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ВІД РЕДАКТОРА
Двадцятирічне листування двох земляків – блискучого українського
поета, прозаїка, перекладача, літературознавця, радіожурналіста Ігоря
Качуровського (1918–2013), котрий усе свідоме життя розбудовував
Державу Українського Слова по чужих світах, і ніженського підприємця та
мецената Миколи Шкурка (нар. 1954) – діялог захопливий і строкатий.
Діялог поколінь, діялог культурних світів, діялог двох Україн –
метафізичної, що творилася на Заході талантом і працею українських
еміґрантів – добровільних вигнанців, що розлучилися з коханою
батьківщиною в обмін на свободу (інтелектуальну, мистецьку, політичну), –
та України пострадянської, яка щойно осмислювала свою новоздобуту
незалежність.
Цю строкатість відбиває і мовна картина видання. Під однією
обкладинкою тут зустрілися два правописи: Академічний 1928 року
(«скрипниківка»), ревним прибічником якого був Качуровський, та чинний,
на якому знати брутальні сліди русифікації часів Постишева, – ним послуговується Шкурко, як і абсолютна більшість наших співгромадян. Водночас
під впливом свого старшого листовного співрозмовника Микола Пантелійович часом уживає окремі елементи «скрипниківки» (зокрема «Ніжен»).
Усі допоміжні матеріяли (примітки, перелік абревіятур тощо)
оформлено згідно з нормами «скрипниківки».
Листи чи уривки з листів Михайла Семенця (США), залучені до
видання як додатки, подаються зі збереженням авторської ортографії,
точніше – ортографічного хаосу, який у них панує, оскільки, згідно з
коментарем Качуровського, «грамотно він [М. Семенець] пише лише
еспанською мовою, а українською чи російською – як напишеться…» (з
листа до Шкурка від 28.VII.2011).
Строкатим є цей епістолярій і за матеріяльними засобами, до яких
вдавалися його учасники. Листи Ігоря Васильовича переважно друковані на
друкарській машинці – основному інструменті людини інтелектуальної
праці його доби. Листи Миколи Пантелійовича вже набрано на комп’ютері й
роздруковано на принтері. (Винятком є кілька повідомлень, пересланих
електронною поштою).
Між іншим, на друкарській машинці Качуровського не було
окличника, тож у листах (зокрема у зверненнях до адресата) його часом
проставлено від руки.
Дати в листах переважно зазначалися на початку. Якщо ж якийсь лист
датувався наприкінці – редактор дозволила собі перенести дату на початок
(для уніфікації структури видання).
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Порядок розташування додатків – не стільки за фактом прикріплення
до того чи іншого листа, скільки за згадкою відповідних текстів у
листуванні.
Загалом при підготовці видання додатки було поділено на два типи:
1. Менші за обсягом додатки подаються наприкінці відповідних листів: це
відгуки, репліки, листи Качуровсього і Шкурка до третіх осіб, відповідні
матеріяли інших авторів. Посилання в тексті листів: [див. дод. А, Б, В…].
2. Великі за обсягом додатки – статті, розвідки, мемуарні нариси –
подаються в кінці книги за розділами: «І. Літературознавчі статті Ігоря
Качуровського», «ІІ. Мовознавчі статті Ігоря Качуровського», «ІІІ.
Публіцистика Ігоря Качуровського», «ІV. Розвідки Ігоря Качуровського з
мікології», «V. Спогади Ігоря Качуровського», «VІ. Статті інших авторів»,
«VІІ. Ноти». Посилання: [див. дод. І.1, І.2, І.3…].
Скорочення в тексті листів і додатків розшифровано у квадратових
дужках, окрім загальнопоширених (р. – «рік», ц. р. – «цього року», тис. –
«тисяча», млн. – «мільйон», млрд. – «мільярд», карб. – «карбованці», год. –
«година», с. – «село», м. – «місто», вул. – «вулиця», ім. – «імени», св. –
«святий», стор., с. – «сторінка», ч. – «число», «частина», т. – «том», кн. –
«книга», зб. – «збірник», «збірка», прим. – «примірник», вид. – «видання», вво – «видавництво», вид. дім – «видавничий дім», ін-т – «інститут», ун-т –
«університет», та ін. – «та інші», м. ін. – «між іншим», у т. ч. – «у тому
числі», і т. п. – «і тому подібне», под. – «подібне», зам. – «замість», прибл. –
«приблизно», напр. – «наприклад», див. – «дивися», нар. – «народився» /
«народилася», др. – «доктор», проф. – «професор», акад. – «академік», моб.
– «мобільний», «ел. пошта» – «електронна пошта», с/ш – «середня школа»,
вл. інф. – «власна інформація», P. S., П. С. чи ПС. – «постскриптум» тощо).
Також у квадратових дужках зазначено прізвище при згадуванні певної
особи лише на ім’я, чи на ім’я та по-батькові, чи за ініціялами. Винятками є
лише члени родини Ігоря Качуровського: його дружина Лідія КрюковаКачуровська – згадується в листах як Лідія Борисівна, Лідія Б., Лідія, Ліда,
Л. Б. – і син Леонардо Аріан Качуровський – згадується за першим іменем,
Леонардо. Також Роміна Вікторія Карраско – колишня дружина Леонарда.
Винятками є й дружина Миколи Шкурка Ніна, його сини Костянтин (Костя),
Тарас і Антоній (Антоша), брат Віктор і його дружина Світлана.
У примітках основну увагу приділено культурним і громадським
діячам української еміґрації.
Показник імен і перелік абревіятур подано наприкінці видання.
Олена О’Лір
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28.01.1994 р.
м. Ніжин
Вельмишановний Пане Ігоре Качуровський!
Направляю Вам дві книжечки про Ніжин, видані громадським
коштом і ініціативою, а саме «Історія Ніжина мовою дат», «Мистецькі
спомини» Ф. Проценка. Наше товариство планує тим часом видати
збірник «Ніжинці про Ніжин».
Чи не згодилися б і Ви приєднатися до цієї справи? Будь ласка,
дайте знати.
Зі щирою пошаною,
Микола Шкурко,
Голова Ніжинського ТУМ «Просвіта»

11.ІІ.94
Шановний Миколо Пантелійовичу!
Дякую за книжки. «Мистецькі спогади» Проценка та «Історію
Ніжина» я отримав позавчора – 9 лютого.
Для моєї картотеки «Мартиролог української літератури» знайшов
в «Історії» одну цікаву подробицю: в сарсельській (Сарсель – містечко
під Парижем, український культурний осідок) «Енциклопедії
Українознавства» про Дмитра Грудину сказано:
В 1937 заарештований і засланий.

5

За Вашим довідником Дмитра Грудину розстріляно 1938 р.
Якщо у Вас там у «добу застою» переносили дату смерти
письменників з 1937–38 років на 1941–42, то в нас, на еміґрації х т о с ь
подбав, щоб усім жертвам сталінізму зменшити вирок. Так, про іншого
ніженця, шевченкознавця Миколу Новицького (якого заарештовано
1930 р., а 1937-го він перебував у Соловецькому концтаборі) у згаданій
Енциклопедії написано:
У 1937 р. був засланий на Соловки. Після повернення з
заслання… (і т. д.).
Але Соловки не були місцем заслання…
З тих ніженців, що опинилися на еміґрації, двічі відбув заслання (в
справжньому розумінні цього пенітенціярного терміна) Петро Одарченко1.
Ще б варто було долучити одну сумну дату: знищення Остра.
Адже за мого дитинства (ранні двадцяті роки) це ще була річка, заросла
очеретом і лепехою, але з чималими відкритими плесами, де можна було
купатись і човном плавати.
Так звана «меліорація» (це слово означає «поліпшення») зробила з
річки – рівчак…
Сталося це десь у другій половині двадцятих років. Напевно, десь
є й точна дата…
Спроба більшовицьких партизанів Кропив’янського захопити
Ніжен сталася 1 вересня 1918 р. Ніякого «гетьманського» війська в місті
не було; на станції стояв ешелон російської Добровольчої армії, але він
участи в подіях не брав. Один з учителів зібрав нашвидку своїх
гімназистів (і чому я не записав його імени?) і відвоював місто,
знищивши увесь той загін.
Мені це розповідав один з тих гімназистів…
Ще раз дякую.
І. Качуровський
Петро Одарченко (1903–2006) – український літературо- та мовознавець, критик,
педагог, дійсний член УВАН та НТШ. Закінчив Ніженський інститут народньої освіти
та аспірантуру при катедрі української мови та літератури (там само). На
початку 1930-х рр. був заарештований і засуджений до заслання в Алмати (тоді –
Алма-Ата), після повторного арешту наприкінці 1933 р. засланий до Уральську. Від
1938 р. – доцент Курського педагогічного інституту, один з улюблених викладачів
І. Качуровського, який опинився в Курську, тікаючи разом із батьками з рідного Ніжена
під загрозою репресій. Від 1942 р. – в еміґрації (Польща, Австрія, Німеччина, США).
1
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26.02.1994 Ніжен
Шановний Ігоре Васильовичу!
Вийняв зі скриньки Вашого листа вчора – якраз по дорозі, як йшов
на зібрання Видавничої ради нашого товариства української мови
«Просвіта». Плануємо підготувати і видати посібник з краєзнавства
Ніженщини. Тим-то актуальними стали Ваші зауваги до деяких
ніженських дат.
Як видно, «Мистецькі спомини» Ви ще не простудіювали. Гадаю
(дуже хотілося б), що надішлете відгук і на це видання. Звичайно,
проігнорувати Ваші думки неможливо, більше того: смію розраховувати
на Вашу посильну участь у такому ближчому видавничому проекті, як
випуск збірки споминів «Ніженці про Ніжен». Вже зголосилися Анатолій
Лисий2 та Іван Кошелівець3. Може, порадите ще кому з наших земляків
приєднатися. В цей збірник може увійти написане про наше місто тими,
хто вже відійшов у світ інший. Хто знає їх імена, хто згадає?
Хай Вам Бог дає здоров’я, зичу наснаги в творчих ділах.
З повагою,
Микола П. Шкурко

