дворові баби глу-
зували з неї за її українську мову, за те, що вона була засмучена. Вона не 
сердилася, не огризалась, а тільки мовчки плакала; а холопки глузували 
з її сліз та ридань. Її вбирали у московську одежу і казали, що тепер вона 
чепурніша, що так краще, ніж у хохляцькій одежі, бо тепер вона хоч до 
православної підхожа. Вона все терпіла мовчки». 

І тільки завдяки гетьману Дорошенку їй вдалося повернутися до 
Чернігова. 

«Чернігівка» свого часу була широко відомою українському читачеві. 
Особливо чернігівцям, адже тут подибуємо і опис Спаського собору, і 
підземель, що ведуть до Валу, зрештою,  звичаї наших земляків, яких 
автор показав «с особенностями речи своего времени». 

Повість переклав українською мовою теж чернігівець, творець 
«Словаря української мови» Борис Грінченко. Проте востаннє вона 
була видана масовим тиражем у 1929 році. Отож сучасникові, по 
суті, невідома. 

Щоправда, у 1996 році на сцені Чернігівського облдрамтеатру за 
повістю Костомарова була поставлена драма, яка теж називалася 
«Чернігівка». Тоді ж режисером:постановником, народним артистом 
України та СРСР Володимиром Грипичем поставлено й іншу «краєзнавчу» 
виставу — «Княжна Чорна» за повістю Дмитра Міщенка «Сіверяни». 

Звичайно, це не твори класики,  не рівня Шекспірові чи навіть на-
шому Карпенку:Карому, але вони, маючи заземлений характер, вихо-
вують у наших земляків і почуття патріотизму, і неприязні до всіх, хто 
приходив на Сіверянську землю з нещирими та ворожими намірами. 
І якраз Володимиру Грипичу, талановитому актору та непересічному 
режисерові, уродженцю сусідньої Полтавщини, треба в цьому віддати 
належне. 

А от книжки, і «Чернігівку» Миколи Костомарова, і «Сіверяни» Дми-
тра Міщенка, вважаю за потрібне видати у «Чернігівських оберегах», 
за державною програмою підтримки книжки в області, як водночас і 
літературне, і краєзнавче видання. 

Жовтень 2009
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«Сідайте борщувати!»

— Водночас варю і суп , і борщ, — говорила якось мені знайома.  
— Суп — то дуже просто, його з’їмо ще гарячим, а от борщ!  Тут ма-
ють бути не тільки добрі продукти,  а й мій настрій. Потрібно, щоб він 
добре упрів,  щоб, як кажуть,  у полумиску ложка стояла і не було 
видно за парою  дітей… 

Справді, борщ не лише українська страва, а й наш менталітет.  
У кожної господині свої секрети приготування.  А, окрім того,  
є ще борщ київський, полтавський, галицький, чернігівський, 
львівський,  є навіть московський і флотський…  Є борщ з ква-
солею, з карасями,  з  грибами,  з пампушками, з часником, з 
чорносливом.

Перша згадка про борщ в нашій історії  углибає десь у ХIV:XV  
століття, коли ще нам не завезли з Америки ні картоплі,  ні квасолі.  
Ось,  скажімо, рецепт борщу, опублікований 1785 року,  у «Опи-
сании Харьковского наместничества», де сказано, що борщ  
готується «на дуже кислому квасі, якого за кислотою навіть пити 
не можна». А ось рецепт 1860 року взятий із книги нашого земля-
ка, українського історика Миколи Маркевича:  «Капуста, буряки 
и мясо вкладываются в горшок,  их затолкут хорошим свиным 
салом и зальют буряковым квасом. Когда борщ вскипает, его солят 
и потом кладут сало с луком, а при подаче кладут сметану.  Если же 
пост, то вместо мяса, сала и сметаны кладется рыба и конопляное 
масло с поджаренным луком». 
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Українське «Сідайте борщувати!»   не перекладається на жодну 
мову світу, хоч цю страву постійно готують  у російських ресторанчиках 
у нью:йоркському Брайтоні, як колись  готували у паризьких бістро. 
Борщ любили і українець Микола Гоголь,  і росіянка Анна Павлова, 
яка була балериною і, незважаючи на свою тендітну поставу, завжди 
просила борщ з гускою… 

Під час зустрічі у «Деснянській правді», у кабінеті Володимира 

Сапона:  голова обласної письменницької організації Станіслав 

Реп’ях,  народний художник України Володимир Ємець,  

відповідальний секретар «Деснянки»  Григорій Янушкевич, 

лауреат Шевченківської премії, заступник голови Національної 

спілки письменників України Володимир Дрозд.  2002 рік.
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Наваристим борщем  українці відзначали всі родинні свята, 
закінчення польових робіт,  пригощали майстрів.  У Карпатах борщ 
— традиційна весільна страва, а у нас, на Чернігівщині — страва по-
минальна…  

Для чого я це пишу… А для того, що нещодавно,  на початку грудня,  
один за одним пішли із життя сербський письменник Мілорад Павич, 
автор всесвітньовідомого роману «Хозарський словник»,  і  російський 
актор Вячеслав Тихонов, чернігівці — диригент знаного в Україні та 
далеко за його межами академічного камерного хору Любомир Бод-
нарук і  «деснянець» Григорій Янушкевич.    У Григорія Федосовича 
найперша пам’ять також була пов’язана з… борщем. 

Йому було тільки п’ять з половиною років, коли золотого верес-
ня у Смолянку, що нині у Куликівському районі, вступили  радянські 
війська.  Але перед тим німці завзято чинили опір, а потім спалили 
село. Селяни,  здебільшого жінки і діти,  ховалися — хто в очеретах 
над річкою, хто в лісі…  

— Коли в село вступили наші, ми повернулися,  але хати вже не 
було. Серед згарища стояла лише одна піч, у якій був, що найбільше 
запам’яталося, ще гарячий горщик борщу, поставлений мамою 
уранці…

Не один раз  розповідав нам цю історію Григорій Федосович, не раз  
говорили йому — напиши, кращого матеріалу до дня визволення не 
придумати…  Він зголошувався,  але минали вересень за вереснем, 
але так  і не написав.   Як не написав  і його товариш  по юнацьких літах 
Володимир Дрозд — відомий український письменник, який теж знав 
цю правдиву історію. Дрозд також уже покійний. 

Мабуть,  щось більше  було у цій історії,  і нам, поколінню, що на-
родилося після війни, цього не збагнути…

Грудень 2009
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Продається «Максим»

Із найпопулярнішого журналу «Крокодил», який я читав ще стар-
шокласником у сільській бібліотеці майже сорок років тому, чогось 
найбільше запам’ятав фейлетон якогось публіциста з Італії про ге-
нерала, котрий привіз з війни додому… танк.

Згадав цей фейлетон і тепер, коли побачив перед Новим роком на 
Центральному ринку в Чернігові оголошення: «Продається кулемет 
«Максим». Не стримався, щоб не підійти до продавця армійського 
спорядження і дізнатися про ціну:

— Тринадцять тисяч гривень. Новісінький, ще у мастилі, — спокійно 
відповів чоловік.

За двадцять років ми перестали дивуватися з того, що в нас про-
дають не тільки автомати Калашникова і гранати, а навіть танки. Не 
виняток і винахід американця Хайрама Максима. Його «автоматична 
картечниця» вважалась еталоном скорострільної зброї часів Першої 
і Другої світових воєн. Лише півстоліття тому «Максим» пішов на за-
служений відпочинок — і нині його можна побачити хіба що у музеях 
та приватних колекціях нових українців. Такий кулемет, до речі, з зава-
реним стволом, подарував сумським студентам і головний міліціонер 
країни Юрій Луценко рік тому. 

У Чернігові живе Микола Ірха, який у роки своєї юності пройшов зі 
своїм бойовим «Максимом» у складі 77:ої стрілецької дивізії, одній із 
тих, яка визволяла наше місто, аж до Берліна. Навіть написав книгу 
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«Від Десни до Ельби», яку, до речі, я редагував, в якій розповів про 
бійців своєї кулеметної роти. Миколу Ірху часто можна бачити у Музеї 
бойової слави, де зачаровує погляди екскурсантів «Максим». А він 
поруч з кулеметом — жива легенда.

Однак мені стає соромно за героїв Великої Вітчизняної війни, 
коли продають зброю, з якою вони воювали. Надто ж отой кулемет 
«Максим», з яким так багато пов’язано в нашій історії. Надто ж у цей 
ювілейний рік нашої Перемоги. Краще вже читати старі фейлетони 
про генералів…

Січень 2010
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Шлюбні оголошення

Десь десять років тому зайшла до редакції колишня працівниця 
нашої газети, тепер уже пенсіонерка, і обурилася: 

— Прочитала в газеті шлюбні оголошення. Тільки послухайте, що 
пишуть. Дівка хоче вийти заміж і рекламує не свої  бровенята і оченя-
та, а все те, що під одягом — у сантиметрах.  Хіба це не безсоромно? 
Раніше такого не було. 

Так, не було, бо й самих шлюбних оголошень не друкували у нас 
до перебудови.  Хоч їм вже не одне століття.  Щоправда, вони були 
колись дещо не такі, як нині. Ось, наприклад, типове газетне оголо-
шення  японської дівчини початку ХХ століття: 

«Я, Нікіро Накамукі, красива дівчина. Моє волосся хмароподібне, 
обличчя може зрівнятися із чудовою квіткою, брови дугоподібні. Маю 
стан гнучкий і стрункий, як вербиця. У мене вдосталь грошей, щоб 
у коханні пройти з любим увесь життєвий шлях, вдень милуючись 
квітами, вночі — місяцем. Якщо знайдеться розумний, красивий і 
цікавий добродій, я охоче віддам йому серце. На останку літ  розділю 
з ним задоволення спочивати разом з ним у сімейному склепі».

