
Він шалено любив театр, залишив 
нащадкам цілу галерею портретів ак-
торів, що складали мандрівну трупу 
Кийдрамте на чолі з геніальним Лесем 
Курбасом, яка рятувалася від голоду в 
Умані 1921 року, але останній акт тра-
гедії його власного життя писався без-
дарною рукою напівграмотних слідчих 
НКВС. Уночі з 1 на 2 лютого 1933 року 
до квартири відомого українського 
художника, публіциста та педагога, 
колишнього поручника Української 
галицької армії несміливо постукала 
двірничка, а натомість увійшли при-
порошені снігом люди в довгих ши-
нелях. А далі розпочалася дика вак-
ханалія безглуздих звинувачень, тор-
тур і більшовицького «кривосуддя», 
єдиною метою якої було залучення 
до «лав» міфічної контреволюційної 
Української військової організації яко-
мога більшої кількості колишніх вояків 
УГА, які повірили в комуністичну ідею 
і перейшли на сторону Червоної армії. 

А починався його життєвий шлях 
вельми обнадійливо і для нього осо-
бисто, і для українського мистецтва. 
Народився Яків Струхманчук 10 серп-
ня 1884 р. в с. Росохуватець, тепер 
– Козівського району Тернопільської 
області. Походив він із дружної і за-
можної селянської родини, патріарх 
якої дід Дмитро володів найбільшою у 
селі пасікою, і пораючись, за відомим 
висловом класика, «коло сонця, землі 
і меду», розповідав онукові легенди 
і бувальщини підкарпатського краю, 
прищеплюючи з малих літ любов до 
всього українського. Родина мріяла 
про духовну стезю для сина, оскільки 

той добре навчався у сільській почат-
ковій школі, а далі продовжив свою 
освіту в бережанській гімназії. Вже в 
гімназійні роки він зацікавився історією 
Украни, прилучився до нацiонально-
патрiотичного руху молодої галицької 
iнтелiгенцiї, а також став постійним 
співробітником львівських сатирично-
гумористичних журналів «Комар», 
«Зеркало», «Жало», публікуючи на 
їхніх сторінках талановиті карикатури. 
Малярство стало його захопленням, 
вже в гімназії він відтворив на папері 
чудові пейзажі Бережанщини. Закін-
чував гімназіальну освіту художник-
початківець уже в Українській дер-
жавній гімназії у Львові, оскільки з 
Бережан був вимушений перевес-
тися за свої проукраїнські погляди.

Протягом 1906-10 років 
Я.Струхманчук навчався в Краків-
ській академії красних мистецтв у Т. 
Аксентовича, а пізніше отримав від 
фундацiї митрополита графа Андрія 
Шептицького стипендію для вдоскона-
лення своєї майстерностi в Паризькiй 
Академiї мистецтв у Р. Дезіре. Пе-
ребуваючи у Європі, Струхманчук 
вiдвiдав Ватикан і намалював для 
преподобного Андрея Шептицького 
серiю полотен релiгiйного змiсту на 
подяку за надану матеріальну під-
тримку. Водночас молодий художник 
на замовлення історика Миколи Ар-
каса створив оригінальні iлюстрацiї 
до фундаментальної праці остан-
нього «Iсторiя України-Руси» (1908).

Отримавши блискучу освіту, він по-
вертається до рідного краю і стає ви-
кладачем образотворчого мистецтва в 

Перемиській гімназії, водночас багато 
і плідно працюючи як художник. Однак 
слід зауважити, що його творчий до-
робок раннього періоду був повністю 
втрачений у роки Першої світової війни. 

Перейнятий патріотичним пори-
вом, Яків Струхманчук, як і тисячі ін-
ших українських патріотів у Галичинні, 
стає вояком легіону українських сі-
чових стрільців, який був сформова-
ний в складi австро-угорської армiї з 
iнiцiативи Головної Української Ради 
та Української Бойової Управи. Далі 
митця закрутив вир національної ре-
волюції: він редагує галицьку газету 
«Наша думка», що друкувалася у 
Києві, співпрацює з УНР, а після утво-
рення ЗУНР стає вояком Української 
Галицької Армії, яка через злиденне 
матеріальне становище та черевний 
тиф, що підкосив майже половину 
бійців, вимушена була укласти угоду 
з більшовиками і стала взимку 1920 
року називатися Червоною Україн-
ською Галицькою Армією (ЧУГА). 

Як зауважив П.Медведик, 
«Я.Струхманчуковi судилося бути се-
ред тих, якi щиро повiрили в iлюзорнi 
утопiї пропаганди, залишалися на 
Великiй Українi, щоб чесно служити 
iдеалам, у справедливостi яких вони 
не сумнiвалися». Починаючи з бе-
резня 1920 року Струхманчук призна-
чений на посаду помiчника комiсара 
цієї бригади, а пiсля розформування 
у квiтнi бiльшовиками ЧУГА, служить 
у штабi 45-ої стрiлецької дивізії, який 
розміщувався в Умані, опікуючись пи-
таннями культури. Загалом відомос-
ті про чотири роки, які Струхманчук 
прожив на Уманщині досить скупі, а 
інколи й суперечливі. Достовірно відо-
мо, що він невдовзі демобілізувався, 
почав завідувати відділом газети «Ві-
сті Уманщини», а з осені 1922 року 
очолює повітовий відділ політосвіти. 
На сторінках «Вістей Уманщини» ре-
гулярно з’являлися його статті та ре-
цензії щодо культурного життя міста 
та повіту. Він доклав багато зусиль 
до створення в Умані Школи народ-
ного мистецтва імені Т.Шевченка, 
у якій навчали основам народ-
них ремесел, зокрема, гончарству. 

Причетний Струхманчук і до 
створення краєзнавчого музею, 
який славився своєю багатою ко-
лекцією художніх творів, зібраних 
з навколишніх пограбованих помі-
щицьких маєтків. Щоправда сьогод-
ні в музеї про нього майже немає 
ніяких відомостей, окрім невеликої 
довідки, складеної 1984 року уман-
ським краєзнавцем М.Комарницьким.

