
Гімназиста, майбутнього автора «Мертвих душ», «Вечо-
рів на хуторі біля Диканьки», «Шинелі», з якої вийшла плеяда 
українських і російських письменників, надихали історич-
ні ніжинські собори і ярмарки, враження від яких Микола 
занотовував у «Підручну енциклопедію» і які згодом  гого-
лезнавці назвуть високим і низовим бароко.

Творчість Гоголя стала темою досліджень науковців в 
Америці, Кореї, Китаї, Японії, Польщі, Україні й Росії… Адже 
повісті й оповідання нашого земляка переклали більше, ніж 
на 50 мов світу.

Про це біля пам’ятника розповідали професор Ні-
жинського держуніверситету імені Миколи Гоголя 
Григорій Самойленко та завідувач відділу слов’янських 
літератур Інституту літератури  ім. Т.Г.Шевченка НАН 
України профессор Павло Михед.

 Геніальність митця і сьогодні залишається нероз-
гаданою. Його філософське прозріння випередило час 
на багато віків вперед, осягаючи яке начитана публіка 
намагається побачити своє людське призначення в 
міжчасовому просторі.

Гоголь зробив для моральних вимірів те саме, що 
Лейбніц для математики – відкрив ніби диференціаль-
не числення нескінченно велике значення  нескінчен-
но малих величин добра і зла. Висновок літератора ХІХ 
століття Дмитра Мережковського підтвердила на од-

У БЕЗСМЕРТНИЙ ЧАС
5 вересня нинішнього року біля пам’ятника Миколі Гоголю, як і 135 

років тому, зібралися студенти й викладачі Ніжинської вищої школи, 
літератори й громадські діячі. Це перший у світі пам’ятник, поставлений 
письменнику-українцю на  його інтелектуальній батьківщині в Ніжині, де 
він був одним з перших випускників Гімназії вищих наук князя Безбородька.

ній з наукових конференцій наша сучасниця  аспірант-
ка Трініті коледжу в Дубліні Мак Коун Бріджіт. Гоголь 
– міжнародний письменник, – заявила вона  українсь-
кою мовою біля ніжинського пам’ятника.

Якби не він, чи знав би хто про нас?
Якби не він, про Ніжин би хто відав?
А з ним і ми зійшли в безсмертний час,
Де небуття не залишило сліду…
Такі рядки присвятив йому член Національної спіл-

ки письменників України, лауреат літературних пре-
мій, випускник Гоголівського вишу Анатолій Шкуліпа. 

Все це слухав, за виразом Тараса Шевченка, най-
більший людинолюб із висоти свого безсмертя і 
пам’ятника – творіння Пармена Забіли. Так було визна-
чено йому «чудной властью взирать на жизнь сквозь 
видный миру смех»…

«Хто після моєї смерті духовно зросте вище, ніж я 
був за життя мого, той покаже, що, справді, він любив 

мене й був мені другом, і цим тільки збудує мені пам’ятник». 
Задумаємося над цим заповітом Миколи Гоголя… 

На фото: представників міської громади Ніжина сфото-
графував у 1909 році Олександр Серебренік після покладан-
ня квітів до пам’ятника з нагоди 100-річчя з дня народження 
письменника.

А Олена Іваницька зафіксувала день 135-річчя відкриття 
пам’ятника.

Український дім
Освітньо-пізнавальний часопис

про Україну та українців діаспори
Число 5 (79)

2016 рік
Видання Центру гуманітарної співпраці
з українською діаспорою Ніжинського

державного університету імені Миколи Гоголя
http://ndu.edu.ua/index.php/ua/tsentr-gumanitarnoji-spivpratsi-z-ukrajinskoyu-diasporoyu/vidannya-ukrajinskij-dim
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З н а к и  п и т а н н я

Круглий стіл, організований ка-
федрою історії України Гоголівського 
вишу, об’єднав три дати: 300-річчя 
освячення Благовіщенського собо-
ру та заснування Благовіщенського 
чоловічого монастиря, 300-річчя пе-
ренесення Іржавської ікони Божої 
Матері та 100-річчя канонізації Свя-
тителя Іоанна Тобольського (Макси-
мовича). За ним зібралися науковці, 
музейники й духовні особи з Києва, 
Чернігова, Ніжина й Путивля, які 
досліджують актуальні проблеми 
вивчення, охорони та збереження 

сакральної спадщини північнодні-
провського лівобережжя. 