Втім, зовсім іншого змісту публікувалися колись оголошення у 
російських газетах. Як, скажімо, оце — із одного  з номерів газети 
«Донская пчела»  за 1883 рік.  Його подав якийсь Яків Рибалко: 

«Жона моя Єфросинія Олександрівна втекла з молодим прапор-
щиком туди, «де її життя і її щастя». А оскільки мені і без неї добре, то 
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прошу: по:перше, ніколи до мене не повертатися, по:друге, хто знай-
де її — також не доставляти мені і, по:третє, подальше поповнення 
роду мого не визнаю, за винятком двох дітей: Олександра чотирьох 
років та Євгенії чотирьох місяців».

Тепер же у нас немає в газетах шлюбних оголошень, всі вони — в 
Інтернеті. Там не тільки розказують, а іноді й показують…  

Січень 2010
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Чобiт вистачало

Сьогодні, 23 лютого — День захисника Вітчизни. Колись же це був 
День Радянської Армії і Військово:Морського Флоту. Молодь цього 
вже не пам’ятає. Не пам’ятає і того, що справді  Радянська армія була  
наймогутнішою і найчисельнішою армією у світі, що навіть чобіт і онуч 
вистачало на всіх, чого не скажеш про пострадянські армії.

У моєму інституті не було військової кафедри, отож після закінчення 
довелося стати рядовим, щоправда, довелося  «тягнути» не два роки, 
а один. Служив я у групі радянських військ у Німецькій Демократичній 
Республіці, у полку, нагородженому вимпелом міністра оборони СРСР,  
отож — у найкращому в Радянській армії.  Щороку бував там і міністр 
оборони — маршал Андрій Гречко.  Тоді ж у нас він приймав присягу — 5 
грудня, у День сталінської Конституції.  Запам’яталося: височенний (біля 
нього, мов колобок, котився низькорослий головний політпрацівник 
армії Олексій Єпішев),  він обходив вишколених за тиждень, ніби за рік, 
новобранців, шукав земляків з Ростовської області, але так і не знайшов… 

Після звільнення в запас мені присвоїли офіцерське  звання лей-
тенант і призначили в «журналістську» частину — випускати на випа-
док бойових дій газету І:ої  гвардійської армії, яка дислокувалася в 
Чернігові.  Були у тій частині відомі в Чернігові журналісти — Борис 
Іващенко, Юлій Коцюбинський, Василь Щербонос, Іван Глянько,  Яків 
Ковалець… Нас часто збирали у вихідні в Будинку офіцерів, я особи-
сто знав (як відповідальний секретар), де у полку зв’язку стоїть  наш 
автомобіль з похідною друкарнею. 

Ми розгорнули ту друкарню через два тижні після аварії на ЧАЕС.  
Всі — у новеньких формах і, звичайно, у новеньких чоботях…  Уже 
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через тиждень випустили перший номер газети, випускали  листівки 
про вертольотників, які гасили полум’я у реакторі.  Деякі з  наших 
журналістів бували і в Чорнобилі — їх вже давно немає на світі… 

Який же був мій подив, коли через три місяці мене знову викли-
кали до військкомату  і наказали: «Треба послужити Батьківщині, 
рядовий…».  Знав, що беруть у Чорнобиль. Але ж я недавно служив і 
ніякий я не рядовий… Проте заперечувати щось військкоматівським 
офіцерам не міг… «Треба послужити…» — і цим все сказано.  Завтра 
зранку відправка…  З тим я пішов до редактора своєї газети.  Той 
подзвонив військовому комісарові області.  І того ж дня з’ясувалося, 
що у його «конторі»  вже десять років я перебуваю на двох обліках: 
офіцерському і  рядовому.  Кажуть, за це когось покарали,  бо таке 
неприпустиме було в тій армії. Щоправда, переді мною ніхто так і не 
вибачився. 

Вже давно живу біля обласного військкомату. Проходячи щоранку 
біля старого корпусу, в якому вже не армійський офіс, дуже часто з 
сумом згадую оту свою історію…

Лютий 2010
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Дівча у віночку

Нагоду сказати добре слово про видавництво дитячої літератури 
«Веселка» подав… Президент Ющенко. Його Указом воно, єдине в 
Україні, набуло статусу Національного.

Минулого року видавництво відсвяткувало своє 75:річчя, а відтак 
на книжках виростало не одне покоління українських дітей. За цей час 
«Веселка» видала понад 10 тисяч назв книжок загальним накладом 
понад 1,5 мільярда примірників. У сімдесяті роки книжки цього видав-
ництва ілюструвала народна художниця Марія Приймаченко, тридцять 
років  присвятив видавництву найпопулярніший і найдотепніший 
дитячий письменник Всеволод Нестайко.

Друкувалися і друкуються у «Веселці» і чернігівські письменники. 
Ще у шістдесяті роки минулого століття тут виходили книжки Кузь-
ми Журби та Дмитра Куровського. Особливо запам’ятовувалися 
дітям вірші останнього, як, скажімо, оцей, що надрукований у збірці 
«Срібний дощ»:

Шлях від поля закурів.
Йде до двору сто корів.
Не йдуть, а плинуть, мов ріка —
Сто повних відер молока.

У сімдесяті роки свої перші книжки видав чернігівський поет 
Станіслав Сеньков — «Малютка», «Солнечные острова», «Над рекой 
Коноплянкой», «По белой тропе». Тоді ж прийшла до дітей і книжка 
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«Грай, сопілонька моя» Дмитра Іванова — цьогорічного лауреата 
Шевченківської премії.

А як уявити без «Веселчиних» подарунків наших дитячих поетів Ва-
силя Струтинського, Петра Зуба і Володимира Сенцовського. Перша 
книжка Василя Струтинського «Голуба вулиця» вийшла з чудовими ма-
люнками нашого земляка, Василя Євдокименка, що жив у місті Острі, 
потім були «Як вітер застудився», «Чарівний скрипаль» та «Хочу я на 
трактор сісти». Петро Зуб видав у «Веселці» книжки «Зоряний баштан» 
та «Золотинка», а Володимир Сенцовський — «Хлоп’ята з Тополиної 
вулиці», «Дивень:ранок» та «Оленка не хоче спати». Видавався і вете-
ран війни, багаторічний кореспондент РАТАУ по нашій області Микола 
Романіка. Зокрема, його хвилюючу книжку «Наталочка і Буланчик» і 
зараз пам’ятають читачі, хоч їм вже за тридцять.

Всі ці книжки виходили з кольоровими ілюстраціями, вражали і їхні 
тиражі. Як правило, кожне з видань виходило накладом 108 або 125 
тисяч. А ось книжці Станіслава Сенькова «Малютка», яка побачила світ 
у 1974 році, неабияк пощастило — вона вийшла мільйонним тиражем. 
Це ж скільки її прочитало юних читачів! Сам автор нині живе у місті 
Брянську, видає там літературний журнал «Десна», але і в сучасній 
Росії зараз про такий наклад важко навіть подумати.

Тож хай і надалі образ «Веселки», з яким виходить кожне видання, 
а це дівчинка у барвистому віночку, що схилилася над книжкою, радує 
своїх читачів: і дітей, і дорослих!

Лютий 2010
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Запах домашнього хліба

До електрички, десь після Ніжина, зайшла сільська жінка, вже да-
леко не молодих літ, поставила біля себе плетений кошик, прикритий 
вишиваним рушничком. І вже за якусь мить запахло довкруг свіжим, 
якогось особливого запаху, хлібом.

— Мабуть, домашній. Самі пекли? — поцікавився хтось із сусідів.
— Авжеж сама. До дочки в город везу. Колись від мами навчилася 

пекти, — відповіла жінка, а згодом додала. — Правда, не так вдало, 
як у мами виходило. Мо’, того, що не випитала у неї всі секрети, а 
мо’ того, що багато років хліба удома не пекли — лавочний брали, 
пам’ятаєте, яким дешевим був. Маминого ж хліба ніколи не забуду. 
Знаєте, що ми з ним робили? Було то зразу після війни. Вийме мама 
у суботу з печі паляниці, а ми з сестрою якраз на гулі збираємося. Так 
ото візьмемо гарячу хлібину, загорнемо у чисту полотнину і наче пра-
скою, а вони тоді у дефіциті були, розгладжуємо кофтини та спідниці. 
Потім увесь вечір біля клубу свіжим ароматним хлібом пахнемо, наче 
духами французькими… 

Прикро, але навіть у селах все рідше зустрінеш тих, хто пам’ятає 
запах домашнього хліба.

Лютий 2010
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Промокашка

Промокашка — це не прізвисько карного злочинця, про що ми 
знаємо із сучасних фільмів, а спеціальний м’який папір для вису-
шування свіжонаписаного чорнилом. Вона, як правило, вкладалася 
у зошит на дванадцять аркушів, що коштував тоді, на початку 60:х 
років, 2 копійки. 

А ще була чорнильниця:«невиливайка» і, звісно, пера, які встав-
лялися у ручку — просту дерев’яну паличку, яку ми носили в школу 
разом із перами. 

Зараз, через півстоліття, я інколи думаю, скільки радянських 
школярів не ставали відмінниками з однієї причини — за краснопис. 
Бо як би ти не знав, як довести рівняння або вірш про партію Мак-
сима Рильського, все одно, на сторінці зошита поставиш «кляксу», 
тобто чорнильну пляму… І ніяка промокашка тобі не допоможе, навіть 
прес:пап’є — така собі напівкругла болванка з дерева, в яку знизу 
вставлялось кілька промокашок. Її приносив у клас, нам на заздрість, 
син бухгалтера колгоспу. 

Вже пізніше я прочитав захоплюючу повість Віктора Конецького, 
яка так і називалась «Кляксы на старых промокашках». Авторучкою 
дозволялось писати аж у сьомому класі… 

Інша справа — пера. Вони служили нам і як кидальна зброя: 
закріплювались у паперові «голуби» і втикалися у все, що попадало 
під руку у класі: парту, книжки, рами, у портрети вождів і класиків 
літератури. 
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Під кінець 60:х років з’явились кулькові ручки. Стержні спершу 
були металеві і їх треба було заряджати… Пригадую: ще в 1970 році 
у вестибюлі Ніжинського педінституту на перерві вишиковувалася        
довга черга, нам накачували з високої скляної труби в стержень порцію 
в’язкої рідини, сліди від якої були не гірше чорнильних. 