Уманський період життя (1920-1922 
роки) виявився для Струхманчука та-
кож дуже плідним і насиченим у плані 
творчому та особистому. Звісно, сво-
єрідним каталізатором для творчого 
піднесення художника став приїзд до 
Умані театральної трупи Кийдрамте. 
Його перу належить кілька рецензій на 
вистави в газеті «Вісті Уманщини», які 
відзначаються глибокою обізнаністю у 
театральному мистецтві та фаховим 
підходом до аналізу вистав. Високо 
оцінюючи внесок Курбаса в театральне 
мистецтво, він відзначав що режисер 
«створив містерію з прологом і хором 
як у старовинній грецькій трагедії з ма-
совими динамічними сценами – все в 
нього підпорядковано музичному рит-
му. Органічно поєднано пластику гри 
акторів, хорові та музичні партії, де-
кламацію, індивідуальні та масові сце-
ни»…(З рецензії на виставу «Гайдама-
ки», газета «Вісті Уманщини», 1921 р.).

Однак, мабуть, найважливішим 
наслідком долучення до геніальної 

курбасівської режисури став ряд пор-
третів акторів Кийдрамте написаних в 
Умані: Валентини  Чистякової (поема 
«Гайдамаки» Шевченко), матері Кур-
баса – Ванди Яновичевої («Гайдама-
ки»), Любові Геккебуш («Макбет» Шек-

спіра, «Гріх» Винниченко), Володими-
ра Калина («Макбет») та ін. Всього 33 
малюнки, 28 з яких нині зберігаються у 
фонді ескізів Музею театрального, му-
зичного та кіномистецтва УРСР в Києві.

З Уманщиною пов’язані визна-
чні події й в особистому житті Якова 
Струхманчука. Тут він закохується 
в актрису курбасівської трупи Риту 
Нещадименку, а далі одружується з 
юною Оленою Заречинською, одесит-
кою, яка разом з батьками рятувалася 
від голоду у рідні в селі Дубова Уман-
ського повiту. 27 червня наступного 
року в подружжя Струхманчукiв  наро-
дилася донька Надiйка, що залишила 
нам дорогоцінні спогади про батька.

Непорозуміння з радянською вла-
дою розпочалися для Струхманчука 
вже на Уманщині. Його палку при-
хильність до політики українізації 
не розділяло місцеве керівництво, 
а тому він втратив посаду завідува-
ча повітового відділу освіти і був ви-
ключений з більшовицької партії. 

1924 року родина Струхманчуків 
переїжджає до Києва і оселяється на 
вулиці Прозорівській. Як згадує донь-
ка художника, він у цей час багато 
малює, пише культурологічні статті 
для різних газет і журналів, а ще на-
магається врятувати визнані новою 
владою буржуазними пережитками 
твори мистецтва. Зокрема, відома 
його визначальна роль у збереження 
дзвонів Софіївського собору, поря-
тунку від руйнування Межигірського 
монастиря тощо. Звісно, така активна 
життєва позиція інтелігента, та ще й 
з сумнівним, за більшовицькими мір-
ками, минулим не могла залишитися 
непоміченою каральними інституція-
ми червоного режиму. Він передчував 
свій арешт, оскільки за кілька днів до 
того було заарештовано його друзів 
по нещастю, галичан В.Атаманюка, 
М.Козоріса, М.Кічуру, М.Ірчана та ін-
ших майбутніх фігурантів активно 
фабрикованої НКВС справи УВО.

Вісім місяців тривали тортури в од-
ній з харківських катівень НКВС. Без-
глузді звинувачення, написані явно 
чужою, напівграмотною, але класово 
правильною рукою слідчих, власне, 
не потребували з погляду радянсько-
го «гуманного» суду ніякого підтвер-
дження. Метою катувань було «за-
лучення» до числа членів міфічної 
організації якомога більшого числа 
ворогів народу, та їх публічне по-
карання ім’ям народу. Струхманчук 
отримує звинувачувальний вирок і 
десять років перебування в сумнозвіс-
них Соловецьких таборах. Вже за три 
роки його справу переглянуть і мит-
ця розстріляють 2 грудня 1937 року.

Тетяна Лопушан
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Повернення з небуття: Яків Струхманчук і Умань

Струхманчук Яків. 
«Ванда Яновичева 

в ролi черницi» 
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Сусідка з Ельгену й Таскану
Микита Годованець і Надія Суровцова: два листи з недомовками

Цьогоріч минає 830 років від ціл-
ком пересічної події в історії України, 
якій судилося сягнути далеко за межі 
своєї доби і стати важливим склад-
ником національного світобачення, 
національного міфу. Навесні 1185 
року князь Новгород-Сіверський Ігор 
Святославович рушив у поле Поло-
вецьке “пошукати міста Тмуторока-
ня, списа переломити кінець поля 
Половецького або попити шоломом 
з Дону”. Так починалася легенда.

Минули століття, а легенда живе 
й дотепер, збуджуючи творчу уяву 
митців вже ХХІ ст.. “Слово о полку 
Ігоревім” належить до категорії “ві-
чних текстів” української культури, що 
від моменту свого відкриття й першої 
публікації мало величезний вплив 
на літературний процес. Цей вплив 
виявляється у численних літератур-
них перекладах і переспівах всього 
тексту чи окремих його фрагментів, 
творах за мотивами “Слова”, рецеп-
ціях провідних ідей, образів і художніх 
мовних засобів у творчості багатьох 
представників української літератури 
різних епох і напрямків. Серед таких 
образів чільне місце посідає образ мо-
лодої дружини князя Ігоря Єфросинії 
Ярославни, доньки князя Галицького. 
Як зазначає С.П’ятаченко, “творче 
осмислення цього образу поетами 
XIX ст. розпочалося з геніального пе-
респіву Т.Шевченка. Але справжній 
бум розпочався з XX ст., яке дало не 

один десяток “Плачів Ярославни”.
Одним з найбільш оригінальних, 

а водночас маловідомих широкому 
загалу читачів, інтерпретаторів “Сло-
ва о полку Ігоревім” є представник 
так званої “Празької школи” Олекса 
Стефанович. І хоча провідну роль з 
образів “Слова” в його творчості по-
сідає образ Дива, він не оминув і об-
разу Ярославни. Уривок зі “Слова 
о полку Ігоревім”, відомий як “Плач 
Ярославни”, став тематичною осно-
вою однойменного твору поета. Але 
образ Ярославни виступає також од-
ним із образів України в поезії “Пор-
трет” (Прага, 1938): “Вона це квилила 
в Путивлі...”, що є покликанням на 
відповідне місце “Слова”: “Ярославна 
рано плаче в Путивлі” (В іншому ви-
данні: “Вона не квилила в Путівлі...”). 