Їх радо вітав перший проректор 
Ніжинського держуніверситету іме-
ні Миколи Гоголя Олександр Бойко, 
молитовно підтримав високопреосвя-
щенніший архієпископ Ніжинський і 
Прилуцький Іриней.

Духовно повчальною є історія 
Ніжинського храму, заснованого кош-
тами і зусиллями Стефана Яворського. 
Її розповідав на основі архівних дже-
рел кандидат історичних наук, доцент 
Чернігівського національного педаго-

гічного університету імені Т. Г. Шев-
ченка Дмитро Гапоненко. Професора 
Ніжинського університету, доктора 
історичних наук Сергія Лепявка заці-
кавило церковне будівництво в Чер-
нігові на початку ХVІІІ століття. Ди-
ректор бібліотеки нашого вишу Олек-
сандр Морозов доповів про підтримку 
Ніжинських церков гетьманом Іваном 
Мазепою, кандидат історичних наук, 
доцент Київської духовної академії 
Ігор Хроненко – про ХІV Всеросій-
ський археологічний з’їзд, який роз-
глядав старожитності Чернігова. На-

	 	 	 	 	 	 	 	 З а п о в і т

Вони знову зустрілися в Ніжині в колишньому Суч-
ковому провулку – двоє великих українців – Марія Зань-
ковецька і Михайло Грушевський. Дві меморіальні дошки 
відкриті на будинку за номером 11 29 вересня 2016 року, 
сповіщають про те, що перша народна артистка України 
проживала тут до переїзду в Київ 1924 року, а видатний іс-
торик і перший президент гостював у неї 1907 року.

Про це всі ми дізналися 1995 року з опублікованих в 
«Київській старовині» щоденників Грушевського. «На Ве-
ликодню суботу вибралися ми до Ніжина, – занотував Ми-
хайло Сергійович. – Разом їхали Дорошенки. Приїхали під 
вечір. Умістили мене гарно, я добре спав і приємно провів 
час. Дні були сонячні, гарячі. Ми повернулися другого дня. 
Неприємно було, що на один поїзд ми спізнилися, а другий 
спізнився, ми приїхали на ніч, Садовський страшно непоко-
ївся, що не поспіємо на спектакль. Їхали назад ІІІ класою, в 
дуже обкуренім вагоні».

Молоді науковці з кафедри історії України, очолюваної 
доктором історичних наук, професором Євгеном Луняком, 
Ніжинського держуніверситету імені Миколи Гоголя разом 
із Ніжинською міською радою зробили малу, але важливу 
українську справу, до якої закликав напередодні Герой Укра-
їни Левко Лук’яненко, відкриваючи ХІ Міжнародну наукову 
конференцію «Знаки запитання в історії України: про що 
мріяли, що маємо, на що надіємося?», приурочену до 25-річ-
чя незалежності України та 150-річчю з дня народження 
Михайла Грушевського. Дисидент, співзасновник Україн-
ської Гельсінської групи, народний депутат Верховної Ради 
України І, ІІ, ІV і V cкликань брав активну участь у боротьбі 

Невтомний дослідник життя і творчості Марії 
Заньковецької професор Ніжинського держуніверситету 

імені Миколи Гоголя Григорій Самойленко
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КОНФЕРЕНЦІЇ

в  і с т о р і ї  У к р а ї н и

Стефана	Яворського
діється на перевидання історико-ста-
тистичного опису Чернігівської єпар-
хії кандидат історичних наук, доцент 
Чернігівського національного універ-
ситету імені Т. Г. Шевченка Олександр 
Тарасенко. Цікаву реконструкцію пер-
вісного типу Воскресенського дерев’я-
ного храму початку ХVІІІ століття 
в Любечі зробив археолог, науковий 
співробітник Чернігівського обласно-
го історичного музею імені В. В. Тар-
новського Олександр Бондар.