Може б і не запам’ятав це, якби не заправник стержнів — трохи 
лисуватий, з бакенбардами, низенький. Чомусь із багатьох дівчат 
він вибрав одну, — ту саму мою однокурсницю з Конотопа, до якої я 
теж був небайдужим. Щоправда, невдовзі покинув її, моє захоплення 
теж минуло…

Березень 2010
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«Білий лебідь»

У квітні 1987 року в 184:ий гвардійський авіаполк, що у Прилуках, 
прибули два літаки ТУ:160. А на кінець 1991 року їх уже було 19. З 
них сформували дві ескадрильї. Що ми тоді про них знали? Фак-
тично нічого, адже за Радянського Союзу такі свідчення були дуже 
таємними. 

Лише тепер ми довідалися, що ТУ:160 є найбільшим в історії 
військової авіації понадзвуковим літаком, що несе 12 крилатих ра-
кет, на ходу міняє геометрію крила. Кожна така машина вартує від 
300 до 400 мільйонів доларів. За своїми бойовими можливостями 
цей ракетоносій не поступається американським бомбардуваль-
никам В:1 і В:2. Всього їх виготовлено 35 штук. За сніжний колір 
і авіакрасу у нас їх називають «Білим лебедем», а ось у Америці 
— «Блек Джеком», тобто «Чорним Джеком» — ковбоєм, з яким не 
потрібно зв’язуватися. 

Ось чому прилуцькі військові льотчики найпізніше, на початку 
травня 1992 року, склали присягу на вірність України. Переконувати 
пілотів поїхали і ми — журналісти. Я із «Деснянської правди», Павло 
Повод із обласного радіо, Жанна Лозанюк із Чернігівського міського 
телебачення. Щоправда, переконувати вже було нікого — новий 
командир полку запевнив, що через кілька днів вони стануть під 
прапор України. А ще, завдяки нашому супроводжуючому — началь-
нику контррозвідки І:ї гвардійської армії, штаб якої на той час стояв у 
Чернігові, показав нам «Білий лебідь». Ми оглянули кабіну пілотів, для 
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нас навіть вийняли з літака одну крилату ракету. Очевидно, ми були 
першими із журналістів, які побачили таке. 

Та прикра доля чекала на важкі бомбардувальники. Через п’ять 
років Україна почала знищувати стратегічні ракетоносії на кошти, 
виділені США за програмою Нанна:Лугара. І лише вісім літаків, замість 
списання частини боргу за газ, злетіли в повітря і приземлилися на 
авіабазі у місті Енгельс Саратовської області. 

На цій базі зараз перебуває 15 «Білих лебедів», яких ще називають 
«російське авіаційне диво», «зброя нації», «меч із дванадцятьма ножа-
ми» (за числом ракет, які він здатен взяти на борт). Всім ракетоносіям 
присвоєні імена видатних льотчиків. Серед них і двоє наших земляків 
— «Александр Молодчий» і «Василий Сенько». Обоє — двічі Герої Ра-
дянського Союзу, перший жив у Чернігові, другий — родом із міста 
Семенівка. 

Саме «Александр Молодчий» і «Василий Сенько» у вересні 2008 
року здійснили переліт з авіабази у Енгельсі на аеродром Лібертадор 
у Венесуелі. Політ, від місця проміжного приземлення у Оленегорську 
Мурманської області, до країни на американському континенті, ста-
новив 13 годин. На літаках не було ядерної зброї, але були навчальні 
ракети. Це перший в історії Росії політ в іншу країну. 

Україні, звісно, не під силу утримувати такі дорогі бомбардувальни-
ки, та вона й не ядерна держава. А ось в історії Прилук «Білий лебідь» 
залишиться. 

Травень 2010
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Мауглі на Кордівці

Почалося все із парку:музею Олексія Толстого, відомого пись-
менника і драматурга позаминулого століття, у російському місті 
Брянську — північного сусіда Чернігова. Там ще піввіку тому створили 
унікальну колекцію дерев’яних скульптур. Директор парку:музею, 
поет Валентин Динабурський, до речі, наш земляк — уродженець 
села Савинці теперішнього Срібнянського району, придумав для них 
оригінальні сюжети. Спершу з’явилася «Деснянка» — образ річки 
Десни, на якій стоїть і Брянськ. Потім — брянська Мадонна. Свого 
часу про дерев’яне диво Брянська знав увесь Союз, тут ще й зараз 
бувають іноземні делегації зі всього світу.  

Не знаю чи був у Брянську Борис Стеценко, актор Чернігівського 
обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка, але він по-
чав прикрашати такими ж скульптурами парк культури і відпочинку в 
Чернігові. Постала там і чернігівська Мадонна.

На жаль, талановитий скульптор і актор давно вже відійшов у 
засвіти, і нікого в Чернігові не знайшлося, щоб якось зрівнятися сла-
вою із сусіднім Брянськом. Натомість замість дерев’яних скульптур 
у нашому парку на тихих доріжках «поселилися» бетонні.

Веселять душу найменших чернігівців зображення Міккі Мауса, 
Гени і Чебурашки, Нептуна і Русалки, Баби-Яги, Бременських Музикантів, 
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композиції з книг Редьярда Кіплінга «Мауглі» та Роберта Луіса Стівенсона 
«Острів скарбів», інших героїв, що полюбилися малятам.

Запам’яталося все це і їхнім батькам, адже вони теж були у такому 
віці, коли захоплювалися казками. Бо цим скульптурам уже 22 роки! 

Проглядаючи «Деснянську правду» за 1988 рік, я знайшов свою 
кореспонденцію про авторів цих скульптур, в якій, зокрема, писав:

«Виконують їх  б ійці  студентського будівельного за-
гону «Скульптор:88» архітектурного факультету Київського 
інженерно:будівельного інституту. В загоні 17 четвертокурсників, 
командиром у них Петро Лавринович, а комісаром — Віктор Бачинсь-
кий. Вони і знайомлять зі своєю роботою.

Ось скульптурна композиція «Білосніжка і сім гномів», яка розташу-
валася серед атракціонів. Над нею сумлінно попрацювали Ігор Цапен-
ко та Сергій Арєхов. Біля фонтанів ними ж створені веселі персонажі 
зі знаменитих Гоголівських «Вечорів на хуторі біля Диканьки». 

З багатьох країн, часів і книг «зібралися» персонажі біля дитячої 
залізниці. Прямо на очах «оживають» із фантазії та умілих рук молодих 
скульпторів невиразні форми напівзастиг лого бетону, щоб дарувати 
потім радість і дітям, і дорослим».

Випадково «погортав» Інтернет: можливо, там є якісь дані про 
колишніх студентів:скульпторів. Так, є! Ось, наприклад, Сергій Арєхов 
нині очолює знану у Києві студію дизайну «Нове століття», відомий 
своїм проектуванням будинків і коттеджей у класичному та постмо-
дерновому стилях. Є, звісно, і про інших...

До речі, того літа в Чернігові працював і будзагін «Дизайн:88» 
цього ж вузу, який оформив один із дитячих майданчиків у Новоза-
водському районі. Інший загін працював у місті Семенівка. Справді, 
хорошу пам’ять залишили хлопці з інженерно:будівельного інституту.

Червень 2010
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Пам’ятник цукру

Знову нас  сусіди випередили…  Нещодавно дізнався, що у Сумах, 
на засіданні містобудівної ради, затверджено пам’ятник… цукру, який 
планують встановити в обласному центрі.  Проект -переможець — це 
модель сходинок  у формі кубиків рафінованого цукру, що по спіралі 
ведуть на вершину постаменту. 

«Спіраль символізує поштовх  до постійного розвитку та вселяє 
надію на відродження цукрової промисловості в Сумах», — кажуть 
автори проекту.  Пам’ятник планують встановити на Покровсь-
кому майдані, а навколо нього створити Алею видатних сумчан.  
Відкрити його мають уже на початку вересня, коли Суми відзначать 
День міста. 

Такий пам’ятник міг би стояти і в Чернігові. Адже  першу  цукроварню 
в Ук раїні зведено саме у нашому краї — у 1807 році, у містечку Бобро-
виця, у господарстві князя Кочубея.  Хоча фундатором цукроваріння 
на Чернігівщині є сімейство Кушельових -Безбородьків, яке, до речі, 
збудувало Ніжинську гімназію (нині державний університет),  впоряд-
кувало Домницький монастир на сучасній Менщині.  Саме Кушельов-
Безбородько спорудив тут в 1825 році Макошинську цукроварню, а 
потім  відкрив цукроварні у Стольному та Вертіївці,  згодом до нього 
перейшов уже згадуваний завод у Бобровиці. 

Нині багато пишуть про Качанівку, але не всім відомо,  що ще у 
1847 році «помещику, статскому советнику и кавалеру Григорию 
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Ивановичу Тарновскому»  належав один із найбільших заводів — у 
Парафіївці, а доходи від продажу цукру йшли на розбудову Качанівки 
та різні меценатські заходи. 

Загалом  у 1860 -1861 роках на 65 діючих чернігівських цукроварнях 
виготовляли понад 316 тисяч пудів цукру. Наша губернія, таким чином, 
посідала в Російській імперії   друге місце після Київської по кількості 
заводів і третє місце по виробництву цукру.

У 1857 році дав першу продукцію Корюківський рафінадний завод, 
один із найпотужніших у Росії. Наприкінці ХІХ століття з нього щороку 
вивозилося продукції на 8 мільйонів  карбованців, що за тих часів 
становило астрономічну суму. 

Та й згодом «цукрові королі» Терещенки, яким на початку минулого 
століття  належало 11 цукрових заводів, а вклади у закордонних банках 
становили 13,5 мільйона карбованців, мали за свою столицю місто 
Глухів, який тоді належав до Чернігівської губернії.