26.III.94
Шановний пане Шкурко.
«Мистецькі спомини» я проглянув – але ж це не мій фах. А до
того я вже набрав на свою голову стільки невиконаних обіцянок, що
Анатолій Лисий (1925–2013) – український лікар, журналіст, громадськополітичний та церковний діяч. Еміґрував у роки Другої світової війни, від 1950 р. –
в США. Професор медичного факультету Міннесотського університету. Один із
засновників і багатолітній голова Фундації ім. Івана Багряного.
3 Іван Кошелівець (справжні ім’я і прізвище – Іван Ярешко, 1907–1999) –
український літературознавець, літературний критик, публіцист, редактор,
перекладач. Почесний доктор філософії Українського Вільного Університету
(Мюнхен), дійсний член УВАН та НТШ. Чоловік Емми Андієвської. В еміґрації від
1944 р. (Австрія, Німеччина).
2
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вирішив: поки не виконаю бодай половини з них, більше нікому нічого
не обіцяти.
Дитинство моє пройшло більше в Крутах, ніж у самому Ніжені.
Досить сказати, що до другої й третьої «групи» (клясів тоді ще не
було…) я ходив у Крутах, до четвертої в Кагарликах (тепер і села такого
нема), і лише до п’ятої в Ніжені. До першої групи я не ходив взагалі –
почав відразу з другої.
Чи Вам відомі спогади п. Лазаренка4 про «дорадянський» Ніжен?
Зі «старих» часів я маю лише материне свідоцтво про закінчення
гімназії Кушакевич. Чи це когось може цікавити?
Шкодую тепер, що не намовив свою маму написати спомин про
ніженську дівочу гімназію: мати моя мала абсолютну пам’ять, але, на
жаль, оповідати не вміла…
От згадалося: читаючи «Фею гіркого миґдалю» Івана Кочерги, мати
упізнала в Дзюбі і його родині… поміщика Дзюбу із села Черняхівка.
Що я міг би написати для краєзнавства – це спомин про раннє
дитинство, яке припадало на часи бандитизму – справжнього (не в
радянському розумінні, коли «бандитами» називали повстанців), – про
злодіїв та грабіжників, що діяли на початку 20-х рр. Власне, не так про
них, як про селянську боротьбу з ними.
Іще я мав колись нагоду почути кілька новель про грека Йоне.
Одну з них пізніше записав з пам’яти – як найпристойнішу. Це матеріял
для етнографів: греко-український фолкльор… (якщо б це довелося
друкувати, то з відповідними крапками…) [див. дод. А].
А розповідав це Федір Миколайович Голобородько, він був
одружений з Вірою Кушакевич, в 1937 р. його забрали, а його жінка при
німцях була перекладачкою при коменданті (на відміну від шефа
жандармерії та крайсляндвірта, комендант був порядною людиною й негітлерівцем).
З найкращими побажаннями,
І. Качуровський

Олександер Лазаренко (1897–1997) – засновник Київського музею
дорожнього побуту (1982), Музею пошти в Ніжені (1993). Уродженець Ніжена,
залишив цінні спогади про Ніжен початку ХХ ст. З гімназійних літ товаришував із
Віктором Саковичем (дядьком І. Качуровського), разом із ним брав участь у Білому
русі на Дону.
4
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ДОДАТОК А
Анонім
(Український фолкльор)
ГРЕК ЙОНЕ І БОРОДА ЦИРУЛЬНИКА
Іде Йона по вулиці Мостовій, що тепер зветься Гоголівською, а
назустріч – кум Сорочопуло, ніженський цирульник.
– Чого, – питає Йоне, – куме, такий сумний?
– Біда, куме, – каже Сорочопуло. – Ніхто не йде до моєї цирульні.
Усі пішли до нового цирульника.
– До якого, – питає Йоне, – до бородатого?
– Та вже ж до бородатого.
А до Ніжена перед тим приїхав новий цирульник. Давно це
діялось, залізниці ще не було, а на все місто була одна тільки брукована
вулиця, і звалась вона Мостова, а потім її зробили Гоголівською.
А цирульник був тоді не те, що тепер перукар. Він не тільки голив
та стриг, а й кров пускав, горчишники [гірчичники] прикладав, клізми й
банки ставив.
Так от: приїхав до Ніжена новий цирульник. Привіз п’ять скринь,
окутих міддю, найняв на вулиці Мостовій гарний будинок і повісив
вивіску, де золотими буквами виписано:
Цирульник Жорж Бенуа із Варшави.
Куди проти нього бідному Сорочопуло!
А найбільше здивувала усіх борода цирульника. Широка, на всі
груди, чорна аж із синім полиском, розкішна, пещена, дрібними кучерями
закручена. Од тої бороди всі ніженські жінки подуріли: і міщанки, й
пахарки – кожна собі якусь хворобу вигадує, щоб тільки покликали до неї
нового цирульника. Другий тиждень ніхто не йде в цирульню до
Сорочопуло.
Побідкався ще Сорочопуло перед кумом Йоне, погомоніли про се,
про те, та й розійшлися.
От приходить Йоне додому.
– Звари, – каже, – мені, жінко, гороху. Та візьми отой відерний
чавун, бо щось давно гороху не їв, так закортіло.
Наварила жінка гороху.
Узявся Йоне горох їсти, посидить трохи, відпочине і знов їсть,
розпустить чересок і знов їсть. Мало не весь чавун умолов.
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Тоді ходить і прислухається.
– Щось, – каже, – жінко, в мене живіт болить. Справді, болить.
Треба покликать цирульника, хай клізму поставить. Та до кума, – каже,
– не йди, а поклич мені Жоржа Бенуа із Варшави, того бородатого.
От веде жінка цирульника, у того боти аж риплять, борода аж
блищить, а Йоне лежить під іконами, стогне. Повернувсь Йоне лицем у
подушку, приготував цирульник свою клізму, тільки нагнувся до Йоне, а
той як пустить струмінь рідкого гороху – та просто цирульникові в
бороду.
Дістав той білу хустину, французькими парфумами кроплену,
витер свою дорогоцінну бороду, тільки нагнувся до Йоне із клізмою, а
той йому знову – гороху.
Витерся цирульник сяк-так уже брудною хусткою, ще раз
нагинається до Йоне, а той його втретє – горохом!
Тут уже цирульник і не витирався. Поставив клізму, отримав, щó
належало, і мерщій додому – визбирувати з кучерів бороди Йонів горох.
А Йоне полежав трохи після клізми.
– Щось, – каже, – жінко, ніби полегшало. Піду-но, пройдуся по
гóроду, може, воно й зовсім пройде.
От іде Йоне по вулиці Мостовій, що тепер зветься Гоголівська, а
назустріч – кум Кунілакіс.
– Куди, – каже Йоне, – куме, так поспішаєш?
– Та біжу, – каже, – до нового цирульника. Жінка занедужала,
так нехай припарки поставить.
– До якого нового цирульника? – питає Йоне. – Може, до того, с…?
– Як, с…?
– Та я йому сьогодні бороду об…
Та й розповів історію з горохом. А в кума Кунілакіса – шість
сестер, усі – старі дівки, і в кожної язичок гірше від перекупки.
Так що на другий день, коли цирульник Жорж Бенуа із Варшави, із
гарно вимитою, напарфумованою чорно-синьою бородою, ішов до поштмейстерші, щоб припустити їй п’явки, за ним бігли греченята й кричали:
– Об… борода! Об… борода!
А на третій день новий цирульник зняв свою вивіску, де золотими
буквами написано «Жорж Бенуа із Варшави», запакував свої п’ять
скринь, окутих міддю, та й подався Борзенським шляхом (залізниці тоді
ще не було) якнайдалі від гóрода Ніжена і грека Йоне.
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12.ХI.96
Дорогий Земляче.
Хоча я й прожив на Заході дві третини свого життя, але деяких
звичок европейських так і не засвоїв. Моя жінка (на Захід вона потрапила
малою…) на кожен лист відповідає в день отримання, а коли щось
перешкодить – то на другий день, найпізніше…
А я відкладу на завтра, а тоді ще на завтра, і так довідкладаюся,
що мине кілька місяців…
Отож сьогодні, разом зі стома тисячами вибачень за
півторастаденне запізнення, маю Вам висловити три подяки.
Перша подяка – за подорож зі мною (і Астаф’євим5) до Крут.
Друга подяка – за фотографії, що надійшли на початку червня (я
ще тоді був на Україні). І що на них зовсім не видко моєї висипки на
підборідді.
І нарешті – третя подяка: за лікаря6, який дав мені цілющі мазила,
так що до Мюнхену я вже вернувся з «людським – як у чеського
комунізму за Празької весни – обличчям».
Перекажіть також подяку і лікареві: якщо колись поважно
захворію – лікуватися поїду до нього в Ніжен…
(Тут, у Німеччині, фахова діяльність лікарів обмежена до абсурду:
коли лікар спеціялізований на мізинці правої ноги, то лікувати мізинець
лівої йому вже невільно…).
Отже, коли б Вам трапилося побувати в Мюнхені, то майте на
увазі, що в нас м а й ж е завжди є вільна кімната, де можна переночувати.
Олександер Астаф’єв (нар. 1952) – український поет, критик, літературознавець, перекладач. Доктор філологічних наук, професор. У 1986–2001 рр. працював
викладачем катедри української літератури Ніженського педагогічного університету. Доклав багато зусиль до видання двотомового підручника І. Качуровського
«Основи аналізи мовних форм (Стилістика)» (1994–1995) та антології його російськомовних перекладів «Окно в украинскую поэзию» (1997). Нині – професор
Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
6 Мова йде про Володимира Максимонька (1949–2014), лікаря ніженського
шкірно-венерологічного диспансеру, керівника Народного Руху України в Ніжені.
5
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Чому «майже»? Тому що раз на два-три місяці прилітає на день або два
син, який працює в Берліні.
Іноді трапляються гості з Америки, з Праги чи з Києва.
На своє виправдання зазначу, що, повернувшись у середині
червня до Мюнхену, я відразу почав готуватися до лекцій, у липні читав
лекції на УВУ (разом 20 год.), потім закінчував деякі опуси, пов’язані з
викладами, нарешті протягом вересня–жовтня писав розвідку «Творчість
Олени Теліги на тлі світової жіночої лірики». Так що нíколи було і вгору
глянути…
Коли будете в Крутах, передавайте усім привітання. А якщо
побачите Федора Кузьменка, попросіть для мене адресу Миколи Горобця
(який, за його словами, живе десь ув Орлі).
Ще раз дякую.
І. Качуровський
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14.ІІ.97
Дорогий Земляче, пане Миколо.
(Хотів би звернутись по-імені й по-батькові, але не певен: чи Ви
Петрович, чи, може, якось інакше).
Я вже раз був сів писати Вам великого листа, та перейшов на
розповідь про село Крути і його мешканців – вийшло 6 стор. по 35 рядків
і ще лишилося матеріялу на таку кількість. Тож вирішив усе це
опрацювати – і десь окремо видрукувати.
В газеті «Укр. Вісті» за 50-[ті] роки знайшов некролог одного
нашого земляка – судді Івана Карнаухова, що був між двома війнами
суддею на Волині, а помер на еміґрації.
Отже, треба буде дати і цей некролог і окремий абзац про родину
Карнаухів (може, Ви ще застали стареньку вчительку Олімпіяду
Федорівну або чули, що вона навчила читати глухонімого хлопця).
Щодо «бою» на станції Крути, то я читав в еміґраційній пресі цілу
купу спогадів т. зв. «учасників бою» – наймолодший 1912 року народження, – з них ніхто не знав, що Крути були тоді вузловою станцією.
Один тільки спогад ви́кликав мою довіру. На жаль, я не зберіг тієї
статті і не запам’ятав імени автора.
Справа виглядала так. Вони, себто оборонці, мали пару сот бійців,
одну гармату, прибули потягом з Києва. Групу з 30 необстріляних
добровольців зі студентів та гімназистів вислали як заслону в село
Прохори, через яке йшла залізниця на північ, а більшовики могли
мобілізувати на селах сотню саней, об’їхати кругом і вдарити збоку.
З півдня небезпеки не було, бо там були Грецький ліс та болото
Остер.
Матроси наступали по залізниці від ст[анції] Плиски. Були, каже
автор, убиті й поранені (числа не називає). Раптом надійшла вістка:
українізований полк ім. Шевченка, що стояв у Ніжені, проголосив
«нейтралітет». Вже раніш було відомо, що полк досить збільшовичений
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(якби його не послали в Ніжен, наша історія склалася б цілком інакше…).
Перелякані оборонці Крут сіли на потяг і від’їхали – і щойно тоді
згадали: забули попередити студентів, що в Прохорах.
Тим часом стемніло. Стрілянина затихла, і студенти повернулися
на станцію Крути, вже зайняту більшовиками. Їх вивели в Мокре Поле по
другий бік станції – і розстріляли.
У 30-х роках двоє оунівців – Володимир Янів7 та Богдан
Романенчук8 – зробили з цих подій національне свято…
Потішаю себе тим, що національне свято французів – штурм
Бастілії – це також буйда на ресорах: це була стара порожня фортеця без
жодного в’язня.
Привітання усім знайомим.
І. Качуровський