Учений секретар Державного 
історико-культурного заповідника в 

за незалежність України. На його думку українським патрі-
отам 80-90-х років ХХ століття, як і Михайлу Грушевському, 
бракувало політичної зрілості. І це призвело до сьогодніш-
ніх невтішних наслідків в економіці, в зовнішній політиці. З 
ним погодилися доповідачі з Чернігова: один із засновників 
і керівників Чернігівської організації Народного Руху Укра-
їни Валерій Сарана, а також журналіст 
і письменник Василь Чепурний.

«Змова-переворот-переділ: що 
реально відбулося у Біловезькій пущі у 
грудні 1991року?», – запитував і відпо-
відав доктор політичних наук, профе-
сор, перший проректор Гоголівського 
вишу Олександр Бойко. Всі ці фактори 
завершили розпад радянської імперії 
і сприяли безкровному відновленню 
української державності. 

Ми сьогодні творимо новітню іс-
торію України на відміну від Миколи 
Гоголя, який у повісті «Тарас Бульба» 
реанімував давно забуту, на його пере-
конання, померлу Україну. Про це була 
доповідь доктора філологічних наук, 
професора Павла Михеда.

Активну участь у боротьбі за 
українську державність беруть і укра-
їнські осередки в діаспорі. Їхня діяль-
ність стала темою виступів голови 
Української Всесвітньої Координацій-

ної Ради Михайла Ратушного і голови Мінського громад-
ського об’єднання українців «Заповіт» Галини Калюжної. 

Наукова спадщина Михайла Грушевського спонукає 
нас до переосмислення нашої ролі в українській історії.

( Вл. інф.)

Голову Української Всесвітньої Координаційної Ради Михайла Ратушного 
зустрічають ректор Олександр Самойленко,  проректор Олександр 

Мельничук та завідувач кафедри історії України Євген Луняк

м. Путивль Надія Сторчака, розпо-
відаючи про сакральну архітектуру 
Путивльщини, звернула увагу на стан 
збереження та реставрації церков-
них споруд. Поруйновані в атеїстичні 
часи, вони сьогодні реставруються за 
кошти громад, не фахово, не врахову-
ючи думки спеціалістів.

Схожа ситуація і в Ніжині. Ча-
сом меценат або ж священик вирішує 
які двері чи вікна треба вставити у 
стародавні будівлі, перетворюючи 
храми в еклектичні споруди з церков-
ною символікою. Отож і світській, і 

церковній владі треба частіше збира-
тися за круглими столами аби грамот-
но розв’язувати проблеми збережен-
ня сакральної спадщини. Окремого 
обговорення потребує релігійна осві-
та в сучасних умовах реформування 
освітньої системи в Україні. Диску-
сію з цього приводу викликав ви-
ступ  кандидата філософських наук, 
доцента Чернігівського національно-
го педагогічного університету імені 
Т. Г. Шевченка Анатолія Кислого.

Надія ОНИЩЕНКО
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Українська організація 
міста Нижнєкамськ 

«Вербиченька», завершуючи 
проект «Дорогами Шевченка й 
Тукая йдемо, даруючи тепло рід-
ного краю», після проведення 
у березні відкритого конкурсу 
читців, у липні цього року відві-
дала Санкт-Петербург. Ми вирі-
шили побачити пам’ятні місця, 
пов’язані з татарським поетом 
Габдуллою Тукаєм і українським 
просвітителем Тарасом Шевчен-
ком. А також ушанувати пам’ять 
загиблих при обороні Ленінграда 
солдат і жертв блокадного міста. 