Ще у нашому столітті солодку продукцію давали і вже  відомий нам 
Парафіївський, і Носівський, і Бобровицький, і Новобиківський, і Лино-
вицький заводи. Отже, пам’ятник цукру «вселяє надію на відродження 
цукрової  промисловості»  і у нас на Чернігівщині. Ось тільки міська 
рада у Чернігові цього не хоче бачити.  Її більше цікавить пам’ятник 
Семарглу, який ще кілька місяців тому збиралася поставити у центрі 
міста одна чернігівська організація, і  про котрий, ніби більше нема 
про що писати, так гучно говорили у чернігівських засобах масової 
інформації.  А тим часом наш земляк,  відомий  скульптор, член 
Національної спілки художників України, автор пам’ятників чорнобиль-
цям, Івану Мазепі,  Тарасу Шевченку біля педагогічного університету, 
а також  пам’ятника на честь Любецького  з’їзду у Любечі,  Геннадій 
Єршов уже майже десять років живе у  Польщі — там він завантажений 
роботою, там його шанують. 

У більшому виграші міська рада у Ніжині — пам’ятник знаменито-
му ніжинському огіркові там встановили кілька років тому. Єдиний в 
Україні, ні, єдиний у світі  пам’ятник!

Червень 2010



96

Винахід лукавого угорця

Виявляється, і кубик Рубика, ця заморока, що стала найпопулярнішою 
на планеті іграшкою, вже має свій ювілей. У травні їй виповнилося трид-
цять років. Саме три десятиліття тому вона публічно з’явилася на вечірці 
у Голівуді в руках американської кінозірки і світської дами угорського 
походження За За Габор. Може б і не звернув на це уваги, почувши 
повідомлення по телевізору, та дружина сказала: напиши, це ж цікаво... 

Зазирнув до Інтернету, і довідався, що угорський скульптор і 
архітектор Ерно Рубик сконструював кубик ще у 1975 році, за до-
помогою якого він намагався пояснити своїм студентам основи 
математичної теорії груп. Роком пізніше він одержав угорський патент 
на винахід. І лише у 1980 році, коли ліцензію на його виробництво 
купила англійська компанія Ideal Toy Corporation і дала йому ім’я 
«Кубик Рубика», прийшов нарешті успіх. На сьогодні у світі продано 
350 мільйонів кубиків.  Це тільки тих, які виготовлено офіційно, а ще 
більше — підробок. У багатьох ресторанах на Заході кубик входив до 
обов’язкової сервіровки стола, поряд із сільничкою і перечницею. 

До нашої країни кубик прийшов у 1981 році й відразу став попу-
лярним — у рейтингу подарунків він набагато перевищував дефіцитну 
книжку і пляшку тоді найліпшої горілки «Посольская». А скільки людей 
пішли у запій, бо не змогли справитися із винаходом лукавого угорця? 

Я вперше побачив кубик Рубика у комсомольського секретаря 
одного з найбільших підприємств Чернігова. 
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— Знаєш, — по:змовницьки сказав він, коли ми удвох залишилися 
в його кабінеті, — уже з тиждень не випускаю його з рук — як тільки за-
лишусь один, дістаю зі столу. Та й жінка вже на мене скоса поглядає… 
Це ж треба таке придумати… 

Невипадково відомий радянський журнал «Юный техник» у 1982 
році надрукував статтю з ілюстраціями про методи складання кубика. 
Трохи пізніше аналогічна стаття з’явилася у не менш авторитетних 
журналах «Наука и жизнь» і «Квант». Але, так званого, «алгоритму Бога» 
для складання кубика до цього часу не знайдено. На різноманітних 
змаганнях, навіть чемпіонатах світу зі складання кубика, які і зараз 
проводяться, від учасників змагання вимагають виконати завдання не 
більше як за хвилину. А переможцем останніх років став голландець 
Ерік Аккерсаджик — його результат — 7,08 секунди. 

Що ж стосується винахідника кубика, то Ерно Рубик став першим 
мільйонером у Східній Європі, живе разом із дружиною та чотирма 
дітьми у передмісті Будапешта, є засновником «Міжнародного фонду 
Рубика»,  мета якого — підтримка молодих винахідників. 

А купив я кубик Рубика у лютому 1985 року в Москві, у Центрально-
му «Дитячому світі», що поряд із площею Луб’янка, тобто поруч із КДБ 
СРСР  і пам’ятником Дзержинському… Був будень, але за покупкою 
вистояв найдовшу чергу в магазині… 

Червень 2010
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«Поїхали, хлопці, у Вольницю!» 

Хіба гадалося колись,  що листи Василя Нікітіна, жартівливі 
вірші:експромти і фотографії, зроблені під час зустрічей, так рано 
стануть пам’яттю про нього.  А тих зустрічей, а знайомі ми були ще із 
студентських років, було чимало.   Поміж них і зустріч, про яку нагадує 
фотографія, якій уже двадцять років. 

Редакційне завдання у Коропі ми з фотокореспондентом Миколою 
Тищенком виконали, звичайно, не без сприяння редактора «Нових 
горизонтів» Василя Нікітіна (а писали ми тоді до Великодня — вперше 
за кілька десятиліть  — про священика, нині архімандрита Миколу 
Путрю).  А оскільки мали ще час — весняний день довгий, то Василь 
Миколайович, розуміючи наші бажання знайти ще щось цікаве для 
газети  у його рідному Коропському районі,  запропонував:  «Поїхали, 
хлопці, у Вольницю!»

Вольниця то передовсім болотиста місцевість за Коропом, а ще — 
Вольницьке торфопідприємство з невеличким хутором. Тут, на цьому 
хуторі, Василь Миколайович  познайомив нас із напрочуд цікавою 
людиною — Григорієм Тихоновичем Рашком, екскаваторником цього 
ж торфопідприємства, винахідником і раціоналізатором.  Вдома цей 
чоловік змайстрував  міні:вантажівку, яка вже служить півтора десятка 
років, показав нам трактор, зроблений власними руками, аеросани, 
що мчать по снігу із швидкістю 80 кілометрів на годину…  Одне слово, 
і швець, і жнець.  Невдовзі наша фоторозповідь про Григорія Тихо-
новича вийшла у нашій «Деснянській правді»,  опублікована була і в 
«Сільських вістях». 
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Звісно, того дня, знайомлячись із сільським майстром та його не-
звичайною саморобною технікою, не відмовилися ми і від   скромного 
підобідку у гостинній оселі Григорія Тихоновича та його привітної 
дружини Ганни Сергіївни.

Ось там, у хаті Рашків, на прохання Василя  Нікітіна, людини, як 
завжди, веселої й дотепної, і була виставлена господарем на стіл 
символічна скляна посудина, аби нагадати гостям:журналістам із 
Чернігова  відомі жартівливі рядки:  «На столі самогону сулія, значить, 
знову в селі я»,  які часто любив згадувати Нікітін. 

Саме цей момент, на згадку про зустріч, і зафіксував Микола Ти-
щенко (з права наліво): Василь Нікітін, автор цих рядків, подружжя 
Рашків та наш редакційний водій Микола Молибога, який задля такого 
«історичного» знімка налив у чарку березового соку. 

То було 5 квітня 1990 року.  Чи міг хтось тоді повірити,   що через 
півтора року Василя Нікітіна не стане. Не стане великого життєлюба, 
талановитого журналіста і поета…

Свого першого вірша Василь Нікітін написав ще у шкільні роки. 
Згодом любов до поезії, рідного слова привела сільського хлопця 
із Коропщини  на філологічний факультет Ніжинського педінституту. 
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Потім були роки буденної журналістської праці — у рідних коропських 
«Нових горизонтах». Він подолав усі сходинки зростання районного 
газетяра від кореспондента до  редактора. 

Скільки б творчих зусиль не відбирала газета, Василь не  залишав 
поезію. На столі у його редакторському кабінеті завжди лежали нові 
поетичні книжки, зокрема, земляків, аркушики із рівно і чітко списа-
ними власними рядками.

Важко провести якусь межу між Нікітіним:гумористом і 
Нікітіним:ліриком. Навіть у віршах, здавалося б, найсерйознішої те-
матики  пробиваються нотки іронії, дотепу:  

Пече мені Чорнобиль уночі, 
Душманська куля в друговім плечі.
Соборний біль Олеся Гончара
І оплески фальшиві і ура.
І заєць, що злякавшись НТР,
Наївсь нітратів, хвостика задер.
Куди ж від люду куцому тікать? 

В іншому  вірші, розповідаючи про бабусю, котра ділиться із 
журналістом про своє нелегке життя, автор між іншим, подає такі її 
слова про Сталіна: 

Напишіть. 
Тільки ж не помиліться:
Йосифа, а не Йосипа,
Брат переплутав — 
                                  забрали вдосвіта.

Загалом же  полиновий сміх Василя Нікітіна, то своєрідний погляд 
на нашу гірку недавню та й теперішню дійсність, в якій всі ми жили, 
яка ще довго нагадуватиме про себе. 

Прикро про це згадувати, але він пішов із цього світу, коли йому 
було лише 44 роки. 

Червень 2010
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Про Перемогу і поезію

У серії «Рідні джерела», виданням якої  на доручення обласної 
державної адміністрації опікується управління у справах преси та 
інформації, побачила світ книжка «Слов’янське перехрестя». Це збірка 
поетичних творів трьох сусідніх областей — Чернігівської, Брянської 
та Гомельської, присвячена 65:річчю Великої Перемоги.

Отож ювілей Перемоги — ще одна спроба побачитись,  тобто 
зустрітися у книзі під однією обкладинкою. Тут, як і має бути, є вірші, 
назви яких вже говорять самі за себе: «Пісня ветерана», «Болю спов-
нена пам’ять», «Вчителю:фронтовику», «Білі сукні 1945:го», «Листи 
з патронів», в яких наші поети віддають шану вікопомному подвигу 
солдатів:переможців, вклоняються їхній пам’яті, пишуть про нездо-
ланну стійкість і велич людського духу. Проте є й поезії, про публікацію 
яких ще років двадцять тому не могло бути і мови. Наприклад, вірш 
Миколи Клочка, що презентує Чернігівщину:

До іконності фото доведені
На простінках покинутих хат.
Ні нащадкам прямим не передані,
Ні до схову місцевих громад.
Все пілотки, кашкети з кокардами,
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Молодецьки закручений вус.
Із медалями щосьQтаки вартими
Їх забув войовничий Союз.
Селюками Дніпро був загачений —
Офіцерам давали зірки.
Нагороди, тілами оплачені, —
Гріх великий і дуже тяжкий.