Питання про те, яким саме видан-
ням “Слова о полку Ігоревім” корис-
тувався Стефанович, залишається 
відкритим. У його власних свідченнях, 
спогадах сучасників і в новітніх до-
слідженнях немає будь-яких вказівок 
щодо цього. Проте очевидним є те, що 
поет добре знав не лише текст “Сло-
ва”, але й присвячені йому розвідки. 
Слід відзначити, що більшість до-
слідників і інтерпретаторів попри сут-
тєві відмінності від народних плачів-
голосінь сприймають цей уривок саме 
як плач або голосіння. Не відходить 
від цієї традиції й О.Стефанович. Од-
нак особливістю його переспіву відо-

мого фрагменту є введення до нього 
особи спостерігача, від особи якого 
й ведеться оповідь. Сама поезія від 
того набирає описового характеру, 
а емоційний стан героїні виражаєть-
ся через показ його зовнішніх виявів.

Особа спостерігача може бути 
певною мірою ідентифікована, що 
позначається і на сприйнятті образу 
Ярославни. В рядках “де-б це, скажи 
мені, вірний мій джуро, ми опинилися, 
де-б?” автор локалізує особу спосте-
рігача у просторі й часі, пов’язуючи її 
з козацькою добою. Тим самим плач 
Ярославни набуває характеру історич-
ної тяглості, пов’язує добу князівську з 
добою козацькою, а сама Ярославна 
втрачає до певної міри індивідуальні 
риси й виступає позачасовим симво-
лом української жінки, дружини й коха-
ної, і ширше – самої України. Це осо-
бливо помітно в порівнянні з першою 
редакцією “Плачу”, де  цитований вище 
рядок має вигляд: “Де б це, журбо моя, 
вірная джуро”. Таким чином, образ 
джури перетворюється автором з по-
етичної метафори на чітку вказівку до 
портрета оповідача й створює єдиний 
нерозривний часовий ланцюг: давньо-
руські князівські часи Ігоревого походу 
– доба Козаччини, до якої належить 
спостерігач – сучасна доба читача.

У своїй інтерпретації О.Стефанович 
не зауважує молитовного характеру 
“Плачу”, який відзначили, хай непослі-
довно й побіжно, низка дослідників. І 
попри власне двоїсте релігійне світо-

бачення, поганські витоки молитви 
Ярославни до сил природи (Сонця, Ві-
тру, Дніпра) лишаються практично за 
межами авторської інтерпретації. Ав-
тор відзначає лиш сам факт звернень: 
“Чуєш? Ридає до вітра, до сонця...”, але 
не розкриває їхнього характеру, зосе-
реджуючи увагу спостерігача і читача 
на суто емоційних аспектах, підкрес-
лених, посилених в поезії Стефано-
вича вживанням дієслів і віддієслівних 
іменників на позначення різних форм 
плачу: “ридає”, “квиління”, “ячить”.

Таким чином, якщо поділити інтер-
претації образу Ярославни в літературі 
на дві головні групи (лірично-емоційні 
та символічно-історичні), інтерпретації 
його в творчості О.Стефановича ви-
разно належать до другої групи. Ав-
тор до певної міри нехтує ліричними 
перечуваннями героїні й символічно 
потрактовує її образ, як образ України. 
Меншою мірою це випливає із “Пла-
чу”, хоча й він містить поважні підста-
ви саме для такого сприйняття, про-
те в “Портреті” образ Ярославни вже 
беззаперечно виступає одним із уосо-
блень України. України Княжої, Украї-
ни Козацької, України О.Стефановича, 
України ХХІ ст., що вкотре вже у сво-
їй історії вдивляється з острахом і 
надією в безкраї обшири “Поля По-
ловецького”, де нині розігрується 
черговий акт тисячолітньої драми.

Олександр Шаболдов,
магістрант УДПУ

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ЯРОСЛАВНИ В ПОЕЗІЯХ ОЛЕКСИ СТЕФАНОВИЧА 

Цих два листи – як зустріч двох 
доль. Ні, навіть не зустріч – доторк. 
Несподіваний, негаданий, до кінця й 
не усвідомлений. Лиш одне слово, 
мовлене випадково, як іскра, вмить 
осяяла їхні долі й з’єднала їх тут, у 
цій зустрічі. Та не надовго, бо вже 
пора була розлучатись, розходитись 
ізнову по своїх життєвих дорогах.

А колись, колись, у ті важкі часи, їхні 
дороги були так близько одна від одної… 
Початок сорокових років, Колима…

Надія Віталіївна Суровцова у 
в’язницях, таборах і засланнях про-
вела 29 років. Хоч була звільнена з 
ув’язнення влітку 1942 року, однак 
примушена була залишатися на да-
лекій Колимі. Тільки в 1954 році їй 
дозволили залишити місце заслання.

В тому ж 1942-му скінчився термін 
ув’язнення й Микити Павловича Годо-
ванця (1893 – 1974) – письменника-
байкаря, заарештованого 1937 
року. Але й він змушений був зали-
шатися на Колимі – до 1945 року. 

Як свідчать нижче наведені лис-
ти, 1970 року в Микити Годованця 
гостювали директор Центрального 
державного музею-архіву літератури 
і мистецтва України Людмила Про-
ценко, завідуюча відділом комплек-
тування музею-архіву Світлана По-
пель, а з ними і Надія Суровцова, 
яка після повернення з невільниць-
ких поневірянь поселилася в Ума-
ні, у старенькому будиночку батьків.  