Нашу поїздку підтримали: 
Асамблея народів Татарстану, 

Виконком Всесвітнього конгре-
су татар, Представництво Рес-
публіки Татарстан у Санкт-Пе-
тербурзі, Генеральне Консуль-
ство України в Санкт-Петер-
бурзі, Будинок дружби народів і 
Виконавчий комітет Нижнєкам-
ського муніципального району, 
Казанський меморіальний му-
зей Г. Тукая.

За рекомендацією Повно-
важного представництва Рес-
публіки Татарстан у Санкт-Пе-
тербурзі опікувала нашу групу 
Альміра Тагірджанова – кра-
єзнавець, екскурсовод, автор 
книг «Мусульмани в житті й 
культурі Петербурга», «Кни-

га про Мусі-Эфенді, його час і 
сучасників», «Мечеті Петербур-
га: проекти, втілення, історія 
громади», співавтор історично-
го путівника «Мусульманський 
Петербург», численних статей і 
публікацій. Вона допомогла зо-
рієнтуватися в місті, показала 
місця, пов’язані не тільки з тата-
рами в Петербурзі, але й з жит-
тям Тараса Шевченка. Під час 
спілкування з Альмірою Наі-
мівною ми довідалися, що вона 
родичка відомого татарського 
громадського діяча початку ХХ 
століття Муси Бігеєва. Саме в 
нього в квітні 1912 року в Пе-
тербурзі зупинявся Тукай. 

Петербурзькими стежками

«Вербиченька» з українцями Санкт-Петербурга
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Біля пам’ятника Тукаю, 
на місці колишньої Та-

тарської слободи, ми сказали 
врочисті слова, діти прочитали 
вірші татарською мовою, покла-
ли квіти. Нас зворушила мемо-
ріальна дошка на будинку коли-
шнього готелю на вулиці Казан-
ській 5, будинок на Мийці, 22, 
де до революції діяли редакція 
газети «Нур» і татарська неділь-
на школа, а ще будинок на вули-
ці Чайковського 81, де в квітні 
1912 року в квартирі №24 Тукай 
жив.

На Піскарьовському цвин-
тарі ми пройшли Алеєю Пам’я-
ті. Біля меморіальної дошки з 
написом «Республіка Татарстан. 
Вічна пам’ять землякам – захис-
никам блокадного Ленінграда» 
ми поклали кошик квітів, роз-
повіли про внесок татарстанців 
у Перемогу, розсипали землю, 
привезену з Татарстану, вру-
чили всім присутнім тематичні 
значки й буклети про нашу па-
тріотичну роботу. Біля шести-
метрової бронзової скульптури 
«Мати-Батьківщина», постояли 
в урочистій хвилині мовчання, 
поклали квіти, прочитали вірші.

У Санкт-Петербурзі жив, 
учився, творив Тарас Григоро-
вич Шевченко. Тут перестало 
битися його серце. 1836 року, 
змальовуючи статуї в Літньому 
саду, молодий Тарас познайо-
мився зі своїм земляком, ху-
дожником Іваном Сошенком, 
який представив кріпака кон-
ференц-секретареві Академії 
мистецтв Василю Григоровичу, 
художникам Олексію Венеціа-
нову й Карлові Брюллову, пое-
тові Василю Жуковському. Ця 

доленосна зустріч змінила жит-
тя Шевченка, ще сотень людей, 
українську літературу й, можна 
сказати, історію всієї України. 
Кожен українець повинен від-
відати ці знакові для культурної 
людини місця.

В Академії мистецтв годин-
ник на стіні зупинився о 5–ій 30. 
Саме в цей час, ранком 10 берез-
ня 1861 року Україна втратила 
свого видатного сина. Ми озна-
йомилися з експозицією музею, 
побували в Катерининській 
церкві, де відспівували митця. 
На Смоленському цвинтарі, од-
ному з найстаріших у Петербур-
зі, 1989 року встановлено гра-
нітний камінь із написом «На 
цьому місці 12 березня (28 лю-
того) 1861 року був похований 
Тарас Григорович Шевченко». 
Через два місяці труну з тілом 
перепоховали в Україні згідно з 
заповітом у відомому вірші. По-
кладаючи до каменю квіти, чи-
таючи вірші, ми згадували по-
їздку 2006 року на могилу Коб-
заря на Чернечу гору.