У збірці є й вірші, в яких не зустрінеш і згадки про війну. Особливо 
у добірці брянців — сучасну поезію сусідньої російської області пред-
ставлено молодими авторами. Ось, скажімо, рядки 23:річної Марії 
Скуратовської:

Я дама английская в шляпе из фетра,
Я девочкаQвремя и девочкаQретро.
Манто на плечах и из лайки перчатки,
И цок каблучков по неровной брусчатке.
Вокруг никого, но мерещатся пажи,
Балы и салоны, дворцы, экипажи…
С собою повсюду беру компаньонку —
Пушистую белую, с бантом, болонку.
Привычно мне спать на пуховой перине,
Укутавшись, нежиться всласть в пелерине.
И в дыме, похожем на клочья тумана,
Скрываться от пошлости самообмана.

Хтось, напевно, скаже: яке відношення має ця поезія до ювілею 
Перемоги. Але вдумаймося… Не було б Перемоги, не було б і наших 
віршів, зрештою, ми б не знали і про самих поетів, можливо б, вони 
й не народилися.

А кращим віршем про нашу Перемогу, серед вміщених у збірці, 
вважаю… «Слово о полку Ігоревім», перекладений білоруською мовою 
талановитою поетесою з Гомеля Ніною Шкляровою. Цій поемі вже по-
над 800 років. Але якраз ця поема є тим «слов’янським перехрестям», 
яка  об’єднує і всі наші перемоги, і всю нашу поезію.

Червень 2010
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«Гріє душу» День села

«І хлібом, і цвітом, і прадідом:дідом гріє душу село, моє рідне 
село…» Слова цієї пісні, дуже популярної на початку 80:х років, вже 
забулися, а молодь і взагалі її не знає.  А вона, ця пісня, дуже влучно   
характеризує Дні села — свята, що так непомітно увійшли в традиції 
наших сіл, замінивши багато в чому сільські храми. 

Уже не вперше проходять Дні села і в моїй Рудці Чернігівського 
району, не раз на святі довелося і мені бувати, але пишу тільки зараз, 
бо це свято справді схвилювало. 

Ще задовго до його початку сходились мешканці до будинку 
культури. Мабуть, так, як сходилися ще майже п’ятдесят літ тому, 
коли відкрився новозбудований будинок культури.  Тоді, пам’ятаю, на 
першу виставу драмгуртка не те, що нас, підлітків, не пустили — до 
переповненої зали не могли потрапити і дорослі жителі.  Нині ж «во-
гнище» культури оживає кілька разів на рік, зокрема, і на День села. 

Звісно, будинок культури постарів, і не тільки за віком, а й через 
безгрошів’я місцевої влади: дах у дірках, полинялі стіни. Колишній  
сільський голова, сімдесятирічний Олександр Крищенко каже, що 
перекрив його шифером ще сорок років тому: 

— За рахунок самооподаткування… А знаєте, скільки платили із 
двору — аж два карбованці!  У такий же спосіб і школу ремонтували 
— батьки  не здавали грошей на фарбу… 

Та це проблеми ніяк не місцеві — так «живуть» села по всій Україні. 
До речі, головою сільради багато років працювала і дружина Олек-

сандра Петровича — Віра Олегівна Крищенко. 
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Рудка — село давнє.  Вперше воно згадується у 1523 році в описі 
кордонів великого князівства Московського із Литовською державою 
як «село Межирудие, городское, домов десять». Наступні згадки 
датуються 1625 роком, коли село було у привілеї польського короля 
Сігізмунда, і, нарешті, в універсалі гетьмана Юрія Хмельницького під 
1660 роком. 

Саме із цього і почала своє слово сільський голова Валентина 
Мельниченко, після неї рудківців вітали завідуючий відділком ТОВ 
«Чернігівська індустріальна молочна компанія» Петро Солодовник, 
вчителька місцевої школи і поетеса, авторка знаменитої пісні «Ко-
зачка», а ще й депутат Чернігівської районної ради Надія Галковська. 

Та прийшли мешканці села не лише для того, щоб послухати висту-
пи. Їх вітали народними піснями гурт тутешніх жінок, які ось вже три 
десятиліття співають разом. У їхньому репертуарі, як кажуть зараз, 
старосвітські пісні, які вже полюбилися не тільки у рідному селі, а й 
в області, загалом в Україні. Скажімо, їхніми піснями захоплювався 
народний артист Росії Олексій  Петренко, який приїжджав у Рудку на 
Різдво понад десять років тому. А нинішнього літа цей автентичний 
колектив, єдиний з Чернігівщини, виступав у Києві, на міжнародному 
фестивалі «Країна Мрій», який започаткував Олег Скрипка.  

Піснями вони вітали і найстаріших, і наймолодших рудківців, і тих, 
хто цього року пішов на пенсію, і ювілярів, і ветеранів війни… І всім 
давали пам’ятні подарунки…  Одержав несподівано від Валентини 
Леонідівни Мельниченко і я — дві чашки. Виявляється,  що у сільраді 
не забули, як ми з дружиною, тоді вже мешканці міста, тут розпису-
валися — тридцять років тому!  А ще бажали здоров’я, натхнення і 
меценатам, за гроші яких купили ці подарунки, і тим жінкам, які спекли 
до цього свята коровай, і працівникам пошти та магазинів, і госпо-
даркам будинку культури, і священику місцевої церкви. 

Найочікуванішою частиною свята, вже надворі, були спортивні 
змагання, лотерея та… юшка, яку зварили місцеві рибалки. 

Всі того недільного дня йшли додому, несучи якщо не подарунки, 
то щире слово, сказане привселюдно, перед всією громадою. Для 
села це те, що «гріє душу», надто у наш непевний, кризовий час, коли 
село бореться за виживання і ніяк не вийде переможцем. 

Серпень 2010
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«Прощання слов’янки»

Командир нашого полку не любив мелодії «Прощання слов’ ян-
ки», а тому духовий оркестр ніколи не грав її, особливо на проводах 
«дембєлєй», для яких на початку 70:х вона залишалася своєрідним 
маршем. Як, зрештою, маршем не одного покоління солдатів, котрих 
проводжали на війну матері, дружини, наречені й чекали на повер-
нення.

 Написаний російським ком позитором і диригентом Василем 
Агапкіним під впливом Балканської війни, марш уперше був ви-
конаний на стройовому огляді кавалерійського полку в Тамбові в 
1912 році, де служив автор. А вже через три роки, завдяки платівці, 
випущеній Київською грамофонною фабрикою «Екстрафон», марш 
набирає популярності в Росії — під звуки музики йшли полки на 
фронти Першої світової війни. Потім його починають виконувати 
духові оркестри Болгарії, Німеччини, Австрії, Франції, Югославії, 
Швеції. 

Після 1917 року мелодія «Прощання слов’янки»  популярна та-
кож, щоправда, більше в таборі білих. Зокрема, маршем у військах 
Колчака, а в роки Великої Вітчизняної — маршем Армії Крайової 
(польських партизанів антирадянського спрямування). Це не подо-
балося Сталіну, але офіційної заборони на виконання мелодії не було. 
Відомо, що марш виконувався на Параді Перемоги 24 червня 1945 
року, є він і на платівці «Марші і кавалерійська музика у виконанні мо-
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сковських оркестрів» 1954 року.  А в 1957 році цю мелодію повністю 
«реабілітував» фільм «Летять журавлі» режисера Михайла Калатозова. 

Там є така вражаюча сцена: проводи добровольців. У дворі 
школи багатолюддя. Переживає Вероніка — десь тут і її Борис… 
І раптом оркестр ударив марш «Прощання слов’янки»…  

Пізніше під звуки маршу з вокзалів багатьох міст відходили 
поїзди, пароплави. 

Отож нехтування нашим командиром у 1974 році патріотичного 
маршу можна пояснити якимось неприємним фактом, що був у житті 
цього офіцера, мабуть, іще з часів війни — при мені ще служили в 
армії фронтовики. Того ж року командира замінив новий «полкач». 
Запам’ятав його призначення за одним випадком. Великий плац, на 
якому завмерла більш ніж тисяча солдатів і офіцерів мотострілецького 
полку — одного з кращих у Радянській армії. Новий командир 
розповідає свою біографію. 

Вчився… Служив… Одружений… Донька 17 років… Приїхала зі 
мною…

І раптом після цих слів шеренги солдатів радісно загули й потім 
сумно зітхнули. Це не можна уявити, це потрібно було бачити. Коман-
дир теж на мить спинився, а потім усе зрозумів…

Адже ми служили в «радянській» Німеччині, маленькому містечку 
Фюстенберзі, місцеве населення налічувало близько п’яти тисяч 
чоловік. Приблизно така ж кількість була й військовослужбовців: окрім 
двох полків, там стояло ще близько двадцяти різних батальйонів і 
майстерень, а також був штаб 2:ої танкової армії. Відтак у жодне 
звільнення до містечка ми не ходили. Проте в неділю нас водили в 
єдиний музей — музей колишнього гітлерівського концтабору Ра-
венсбрюк.  До речі, жіночого концтабору. Але ходити на такі екскурсії 
після першого разу на «фабрику смерті» ніхто не хотів, і офіцери на-
бирали групу зі всього полку. 

Наш новий командир полку, як згодом виявилося, був офіцером 
по:військовому демократичним, щойно закінчив Академію геншта-
бу. Часто бував у батальйонах, особливо вподобав нас, танкістів — 
привілейований підрозділ мотострілецької частини. Часто заходив 
до нас навіть у «курилку» (хоча сам не курив), проводив своєрідні 
політбесіди, зокрема, розказував про таке, що ми ніколи не чули. 