16.ХІІ.97
Дорогий Миколо Петровичу!
З Новим Роком і Різдвом Христовим.
Чи Ви побували минулого літа в Німеччині? І якщо так, то чому
не завітали до Мюнхену?
Не писав Вам я так довго тому, що хотів остаточно опрацювати
свої записки про Крути. Записки накидано нашвидку, там багато чого
бракує, а дещо слід перевірити.
Володимир Михайло Янів (1908–1991) – український еміґраційний
громадсько-політичний діяч, політв’язень, науковець (автор праць із психології,
соціології тощо), публіцист, поет. Від початку 1920-х рр. брав активну участь у
діяльності Пласту на Волині. У 1930-х рр. був тричі заарештований польською
владою. На еміґрації в Німеччині – від 1946 р. У 1968–1985 рр. обіймав посаду
ректора Українського Вільного Університету в Мюнхені. Член УВАН в Европі.
8 Богдан Романенчук (1908–1989) – український еміґраційний літературо- і
мовознавець, редактор часопису «Українська книга», педагог, видавець,
лексикограф. Мешкав у США.
7
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У еміґр[аційній] пресі я знайшов некролог Івана Карнаухова – з
крутянської священицької родини. Може, Ви ще застали в Крутах
глухонімого з родини Вакуленків (прізв[ище] Тарасенко), що його
навчила читати Олімпіяда Федорівна Карнаухова.
Іван Федорович Карнаухов (колись вони були просто Карнаухи,
без «ов») був суддею на Волині, а помер десь після війни. Некролога я,
на жаль, не скопіював, а тепер не можу знайти…
У 1931 р. в Крутах заарештовано, а згодом розстріляно шість осіб.
Це Данило Дем’яненко (?), з найбідніших селян. Він був останнім
церковним старостою і довгий час не давав закрити церкву.
І інші п’ятеро належали до фальшивої СВУ, яку відкрито (всі знали)
організовував якийсь комуніст із с. Хороше Озеро. Це були Бутко Максим
(«Друбків»), Бутко (імени не пригадую) («Бижаїв»), Бутко Олександер
Никифорович («Гордійків»). Хотілося б довідатися імена двох інших.
Утік тоді Бутко Іван Никифорович. За німців він був поліцаєм і
старостою і, напоївши німецьке начальство, врятував від вивозу в
Німеччину прибл. п’ятдесят душ хлопців і дівчат.
У жовтні я був три тижні в Києві, але поза Київ не виїздив (якщо
не рахувати виїзду в недалекий ліс – по гриби…).
Приїздив я з трьома намірами, що з них вдалося реалізувати
повтора.
1) Головна ціль була знайти перевидавця на дитячу книжечку «У
свинячому царстві». Кілька прим. книжки я передав Астаф’єву, один чи
два узяв Ігор Рудик9.
Але перевидавця (я мав із собою компакт-диск з текстом та
ілюстраціями) не знайшлося. Може, я не вмію шукати.
2) Реалізовано натомість давній мій намір – видати антологію
укр[аїнської] поезії в рос[ійських] перекладах10. Як Вам, очевидно,
відомо, книжка вийшла з моєю дотацією.
3) А третій намір реалізовано лише наполовину. Я хотів прочитати
в Києві, в котромусь із вищих навч[альних] закладів лекції [з]
Ігор Рудик (1955–2009) – журналіст, заступник редактора ніженської міської
газети «Вісті», редактор радіомовлення ТРК НТБ, вчитель історії та української
мови і літератури.
10 Антологія укр[аїнської] поезії в рос[ійських] перекладах – Качуровський І.
Окно в украинскую поэзию. – Мюнхен–Харків–Ніжен, 1997.
9
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середньовічної поезії. Справді: попросили мене прочитати такий курс у
«педуніверситеті» Драгоманова. Але я був трохи розчарований: мав
читати не тим самим студентам, а весь час різним групам.
А ще в мене новина така: мене знайшли мої троюрідні родичі,
також із Крут. Частина живе в Києві, частина в Ніжені.
А ще Ви мені обіцяли дістати в Крутах у Ваших родичів чи в їхніх
сусідів адресу Миколи Горобця, мого сусіди і шкільного приятеля, який,
казали, живе в Орлі. Він такого віку, як і я.
Привітання усім ніженцям.
І. Качуровський
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7.I.99
Шановний Земляче.
Дякую за картку і за побажання з нагоди мого повноліття.
Свої спогади про Крути я маю сам доповнити ще розповіддю про
рід Топольських, з якого походить моя мати, а також і Галина Рискіна11,
що живе в колишньому нашому домі.
Влітку 1931 р. ми ще були в Ніжені. Саме тоді в Крутах
заарештовано і розстріляно шість душ. З них п’ятеро за фальшиву СВУ,
яку організовано було влітку 1930 р. іще на наших очах.
Я пригадую такі імена: Бутко Максим (Друбків), Бутко Сашко
(Гордійків), Бутко – імени не пригадую (Бижаїв).
А двох інших не знаю.
Разом з ними взяли й Данила Савоччиного – церковного старосту
(а перед тим – п’яницю й кулачного бійця, відомого на весь район своїми
походеньками). Прізвище його, здається, Дем’яненко.
Усі ці імена міг би виявити Віктор Ємельянов12 або ще хтось, кого
допускають до архівів.
До спогадів мають бути додані дві новелі – «Очі Атоса»
(друкована і передрукована) та «Навернення» (досі ще не друкована).
Але тут виникає питання: якщо назвати «Спогад про Крути», то
всі думатимуть, що це про т. зв. «бій під Крутами».
Щодо самих селян із с. Крути, то я боюся, що вони все
наплутають. Досить сказати, що моя мати в селі не сказала жодного
слова російською мовою, і в словнику Грінченка не знайдеться багато
Галина Рискіна (Ріскіна, нар. 1935), родичка І. Качуровського, дочка Жоржа
(Георгія) Бандисіка, який доводився йому двоюрідним дядьком, та Любови з
родини Бєрєзнєвих. Багато років працювала в системі освіти в Росії, на Чукотці
(мм. Білібіно, Анадир). Нині мешкає в с. Крути в хаті, збудованій наприкін. 70-х –
на поч. 80-х рр. ХІХ ст. бабусею І. Качуровського Олександрою Сакович. Певний
час там жила її сестра, Марія Топольська (в заміжжі Кониська) і родина
Качуровських: Василь Антонович, Євгенія Олександрівна і маленький Ігор.
12 Віктор Ємельянов (нар. 1952) – завідувач історичного відділу Ніженського
краєзнавчого музею.
11
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таких слів, котрих би вона не знала. Але в уяві селян вона мала говорити
російською. Вона оповідала такий випадок.
Якийсь дядько Антон побився зі своїм сином, син його набив, і він
біжить закривавлений. Мати – ще гімназисткою – перестріла його:
– Куди це ви, дядьку Антоне, біжите?
А він потім – при ній же таки – оповідав:
– Ваша баришня, дай їм Бог здоров’я, питають мене: «Куда это ты,
Антон, идешь?».
(Так само колись на о. Майорка – я запитую про щось еспанською,
а мені відповідають німецькою. Я йому по-еспанськи: «Не говоріть до
мене по-німецьки, бо я не розумію жодного слова. Говоріть поеспанськи». А воно далі варняка німецькою).
Привітання Ніжену й ніженцям.
І. Качуровський
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10.IV.2000
Вельмишановний Земляче!
За багатьма літературними справами не забуваю я й про Вас, і про
Крути.
На Захід від Крут і Кагарликів були «Селища». За розповіддю
материної тітки Марії Василівни Топольської-Кониської, там вона ще
пам’ятала рештки печей. За її словами, «село спалили татари».
І от нарешті довідався: правда.
Читаючи в довіднику «Чернігівщина» усе, що написано про
сусідні села, натрапив я на такі відомості:
Хороше Озеро (у нас казали не «хороше», а «хорошеє»).
…1661 р. Хороше Озеро зайняв Юрій Хмельницький разом із
татарською ордою, яка спустошила село.
Не маю сумніву: тоді ж таки знищили і наші два села…
І народній переказ правдивий: село спалили татари…
Давно не маю вісток від Астаф’єва. Чи він іще на старому
мешканні – чи перейшов до нового?
Я б написав йому, та не знаю: куди.
Також нічого не пише мені Ігор Рудик (а колись писав часто). Що
з ним?
Чи буваєте в Німеччині?
Нагадую, що в нас – за дуже рідкими винятками – є вільна кімната
на одну-дві ночі…
(Син – він уже капітан на літаках Бойнґ 737 – прилітає іноді на
одну ніч. А стало живе в Берліні).
Щоправда, влітку в нас часом бувають гості, то з Києва, то з
Праги, то з-за океану…
На все добре.
І. Качуровський
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13.VII.2000
Вельмишановний Миколо Петровичу.
(Здається мені, що Ви – Петрович, але певности вже не маю…
Якщо помилився – вибачте).
Ніяких даних про Спасо-Преображенську церкву у мене, на
превеликий жаль, немає.
Єдине, що маю про Ніжен, це писані рос[ійською] мовою спогади
Лазаренка. Це був найближчий приятель мого дядька Віктора Саковича.
А переслала мені ті спогади Алла Вікторівна Сакович13, яка живе (? – не
знати, чи ще живе, бо листів не маю, а додзвонитися телефонічно не
можу…) в Києві.
Так само не маю листів від Астаф’єва.
В Аргентині вийшла моя книжка (властиво – мій переклад з
еспанської) – Алехандро Касона. «Човен без рибалки».
Коли дістану адресу Астаф’єва, вишлю Вам, йому й Рудикові –
усім разом.
Книжку я видав своїм коштом і дуже малим накладом. Але ліпше
так, ніж нічого.
Кілька років тому я міг був вислати на Україну запрошення від імени
Укр[аїнського] Вільного Університету, але тепер там інші люди, а про
ставлення до мене свідчить, напр., те, що я цього року там не викладаю.
«Човна без рибалки» я вислав у Крути, на адресу Галини Георгіївни
[Рискіної]. Не знаю, чи отримала, бо листа від неї давно не було.
На здоров’я особливо не нарікаю, але ходити нормальною ходою
вже не можу – маю хронічне запалення вен на обох ногах, особливо
дошкуляє ліва. Забуду іноді і почну іти «по-людськи». І відразу ж
починає боліти. (Говорити про свої хвороби – це ознака старости…).
Чи в Ніжені такий самий холод, як тут? Вдень у Мюнхені – 11–12
градусів тепла, а вночі 5.
Бажаю успіхів у відбудові церкви.
І. Качуровський
Алла Сакович (нар. 1937) – єдина донька Віктора Саковича, двоюрідна сестра
І. Качуровського (він називав її «кузиною»). Працювала в Державному науководослідному і проектному інституті нафтової промисловости (УкрдіпроНДІнафта).
13
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м. Ніжин. 26.07.2000
Дорогий Ігоре Васильовичу,
дякую Вам за листа від 13.07.2000 р. Справді, Ви якось забуваєте завжди,
як мене по батькові. Пантелійович чи ще краще Пантелеймонович. Я
шаную, справді, батька, якого нема вже три роки. Ви з ним зустрічалися
один раз (коли у той приїзд ми разом їздили в Крути, фотографувалися
біля пам’ятника Шевченку).
У Ніжині погода цим літом неважна, майже кожен день дощі, але
тепло, тому вдень парко, а вночі прохолодно. Радий був би з Вами
зустрітися, але до Німеччини навряд чи скоро вирвуся.
Знаєте, я давно вже примітив, як «стару гвардію» усунули з Радіо
«Свобода» – як тільки розвалили Союз РСР. Віджила, видно, потреба в
людях, які кажуть правду. Так само, мабуть, і з УВУ.
Тепер за моєї підтримки, фінансової, готуємо нове видання
«Історії Ніжина мовою дат».
Гадаю, у Вас є така книжечка. Є нагода й Вам дещо додати до
цього збірника. Буду радий отримати від Вас, дорогий Ігоре
Васильовичу, й просто вістку.
Зичу здоров’я,
М. П. Шкурко