Необминули і Пе         
троградську сто-

рону, де 22 грудня 2000 року 
відкрили триметрову бронзо-
ву скульптуру молодого Тараса 
Шевченка – подарунок відомо-
го канадського скульптора Лео 
Молла (Леоніда Моложанина).

А в Будинку національ-
ностей, на вулиці Моховій, 15, 
нас радо зустріли представни-
ки Полтавського земляцтва в 
Санкт-Петербурзі на чолі з Ми-
хайлом Воликом, привітав кон-
сул Генерального Консульства 
України в Санкт-Петербурзі 
Віктор Лавриненко, який від-

значив наші заслуги в розвитку 
українського руху в Російській 
Федерації й побажав подальших 
творчих успіхів.

У слові-відповіді голова 
«Вербиченьки» Євген 

Савенко сказав, що національ-
ний рух у республіці користу-
ється всебічною підтримкою 
уряду Татарстану. Тут працює 
ціла мережа Будинків дружби, 
для роботи організацій виді-
ляються державні гранти. Ми 
зачитали вітальний адрес ди-
ректора Казанського Будинку 
Дружби Народів Ірека Шарипо-
ва до співробітників Санкт-Пе-
тербурзького Будинку націо-
нальностей і передали сувеніри. 

Незабутнє враження на всіх 
вербичан справили визнач-
ні пам’ятки Петербурга: пала-
ци, парки, стародавні будинки, 
пам’ятники, собори, музеї, річ-
ка Нева, що набула святкового 
вигляду в День військово-мор-
ського флоту.

Про це ми розповіли 1 
серпня в Казанському Будинку 
дружби народів. Нас зустріча-
ли співробітники Казанського 
музею Габдулли Тукая, українці 
Казані. Євген Савенко передав 
сувеніри, привезені з Петербур-
га, подякував казанцям за ор-
ганізаційну й матеріальну під-
тримку.

Директор Казанського Бу-
динку дружби народів Ірек 
Шарипов відзначив діяльність 
«Вербиченьки» як найкращу в 
Асамблеї народів Татарстану.

Людмила НАЙДЕНКО

Шевченка й Тукая
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Уже вчетверте в Ніжині зібралися науковці і краєз-
навці, викладачі, студенти, журналісти, громадські дія-
чі на міжнародні Спаські читання з Санкт-Петербургу, 
Батурина, Києва, Харкова, Чернігова, Глухова, Путив-
ля й Миргорода. 2010 року тут уперше зібралися нау-
ковці з України та Росії аби дослідити дев’яностолітню 
історію відкриття в нашому місті першого публічного 
музею. Пленарне засідання було присвячене ролі роди-
ни Спаських у соціокультурному просторі. На будин-
ку на вулиці Гребінки відкрили меморіальну дошку, 
яка сповіщає про те, що тут у сім’ї священика Георгія 
Спаського 1904 року народився відомий вчений-нуміз-
мат, один із організаторів Ніжинського окружного істо-
ричного музею, археолог та мистецтвознавець, згодом 
хранитель фондів відділу нумізматики Державного Ер-
мітажу в Санкт-Петербурзі Іван Спаський. Його ім’я 
присвоєно Ніжинському краєзнавчому музею, і воно 
зблизило науку та культуру російського й українського 
міст.

2016 року виповнюється 125 років від дня народ-
ження Євгенії Спаської, а наступного – 50 років ство-

рення Ніжинського краєзнавчого музею, якому присво-
єно ім’я Івана Спаського. Ці дати і визначили тематику 
доповідей на пленарному та секційних засіданнях.

Етнографічними дослідженнями Спаської, які сьо-
годні мають наукову і прикладну цінність, зацікавилися 
в часи української незалежності. Адже Євгенія і її брат 
були репресовані комуністичним режимом. Більшу ча-
стину життя жінка змушена була проживати в Казах-
стані, відірвана від рідного коріння й цікавої творчої 
роботи. Це підірвало її моральне й фізичне здоров’я.