До Кам’янця чи й конкретно до М. 
П. Годованця Людмила Проценко і 
Світлана Попель приїжджали для по-
шуку матеріалів для музею-архіву. 
Очевидно, що активна громадська ді-

ячка, українська патріотка Л. Проценко 
запропнувала й Надії Суровцовій ско-
ристатися нагодою й відвідати древнє 
унікальне місто над Смотричем. Мо-
жемо лишень здогадуватися, що вже 
десь наприкінці спілкування з Мики-
тою Годованцем промайнула у розмо-
ві назва селища Спорного – там після 
виходу з табору жив і працював укра-
їнський письменник. І десь приблизно 
в той час, у тих же місцях, як можна 

гадати, в селищах Спорному, Ельген, 
Таскан, перебувала і Надія Віталіївна. 

Тоді й, вочевидь, спалахнув отой 
взаємний потяг зацікавлення один од-
ним, шляхами-дорогами колимськими 
кожного. Та, з усього видно, обмежений 
час зустрічі вже не дозволяв побіль-
ше дізнатись про «двох страждальців 
того часу». Вони розпрощалися, так і 
не поговоривши як слід про минуле.

І тоді, по якімсь часі, на адресу Микити 
Годованця надійшов цей лист із Умані.

«3. ХІІ. 70
Дорогий товаришу!

Як не щастить, то вже так. Що 
ж би ото стрінутися на Спорному, 
скільки радощів справила б така зу-
стріч! Скільки років так бракувало 
саме людей, з якими можна було б по-
розмовляти, пригадати, почитати 
і послухати! Адже і я щось писала, і 
я жила живою людиною навіть тоді.

Це – перша частина. Ну, а вже 
у Кам’янці бодай, можна ж було хоч 
вечір порозмовляти, так не сказа-
ла ж мені Проценко головного, а я 
сама не знала. І треба було тільки 
випадково в розмові згадати Спо-
рний, і тоді все виявилося, як то ка-
жуть, «в свинячий голос», запізно.

Ну, і третє – Ви обіцяли надісла-
ти листа і фото. Фото, скажемо, 
могло не вийти, але лист? Лист 
Ви так і не написали! Це вже факт.

Я обіцяла надіслати фото «звід-
ти». Посилаю на пробу кілька, але аж 
тепер, бо не знала адреси, запиту-
вала Київ (по дурному), так і не одер-
жала, аж у справочнику московському 
письменників знайшла. Слава богу, 
що Ви – письменник, а не просто лю-
дина, а то б загубилися знов навіки.

Нещодавно подарували мені зна-
йомі Вашого двохтомника, і аж тепер 
прочитала. Бо байки – не мій смак, 
взагалі кажучи. Почала читати про-
сто з цікавості вже персональної. І, 
виявляється, тут справа не в жанрі, 
а в людині. Мала приємність від ряд-
ків тексту і підтексту – отже, дякую.

Проте – одзовіться, бо все 
таки такі зустрічі, як то кажуть, 
«на вулиці не валяються». По-
думати тільки! Такі земляки!

На цьому поки що кінчаю.
Привіт дружині, найкращі по-

бажання Вам обом до Нового року, 
та якщо… то й до Свят-вечора.

На все Вам добре!
Сусідка з Эльгену та Таскану.

(підпис) Надія Суровцова
Надія Віталіївна Суровцова

Умань на Черкащині, в. Коммолоді 
№ 6».

Микита Павлович ретельно збері-
гав свій епістолярій. І не тільки листи 
до себе, але й власні відповіді на них: 

друкуючи їх на машинці, він залишав у 
своєму архіві другі примірники. Руко-
писи й епістолярну спадщину син бай-
каря Анатолій Микитович, на жаль, теж 
уже покійний, передав на збереження 
Хмельницькому обласному літера-
турному музею. Це й дає нам змогу 
знайомитися з багатим листуванням 
М. Годованця, досліджувати його.

Отже, маємо й копію листа бай-
каря – відповідь «сусідці з Ельге-
ну та Таскану» - Надії Суровцовій.

 «8. ХІІ. 70
Дорога Надіє Віталієвно!

А, здоровенькі були, мила земляч-
ко! Справді, вийшло не так, (як) по-
винно було бути. Але ж наші київські 
приятельки не розуміють ситуації і 
не знали, що нам, як братам по зброї, 
цікаво було зустрітися й погомоні-
ти про все, чим душа повна. Прой-
шовши важкий шлях чужини, нам для 
душі приємно роз’ятрити давні рани, 
бо і в цьому є своя насолода (прав-
да, воно краще, коли б їх не було!).

Про листи: я чекав Вашого лис-
та: Ви ж обіцяли писати, а я по-
вірив у те і чекав. Думаю: може 
людина говорила (так воно бу-
ває частенько) люб’язності ради.

Фото для Вас, не знаючи Вашої 
адреси, послав в архів-музей Л. А. 
Проценко але вийшло невдало: вона 
в той час була у відпустці, хтось 
перехопив посилочку – лист з фото-
графіями і тепер його не знайдуть. 
Якщо доведеться робити картки 
наново, то знову зроблю і для Вас. А 
поки що шлю картку з свого альбому. 
Ту, де ми удвох фотографувалися і де 
ми гарно вийшли, вишлю потім. Хай 
хоч на фото буде відзначена наша зу-
стріч. (В іншому варіанті листа: «Хай 
залишиться для історії пам’ятка 
про двох страждальців того часу». 
– В. Г.) У мене були цікаві зустрічі 
тамошні з кількома укр(аїнськими) 
письменниками і діячами. Сон…

Відвідини київських приятелів 
і Вас було для мене великим свя-
том, бо я живу самітно і маю вті-
ху життя тільки у творчій роботі.

Я радий, що Ви покуштували моїх 
байок і гарно їх розцінили. Не так гар-
но, а з приємністю відзначили, що я 
писав не для того, щоб писати, а вно-
сив в них шматочок життя нашого, 
свою любов, свою ідею. Правда, я не 
зовсім поділяю думку тих, хто чомусь 
не полюбляє жанру байкарського. Ко-
жен жанр літературний має своє і до-
бре, якщо в нім чується пульс життя 
і чесної праці для народу. У двотом-
нику моєму: в першому – оригінальні 
сюжети, а в другому – сюжети Езопа 
(окремо вийшла книга байок Леонар-
до да Вінчі, Федра і Бабрія і окремо 
– старогрецькі анекдоти «Веселий 

педант», книги, яких немає в поетич-
ній формі в жодній літературі світу. 