107

Що, скажімо, під час війни з НАТО наша танкова армія через добу 
буде вже у Парижі…

Проте служити під його командуванням довелося кілька місяців — 
наближався наш «дембєль». Рано:вранці ми, звільнені в запас солдати 
з України, попрощалися назавжди з полком і під звуки «Прощання 
слов’янки», яку для нас виконав духовий оркестр, завантажились в 
«Урали» й поїхали на військовий аеродром, де нас уже чекав цивільний 
літак ТУ:104. За дві години ми були в Одесі, бо Київ літак не приймав 
через густий туман. То було листопадового дня.  З Одеси вирушили до 
Києва, і наш поїзд також проводжала мелодія «Прощання слов’янки». 

Понад 20 років тому лауреат Нобелівської премії, поет Йосип 
Бродський переконував у США Мстислава Ростроповича піти до 
Єльцина і сказати, що він, Бродський, російським гімном бачить лише 
«Прощання слов’янки». Єльцин не послухав і попросив поета:байкаря 
переписати текст «есесерівського» — старого гімну. На жаль…

Вересень 2010
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«Хата без штанів»

У нашій сільській бібліотеці не було Словника Бориса Грінченка, і я 
познайомився з ним лише на першому курсі Ніжинського педінституту. 
Пам’ятаю:  весь вечір просидів з ним, аж до закриття кабінету мови.  
Для мене це було відкриттям… Адже у Грінченка саме та мова, якою 
розмовляли в моєму селі, яку зустрічаєш у ранніх віршах Павла Ти-
чини — я тоді ними захоплювався, а не якась штучна у виданих після 
війни українських словниках. Моїм заповітним бажанням відтоді стало 
придбати цей Словник (звісно, не видання 1907:1909 років, а його 
передрук фотомеханічним способом, який побачив світ у видавництві 
Академії Наук УРСР у 1958 році тридцятитисячним тиражем). 

Доля посміхнулася мені — за три роки я вже мав чотиритомник. 
Перший із томів купив у букіністичному магазині в Чернігові, потім 
натрапив на ще один том у Ніжині. Четвертий том дістав у Києві, 
а перший том привіз аж із Криму, на моє замовлення, на зимових 
канікулах 1971 року, мій товариш Анатолій Мойсієнко, який поїхав 
туди після інституту викладати літературу.  До речі, він тепер — доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української 
мови, а ще талановитий поет. 

Чим же цікавий «Словарь української мови» — така його повна 
назва?  Найперше тим, що в ньому немає слів іншомовного по-
ходження, а відтак і відомих у Радянському  Союзі таких термінів, як 
«соціалізм», «пролетаріат», «революція», «буржуазія»… Натомість є 
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слово «подзвін», і ми знаємо, що саме із Словника Грінченка взято 
його, як переклад, до назви роману «По кому подзвін» популярного 
у ті роки письменника Ернеста Хемінгуея.

А які синоніми? Скажімо, до слова «метелиця» — «віхола», «завірюха», 
«заметіль»,  «куревійниця», «сніжниця», «хуга», «хурделиця», «хуртови-
на»…  Зрештою, я нарахував аж сорок емоційно:експресивних назв 
до цього слова. Наче з голосу сусідки, що  лаялася на все наше село, 
чую «побажання» іншій сусідці: «щоб тебе на дрюччі винесли», «щоб 
ти зозулі не почула», «щоб тебе в німі дошки положили», «щоб тебе 
очеретинкою зміряли»,  «бодай твій слід запав»… 

Люблю виписувати зі Словника…  Людина незграбна і вайлувата — 
це «клевцур», «лемеха», «мацапура», «товпига», «хамула»,  «хом’як»…  
Людина, що не займається тяжкою роботою — «легкобит», людина 
з шістьма пальцями — «шостак»,  людина непомірного зросту — 
«бреус».  До речі, й Легкобит, і Шостак, і Бреус — поширені у нашому  
Сіверському регіоні прізвища. А ось  місто Прилуки пояснюється дуже 
просто — «то ліс, то поле». 

Люблю просто  читати і насолоджуватися щедрою українською мо-
вою. Хіба не цікаво дізнатися, що «барвінок рвати» — ходити часто на 
побачення з дівчиною, «смалити халяви» —  женихатися, «під корито 
підвернути старшу» — вийти заміж раніше старшої сестри, «облизати 
макогона» — зазнати невдачі, «лежать на земле от удара кулаком»,  
як зазначає Борис Грінченко, — «слухати джмелів». А винесена в за-
головок «хата без штанів» — це, всього:навсього, хата без сіней… 

Сьогодні у нас є багато «новоспечених» словників, як, наприклад, 
двотомний «Словник синонімів», навіть «Скарбослов», у котрому, 
ніби у дзеркалі, відбито Словник Грінченка, виданий, до речі, нашим 
земляком Миколою Лященком, але вони не замінюють чотиритомни-
ка, виданого понад сто років тому. Бо він справді є пам’яткою живої 
народної мови. 

Жовтень 2010
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Вано і Валіко

Що ми знали про грузинів у пору свого дитинства? Найперше те, 
що вони продають на базарах втридорога мандарини та лимони, бо 
у наших державних магазинах їх удень з вогнем було не знайти. А ще 
те,  що вони ласі до українських дівчат. 

Про останнє я згадав, коли восени 1979 року ми прилетіли до 
Тбілісі. Відразу дві наші туристки познайомилися на вулиці із дво-
ма грузинами. Як казали дівчата, дуже гарні хлопці, але ж все-таки 
грузини. Тим більше, запрошують їх на вечір, на футбол. Отож милі 
прилучаночки попросили, щоб ми із приятелем теж пішли на стадіон. 
Ситуація не вельми приємна — що подумають грузинські парубки?

Проте потрапити на футбол була мрія мого товариша, адже цей 
матч дивився і весь Радянський Союз, і вся Європа. Тбіліське «Дина-
мо», яке торік виграло чемпіонат СРСР, зустрічалося зі знаменитою 
англійською командою «Ліверпуль» у одній шістнадцятій на Кубок 
чемпіонів. Зрозуміло, що на такий футбол квитків ми не могли дістати 
— вони були розпродані за кілька днів до гри. Але допомогли грузи-
ни, з якими ми щойно познайомились. Звали їх Вано і Валіко. Вони 
швидко, але, мабуть, за великі гроші, купили квитки ще й для мене і 
мого товариша. 

Не буду розповідати як проходив матч, скажу одне — він завершив-
ся з рахунком 3:0 на користь динамівців. Це була гордість для кожної 
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радянської людини, а особливо ж для грузинів. Такого радісного 
настрою, який охопив стадіон, я ще не бачив: грузини танцювали, 
співали… 

Ми ж, ушістьох, аби відзначити вікопомну гру тбіліських динамівців, 
вирішили поїхати на нашу туристичну базу, взявши у магазині море 
коньяку, звичайно ж, грузинського — у кожного в руках було щонай-
менше по дві пляшки, куплені за гроші грузинів. До нашого застілля 
приєдналася і вся чернігівська група — вони дивилися по телевізору 
гру, теж вітали динамівців, а заодно і всіх грузинів у нашій компанії, 
тобто Вано і Валіко. 

Хоч ми і не говорили про філософські речі, а просто веселилися, 
співаючи грузинських, українських і російських пісень всю ніч (навіть 
дівчата, через яких відбулося наше знайомство із грузинами, вже 
пішли спати), я відтоді полюбив цей народ за щедрість і щирість, за 
красу і, найголовніше, за гідність. Пізніше я не раз розповідав цю 
історію моєму товаришеві — грузинському поетові і кіноактору Гураму 
Петріашвілі, і ми удвох сходилися на думці, що грузини — то не тільки 
продавці цитрусових, як і українці — не лише ті, які торгують насінням 
соняшника… Є щось вище — від наших поетів Шота Руставелі і Тараса 
Шевченка, від наших співачок Раїси Кириченко і Нані Брегвадзе до 
простих хлопців Вано і Валіко, Миколи і Петра, які не просто люблять 
— шанують свій народ. 

На світанку ми прощалися з Вано і Валіко. Їм — на роботу, нам 
— поїздка на Крестовий Перевал, а потім до Абхазії, де ми до кінця 
жовтня ще купалися в Чорному морі…

Листопад 2010



112

Краватки, капелюхи і шорти                                                     

Наприкінці 50:х років майже щоліта в наше село приїжджав мате-
рин брат і мій дядько Олексій. Жив у нас. Підполковник Радянської 
Армії, він обіймав посаду військового коменданта німецького 
міста Ієна, славного своїм чотирьохсотлітнім університетом та 
«карлцейсівською» оптикою. Ті кілька днів він зустрічався з рідними 
і друзями довоєнного дитинства. А в останній день говорив батьку: 
«А тепер, Миколо, поїхали до ресторану. Тільки не забудь вдягнути 
краватку та візьми капелюха…» 

Батько для цього купив краватку, а на капелюх, можливо, не ви-
стачило грошей, бо ми в ті роки будувалися, чи, можливо, просто 
селянська душа не потребувала його — цього я вже ніколи не знатиму. 
Та й навіщо той капелюх, коли надворі літо? Отож він абияк чіпляв 
краватку й вони їхали до Чернігова, в єдиний на той час ресторан 
«Десна». Трохи пізніше я довідався, що до ресторану тоді пускали 
чоловіків тільки у краватках. 

Свою першу краватку я придбав будучи студентом. Тоді, на початку 
70:х років, на краватки була справжня мода — великі, кольорові, їх, 
здається, шили в будь:якому ательє, носили навіть улітку на сорочках 
і майже нічого не знали про мистецтво підбирати їх до свого одягу… 

Згодом у мене було біля десяти різнокольорових краваток. До 
того ж я прочитав книгу Оноре де Бальзака «Мистецтво носіння 
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краватки», і хоч вона була написана у 1827 році, я вже дещо знав і  
про краватку «по:байронівськи», і про краватку «Вальтер Скотт», і 
про «трагічну» краватку чорного кольору, що була ознакою траур-
ного одягу. Я також навчився зав’язувати їх, і до мене поспішали 
всі сусіди по гуртожитку. 