Ми дізналися про це не тільки з розповіді її ону-
ки Наталії Юліївни Анохіної, а й з цікавих доповідей. 
Кандидат історичних наук, науковий співробітник 
відділу актової археографії Інституту української ар-
хеографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України Інна Тарасенко прокоментувала листи 
Є. Ю. Спаської до С. А. Таранущенка, написані на по-
чатку 60-х років ХХ століття. Трохи пізніше з нею ли-
стувався і перший директор – організатор Ніжинського 
краєзнавчого музею В. С. Шоходько. Цю збірку уваж-
но переглянула кандидат історичних наук, завідувачка 
історичного відділу Ніжинського краєзнавчого музею 
Наталія Дмитренко. Наші уявлення про багатогран-
ність таланту Євгенії Спаської доповнила аспірантка 
кафедри археології, етнології та краєзнавчо-турис-
тичної роботи Навчально-наукового іституту історії, 
етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського 
Чернігівського національного педагогічного універ-
ситету імені Т. Г. Шевченка Тетяна Луговик. Інші 
доповіді й повідомлення стосувалися актуальних 
теоретичних та методологічних проблем сучасної 
музео логії, пам’яткознавства, історичної регіоналіс-
тики й етнології. 

Це був гідний пам’ятник нашій землячці, яка по-
вернулася в рідне місто виставкою в історичному від-
ділі, стендом у музеї історії загальноосвітньої школи 
№7 – колишньої гімназії імені Пелагеї Кушакевич, де 
навчалася Євгенія. Про це на зовнішній стіні давньої 
будівлі тепер сповіщає меморіальна дошка, яку уро-
чисто відкрили учасники Спаських читань. Широке 
коло захоплень Євгенії Спаської, а це кераміка, тка-
цтво, вишивка й обрядовість, зумів втілити сучасний 
художник-кераміст із Миргорода Андрій Бібко. Його 
й сфотографувала з Наталією Анохіною Олена Іва-
ницька. 

Родина Спаських об’єднала навколо себе людей, 
яким болить українська історія.

Надія ОНИЩЕНКО

Об’єднала родина Спаських
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шукали учасники міжнародного фестивалю інтегра-
ції слова в сучасному арт-просторі «Литаври» в Чернігові 
та Ніжині. Це новий фестиваль України. Його ініціатором 
виступила громадська організація з Ніжина «Центр новіт-
ніх ініціатив та комунікації», керівником якої є член НСПУ, 
редактор дитячого журналу «Крилаті» Тетяна Винник. Ви-
хованку філологічного факультету Ніжинського держуні-
верситету імені Миколи Гоголя очікували її викладачі та 
теперішні студенти. Вони уважно слухали колишніх ніжин-
ських літстудійок Анну Малігон і Олену Степаненко. 

Чи ж виймаються очі – щоб видіти дно в словах? –
Я забуду всі назви – крім імені й знаку дороги,
Щоб тримати це небо – і сіль його, й кров, і прах,
Як дозволено янголам-бранцям хіба що і – Богу.

Це з другої збірки  Олени Степаненко «Коротка 
меса на друге пришестя Данте», яка 2001 року перемог-
ла в Міжнародному конкурсі молодих літераторів «Гра-
нослов». А перша – «Передчуття Авалону» 1999 року 
отримала найвищу премію в «Смолоскипі». «Четверта 
радість», вірші з якої читала нам  поетка, ще більше за-
глиблювала у дно слів, яке не замулило нелегке пряди-
во днів. 