Лежить у мене рукопис «Лірика 
Колимська», але особливої надії на 
неї нема (самі знаєте – чому?). Там 
є мініатюрні вірші рос(ійською) і укра-
їнською мовою. Це цікавий документ 
моїх переживань і дум в далекій само-
тині. Я пробував хоч кілька речей по-
сунути в книгу «Дніпра» 1966 р. – не 
вийшло. Помістили в ту книгу байку 
з давньої книги «Освідчення» (стор. 
63, т. І). Байка хороша, але не те ж.

Є ще у мене велика папка спога-
дів про різні події мого життя, але 
знов же не ті часи, щоб їх зараз ви-
дати. Та ще живучи далеко від цен-
тру з плямою сталінського козака…

Отак живемо і нудимося, і б’ємося, 
як риба об лід. А старість своє каже.

Дякую за гарні і милі побажан-
ня, за вітання. Моя дружинонька 
теж дякує і вітає Вас, шле найкра-
щі побажання. Підносячи чарочку 
в день новорічного свята, спога-
дайте і нас, а ми спогадаємо Вас.

Дуже приємно мені було диви-
тися на тамошні умовини жит-
тя. Так не гармонують скромні 
будівлі і гарні молодиці на фото. 
Фото – дорогоцінний свідок Вашо-
го життя. Вертаю – бережіть! У 
мене є дещо з подібного,  я його бе-
режу у своїх численних альбомах.

Тисну руку. Ваш Микита Годова-
нець.

Моя квартира вже № 15. Як живе-
те? Над чим працюєте?» 

Вгорі над текстом першої сторінки, 
трохи навскоси написано ручкою: «1) 
фото Колими повернув Суровцовій 2) 
вислав фото, де ми з нею і Ко фотогра-
фуємся у мене на подвір’ї.» І підпис.

Як бачимо, адресанти стримували 
свої пера. Остерігалися писати відвер-
то, бо ж знали, що листи могли потрапи-
ти в чужі, ворожі, руки – «(самі знаєте – 
чому?)». Тому й проскакують у рядках 
натяки, недомовки, як, скажімо, фото 
«звідти», «тамошні умовини життя».

І все ж цих два листи досить вираз-
но і яскраво розкривають один-єдиний 
епізод у взаєминах колишніх в’язнів 
сталінських таборів, комуністичної 
системи, які пройшли пекельні торту-
ри, але зберегли в собі сили – більше 
духовні, аніж фізичні – й далі віддава-
тися своїй справі – боротьбі за волю 
українського народу, як Надія Суров-
цова, та українській літературі, сатирі 
на сучасність, як Микита Годованець.

Василь Горбатюк,
письменник, директор 

Хмельницького обласного 
літературного музею

На фото 1970-го року: Микита Годованець з Люд-
милою Проценко (праворуч) і Світланою Попель.
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Стор. 3

До 80-річчя Василя Симоненка

У рамках заходів, присвячених 
80-річчю Василя Симоненка, доцент 
кафедри української літератури, украї-
нознавства та методики їх викладання 
М.С. Павленко у складі мистецької де-
легації побувала на батьківщині Поета. 

Насамперед варто відзначити, що 
в складі делегації були і видатні поети 
Іван Драч та Петро Засенко, і голо-
ва Національної спілки письменників 
України Михайло Сидоржевський, і 
професор Михайло Наєнко, і знаме-
ниті артисти Анатолій Пономаренко 
та Віктор Женченко, й  представник 
Українського Інституту національної 
пам’яті Пам’яті Борис Пономаренко, й 
ведучий історичних та культурних ра-
діопрограм Юрій Шаповал, і представ-
ник Українського радіо Ніна Шаварська 
та інші. Тож не дивно, що вже сама 
дорога у спільній маршрутці перетво-
рилася на чудовий незабутній феєр-
верк спогадів про Василя й розповідей 
про цікаві літературні бувальщини. 

Делегація виїхала з Києва і спершу 
попрямувала в Біївці – село, де Василь 
Симоненко народився й провів свої ди-
тячі роки. Вражаючої краси кручі й до-
лини, гора Лисак і Парасчина криниця, 
заплави річки Удай – усе це досі наче 
несе в собі атмосферу Симоненкового 
дитинства. Звичайно ж,  уклін Василе-
вій хаті (там тепер музей), а також – 
його пам’ятникові. Потім – село Таран-
динці, куди Василь ходив навчатись у 
старших класах і де в школі створено 
прекрасний музей його імені. Нарешті – 
містечко Лубни, де в Будинку культури 
відбувся яскравий святковий концерт. 

На концерті мали честь мовити слово 
всі гості, які приїхали в складі делегації. 

Повертались утомлені й замерз-
лі, але – з чітким усвідомленням, що 
цей день був справді надзвичайно 
цікавим і важливим. А ще – з відчут-
тям гордості, що є в України Василь 
Симоненко і що є у Василя Симо-
ненка такі добрі, щирі, турботливі й 
уважні до Василевої пам’яті земляки.

11 грудня 2014 року на базі кафедри 
української літератури, українознавства 
та методик їх навчання і науково-дослідної 
лабораторії «Етнологія Черкаського краю» 
відбувся регіональний конкурс з україноз-
навства, в якому взяли участь учні 8-11 кла-
сів середніх навчальних закладів усіх типів. 

На важливості проведення пошуково-
дослідницької роботи з українознавства в 
такий нелегкий для нашої країни час наго-
лосила у вступному слові кандидат педаго-
гічних наук, професор, завідувач кафедри 
української літератури, українознавства 
та методик їх навчання, керівник науково-
дослідної лабораторії «Етнологія Черкась-
кого краю» Сивачук Наталія Петрівна. 

Усіх учасників та гостей приві-
тали учасники творчої студії «Театр 
Слова» (керівник – старший викла-
дач Кравченко І. М.) та народний 
аматорський колектив «Софія» (ке-
рівник – Заслужений працівник куль-
тури України Василь Семенчук). 