14.IX.2000
Дорогий Миколо Пантелеймоновичу.
Отримавши Вашого листа (дата 26.07), я відразу наки́дав
чернетку, яка стосується дати мого народження і подій, котрі саме в той
день відбувалися. Але як тільки сідав переписувати – виникала якась
екстрена справа.
Нарешті – переписав [див. дод. А].
Довідника «Історія Ніжина мовою дат» я не маю. Маю натомість
довідник «Чернігівщина», в якому дату бою за місто подано неправильно –
очевидно, через друкарську помилку.
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Найближчим часом вишлемо на Вашу адресу дві книжки:
«Алехандро Касона. Човен без рибалки» (це мій переклад з еспанської)
та антологію «Стежка крізь безмір» (сто німецьких поезій від 750-го по
1950-й рік) з паралельним текстом: зліва ориґінал, справа – мій переклад.
Книжка (мова про «Стежку») мала бути репрезентативно-гарною,
але видавництво зіпсувало її, так би мовити, в останню хвилину. Зокрема –
зменшило ілюстрації до розміру поштової марки та видрукувало їх так блідо
(«білим по білому» – каже моя дружина), що нічого не можна розібрати.
Німеччина – у зв’язку із запровадженням «евро» (німці кажуть
«ойро») на порозі фінансової катастрофи: доляр з 1,40 піднісся на 2,40. І
підноситься далі.
А ще десять років тому марка здавалася куди більш стабільною
грошовою одиницею, ніж доляр…
Введення загальноевропейської монети означає фактично –
утримувати цілу Европу за рахунок німецького податкоплатника.
Будете в Крутах – передавайте привітання Галині Георгіївні
[Рискіній] і всім, хто мене пам’ятає.
На все добре.
І. Качуровський
ДОДАТОК А
Невеличке виправлення
У довіднику «Чернігівщина» (Київ 1990) зазначено: «…Вночі
проти 9.VIII14 загони під командуванням М. Г. Кропив’янського та
С. П. Покиньбороди (…) почали наступ на Ніжин». Далі сказано,
буцімто вони «заволоділи вокзалом» і західною частиною міста, «а
вдень – центром Ніжина».
Тут не все відповідає правді: так, про захоплення вокзалу не могло
бути й мови: там стояв військовий ешелон. Щодо дати 9.VIII, то це
друкарська помилка: має бути 19.VIII, себто 1.IХ за новим стилем.
Мені ця дата дуже добре відома: я народився того дня саме під
час бою за місто…

14

1918 р.
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А про перебіг подій мені розповів учасник того бою Никодим
Козловський, що був тоді чотирнадцятилітнім гімназистом.
Повстанці вночі пройшли з Мильників15 по вул. Міліонній (тепер
Овдіївська), а там, де вона виходить на площу, збудували барикаду і
таким чином тримали під обстрілом саму площу, бульвар, вихід на
Гоголівську та міст через Остер.
Невеличкі групи були також і в інших точках міста.
Гетьманська державна варта відстрілювалася з будинку
колишньої поліції (де саме був той будинок, на жаль, не знаю).
А на бульварі, на розі вул. Козачої зібралася група гімназистів на
чолі із учителем (прізвища його я або не запитав – або забув). До них і
прилучився Козловський ще з одним приятелем.
Їм пощастило забити двох матросів, що були в міському саду, і
заволодіти ручним кулеметом.
Учитель повів свою групу по вул. Козачій далеко на край міста,
десь за монастирем вони вийшли на Міліонну і спокійно – було їх десятки
зо два – попрямували в напрямку площі.
Повстанці, яких було значно більше, бачили їх, але думали, що це
йде підмога.
Коли до барикади залишалося з півсотні кроків, гімназисти дали
залп і сіконули з кулемета.
Цим і закінчився бій за Ніжен.
Звісно, ні Кропив’янського, ні Покиньбороди чи Кирпоноса на
барикаді не було: вони воліли керувати боєм із Мильників.
І. Качуровський

25.09.2000 р.
Шановний Ігоре Васильовичу!
Дякую за листа з додатком, якого отримав 22 вересня. Висилаю
Вам книжечку «Історія Ніжина мовою дат». В той час це була перша
спроба висвітлити деякі факти, що до цього замовчувались. Тепер ми,
маю на увазі себе та деяких інших краєзнавців, хочемо вдосконалити цю
роботу. Видати плануємо невеликим накладом з ілюстраціями
15

Тепер с. Григорівка.
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(малюнками «чорним по білому») в жовтні–листопаді ц. р. Може, і Ви
встигнете взяти в цьому участь? Було б дуже доречно, з огляду на Ваші
безцінні, як на мене, спогади. Нехай би і Ваше прізвище було серед
упорядників.
Мені тим більше приємно буде отримати від Вас і збірки поезій. Я
б не сказав, що вже так розбираюся в таких тонких речах, як поезія,
проте Ваші римовані почуття мені до душі. Хотів би запитати, Ігоре
Васильовичу, як слід чинити з Вашими спогадами, бо треба, щоб знали
наші земляки про події, які тут відбувалися, дещо більше, ніж досі
писалося і говорилося.
Звичайно, не перевелися ті, хто ганитиме таку правду, але хай
аргументують.
Кілька слів про теперішнє життя, оскільки Ви зачепили фінансову
тему. Німеччину давно Британія водить за ніс. Не навчила німців ні
Перша, ні Друга світова війна. Нащо їм треба було лізти в Югославію
відразу після введення євро? За цим стоїть Америка. Гривня залежить
також напряму́ від долара. Очікується обвал гривні, який може
розпочатися вже в жовтні. Наші економічні стосунки з Росією теж
кепські. Я думаю, все це наслідки глобалізації світової економіки,
насувається світова економічна криза. Стосовно України, то ми й не
відвикали сидіти на хлібі, салі і картоплі. А тим часом ціна одного
кілограма сала втричі більша за кіло соняшникової олії (в доларах 1 кг
сала = 2,20 USD).
Зичу всього доброго та чекатиму на замітки до «Історії Ніжина».
З повагою,
М. П. Шкурко

29.Х.2000
Вельмишановний Миколо Пантелійовичу!
Пишу нашвидку, бо яких 15–20 листів чекає на відповідь.
Чому так багато? Бо цієї осени – як ніколи – вродили гриби.
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Треба їх не тільки зібрати, а також засмажити-засушитизамаринувати.
Думаю, що до «Історії Ніжина» (за яку дякую) варто долучити
дату заснування чи відкриття першого кінематографа.
??? року почав діяти на вулиці Міліонній у садибі Танських
кінематограф «Веґа».
Не знаю, чи писав Вам, що в мене лежать писані рос[ійською] мовою спогади Лазаренка. Спогади присвячені головно клясичній гімназії.
Правдоподібно з ніженських Гриценків (десь із району, село
забув) походив ф р а н ц у з ь к и й поет В. Гриценко.
Ніженські (з-підніженські) Гриценки були якоюсь ріднею моїм
предкам.
З ніженських гімназистів вийшов уславлений у 1-й світовій війні
генерал Пархоменко. Він воював на Кавказі, загинув під час перського
походу. Напевно, десь є про нього матеріяли.
Спогади Лазаренка можу знайти в своєму архіві (що не так
просто) і переслати на Вашу адресу (це вже – легше…).
Сподіваюся, що і «Човен без рибалки», – і «Стежка крізь безмір»
уже прибули до Вас.
На все добре,
І. Качуровський
П. С. Згадав, що в спогадах мого дядька фігурував Вітька
Пархоменко, отже – Віктор…