Українська мова  легко впліталася у фарсі, в’єтнам-
ську, турецьку, китайську, якими читали власні твори 
сучасні письменники До Тхі Хоа Лі, Чанг Юнг Гао, Бах-
тіяр Аслан. Їх зворушувала присутність і можливість 
промовляти в Гоголівському виші.  Адже  вони захопле-

Дно у словах
ні  його творами, а Бахтіяр Аслан викладає їх у турецькому 
виші як російські. І ми намагалися аргументовано пере-
конати його в тому, що творчість Миколи Гоголя живило  
українське коріння й український світогляд. Нашому інте-
лектуальному спілкуванню допомагала  вмілим перекла-
дом магістрантка Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка ніжинка Анастасія Хомич.

(Вл.інф.)

Олена Степаненко, Сергій Прилуцький
зі студентами університету

Книжкова виставка «Україн-
ський Мойсей. До 160-річчя від дня 
народження Івана Франка», що від-
крилася в Музеї рідкісної книги 
бібліотеки Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя, 
розкриває різноманітні барви таланту 
митця. Тут представлені кілька десят-
ків прижиттєвих та раритетних видань 
творів письменника, зокрема: поетичні 
збірки «Зів’яле листя», «Із днів журби», 
«Semper Tirо»,   «Пісня та праця»; про-
зові твори «Захар Беркут», «Борислав 
сміється», «Великий шум»; наукові роз-
відки «До історії українського вертепа», 
«Пасхальна драма», «Варлаам і Йоасаф», 
«Причинки до історії України-Руси»… 

Особливим раритетом експозиції 
є унікальний примірник книги «Мико-
лай Гоголь. Мертви душі, або Вандров-
ки Чичикова» (Львів, накладом редакції 

«Дела», 1882). Переклад «Мертвих душ», 
здійснений Іваном Франком, на думку 
багатьох літературознавців, є найкра-
щим авторизованим перекладом цього 
твору українською мовою. Ніжинський 
примірник цього видання, що збері-
гається в Музеї рідкісної книги, для нас 
є дуже цінним, оскільки його надіслав 
до Ніжина сам Іван Якович Франко  
1909 року для виставки, що відкривала-
ся з нагоди 100-літнього ювілею славет-
ного вихованця Ніжинського ліцею. На 
жаль, скромний перекладач не залишив 
на сторінках книги свого дарчого напи-
су…

Галина ОСІПОВА

Український Мойсей 
українському Гоголю
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Фея гіркого мигдалю 

Чи любите ви батьківщину? Чи лю-
бите ви Україну як граф Роман Бжостов-
ський?

“Край пишних гетьманів і лицарських 
пригод, край безоглядного козацтва, що 
шукало волі й слави з мечем у руці й піс-
нею на вустах, – і оця-то козацька кров, 
панове, мусить вілляти сили до наших 
знесилених тіл. Тому-то і я, граф Бжостов-
ський, потомок славетного роду, гербовик 
герба “Cтремено”, власник замків на 
Віслі, палаців у Кракові та Варшаві, 
вважаю за свій рідний край Україну, от-
чизну моєї матері-козачки. Ніде в світі 
не билося моє серце, як тут, на лівому 
березі Дніпра, проміж левад і садків 
рідної України”. 

1809 року він приїхав у Ніжин, у 
місто свого дитинства, де його мати-у-
країнка пригощала пиріжками, спечени-
ми з українського борошна. Цей тонкий 
гурман, який перепробував у світі багато 
різних солодощів та втіх, вирішив одружи-
тися на ніжинській дівчині, яка пригостить 
його власноруч спеченими пиріжками, що 
нагадають смак дитинства.

Ось таку фабулу для п’єси “Фея 
гіркого мигдалю” придумав наш зем-
ляк, письменник Іван Кочерга 1925 року. 
Прем’єра відбулася в Українському наці-
ональному театрі, першому державному 
театрі України, 19 лютого 1926 року. І по-
ставив її Борис Романицький, учень Ма-
рії Заньковецької, який виступав разом із 
нею в нашому місті.

Письменник народився 6 жовт-
ня 1881 року в містечку Носівка в родині 
залізничного службовця. 1891 року родина 
придбала будиночок у Чернігові неподалік 
із відомим уже тоді українським письмен-
ником Михайлом Коцюбинським. І тому не 
випадково автор поселив своїх героїв у Ні-
жин, з історією якого був добре обізнаний.