Тим часом однокурсник Петро Лавріненко привіз мені з міста 
Хуста, що на Закарпатті, де жила його старша сестра, капелюха. 
Такого класичного капелюха, здається, ні в кого в Ніжині ще не було: 
фетровий (зі знаменитої фабрики фетрових головних уборів, де, як 
розказував Петро, сам Микита Хрущов собі капелюхи замовляв), 
чорний, з іще чорнішою шовковою тасьмою, з ледь піднятими широ-
кими крисами позаду та опущеними попереду, з трьома фабричними 
«прим’ятинами» на тулії: ліворуч та праворуч і на його «дні» — це для 
того, щоб трьома пальцями піднімати капелюха, якщо попереду йде 
зваблива пані, або зсувати його на очі, коли ця пані не спромоглася на 

Троє в капелюхах: поети Володимир Сапон, Петро Пулінець 

і Станіслав Реп’ях. Листопад 1976 року. 



114

тебе поглянути. Одне слово, це був напрочуд елегантний, ні, більше 
— екстравагантний капелюх. 

Потім, повернувшись із армії, я побачив, що мого капелюха інколи 
одягає батько — то на весілля, то на похорон. Отож я купив собі 
сірого…  Але вже закінчувалися сімдесяті й капелюхи, які, до речі, но-
сило все Політбюро нашої тодішньої великої країни, пішли в небуття. 
Та і краваток я тридцять років майже не носив. Востаннє одягнув її у 
2003 році, коли в театрі імені Тараса Шевченка мені вручали премію 
імені Михайла Коцюбинського. Витягнув із кишені перед врученням, 
бо побачив, що у краватках були і київський письменник Валерій 
Шевчук, і народний художник України Володимир Ємець. 

А ось шорти я вперше купив цього спекотного літа, за 70 гривень, 
коли, здається, вся Україна вдяглася в ці підрізані штаненята, за по-
яву в яких у 50:ті роки минулого століття  на курортах Криму чоловіків 
навіть штрафували, їх не пускали в магазини, у перукарні. І все через 
те, що місцевих жителів ображали оголені чоловічі ноги. Звісно, це 
не ноги школярок:піонерок, котрі в шортах (які офіційно дозволялося 
носити цій наймасовішій дитячій організації) гордо крокували в ті роки 
біля кримських курортів. 

Купив, щоб бігати щоранку на річку, і аж ніяк не їздити вихідними 
в село, а тим більше — ходити на роботу. 

Загалом, згадуючи минуле літо, я мимоволі піймав себе на думці: 
ніяких обмежень носити шорти, на відміну від інших країн, у нас 
немає й не може бути. Навіть до ресторану в них пускають. А якщо 
і придбав їх, то носиш цілий рік —  бачив, як наприкінці листопада 
йшов чернігівськими вулицями молодий хлопець у темно:синіх із 
квіточками шортах… 

Грудень 2010
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Освячували іномарку 

Двадцять років тому, коли захиталися трухляві стовпи атеїзму, май-
же все населення колишнього Радянського Союзу стало… віруючим, 
навіть комуністи.  Мене, кореспондента обласної газети,  у наказному 
порядку, додавши до решти моїх обов’язків, зобов’язали писати про 
релігію. Щось друкували, щось — ні. Але блокнот повнився фактами, 
які, гадаю, і тепер цікаво читати. 

Ось, скажімо, діалог біля церковного кіоску, де люди здебільшого 
купують свічки та іконки. 

Підходить середніх літ жінка, видно все життя прожила у Чернігові 
і до церкви прийшла чи не вперше. 

— Мені б іконку цілителя… Забула, як звати, але вона, казали мені, 
зцілює… 

— Святого цілителя Пантелеймона? — здогадується кіоскерка і 
подає іконку. 

— Ой, який молоденький.  І ця іконка справді зцілює? 
— Зцілює, дамочко, не іконка. Скільки б не дивилися на неї. Це 

вам не фотокартка Кашпіровського. Зцілюють молитви, віра в Бога.  
Молитися треба перш за  все. Отоді й Господь Бог та Святий Панте-
леймон допоможуть. І душі, і тілу…

А цю розмову я записав дещо пізніше, уже у 1995 році, біля однієї 
із церков у Чернігові, де недільного дня освячували іномарку. 
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В іномарці відчинені всі дверцята, відкриті капот і багажник. По-
важний, у чорному костюмі господар. Стоїть біля сидіння водія, уважно 
слухаючи молитву священика. 

Люди, переважно немолодого віку, збиралися звіддалік купками, 
мова зав’язувалася сама собою. 

— Красива машина…  І шофер красивий… Видно, десь на півночі 
працював, щоб на таку машину заробити… 

— То колись  по гроші на північ їздили, а тепер їх у нас заробити 
можна. 

— Можна, да не всім… Ми ж з вами таких не заробимо… 
—  Із якого це часу мода пішла машини освячувати… 
— Та хіба тільки машини. Он і школи, і магазини освячують. Стільки 

років без Бога жили, а тепер згадали… 
— Згадали та й перегнули. Вже й Чорнобильську АЕС, кажуть, 

освятили. Вже після того, що на ній сталося. Скільки біди наробила 
там аварія… 

— Аварія, кажете?  Ото і святять машину для того, щоб в аварію не 
попасти… І щоб не вкрав ніхто машини, такої дорогої… 

— Мо’, і мені свій «Запорожець»  освятити… Ні, нехай вже стоїть 
собі…  Без запчастин…  А танки наші, як з німцями воювали, ніхто не 
освячував. Мо’, якби отак освятили, то менше б хлопців наших заги-
нуло. Та що казати, до Берліна і так, слава Богові, дійшли…

Нині навіть у великі свята, за винятком Великодня, у церквах 
не густо люду. Дурман атеїзму ще довго триматиметься за наших 
співвітчизників. 

Січень 2011
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«Серед зими дістати лижі…» 

Лижі… Не уявляю без них зим свого дитинства.  Як не уявляє, ли-
бонь, ніхто з моїх сільських ровесників. Тоді, на початку 60-х років, лижі 
були найпершим атрибутом нашої хлоп’ячої радості. Хоч, звісно, тоді 
купити лижі було дорогувато, але все ж діти так затято випрошували 
їх у своїх батьків-колгоспників, що ті не відмовляли. Хоч, зрештою, їх 
можна було взяти і в школі. Але свої кращі… 

Пам’ятаю свої  найперші лижі, куплені батьком у Чернігові. Із 
червоного дерева, а не якісь, як зараз, пластикові чи дюралюмінієві, 
з синьою округлою етикеткою на носках — наскільки пригадую, на 
них намальовані ялини і напис «Мукачево». А лижні  палиці були зі 
справжнісінького бамбука. 

Певно, не було такого дня, щоб я не об’їздив після уроків околиці 
села, а у вихідні зникав із дому на цілісінький день. Щозими прово-
дилися і шкільні лижні кроси на 10 кілометрів, обов’язково у неділю, 
на які збиралося півсела. І наш учитель фізкультури Мусій Власович 
зацвітав якоюсь осяйною посмішкою, адже на його головний урок 
прийшли і дядьки, залишивши сільське кафе, завертали від магазину 
і молодиці. 

Тоді якраз  у більшості вже прижилися телевізори, і навіть сільські 
баби дивилися репортажі з австралійського Інсбрука, де проходила 
зимова олімпіада. Щоправда, там відзначились не радянські лижники, 
а ковзанярка Лідія Скобликова, але все ж було цікаво подивитися на 
живих олімпійців, тобто на нас, дітлахів. 



118

Відбулися лижні кроси і в Ніжинському  педінституті, куди я вступив 
після школи.  Але участь в одному з них поставила крапку в моєму 
сходженні до кар’єри лижника. Хлопці  з українського відділення 
філологічного факультету домовились не йти на ці змагання, а я, не 
знаючи про домовленість, прийшов і навіть виграв перше місце серед 
хлопців. Це викликало сміх у хлопців і дівчат усього факультету, бо в 
тому лижному кросі брали участь лише студенти із сонячного Узбе-
кистану, які до Ніжина снігу взагалі ніколи не бачили…

Прикро, однак, спостерігати, що нині лижі у молоді не в повазі. 
Навіть у вихідні дні на березі Десни можна побачити хіба що одних 
пенсіонерів, які не забули своєї молодості, коли, мовлячи словами 
Івана Драча, «на лижах вирвусь я за полустанок», коли «палиці за-
стогнуть бамбукові, як одірвуся і пірну з гори». 

Я ж згадую рядки Бориса Нечерди, нашого чудового поета, 
написані у пору мого  дитинства:

Серед зими дістати лижі, 
Морок позбутись взагалі
І натщесерце слухать в лісі 
Високу мову солов’їв. 

Солов’ї, звісно, співали тільки на початку літа, а у цю холодну 
пору вони від нас відлітають — зимують десь у Північній Африці  чи у 
Південному Ірані. Але поезія такого рівня пробачає недогляди поета!

Січень 2011 
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Де ж ти, цивілізаціє?

Знайшов у своєму щоденнику запис за листопад 1998 року. Читаю. 
«Письменник Віталій Коваль, котрий щоліта живе в отчій Петрівці на 

Прилуччині, у своїй виданій цьогоріч публіцистичній книзі «Реквієм по 
моїй душі», що до речі, побачила світ у Чернігові коштом обласної га-
зети «Гарт», навів досить цікавий репертуар кінофільмів, що упродовж 
лише одного тижня демонструвалися у кінотеатрах і на телеекранах. 