3.ХII.2000
Вельмишановний Миколо Пантелійовичу.
Посилаю обіцяні спогади Олександра Лазаренка. Чи були вони
десь друковані, цього я не знаю.
На стор. 11 згадані Гурські – це рідня (досить далека) моєї дружини.
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На стор. 24 у переліку гімназистів стоїть ім’я Сакович. Це Віктор
Олександрович Сакович, молодший брат моєї матері. Його дочка16 живе
в Києві – від неї я й отримав спогади Лазаренка.
На стор. 23 з пошаною згадано Римшу. Пошани він не заслуговує:
це був польський шовініст і садист. На початку уроків він виклика́в
кількох гімназисток, ставив два-три питання і «забував» до кінця урока.
Щойно коли задзеленчить дзвоник, пригадував і казав «садитесь». А урок
тривав тоді рівно 60 хвилин. Так на кожному уроці – з року в рік.
Не підлягала тортурам лише одна полька, яка незмінно мала «5».
Знаючи, що його ненавидять, він не розставався з бравнінґом. І
коли один гімназист (мій дядько назвав ім’я, але я не запам’ятав)
підстеріг його біля Інституту і, вискочивши з-за колони, вистрілив зі
свого «бульдоґа» у Римшу, який саме сідав на звощика, той вихопив
бравнінґа і став відстрілюватись. Проте ніхто ні в кого не поцілив…
А заявити в поліцію Римша не міг: він, як католик, не мав права
викладати в державній гімназії. Тож якби справа набула розголосу,
втратили б посаду і він сам, і директор гімназії. Та, мабуть, зняли б і все
ніженське начальство.
А матері моїй до кінця життя снився той самий кошмар: урок
Римші…
Але цікаво – ніхто не написав на Римшу доноса: донос вважався
підлим учинком.
На стор. 25 згадані «надзирателі» Шпіон і Барбос. Так от: мій дядько,
ще з кимось, виготували 300 листівок із написом «Долой Шпиона, да
здравствует Барбос» і розки́дали по всій гімназії. На другий день щасливий
Барбос ходив, посміхаючись у вуса, а лютий Шпіон, ще зліший, ніж завжди,
визбирував листівки, що їх Барбос не помічав і не бачив…
Той самий священик читав «Закон Божий» у чоловічій і жіночій
гімназіях, тож його калоші служили для перенесення «пошти» від
хлопців до дівчат і навпаки: у ті калоші вкладалося записки з іменем
адресата чи адресатки.
У Кушакевичів17 синів не було, а було три чи чотири дочки.
Котрась виїхала в революцію за кордон.

Алла Вікторівна Сакович.
Подружжя Андрія і Пелагеї Кушакевичів. Овдовівши, А. Кушакевич відкрив
1878 р. своїм коштом у Ніжені жіночу гімназію і назвав її ім’ям покійної дружини.
16
17
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Одна, Віра Олексіївна, лишилася в Ніжені. Її чоловіка, Федора
Миколайовича Голобородька, заарештовано 1937 р., а сама вона при
німцях була перекладачкою в комендатурі. Дальша її доля мені невідома.
Тепер про інше.
У Києві Валентина Іванівна Павленко18 видала коштом своїм і
своїх друзів мою книжку «Село»19 разом із новонаписаними віршами
останніх років.
Там згадуються Крути, є вірші, присвячені Льолі Помаз20 і Галині
Георгіївні [Рискіній].
Домашній телефон Валентини Іванівни 224–57–27.
На все добре.
І. Качуровський
П. С. Якщо друкуватимете спогади Лазаренка, то дайте й мою
примітку про справжню постать Римші. А ще в мене є
(можу прислати копію) атестат моєї матері за гімназію
Кушакевич.

м. Ніжин. 19.12.2000 р.
Шановний Ігоре Васильовичу,
дякую за спогади О. Лазаренка. Цікаві й повчальні. Варті друку –
принаймні в місцевій газеті. Я над цим подумаю. Якщо так вийде, то і
Ваші зауваження будуть враховані. До слова, я не зовсім зорієнтований,
Валентина Павленко (нар. 1956) – журналістка української служби Радіо
«Свобода». Керівником її маґістерської дисертації про творчість Івана Багряного,
захищеної в Українському Вільному Університеті (Мюнхен), був І. Качуровський.
Багаторічна популяризаторка творчости Ігоря Васильовича.
19 Качуровський І. Село і Осінні пізньоцвіти: Поема. – 2 вид., доп.; Лірика
1990–2000 рр. / Вст. сл. І. Дзюби. – К.: Ніос, 2000.
20 Льоля (Олена) Помаз – подруга дитинства І. Качуровського, дочка Ганни
(Нюсі) та Івана Помазів. І. Помаз – фельдшер, згодом лікар на станції Крути. Ганна
– старша з п’ятьох дітей Тимофія Бєрєзнєва, жандарма на станції Крути, які
дружили з Топольськими, предками матері І. Качуровського. Хоча І. Качуровський
не мав із Льолею родинних зв’язків, але називав її доньку Тетяну Самойленко
«кузиною».
18

27

щó з того, що Ви присилаєте, можна оприлюднювати, а щó ні. Я вже
писав, що кожен Ваш лист оригінальний у всіх вимірах, було б добре
скомпонувати ці спогади в єдині – про Ніжин, на зразок Лазаренкових.
Колись я звертався з такою ідеєю й до І. Кошелівця, але, на жаль, з
листування маю тільки одного листа.
У будь-якому випадку руки таки дійдуть до цієї справи, коли
настане час підбивати підсумки.
І ще така думка є: розшукати в Ніжині нащадків тих, хто свого
часу робив значний внесок у його розвиток, його неповторне обличчя.
Може, це відбудеться за допомогою кафе «Сяйво», яке скоро
відкриватимемо.
Наприкінці року 2000-го хочу привітати Вас, дорогий Ігоре
Васильовичу, з Різдвом та Новим Роком. Бажаю ще багатьох років
творчого життя та всіляких гараздів.
З повагою,
М. П. Шкурко
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2.II.2001
Вельмишановний Миколо Пантелійовичу.
Пишу нашвидку, бо маю тисячу справ.
Друкувати уривки з моїх листів, де мова йде про Ніжен та
ніженські справи, безперечно, можна.
Але цей матеріял – вже в наборі – я хотів би переглянути з тим,
щоб щось виправити або викреслити.
Обізвалася моя кузинка, від якої я довго не мав листів і тому не
знав нового поштового «індексу».
Її адреса:
Сакович Алла Вікторівна
вул. Флоренції, 12а, кв. 10
01167 Київ–167
Вона буде знати, друковано спогади Лазаренка чи ні. Вона
приятелює з дочкою Лазаренка21.
У них обох напевно знайдеться чимало матеріялів, котрі
стосуються Ніжена (напр. фотографія випускників гімназії тощо).
Згадав, що в мене зберігся материн атестат (чи «свидетельство»)
про закінчення гімназії Кушакевич.
Якщо це Вас цікавить, можна надіслати копію.
На все добре.
І. Качуровський

Камілою Лазаренко (1927–2004). Каміла Олександрівна спеціялізувалася з
англійської філології, викладала, захистила кандидатську дисертацію.
21
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25.II.2001
Шановний Миколо Пантелійовичу!
Радий, що Ви нав’язали контакт із моєю кузинкою та дочкою
О. Лазаренка.
Колись оповім докладно про мого дядька – Віктора Саковича.
Протягом цілого березня я буду сам: жінка летить 4 березня до
Аргентини й Бразілії. Вернутись має 28 березня.
А потім, у перших числах квітня, везе мене до Франкфурту –
продовжувати мій аргентинський паспорт (я сам уже нікуди не ризикую
їхати…). Повернемося прибл. 7 чи 8 квітня.
Прямого авіяційного зв’язку із Целле Мюнхен, здається, не має.
Натомість має постійний зв’язок із Барсельоною.
Якщо б Ви змогли після 8 квітня прорватися з Барсельони до
Мюнхену, то в аеропорту слід узяти електричку № 8, яка за 20 хвилин
довезе до станції Йоганнескірхен, де ми живем.
Щодо одежі, то в Еспанії вже тепер «літо»: у Мадріді було 20
градусів тепла.
У Німеччині найтепліша частина – долина ріки Райн (порос[ійському] Рейн). А Мюнхен – найхолодніший: справжнє літо
трапляється раз на кілька років. У Берліні, де живе син, більше тепла й
сонця. Але тепер клімат виробляє такі фокуси, що нічого не можна
передбачити.
Щойно поглянув на мапу, бачу: Ваше Целле – недалеко от
Гамбурґу, якщо між ними добре сполучення, то, аж до 27 березня
включно, можете спробувати дістатись звідти до Мюнхену.
З електрички можна подзвонити мобільним (ручним) телефоном –
і я вийду Вас зустріти на станцію.
До зустрічі?
І. Качуровський
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20.VIII.2001
Шановний Миколо Пантелійовичу.
Звиняйте – як казали наші дядьки – за спізнену відповідь на
Вашого висланого ще в травні листа.
Дякую за фотографії.
Протягом червня–липня я фактично ні з ким не листувався,
точніше: листи отримував, але на них не відповідав.
Чому?
Мені дали на УВУ курс лекцій про літературу середньовічної
Европи, тож у червні я готувався: упорядкував загальний вступ, написав
маленький розділ-компіляцію про жанр видінь, а також чималий розділ
«Від Ґільєма IX до королеви трубадурів» – цілком ориґінальний (про
виникнення загальноевропейської лицарської поезії).
А в липні – викладав. А щоб мати свіжу голову для лекцій, нічим
більше (на зразок читання книг чи писання листів) її, голову, не
затруднював.
«Євангеліє» від Абузярова22 я прочитав із цікавістю і не без
приємности. Добре схоплено атмосферу повоєнних років. Добре знання
не тільки місцевости, де розгортається дія, а також дитячої психології, в
якій, властиво, ця дія і розгортається.
Що я можу закинути авторові? Не так давно мені подарували
касетку з російським фільмом «Вор». Я подякував, мовляв, фільм
непогано зроблено, але діє «вор-одиночка». Чи існує таке в природі?
Адже у «воровському законі» є правило:
никогда не воруй – один.
Зрештою, випадок, коли «вор-одиночка» сам-один іде на «мокрое
дело», хоча й нетиповий, але не виключений.
Це можете прочитати авторові. На жаль, щоб написати якусь
поважну рецензію, я мусів би мати більше вільного часу (вільного від
узятих на себе і досі не виконаних обіцянок).
Також половина лекцій іще лежить у чернетках – і їх треба було б
якось упорядкувати та передрукувати…
22

Віктор Абузяров (нар. 1936) – прозаїк і режисер-документаліст. Живе в

Ніжені.
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Чекаю на «Історію Ніжина» (хоча волів би, щоб це була «Історія
Ніжена»).
Привіт ніженцям.
І. Качуровський

