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Любов моя завжди зі мною, 

І тиха, і цнотлива, й проста. 
Нехай вона цвітом-травою 
До вас крізь роки пророста 

                               К.Журба 
Життєвий шлях поета 

оет Кузьма Журба — член Спілки          
письменників з 1963 року — належав до 

того покоління творців, поетичну романтику 
якого коригували досить суворі, а часом і      
жорстокі реалії тодішнього життя. 

Народився Кузьма Тимофійович Журба        
11 листопада 1922 року в селі                       
Хрещате Козелецького району Чернігівської  
області в селянській родині. Вчився у рідному 

селі, потім у Чернігівському 

сільськогосподарському технікумі та 
Харківському військовому училищі.  

Юність провів на фронтах Другої світової   
війни, його воїнську звитягу відзначено         
бойовими нагородами. 

В повоєнні роки робив на обласному радіо та 

за покликанням душі в редакції газети           
обласної газети «Деснянська правда», в якій 

працював до останнього трагічного дня свого 
життя. Загинув в автокатастрофі в січні 1982 
року. 

Кращі твори з доробку поета можна віднести 

до своєрідної ліричної філософії доброти,      
ніжності, великого життєлюбства. 

Світле і дзвінке слово Кузьми Журби,        

звернене до сучасного і майбутнього, і донині 
хвилює нас. 

Його ім`ям названо вулицю в рідному      
Хрещатому. В Чернігові пам’ять про поета і      

журналіста вшановано меморіальною дошкою на 
фасаді будинку по вулиці Гетьмана Полуботка,2, 
що виходить на Красну площу, в якому тоді 
була редакція «Деснянської правди».  

 

П  

Кузьма Журба 

              Доброта  
 

Що там не говоримо,  
Пишемо чи креслимо,—  

Доброта у корені  
Усього чудесного.  
 

То вона в любові  
Пломеніє іскрою,  

В котику вербовім,  
В сонці променистому;  
 

В пісні, що од прадіда,  
В слові материнському  

Закипає правдою,  
Сяє в серці чистому,  
 

В колосі — зерниною,  
Барвами — у ружах.  

На столі — хлібиною,  
Квітами — у душах.  
 

Виростає з усмішки,  
Потиск рук вінчає.  

Радістю та щирістю  
Путь свою квітчає.  
 

Кобри будуть кобрами,  
Що б там вже не сталося...  

Будьмо ж, люди, добрими  
Змалечку й до старості.  
 

І сумуймо й сміймося  
Од усього серця.  

Доброта посіється 

Доброта й пожнеться.  

 



Чернігівська міська централізована  

бібліотечна система  

Центральна бібліотека ім. М.М.Коцюбинського 

Серія «Літературна Чернігівщина» 

«Будьмо, люди, 

добрими» 
 

Кузьма Тимофійович Журба 

 

До 90-річчя від дня народження 

 

Бібліографічний список 

 

 

 

             Шановні читачі! 

Рекомендовані видання ви можете знайти в 

центральній міській бібліотеці імені 

М.М.Коцюбинського. 

Чекаємо на Вас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна міська бібліотека 
імені М.М.Коцюбинського 

(вул. Кирпоноса, 22) 
www.bibl-kotsubenskogo.edukit.cn.ua 

www.lib.cult.gov.ua 

Працює з 10.00 до 18.00 

Вихідний день – середа 
Останній понеділок місяця – 

санітарний день 
телефони: 

абонемент (0462)69-81-61 

читальний зал (0462)77-51-20  
 

Канадсько-Український Центр 
(вул. Одинцова, 7–В) 

www.librarys.at.ua 
тел. (0462)3-24-19 

 
Бібліотечний пункт 
(вул. П‘ятницька, 32) 
тел. (0462)67-67-89 

ББК 91.9:83 

Б 90  

          «Будьмо, люди, добрими». Кузьма                

Тимофійович Журба : до 90-річчя від дня          

народження : бібліогр. список / укл., комп.набір 
О.Чирик ; відп. за вип. Г.Сурніна. – Чернігів, 2012.

—- (Літературна Чернігівщина) 

 

Укладач, комп.набір: О.Чирик 
Відп. за вип.: Г.Сурніна 

Наклад 50 прим. 

 

           Видання творів поета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над красунею Десною :   

лірика / Кузьма Журба. – К.: 

Рад. письменник, 1956. – 71 с. 

Дорога до щастя :         

лірика / Кузьма Журба. – К.: 

Рад. письменник, 1961. – 86 с. 

Яблука падають : поезії / 

Кузьма Журба. – К.: Рад.      

письменник, 1972. – 95 с. 

В чеканні весен : 

поезії / Кузьма Журба. 

– К.: Рад. письменник, 

1982. – 111 с. 

Перший грім : вірші 

для дошк. віку / Кузьма 

Журба / малювала:               

Ніна Денисова, - К.:      

Веселка, 1968. - 12 с. 