Ось він: «Моя мама — перевертень», «Жага помсти», «Бабник», 
«Постріл у труні», «Опівнічний жах», «Раптове кохання», «Гола мішень», 
«Чорна кішка», «Дика орхідея», «Територія кохання», «Мистецтво 
кохання», «Сексуальне почуття», «Рабиня сексу», «Посвячення у 
чоловіки», «Диявол і блудниця». 

Подібні і назви книжок, якими суціль вкриті книжкові розкладки у 
наших містах. Продавці навперебій рекламують свій товар кожному, 
хто біля них зупиняється. Варто лише кинути погляд на обкладинку 
такої «читухи», як нерідко продавець переконує: «Цього автора весь 
цивілізований світ знає…»

Вперше чую про такого письменника і від того почуваю себе до-
сить незручно: яким же я став нецивілізованим. Чи, може, даремно 
вважав класиками американської літератури Хемінгуея, Фолкнера і 
Колдуелла, чи французької Моруа та Наталі Саррот, чи німецьких…  
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Невже за останні десятиліття цивілізація так далеко пішла від нас, що 
стали непотрібні нам ці та десятки інших імен,  що є авторами справді 
вартісних романів і повістей, що вся література звелася на дешеві 
одноденки…  Їх масово друкують російською мовою і в Москві, і в 
Петербурзі, і в містах нашої країни. На них знаходяться і гроші, і папір… 

Та якби лише про книги та кінофільми мова… А то й деякі 
наші державці й нардепи клянуться все зробити для того, щоб 
скоріше увійшли ми в цивілізований світ. Адже таки ми, виходить, 
нецивілізовані».

Подумав: вже понад десять років пройшло, це десята частина 
століття. Але проблеми все ті ж… Де ж ти, цивілізаціє? 

Лютий 2011
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«Жарогрудні снігурі»

Дивна річ оці снігурі. Якщо інші пташки (солов’ї, стрижі, дрозди, 
жайворонки) відлітають на зиму на південь, то вони на зиму повер-
таються в наші місця. 

Ці довірливі й неквапливі птахи гніздяться у хвойних лісах. Часом 
їх називають червоногрудими — за червоне черевце із чорним капе-
люшком, яке гармонує із снігом: здається, хтось розсипав на білому 
полотні жменю горобини, яку вони так люблять клювати. 

А ось поет Олександр Олесь назвав цих кругленьких пташок 
«жарогрудні». Не знаєте цього вірша? Тоді послухайте: 

Заспівали, задзвеніли, 
Мов заграли кобзарі… 
Де взялась весела зграя,
Жарогрудні снігурі.

Тоді, в часи Олександра Олеся, а він жив сто років тому, мож-
на було помилуватися снігурами. Та і в моєму дитинстві вони ще 
літали зграйками, видаючи приємний флейтовий свист. Тепер же 
їх немає. Орнітологи кажуть, що через збільшення озонового вікна 
настає екологічна криза, тобто зими теплі, а тому снігурі, які до нас 
прилітають, скажімо, з Кольського півострова, залишаються вдома. 

Нехай ця зима і холодна, та я не бачив жодного снігура. Очевидно, 
якщо минулої зими не прилетіли в Україну, то не прилетіли й цієї. Така 
пташина логіка… 

Лютий 2011
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«Автографи на персах...»

Люблю читати львівського прозаїка Юрія Винничука, цього 
відомого знавця гарненьких панянок, сороміцьких оповідок про 
рідне місто, завсідника кнайп, любителя (звичайно, львівської) кави 
і, до того ж, мого ровесника.  І хоч його земляк, письменник Роман 
Іваничук, каже, що в його прозі трапляються «брудні порнографічні 
екзерсиси», можна все ж пробачити…   

Ось і його книжку «Груші в тісті», а це автобіографічна розповідь про 
молодість, поезію, фарц, армію, кохання і, звичайно, Львів,  прочитав 
на одному диханні, радіючи за цього львівського інтелектуала. Проте 
мене  як чернігівця  зачепила одна оповідка чи, точніше, авторський 
анекдот. Вона коротенька, тому подам її  повністю. 

«Одного разу Грицько, побачивши в моєму туалеті — а то була 
стара дерев’яна буда в кутку подвір’я — нічого не варту книженцію 
Володимира Дрозда — сказав: 

— І у мене в клозеті висить така сама книжка.
Льоня Швець на те пожартував: 
— Це свідчить про ваші спільні смаки. 
— Це скоріше свідчить про спільні смаки наших задниць, — відказав 

Гриць». 
Стало прикро за нашого земляка Володимира Дрозда, який і свої 

перші кореспонденції, і свої перші нариси, і свої перші оповідання 
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опублікував  у «Деснянській правді». Звичайно, у кожного письменника 
бувають «нічого не варті книженції» — є вони, напевно,  і у Дрозда, і 
у Винничука, якщо прискіпливо пошукати, то можемо знайти навіть 
у Винничукового земляка Дмитра Павличка,  в яких він, у пору своєї 
юності, посилає  прокляття на націоналістів і клянеться у вірності 
комуністам. 

Однак є книжки, в які автор вкладає «не літературу, а душу». Таким 
для Володимира Дрозда був роман «Листя землі», де на повну силу 
виростає з  традиції слов’янської міфології поліське село Пакуль, село, 
яке стало центром усього Дроздового Всесвіту. Талановитими є і кни-
ги «Гранослов» і «Таємниця твого обличчя» поета Дмитра Павличка, 
в яких утверджується ідея незнищенності української національної 
культури, ідея незнищенності кохання, причому і духовного, і тілесного 
(а не як в інтерв’ю Юрія Винничука: «Мені доводилося ставити авто-
графи на стегнах і персах панянок»). Та ось біда — Дрозда вже немає 
серед нас, а Павличко живий. 

Вершинні ж книги Дрозда, Павличка,  Іваничука відзначені най-
вищою нагородою — Шевченківською премією. Гадаю, що і Юрій 
Винничук напише таку книжку, що її не соромно буде поставити до 
списку Шевченкових лауреатів.

Лютий 2011
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Абрикоси цвітуть

Цвітуть абрикоси… Вийдеш вранці, після бридкої березневої 
зими, і тобі прямо в обличчя війне ніжний, солодкий, аж п’янкий запах 
того цвітіння. Ще дерева безлисті, тільки на вербах прокльовується 
зелений, майже незримий димок, а вони вже цвітуть. І у хмількуватій 
весняній вільгості, якраз після нічного дощу, настроюють душу на 
свято. І від цієї білої повені, здається, стрімкіше злітають у бентежну 
голубінь неба чернігівські церкви і собори. 

Верба — то наше здавна. А ось абрикоси… Наші предки, які жили 
у ХІХ столітті, могли їх бачити хіба що в оранжереях та зимових садах 
великих поміщицьких палаців у Качанівці та Стольному. Не було їх і 
у чернігівському саду Михайла Коцюбинського за його життя, куди 
письменник привозив навіть кущі з Італії. Його дочка Ірина Коцю-
бинська у своїх спогадах називає більше тридцяти рослин та дерев, 
які прикрашали той один із найкращих у місті садів, але жодної згадки 
про абрикоси, чи, як тоді говорили, морелі, там немає. 

У повісті Григора Тютюнника «Вогник далеко в степу» розповідається 
про перші повоєнні роки, місце дії — Полтавщина. «Ніхто з нас не куш-
тував абрикос, бо ні в кого в селі вони не ростуть, тільки у Штокала 
на горі, біля провалля. Старий Штокало стереже їх удень і ввечері», 
— пише Тютюнник. Згодом він додає: «О, якби тільки хто знав, яке то 
щастя — рвати абрикоси уночі при місяці! Нахилиш гілку, а вони тебе 
лагідненько по маківці — тук-тук-тук... Об щоки труться оксамитно — є 
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таки на них пушок. А котра й сама за пазуху впаде, полоскоче золотою 
мишкою і пригріється, і вже її не чути... Ні, зразу не добереш того 
невиданого смаку! Як мед? Куди там тому медові! То мед — і все. А 
це... І сонцем пахнуть. Хоч і холодні. А ми думали, що вони гарячі...»

У середині 60-х років, семикласником, я, приїхавши до Одеси, 
вперше побачив оці дерева, на яких золотяться кульками абрикосові 
плоди. Росли вони тоді тільки у південних областях України. 

Тому, оселившись на нашій півночі, і зацвітають найперші. Не боя-
чись ні холоду, ні навіть заморозків. Позаторік під час цвітіння мороз 
пошкодив цілі гілки. Здається, так буде і цього разу. Але що зробиш… 
У людини ця пора називається молодістю, у дерев же — цвітінням. 
Хіба зупиниш її! 

Квітень 2010
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 Розділ перший

Батурин. Жовтень 1972 року…
Останні вірші Сашка Самійленка
Принцеса Сіаму
Цвіт папороті посеред зими
Поезія мудрості і доброти
«Вмирають завжди обличчям до рідного неба…»
Хата на околиці
У погонах капітана і з гітарою
Великий Наливайко
«Се бенд небес»
«Тебе із пам’яті не витру…»
Написав чернігівець «Брянські сосни»
З того, що я «собі замріяв»

 Розділ другий

Благословенний Тичиною

 Розділ третій

«Середина снігу»
Костомарова «Чернігівка»
«Сідайте борщувати»
Продається «Максим»
Шлюбні оголошення
Чобіт вистачало
Дівча у віночку
Запах домашнього хліба
Промокашка
«Білий лебідь»
Мауглі на Кордівці
Пам’ятник цукру

3
6

13
17
21
26
30
35
38
44
49
55
60

65

72
74
76
79
81
83
85
87
88
90
92
94

З м і с т
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Винахід лукавого угорця
«Поїхали, хлопці, у Вольницю!»
Про Перемогу і поезію
«Гріє душу» День села
«Прощання слов’янки»
«Хата без штанів»
Вано і Валіко
Краватки, капелюхи і шорти
Освячується іномарка
«Серед зими дістати лижі…»
Де ж ти, цивілізаціє?
«Жарогрудні снігурі»
«Автографи на персах...»
Абрикоси цвітуть

96
98

100
103
105
108
110
112
115
117
119
121
122
124
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