Координатор конкурсу з українознавства 
кандидат педагогічних наук, доцент Гонча-
рук В. А. ознайомила присутніх із порядком 
роботи конкурсу та зазначила, що всі учас-
ники мають гарну нагоду презентувати ре-
зультати своїх наукових досліджень. Оціню-
вало виступи учасників компетентне журі. 

Журі відзначило наукову новизну та-
ких виступів: «Календарно-обрядові піс-
ні історичної Уманщини (на матеріалах 
науково-дослідної лабораторії «Етнологія 
Черкаського краю» (Музика О. В.)), «Гу-
мор і сатира в народних оповіданнях с. 
Косенівка» (Колесник С. Ю.), «Традиції 
українського бісероплетіння» (Денисюк К. 
С.). Цікавими виявилися учнівські наукові

розвідки про весільний обряд покривання 
(Мельник А. Ю.), про фольклориста й кра-
єзнавця із с. Косенівка Т. Фіялка (Бучак В. 
А.) та про літописця «Розстріляного відро-
дження» Ю. Лавріненка (Денисюк М. С.).

Серед учнів 11 класів переможцями 
конкурсу стали: І місце: Колесник Софія 
Юріївна – учениця 11 класу Косенівського 
навчально-виховного комплексу; ІІ місце: 
Денисюк Марія Станіславівна – учениця 
11-А класу Уманської міської гімназії та Січ-
кар Анастасія Андріївна – учениця 11 класу 
Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів № 1 імені О. С. Пушкіна. Серед учнів 
8-9 класів переможцями конкурсу стали: І 
місце: Музика Олена Володимирівна – уче-
ниця 8-А класу Уманської загальноосвіт-
ньої школи № 9 та Денисюк Катерина Ста-
ніславівна – учениця 9-В класу Уманської 
міської гімназії; ІІ місце: Бучак Вікторія 
Андріївна – учениця 8 класу Косенівського 
навчально-виховного комплексу; Мельник 
Анастасія Юріївна – учениця 9-В класу 
Уманського навчально-виховного комплек-
су «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
7 – колегіум»; Сабадин Софія Анатоліївна 
– учениця 9 класу Ліщинівської загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ступенів Христинівської 
районної ради Черкаської області. Учасни-
ки мали гарну нагоду виготовити своїми ру-
ками ангеликів у межах благодійного про-
екту «З Україною у серці творимо дива» 
(проводила учитель української мови і сві-
тової літератури Легедзинської ЗОШ І–ІІІ ст. 
Собкович Ольга Дмитрівна). Учні отримали 
відзнаки та сертифікати на підтвердження 
участі в конкурсі з українознавства, а та-
кож цінні подарунки – книги Н. П. Сивачук.

Цього разу книжку «Райдуга в реше-
ті» – про дитинство видатних людей, 
зокрема Василя Симоненка, – було 
презентовано в Уманському місько-
му Будинку вчителя. Там відбулося 
Симоненківське свято і, відповідно, 
була запрошена авторка «Райдуги…» 
– викладач кафедри української літе-
ратури, українознавства та методи-
ки їх викладання Марина Павленко. 

Учасниками і глядачами дійства 
були вчителі української мови та літе-
ратури: аудиторія найбільш «удячна» й 
уважна. Марина Степанівна поділила-
ся своїми роздумами про особливості 
Василевої поезії: навіть уже сотні разів 
чуті рядки «Лебедів материнства» при 
уважному поглядові вражають своєю 
геніальністю. «Білява хата», «тугою 
прощання душу залоскочуть»: так 
міг сказати лише великий Поет. Годі 
й казати про актуальність (на жаль!) 
рядків: «А якщо впадеш ти на чужому 
полі…» і віршів: «У баби Онисі було 
три сини…», «Задивляюсь у твої зіни-
ці» («Хай мовчать Америки й Росії…») 
в сьогоднішній політичній ситуації!.. А 
як гарно сприймаються дітьми Симо-
ненкові казки! А хто б із дівчат не хотів 
почути від свого коханого слова на зра-
зок: «Не вір мені, бо я брехать не вмію, 
Не жди мене, бо я і так прийду»?.. 

Також М. Павленко розповіла про 
історію творення книжки, про те, що 
не дозволила собі в ній жодного слова 
фантазії чи брехні, що всі дані в ній – ви-
вірені життям, фактами, документами.

Завершити варто словами Мари-
ни Степанівни: «Хочеться, щоб Ва-
силь Симоненко був у нас не тільки 
принагідно, не тільки на свято чи 
ювілей. Хочеться, щоб він не припав 
нафталіном, щоб його рядки жили по-
вноцінним життям, щоб їх цитували і 
в радості, і в печалі. І тоді ми стане-
мо мудрішими й патріотичнішими. 
І тоді все в нас буде добре, адже, як 
писав сам Поет, «небо в сутінь буває 
сірим, та насправді ж воно – голубе».

У рамках заходів до 80-річчя Ва-
силя Симоненка Уманською цен-
тральною дитячою бібліотекою було 
проведено свято, приурочене життю 
і творчості Поета. Аудиторія – вчи-
телі та учні Уманської ЗОШ №11.

На захід було запрошено й доцента 
кафедри української літератури, украї-
нознавства та методики їх викладання, 

* * *
члена Національної спілки письменників 
України Марину Павленко. Вона, серед 
іншого, поділилась деякими цікавими 
епізодами зі своєї книжки «Райдуга в ре-
шеті», в якій є і повість-дослідження про 
Василя Симоненка. А також – розказала 
про вивчення творчості Василя Симо-
ненка на факультеті української фі-
лології Уманського педуніверситету.

Олександр Шаболдов уперше при-
вернув до себе увагу ще три роки тому: 
коли, вступивши на другу вищу освіту до 
нашого університету, приїздив на сесії 
у красивій яскравій вишиванці. Власне, 
це було б не дивно, якби в той час виши-
ванка (надто ж чоловіча!) була така сама 
популярна й модна, як сьогодні. А ще – 
якби цей хлопець не був… з Луганщини!.. 