Ніжин. 31.08.2001
Дорогий Ігоре Васильовичу,
доречно Ви запримітили в останньому листі написання назви нашого міста:
«Ніжин» чи «Ніжен». Я якраз думав Вам написати на цю тему. І от Ваше
зауваження… Колись я навіть подав у місцевій газеті (яка ганьбила в той
час Ваше ім’я і І. Кошелівця) розвідку на тему походження назви міста.
Слухав ще раніше по «Свободі» й Ваші зауваги про топоніміку
Чернігівщини. Мені здається, доречно б тепер внести чіткість у це
питання, хоча б стосовно Ніжена. Чи не могли б Ви викласти аргументи,
які б, з одного боку, дали підстави внести саме таке написання міста в
книжечку, яку завершуємо готувати, а з іншого, ознайомити громадськість з цією проблемою, яку варто вирішити. Якщо підходити до цього
серйозно, не так, як із останньою спробою поліпшити правопис, то ще
одне добре діло в мовній справі буде зроблено.
Прочитав щойно подаровану О. Астаф’євим книжечку з поемою
«Село». Мені сподобався початок і остання розповідь повстанця, це
повчальне і сильне місце в цьому Вашому творі. Бачите, у нас проходять
ювілеї, але аналізу пройденого не робиться. Більше зводиться до нагород
і іншої помпезності. Я, наприклад, дуже критично ставлюся і до
М. Грушевського як державного діяча, і до І. Мазепи. У нас, тобто в
сучасній Україні, до об’єктивної оцінки діячів та подій ще справа не
дійшла. Отже, для досліджень поле неісходиме.
Шановний Ігоре Васильовичу, ми то і не поспішаємо з друком
«Історії Ніжена мовою дат», бо хочеться зробити цю справу якісно.
Обов’язково надішлемо Вам макет для внесення правок тощо, а якщо
буде й рецензія Ваша, то ще краще.
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Ваші зауваження я передав В. Х. Абузярову. Він із вдячністю і
задоволенням сприйняв коротку, але змістовну характеристику твору.
Пояснив, «вор-одиночка» – тому, що хотів робити кар’єру (в подальшому
він дослужується до посади нач[альника] райміліції), тому не хотів мати
свідків із свого злодійського оточення.
Взагалі, ця історія має продовження, яке пишеться під назвою
«Пухтя».
На цьому зичу Вам здоров’я.
М. П. Шкурко.
P. S. Надсилаю ще одне фото Віктора Абузярова та відгук на
літературний конкурс з газети «Укр[аїнське] слово».

1 жовтня 2001
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Дякую за цікавого листа, де порушені важливі проблеми – і щодо
назви нашого міста, і щодо культу Грушевського та Мазепи. У ставленні
до обох цих діячів я поділяю Ваші погляди. Оскільки я досить докладно
обізнаний з европейським Середньовіччям, то можу сказати: в цьому
питанні Грушевський – цілковитий неук. До мене недавно (неофіційно)
звернулися, щоб я написав статтю про Грушевського, але я відмовився.
А про Мазепу одна мудра пані сказала колись: культ Мазепи
створили, щоб применшити постать Хмельницького.
Тепер – про назву міста.
У «Словнику» Ніконова сказано:
…Один из интереснейших топонимов, ожидающих
исследования.
(В. А. Никонов, Краткий топонимический словарь. Москва
1966, стор. 288)
А в етимологічному словнику Ів[ана] Огієнка зазначено:
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…В Україні є місто, назва якого «Ніжин»: уживається
також його народня версія «Ніжень».
(Митрополит Іларіон (проф. др. Іван Огієнко)23,
Етимологічно-семантичний словник української мови. Том III,
стор. 282, Вінніпеґ 1988)
Доступу до тих джерел (якщо вони існують…), на базі яких у
20-х рр. визнали форму «НІЖЕН» (без м’якого знаку), я не маю…
Словник Голоскевича24 подає:
Ніжен, Ніженський, Ніженщина.
У галицьких авторів я зустрічав форму Ніжень (але там же було й
ЧернИгів – через «и»).
Я волію триматися Голоскевича.
А фотографія Десни свідчить про добрий естетичний смак
Абузярова.
На цьому мушу кінчати, бо маю 1000 справ.
Ваш І. Качуровський

15 грудня 2001 р.
Ніжен
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Вашого останнього листа з коментарем про назву нашого міста я
отримав. Врахуємо його при впорядкуванні книжки з історії міста. Ця
робота триває повільно, але це виправдано, щоб мати якісний результат.
Іван Огієнко (церковне ім’я – Іларіон, 1882–1972) – український політичний,
громадський і церковний діяч, мовознавець, лексикограф, педагог, митрополит
Української Православної Автокефальної Церкви (від 1944 р.), перекладач Біблії
українською мовою. Був міністром в уряді УНР (згодом – в екзилі). На еміґрації –
від 1920 р. (Польща, Словаччина, Швайцарія, Канада).
24 Григорій Голоскевич (1884–1935) – український мовознавець, громадський
діяч, член Української Центральної Ради. Укладач «Правописного словника» (1-ше
видання, під назвою «Український правописний словничок», – 1914). 7-ме
доповнене видання словника (1930, 40 тис. слів) унормоване згідно з Академічним
правописом 1928 р., відданим прихильником якого був І. Качуровський. 1929 р.
Г. Голоскевича заарештовано. Загинув на засланні за нез’ясованих обставин.
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Чув згадування про вас по укр[аїнському] радіо в зв’язку з ювілеєм
Юрія Клена25 та Вашим виступом. Це була кореспонденція з Мюнхена пані
Глузової26, вряди-годи передають її повідомлення з Німеччини.
Тепер у нас справжня зима, мороз, сніг. Я взяв відпустку і
перебуваю в санаторії, який знаходиться в мальовничому урочищі
Феофанія, на околиці Києва.
В зв’язку з наступаючим Новим Роком, Різдвяними святами зичу Вам,
Ігоре Васильовичу, і Вашим рідним добра-злагоди, міцного здоров’я.
Ваш,
М. Шкурко

Юрій Клен (справжні ім’я і прізвище – Освальд Бурґгардт, 1891–1947) –
український поет, прозаїк, перекладач, літературний критик. Належав до
літературної школи київських неоклясиків. З розгортанням сталінського терору
супроти української інтеліґенції, 1931 р. йому вдалося виїхати до Німеччини завдяки
його німецькому походженню. Став сполучною ланкою між неоклясиками і поетами
празької школи. І. Качуровському пощастило спілкуватися з ним по війні, під час
перебування в австрійських таборах Ді-Пі. За висловом Ігоря Васильовича, смерть
Клена була для нього та його друга Бориса Олександрова «однозначна із втратою
духового батька» (Качуровський І. Творчість Юрія Клена на тлі українського
парнасизму // Клен Ю. Твори: У 4 т. – Нью-Йорк, 1992. – Т. 1. – С. 19).
26 Неля Глузова (нар. 1935) – українська радіожурналістка.
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21.I.2002
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Дякую за привітання. А побажання «міцного здоров’я» треба,
мабуть, повторити ще кілька разів, бо я вже два місяці перебуваю у
горизонтальному положенні. Тож листа цього не пишу, а диктую. А
звалив мене і поклав клятий ішіяс – хвороба ніби й не смертельна, але
вона лікуванню майже не піддається…
Хочу звернути Вашу увагу на журнал «Пам’ятки України» ч. 1–2,
2001. Там, на сторінках 104–117 стаття Костянтина Тищенка27 «Литва на
Сіверщині», а на стор. 161 мапа до тієї статті. Якщо вірити авторові, наші
Крути засновано колись литвинами. Раджу зайти до редакції і купити
журнал: Київ, б-р Шевченка 50/52, кім. 606, тел. 236 95 98.
У тому ж таки числі журналу гарно оформлена кольоровими
репродукціями добірка моїх поезій, а також невеличка наукова розвідка.
Цього року в Баварії була рекордно холодна зима: у Берхтесґадені
мороз сягав 45–47 градусів; такого взагалі ще тут не було ніколи. Але в
Мюнхені стояло лише 8–10, як і щороку.
Чи Астаф’єв ще в Ніжені, чи вже перебрався до Києва? У нього
має бути чорновий варіянт моїх спогадів про дитинство в селі Крути. Як
тільки трохи зберуся на силі, відредаґую, дещо додам, а тоді звернуся до
Вашої кишені… (Дай Боже, щоб вона не тоншала, а дедалі грубшала).
На все добре.
І. Качуровський

Костянтин Тищенко (нар. 1941) – український мовознавець, педагог,
перекладач. Викладач і знавець понад двох десятків різносистемних мов. Досліджує
зокрема іншомовні топоніми України.
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м. Ніжин
31.01.2002 р.
Шановний Ігоре Васильовичу,
відповідаю Вам під враженням відвідин Крут 29 січня. Обідав, за
традицією, у дядька – Григорія Федоровича Ворони, він Вам передає
привіт. Отже, згадували Вас і Вашого батька. Його батько, виявляється,
зво́зив побитих на станції.
Сам мітинг був велелюдний. На цей раз влада постаралася.
Першим промовляв Іван Степанович Плющ – пообіцяв допомогти з
будівництвом каплиці на цьому пам’ятному місці. До речі, І. С. Плющ
балотуватиметься по нашому округу (Ніж[инськи]й, Борзнянський,
Бахмацький р[айо]ни) до Верховної Ради. В зв’язку з виборами у Ніжині
йде реконструкція кінотеатру під драмтеатр (мій додаток до назви – «на
Магерках»), почалася відбудова Спасо-Преображенської церкви (біля
нашого офісу28), а також заплановано добудувати старий корпус
агроінституту (кол[ишнього] технікуму механізації).
Дякую Вам за побажання багатіти нашій фірмі. Я теж за те, щоб
знайшлися у нас гроші на видання спогадів крутянина, перед яким
завдання складніше – виздоровлювати. Хай мої слова Вам допоможуть,
бо читати листи з добрим настроєм Вашим – одне задоволення.
Домовився, завтра буду в Києві, візьму «Пам’ятки України». На початку
90-х це було чи не найпопулярніше з патріотичних видань, тепер у
ніженські кіоски журнал не попадає.
Теперішнє наше життя цікаве – кожен живе у своєму часовому
вимірі, що буде з Україною, уявити важко. Думаю, що всі бачать, звідки
наші проблеми, але змінити щось не можуть, нема стрижня, суспільство
не структуроване й несконсолідоване.
Так само і в природі. В грудні, першій половині січня катався на
лижах, тепер температура між –3 і +3, сніг майже весь зійшов. Одним
словом, березень місяць. А в справжньому березні – вибори. Поживем –
побачим, яка буде погода.
Зичу ще раз Вам здоров’я та творчих здобутків.
Мова про офіс Просвітницької виробничо-комерційної фірми «Сяйво»,
генеральним директором якої є Микола Шкурко.
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P. S. Астаф’єви передають Вам привіт, Олександр Григорович
живе в Ніжині, працює в Києві, спогади в нього є, і готовий
Вам допомагати. Докладніше він сам невдовзі напише.
М. Шкурко