З дійовими особами ми вперше зу-
стрічаємося в цукерні пані Копчинської. 
Стародавнє дужнє помешкання ще грець-
кого будування, як описує його Кочерга. 
Вглибині, за широкою аркою, цукерня з при-
лавками, вхідними дверима та полицями, де, 
крім слойок із варенням, цукерками, кавою та 
різною бакалеєю, ще багато пляшок із різноко-
льоровими наливками та лікерами. На першо-
му плані – по цей бік арки кімната зі столиками 
для відвідувачів.

Архіви свідчать, що одна з грецьких 
кав’ярень була розміщена в теперішній редак-
ції газети “Ніжинський вісник” на вулиці Сте-
фана Яворського. Отже, можемо припустити, 
що саме тут граф уперше побачив Лесю, яку 
за подарований гіркий мигдаль і нарік феєю. 
Дівчина, що споживає тільки гірке стала його 
найсолодшою мрією.

Вона – сирота і живе на правах Попе-
люшки під опікою свого дядька, колишньо-
го полкового писаря, що пишається своїм 
козацьким походженням і соромиться дру-
жини-московки, урождьонной Кирдяпіной, і 
двох дочок, які корчать із себе московських 
панянок.

Яким же був Ніжин на початку ХХ сто-
ліття? Місцевий поет Цвіркун описує його 
так:

“Ніжин – добра сторона:
В нім пиття без краю –
І наливок, і вина,
Лиш води немає.
Нам з Туреччини везуть
В цукрі абрикоси,
Каву, рис, мигдаль, халву
І тютюн для носу.
І хоч добре з тютюну
Крутить в панськім носі
Не прокинеться від сну
Магістрат наш досі
Спить солодко, мов дитя,
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Кинувши роботу,
А на вулицях сміття,
темень та болото.
Словом, нічого казать,
Не сумні ми люди.
Ну, а років через п’ять
Ще й розумні будем.
Бо будуть вже для нас
Безбородька руки
Преогромніший палац –
Вертоград науки.
Сорок сажнів довжини, 
Чотири осади,
Стане місця всім дурним
Міської розсади”.

Не міг передбачити Цвіркун, що саме 
з цих “дурнів” виростуть видатні науковці, 
літератори й педагоги. Цікавий читач знай-
де у п’єсі Кочерги багато потішних сцен і 
дотепних згадок про ніжинську старовину: 
Магерки, греків Тернавіотів, Носівку...

Фінал – щасливий. Леся подає графу 
справжній урок українського патріотизму. 
Ось її пристрасний монолог наприкінці ви-
стави, яку 1999 року в Ніжинському дра-
матичному театрі імені Михайла Коцюбин-
ського ставив заслужений артист України 
Олег Мосійчук.

“Цей аромат мужицьких булочок, 
який вам сподобався, – це аромат свіжої 
пшениці, що сіяли ваші підданці на золо-
тих нивах вашої Носівки... аромат рідних 
полів, аромат вітерцю, що обвівав лице 
стомлених женців та жниць – ваших крі-
паків, що працювали на вас усе життя, що 
обливалися потом, щоб ви змогли зажива-
ти життя, панувати та шукати по всьому 
світі нечуваних ласощів та утіх”.

Режисер трактував п’єсу не як істо-
рію Попелюшки, за що дорікали ще живо-
му письменнику, а як приклад любові до 
батьківщини, до землі, де народився й 
виріс.

Минуло 135 літ від дня народження 
Івана Кочерги. Хотілося б, щоб ця дата була 
помічена та відзначена новою постановкою. 
На думку театрального режисера, викладача 
Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя Марини Коломійченко, думки 
автора “Феї...” актуальні й сьогодні. За легкі-
стю жанру помітні прояви українського духу, 
щирих почуттів, не штучного, а живого гумо-
ру...

Надія ОНИЩЕНКО
На фото: Марина Коломійченко
в образі Феї гіркого мигдалю.