Знаємо Олександра також як старан-
ного розумного студента й – талановитого 
учасника університетського літоб’єднання 
імені Миколи Бажана, автора багатьох пое-
тичних публікацій. Тепер це уже магістрант, 
який досліджує творчість Празької школи й 
рецепцію у ній «Слова о полку Ігоревім».

Що спонукало людину з російсько-
мовного середовища (його рідне міс-
течко тепер знаходиться на терито-
рії горезвісної ЛНР) усвідомити себе 
українцем? Чим вабить його наука? 
Про що його поетичні тексти? Ці та 
інші питання обговорювались на твор-
чій зустрічі з цією неординарною осо-
бистістю в стінах нашого університету 
якраз напередодні Дня рідної мови.

О. Шаболдов читав свої вірші, розпо-
відав про значення літератури для нього .

Зокрема, мовляв, ніхто з істориків 
сьогодні й не пам’ятав би того насправ-
ді цілком пересічного Ігоревого походу, 
якби про це не було зафіксовано в лі-
тературі, та ще й – так талановито. На-
гадав також і про цьогорічний ювілей 
цієї давньої пам’ятки літератури й про 
актуальність сьогодні, адже описані в 
тексті території переживають наразі 
всім відомі драматичні події. Сказав, що 
усвідомив себе українцем, коли загли-
бився у вивчення нашої історії, а кілька 
років тому постановив собі повністю 
розмовляти тільки українською мовою.

Студенти слухали з інтересом і, 
звичайно ж, задавали чимало питань, і 
тім числі й – доволі провокативних. На-
приклад, про те, що спонукає автора-
чоловіка писати свої вірші з точки зору 
жінки (на теорії літератури п’ятикурсники 
якраз вивчають гендерний та інші 
підходи до аналізу тексту) тощо.

Здається, всі відповіді були достой-
ні й вичерпні.

… Ми часто мріємо почути дале-
ких столичних письменників, ігнорую-
чи натомість таланти, які знаходять-
ся поряд. Цього разу ми порушили 
таку «традицію» і – не пошкодували.

На факультеті української фі-
лології відбулася Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Ви-
датні уманці Микола Бажан і Мико-
ла Комарницький: життя, творчість, 
рецепція», присвячена 110-річчю 
видатного поета-академіка Мико-
ли Бажана й 115-річчю уманського 
краєзнавця Миколи Комарницького. 

Що спільного між цими двома іме-
нами? Перше – ім’я видатного й заслу-
женого поета-академіка, нині хоч уже й 
не такого популярного, як у радянські 
часи, але знаного. Про це свідчать і 
Всеукраїнські Бажанівські читання, 
які регулярно проводяться кафедрою 
української літератури, українознав-
ства й методики їх викладання Уман-
ського педуніверситету з ініціативи 
професора Н.П. Сивачук. Друге ім’я 
здебільшого, на жаль, незнайоме на-
віть уманцям. Тоді як «Микола Федо-
рович Комарницький, – цитуємо Сте-
пана Павленка, – в усіх відношеннях 
незвичайний, унікальний чоловік, не-

перевершений краєзнавець, великий
друг не лише Бажана, але й багатьох 
інших письменників і діячів культу-
ри старшого покоління». Атож, крім 
усього іншого, Микола Комарниць-
кий і справді відіграв неабияку роль у 
творчому становленні Миколи Бажана.

Саме про цих двох видатних уман-
ців і йшлося на конференції, свої до-
повіді до якої готували всі викладачі 
кафедри української літератури, укра-
їнознавства та методик їх викладання, 
а також – сусідніх кафедр факультету 
й інших університетів та, звісно ж, сту-
денти. А згадати обох видатних юві-
лярів допомогли два інших видатних 
письменники, які завітали до Умані 
саме з цієї нагоди: лауреат Національ-
ної премії України імені Тараса Шев-
ченка Петро Перебийніс і редактор 
часопису «Хроніка-2000» Юрій Буряк. 

Поетичне слово Миколи Бажа-
на, яке звучало у виконанні учасників 
«Театру Слова» було своєрідним ка-
мертоном, що задавав тон зустрічі. 

Викладачами кафедри української 
літератури, українознавства та мето-
дики їх навчання – співробітниками 
науково-дослідних лабораторій «Ет-
нологія Черкаського краю» та «Театр 
Слова» – було організовано і про-
ведено науково-практичний семінар 
«Проблеми сучасного українознав-
ства в умовах глобалізації», у меж-
ах роботи якого відбулося засідання 
Круглого столу «Проблеми становлен-
ня риторичної особистості вчителя». 

Активну участь у роботі семінару 
взяли викладачі кафедри української 
літератури, українознавства та мето-
дики їх навчання (завідувач – канд. 
пед. наук, професор Сивачук Н. П.), 
кафедри української мови та мето-
дики її навчання (завідувач – доктор 
пед. наук, професор Коваль В. О.), 
кафедри практичного мовознав-
ства, кафедри світової літератури 
та слов’янських мов, а також учите-
лі загальноосвітніх шкіл м. Умань.

* * * * * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Софія Кримовська

  * * * 
Саме бузок зацвів,
саме бралось на спеку.
Саме пташиний спів
лився, як мед із глека.

Саме цвіли сади
біля Дінця на схилах,
як наповзло сюди
наволочі... Несила

плакати чи клясти.
Зуби зціпити мушу.
Ми хоч живі. А ти
нині ховаєш мужа..

* * *
А мій майбутній син
Поліг разом із татом
Серед кривавих нив,
Воюючи із катом.

У полум’ї війни
Майбутній сина тато,
Майбутній чоловік
Лишивсь навіки спати.

Він боронив мене —
Довічну наречену.
Бо псевдо-брат гребе
Країну полонену.

О, скільки ще синів,
Поляжуть так з батьками?
О, скільки ще дівчат
Не взнають слова: «Мама»?..

***
Небо
Вмилося 
Ранково.
Зелень
Тихне
На деревах.
Чайки
Милуються
Синім
Видноколом.
Галька
Лиже
Мої
Стопи.
Краплі – 
Прозорий
Штурм.
Море, 
Усміхнене:
«Не забувай!»