26.02.2002 р.
м. Ніжин
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Ще раз повертаюся до назви нашого міста, надсилаю Вам дві
розвідки на цю тему. Надруковані вони з десятирічним інтервалом: моя в
уже колишній газеті «Під прапором Леніна» і добродіїв Німчука та
Зінченка в «Київській старовині». П[ан] Німчук – директор Інституту
української мови, науковий керівник п[ана] Зінченка, який зараз обіймає
посаду проректора з гуманітарних питань у нашому педуніверситеті. Я
говорив особисто зі Станіславом Віталійовичем Зінченком, людиною,
молодшою за мене і поміркованою, щодо висновку в його дослідженні.
Він поділяє слушність позиції мовознавців (з посиланням на колишнього
директора Інституту мови п[ана] Тараненка), що першорядними є
варіанти назв, які зафіксовані в усному мовленні саме місцевого
населення. Тобто не завжди можна підігнати правопис топоніма до
мовних правил спеціалістів. Отже, порушене питання є відкритим. Так
само, як і пропоновані зміни в правописі зависли, бо бракує ґрунтовних
досліджень з метою мовного відродження. Та що говорити про це, якщо
не можуть (не хочуть) дати ради у нас із сучасною англомовною
навалою. Мені, не втаємниченому в науковий процес, здається, що тут
триває сумновідомий застій, не дивлячись на 10 літ незалежності.
А може, це справа ентузіастів?
Хочу побажати, Ігоре Васильовичу, Вам зміцнення тілесного та
творчого натхнення до звершення задумів.
Підтверджую своє зацікавлення допомогти у виході спогадів про
Крути.
З пошаною,
М. Шкурко
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21.III.2002
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
На Ваші два (коротенькі) листи відповідаю одним, теж коротким:
часу маю обмаль, правимо з дружиною коректу великої моєї книжки, що
зветься «Променисті сильвети».
Усе роздумував про етимологію назви Ніжен.
«Ні» в жодному разі не могло постати з «не» у назві
«Незжатинська нива».
Зверніть увагу: на Чернігівщині з десяток річок та місцевостей
починається на «у»: Убедь (чи Убідь?), Удай, Уненіж і ще багато інших.
Початок назви часто відпадає: Льгов з Ольгов, Димер з
Володимир. Також і Вертіївка – від імени Оверко.
Отже, з Уненіж постало Неніж.
А з Неніж через мет ат ез у дуже легко могло постати Ніжен.
Галичани наше «и» вимовляють як російське «э»:
Мамо, я гочу пэтэ… (себто «хочу пити»).
Тож у підручниках написано, буцімто ненаголошене «и» слід
вимовляти як «е». А вчителі, не подумавши, вірять…
Насправді – навпаки: ненаголошене «е» по всій Україні (крім
Галичини) вимовляється майже як «и».
Тому зі слова «Ніжен» постало «Ніжин».
Зрештою, все це лише гіпотези…
Якби Вам вдалося десь надрукувати мою «крутянську» поезійку
[див. дод. А], був би вдячний.
На все добре.
І. Качуровський
ДОДАТОК А
Ігор Качуровський
Хорунжий Бутко
У Мюнхені, в одній із ґалерей,
Побачите направо від дверей,
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Як лицар із хрестового походу
У рідну повертається господу:
Жона назустріч, і старі й малі,
А в нього там – туркеня на сідлі…
І тут мені пригадуються Крути –
Щось дуже давнє, усіма забуте:
Не знать, якого року, в давнину,
Бутко-хорунжий їхав на війну.
Він мусів мати румака і зброю,
Як то належить лицарю-герою,
Але коня баского, під сідло,
Якраз тоді у нього не було.
То склав з моїм прапрадідом угоду –
Й коня дістав він за шматок городу.
Як козаки верталися з війни,
То він привіз не славу й ордени,
Лише красуню – дівчину-грузинку,
Хоч мав уже законну власну жінку…
Сварились чи мирилися жінки –
Про те до мене не дійшли вістки,
Бо люди, про яких проваджу річ я –
Усі з позаминулого сторіччя…
Та чітко уявляється мені
Грузинка на козацькому коні.
19 березня 2002
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Ніжен
13 квітня 2002 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу,
прийміть мій дар: газету «Просвіта» з Вашою поезією в ній29 та
книжечку поезій Марії Іллівни Гончаренко.
Вона є співробітником Інституту біографічних досліджень. Я з
нею знайомий особисто через співпрацю у збірнику «Українська
біографістика», який є прелюдією до Українського біографічного
словника.
Який з неї поет, не мені судити – і ні в якому разі не маю на увазі
зобов’язувати до оцінок Вас, знаючи про Вашу завантаженість.
Сам не діждуся, як ми вже завершимо впорядковувати нову версію
«Історії Ніжена мовою дат». От тоді потурбую і Вас…
Зичу здоров’я і добра,
М. Шкурко

7.V.2002
Вельмишановний і дорогий Миколо Пантелійовичу!
Насамперед: Христос Воскрес!
А тепер – до справ. Дякую за газету з «Хорунжим Бутком» (дістав
23.IV) та зі збіркою віршів. Віршів я не читав, бо дав собі слово: коли
вони без розділових знаків – не читати…
Раз за разом виринають спогади дитинства (ознака старости).
Маєте ще одну поезійку [див. дод. А].
Пригадую: я запитав у матері, де ж поховані забиті більшовики.
Вона відповіла: невідомо, де. І не знати, скільки їх було забито.
Мова про поезію «Хорунжий Бутко», опубліковану в газеті «Просвіта», № 15
(312) від 12.IV.2002.
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Червоноґвардійці (Червоної армії ще не було…) забрали тіла своїх і
кудись вивезли. Тож ніхто не знав, скільки полягло і де їх поховано (як
бачите, вже тоді все було засекречено…).
А десь у 1919 році на станції був великий бій між більшовиками
та денікінцями – тоді гарматними пострілами зруйновано «водокачку».
Але хто наступав, а хто оборонявся, цього я не знаю.
Думаю, що тепер немає на станції ані тополь (їх зрубали ще
1933 р., і ледве чи хто захо́дився садити вдруге…), ані беріз. Березовий
лісок був з боку Крут.
Між станцією та Грецьким лісом був (казали, чудовий, бо я вже не
застав) дубовий ліс – Дубинá. Кому він належав, не знаю, але його геть
ви́рубали ще 1920 р. – за безвладдя…
Від Ол[ександра] Астаф’єва маю листа з Києва.
На все добре.
І. Качуровський
ДОДАТОК А
Ігор Качуровський
Спогад про станцію Крути
Де станція в березовім гаю,
Тополь пірамідальних довгий шерег,
Березовий і тополевий шерех
Пригадую – і ніби впізнаю
Маленьке пристанційне кладовище.
Однакові, мов близнюки-брати,
Стоять у дальнім закутку хрести,
Усі нові – вони не зігнили ще…
Як побіч возом проїздили ми,
То пояснила мати в ту хвилину:
Це ті, що полягли за Україну
Ще першої червоної зими.
Серед хрестів старих і спорохнілих
Вони інакші – вісім їх чи сім,
Ще не прийшла пора зчорніти їм,
Ще до беріз пасують білотілих.
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А вже коли ми в’їхали в село
(Там круч немає – тільки назва «Крути»…),
Мені даремно мріялось почути,
Що тих, червоних, більше полягло.
15.IV.2002

12.VIII.2002
Вельмишановний і Дорогий
Миколо Пантелійовичу!
Довго не писав Вам, бо мав дуже поважний курс лекцій –
«Українська середньовічна література в европейськім контексті». Таку
назву мені придумали в УВУ – і я погодився. Разом мав 30 годин – 15
«пар». З 25 червня по 3 серпня.
Мусів багато чого познаходити, відтворити в пам’яті, підготувати,
написати й перекласти.
Тепер потроху приходжу до себе і вирівнюю борги в листуванні.
А також доповнюю матеріяли до книжки «Крути мого дитинства».
Раз-у-раз хочеться ще щось додати.
Але я не забуваю все таки старої мудрости: «Досконале – ворог
доброго».
А одночасно мушу робити коректу (вже зверстаних сторінок) моєї
книжки «Променисті сильвети».
Прибл. у березні чи квітні минулого року бездітне подружжя з
Канади30 пожертвувало на УВУ 14 тис. канад[ських] долярів. У тому
числі – 10 тис. на видання книжки Ігоря Качуровського (мене ці люди
ніколи в житті не бачили…), а 4 на публікацію довідника про УВУ.
Ректор Леонід Рудницький31 пообіцяв їм, що те й те буде готове
до кінця 2001 року.

Тетяна і Ярослав Романишини з Торонто.
Леонід Рудницький (нар. 1935) – філолог, германіст, славіст, україніст,
професор, співробітник та співредактор численних американських та українських
енциклопедій. На еміґрації – від 1944 р. (Німеччина, США). Ректор Українського
Вільного Університету (Мюнхен) у 1988–2004 рр. У 1992–2006 рр. – президент
Світової Ради НТШ.
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Але я мусів дещо дописувати (дав переважно те, що мав уже
готове – напохваті), а потім зліг на три місяці з ішіясом. Тим часом
ректор, ні про що, мабуть, не думаючи, пообіцяв, що книжка буде
навесні 2002. А вона ще не вся набрана. Тоді раптом оголосив:
презентація книжки «Променисті сильвети» відбудеться 12 липня.
Ось тепер лише закінчили набір і роблять верстку. А я маю
переглядати сторінки, де також трапляються помилки (бо комп’ютер був
наставлений на «правопис Жулинського», набирав «ґерманський»,
«ваґон» тощо).
Від Астаф’єва мав листа (через руки) вже з київського
помешкання.
Привіт Ніжену й ніженцям.
І. Качуровський