***
Листя
Плаче.
Мокрі 
Дні
Щастю
Збирають
Похмурі
Валізи.
Косий 
Дощ
На прощання 
Широким 
Рукавом.

Анна Середа

***
Де захлиналися слова,
де світ, обвуглений димами,
цей чорний день у біль спливав,
і так хотілося до мами.

Та він стояв, стискав приклад,
бо дихав жлоб йому у спину.
А жінка із-за барикад
дивилася в обличчя сину...

Олег Сирота

ВеЧірнє

В дворі гуляють пальтечка –
Ні ручок, ані личок…
Малює на вікні рука
Узори фантастичні…

Цей слід від дотику – портал
В засніжену реальність.
Дівча в дворі знайшло кота
І тягне в сумку мамі…

А та й нічого, вся цілком
в розмові телефонній…
А кошеня мовчить. Ото
Сюрприз чекає вдома!

Аж ні, побачила! Сніжком
Тре доні рученята…
Синіє вечір за вікном,
І пальтечка йдуть спати…

ВрОДА УкрАїни

Збережу в пелюстках маків
Вроду України,
А у цвіті калиновім —
Серце батьківщини.
У діброві ясеновій —
Пісню солов’їну…
Пригорну усе до серця,
А тоді — полину
З журавлями в світ широкий —
Високо літати
Українську нашу вроду
Усім показати!

Олександр Шаболдов

* * *
Вже розгорнула ніч імлисті крила,
І дощ дрібний, як завше, не до речі,
А я іду, де ми удвох ходили,
Ти ж ніжно обіймав мене за плечі.
Я усміхалась. О яка ж наївна.
І слухала твої солодкі рими...
Кохання вічне і до третіх півнів
П’янкі цілунки. Все осіннім димом
Минуло. Бач, лишилися калюжі,
І я сама алеями блукаю...
Колись тобою я хворіла. Дуже.
Та ти пішов, закривши браму раю.
Аж раптом голос з темряви 

альтанки,
І сміх обпік: не мій, чужий, щасливий.
Ми теж з тобою зустрічали ранки
Щораз в передчутті нового дива.
Я увійшла, твою урвавши фразу.
Я вже не та, але в альтанці темній
Поглянув лиш і упізнав одразу:
Дрібниця ніби, але все ж приємно...
Я усміхнулась. Показала ікла.
І враз вам стало холодно і лячно.
До помсти вин солоних ще не звикла.

Смачно...

ВійнА

Який це жах! Страхи Господні!
Це дуже важко описать.
На сході люди всі голодні,
Держава мусить воювать.

Кругом — неправда! Гинуть люди.
За що й про що? Ніхто не зна!
І хто для них уже здобуде
Той мир? Коли прийде весна?

І після чергової смерті
Сказати тяжко що-небудь.
Одне лишень звучить у серці:
«Ти не забудь! Ти — не забудь!»

МОТАнки нА ДОЛю

Мотанку – Івану, мотанку – Наталі,
Мотанку – Даринці і Ганнусі теж,
Мотанку – Валерці (лялю у коралях),
Мотанку – Вадиму (на добро без 

меж!).

Цю, у вишиванці, – Дмитрику 
малому,

У веселій хустці буде Михасю,
Кралечці Софійці – з поясом 

червоним…
І любов вселенську – в мотанки – 

усю!!!

Найгарнішим дітям, найдорожчим в 
світі –

Ниточку до нитки, вузлик до вузла
Прив’язала долю добру, щасну, 

світлу,
Щоб була як сонце, щоб як цвіт була.

У міцному тілі щоби здоровилась
Їх велика, спрагла до чеснот душа,
Милості од Бога! Хай небесні крила
Ляжуть їм на плечі ще й рядком 

вірша…

Інна Снігур

Артур  Цикалюк

Алла Захарченко
* * *

Зійшло благословіння Бога
На голову його раби:
Вагітність, токсикоз, пологи —
Він мамою мене зробив!!! 

Родилося маленьке диво, 
Не просто дівчинка — ЛЮБОВ!..
Яскрава зірочка криклива,
Мій витвір, плоть моя і кров.

Я знаю вже, для чого жити,
Йти, падати і далі йти,
Аби дітей своїх ростити,
Любити їх і берегти.

ФАнТАзія

Земля моя — то писанка барвиста.
Кружляє вічно у танку планет,
Немов в разку коштовного намиста
Дарує Всесвіту гармонії сонет!..

ексПресиВне

Не вальс танцюють «білі мухи»
На тлі важких небес. І я
Розпізнаю ритмічні рухи:
Джаз-фанк! Флешмоб! Експресія!

І, незважаючи на втому,
Я в піруеті закружляв.
Джаз-фанк веде мене додому
В обійми музи і життя!

Іра Вовнянко

Альона Цибулько

* * *
Остання ніч в далекім квітні
Забулась у тумані днів,
І доторк рук, таких тендітних,
Й цілунки пристрасні без слів.
Минулу радість, волю жити
Сточила шашіль самоти,
Зів’яли на морозі квіти,
Які колись любила ти.
І в порожнечі... Темній, вічній...
П’ю забуття найвищий дар.
Життя без тебе – тільки звичка,
І згадки – тінь нічних примар.
А день який!.. Хмаринка біла
Пливе в осонцену блакить...
Й землі лишивши тлінне тіло,
Душа замріється на мить.

***
Малює дощ Ваш силует на склі.
Він, як і я, не може Вас забути.
За обрієм зникають кораблі,
А серце точить самоти отрута.
Лиш пам’ять збереже тепло долонь,
Та по алеях, вчора ще зелених,
Блукає Осінь, вбрана у вогонь,
Шарлат плющів і золотавість 

кленів.
І вже либонь у иншому житті
Торкала я побожно Вашу руку.
Ви усміхались. Та розлуки тінь
Ширяла все над нами чорним круком.
І ось тепер побачу лиш у снах
Задивлені у море сині очі:
Снігами північ замете Ваш шлях,
А мій дощем південні змиють ночі.
Не пролунає безтурботний сміх
У сірій млі покинутого парку,
Лиш ходить по маєтностях своїх
Ясновельможна Осінь як владарка.