31.08.02 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу,
тимчасом як інші перебувають на літніх канікулах, Ви трудитеся. Та ще й
як! Така Ваша спрямованість – хороший приклад і для мене. Наскільки
цінний час творчості і як нелегко його спланувати, щоб не змарнувати!
Цим літом я кілька разів відвідав Качанівку, колишню маєтність
Василя Тарновського, двічі побував у Новгороді-Сіверському,
подорожував до Путивля, Глухова, Коропа. Ці історичні місця дають
багату поживу для роздумів, а водночас – прекрасний відпочинок для
ума і серця.
Тихі води Десни–Сейму теж цьому сприяють.
Тим часом робота над «Історією Ніжена мовою дат» наближається
до завершення. Отже, скоро надішлю Вам примірник тексту для
ознайомлення.
Зичу Вам добра й здоров’я,
М. Шкурко
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12.IX.2002
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Дістав Вашого листа зі «звітом» про Ваші мандри по нашій
Чернігівщині.
Посилаю невеличкий уривок із моїх дитячих спогадів – це те, що я
встиг акуратно переписати.
Від УВУ дістав пробний примірник моєї великої книжки, що
зветься «Променисті сильвети». На друк цієї книжки добрі люди з
Канади32 пожертвували 10 тис. канад[ських] долярів.
Торік в УВУ мені казали: «Давайте ще матеріялів», а тепер
кажуть: вже витрачено більше, ніж та пожертва, тож маєте доплатити…
Чим це закінчиться, ще не знати.
Здоров’я моє досить кепське, але якось витримую.
Десь незабаром надішлю черговий фраґмент спогадів.
Щиро Ваш
І. Качуровський

8.10.2002 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу,
передаю найщиріші побажання тримати здоровий дух у здоровому тілі.
Це – як навздогін до дня Вашого народження, який минув пам’ятної для
Ніжена дати.
Уривок спогадів я переправив до газети «Просвіта», гадаючи, що
Ви б не заперечували.
Ми вже зареєстрували Благодійний фонд «Ніжен». На нього
покладаємо великі надії: і в перезаснуванні газети в «Нову Просвіту», і у
32

Подружжя Романишиних.
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виданні «Історії Ніжена» та Ваших спогадів про Крути… Дай Бог
«Сяйву» заробляти прибутків!
Всього найкращого,
М. Шкурко

21.11.2002 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу,
з деяким запізненням направляю публікацію спогадів про Крути в
«Просвіті» та вирізку про УВУ з «Урядового кур’єра», де згадуєтеся й Ви.
Кілька разів прослуховував запис Ваших розповідей, який я
зробив у Ніженському педінституті в 1996 р.
Чому б не зробити запис Ваших спогадів з голосу автора?
Думаю, що це нескладно зробити технічно (касета, диктофон), але це
б компенсувало Ваші неприїзди сюди і ввійшло б у «золотий», без перебільшення, літературний радіофонд. Зі свого боку, посприяв би, щоб так було.
З найкращими побажаннями,
М. Шкурко

16.XII.2002
З Новим Роком і Різдвом Христовим.
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Дякую за обидві газети. Бачу, що з моїх спогадів редакція
вилучила добру третину, але я тим не переймаюся.
Ректор [Леонід] Рудницький наговорив сім мішків гречаної вовни.
Зокрема до викладачів УВУ він зарахував Емму Андієвську33, яка
Емма Андієвська (справжнє прізвище – Корнєва, нар. 1931) – українська
еміґраційна письменниця та малярка, представниця Нью-Йоркської групи. Дружина
33
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жодних знань у жодній галузі не має, а приголомшує дурнів зливою назв
та імен, більшу частину яких просто вигадує, імпровізуючи.
Щодо моїх виступів у Ніжені, то я вже не пригадую, що й при якій
нагоді я там говорив. А якщо в мене й були якісь записи, то знайти їх
ледве чи буде можливо. Цікаво, щó я там говорив?
А щодо запису спогадів з голосу автора, то це зробити було б
нетрудно. Тільки я все таки волів би, щоб це була невеличка книга, а не
збірка касет.
Що в нас? Німецьке «процвітання» скінчилося. Вже почалися
страйки, яких не було років тридцять…
Моя книжка «Променисті сильвети» в УВУ досі ще друкується. А
коли вийде – не знати…
В кожному разі мені обіцяли 50 прим. авторських. Побачимо…
Ішіяс мене не кидає, але вже до нього звик і якось терплю.
За рік 2002 з’явилося в укр[аїнських] журналах кілька моїх
публікацій: у «Всесвіті» – добірка перекладів (у шістнадцятьох поезіях
редакція зробила 17 «виправлень» з правильного на неправильне), у
журналі «Слово і Час» та в «Сучасності» в ч. 5 і 11.
Нові вірші мають бути в котромусь із найближчих чисел
«Сучасности».
Написав ще трохи спогадів, але не маю часу переписати.
На все добре. Щиро Ваш
І. Качуровський

24.12.2002
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Учора отримав «Історію Ніжена». Відразу ж, відклавши всі
справи, проглянув її від початку до кінця. Застерігаюся, що це не був ще
ґрунтовний перегляд, а тільки провізоричний.
Івана Кошелівця. На еміґрації – від 1943 рр. (Німеччина, США, згодом повернулася
до Німеччини). Працювала в українській редакції Радіо «Свобода».
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Подаю короткий список зауважень:
Стор. 34, 2-й абзац знизу: У Ніжені… побував… Шевченко…
відомий український поет… і т. д. Моя заувага: про Шевченка не можна
казати «відомий»; можна сказати «великий», а найкраще нічого, бо
Шевченко це поняття, яке жодних пояснень не потребує.
С. 39 угорі: варто додати, що Ніженський вокзал побудовано не з
боку Ніжена, а з протилежного. Казали, що це була помста за те, що
місто не дало хабара (у Курську з цієї ж причини вокзал побудовано за 7
кілометрів од міста).
С. 47, 2-й абз[ац] згори: про Л. Толстого також не випадає казати
«відомий»; можна зробити його, напр., «всесвітньо відомим».
С. 50, верхній абз[ац]: Наталя Дорошенко34 не могла померти 1965
року, бо ми з нею познайомилися в Авґсбурзі 1969 року. Померла вона
або в грудні, або в січні 1970 р.
4-й рядок згори: героїня «Затопленого дзвону» зветься –
Рáвтенделяйн.
С. 52, верхній рядок: має бути «генералів Міллера і Кутєпова».
4-й абз[ац] згори: додати «Роман Бжеський35 писав також під
псевдонімом “проф. Р. Паклен”».
С. 71, 3-й абз[ац] згори, 7-й рядок абзацу: після «Село, поема
1960» бракує: «Пісня про білий парус», 1971.
8-й рядок згори: після «перекладних книг» додати: («Петрарка»
1982, «Золота галузка» 1991, «Стежка крізь безмір» 2000 та ін.).
С. 76, 4-й абз[ац], 1-й рядок: стоїть: «Великої Вітчизняної війни»;
для цілого світу, крім Радянського Союзу, це – Друга світова війна; чи не
час вже і нам прилучитися до культурного світу?
С. 77, 2-й абз[ац] знизу: надруковано: «український вчений у
галузі українського літературознавства»; я сказав би – «укр[аїнський]
вчений-літературознавець» або просто «український літературознавець».
Наталія Дорошенко (у заміжжі – Савченко, 1888–1974) – український
еміґраційний історик просвітянського руху, книгознавець, бібліотекознавець,
етнограф, педагог, письменниця. Мешкала в США.
35 Роман Бжеський (1894–1982) – українськй громадський діяч, учасник
Визвольних Змагань (зокрема за доби Центральної Ради працював урядовцем у
загальному департаменті Генерального секретаріяту внутрішніх справ), історик,
літератор і публіцист. Після поразки Визвольних Змагань еміґрує до Крем’янця (на той
час – територія Польщі); 1939 р., після приєднання Західньої України до СРСР, виїхав
до Кракова. Неодноразово був заарештований польською владою. 1941 р. повертається
до Крем’янця, згодом мешкав у Празі, Мюнхені. Від 1950 р. – у США.
34
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С. 86, 6-й абз[ац] згори: стоїть: «Качуровський І. Візит Анатолія
Калиновського36»; але я такого твору пригадати не можу; мені здається,
що тут щось наплутано.
С. 87, 1-й абз[ац], 1-й рядок згори: Леонід Полтава37 писав мені,
що він закінчив ніженський дворічний учительський інститут.
3-й рядок згори: має бути «Римські сонети».
4-й абзац: «…німецько-фашистськими військами». Це суторадянська термінологія; «фашистськими» – це емоційно забарвлений
епітет, влучний у газетній статті, але не в науковій праці (партія, яку
очолював Гітлер, називалася «націонал-соціялістична»; поза Радянським
Союзом фашистами звали лише італійців).
Від 4-го рядка і далі: в «Історії міст і сіл» до шкод, заподіяних
німцями, долучено всі ті шкоди, що вчинила радянська влада при
відступі в 1941-му році.
Останній рядок знизу: має бути «А. Бандисіка» (він називався
Анатолій – це мій двоюрідний дядько).
С. 88, 2-й абз[ац] згори, 5-й рядок: про Чичковського
автобіографічних даних немає; має бути «біографічних».
Там же, 9-й рядок: «центрального проводу ОУН і Рогач»; слід
додати – «ОУН мельниківського відламу».
В окремих пунктах виникають проблеми, так би мовити,
ідеологічного характеру. Так, на стор. 70 подано суто-фантастичні дані
про бій під Крутами. Цифра 300 постала так: під час похорону 30-х
розстріляних полонених Старицька-Черняхівська порівняла їх з
трьомастами спартанцями царя Леоніда… А на стор. 71-й групу
ніженських гімназистів, яка вибила з міста більшовицьких повстанців,
названо «переважаючими силами ворога»; до речі, повстанці діяли проти

Анатоль Калиновський (псевдоніми – «Анатоль Галан», «Іван Евентуальний»
та ін., 1901–1987) – український еміґраційний письменник і редактор, близький
приятель І. Качуровського за його аргентинських літ. По Другій світовій війні
опинився в Австрії, згодом еміґрував до Аргентини, далі – до США.
37 Леонід Полтава (справжнє прізвище – Пархомович, 1921–1990) –
український еміґраційний письменник, радіожурналіст, редактор, публіцист. У роки
Другої світової війни був вивезений до Німеччини як остарбайтер, перебував у
концтаборах, у повоєнні роки – у таборах Ді-Пі в Німеччині. Згодом жив у Франції,
Еспанії, Німеччині, США. Працював в українських редакціях Радіо «Свобода»,
Радіо «Голос Америки».
36
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українського уряду гетьмана [Павла] Скоропадського, що був ніяк не
менш українським, ніж нинішній український уряд Леоніда Кучми.
А назагал праця дуже цікава і цінна. Щодо фактичних даних, то я
не завжди маю можливість їх перевірити.
На цьому закінчую. Бажаю всього найкращого в 2003-му році.
Ваш І. Качуровський
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05.01.2003 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Вітаю з Новим ювілейним роком та бажаю збуття в ньому всіх
Ваших мрій.
Непідробно вдячний за увагу до праці з історії Ніжена та за
моральну підтримку високою оцінкою.
Вже перші Ваші зауваження слушні, будуть враховані в
подальшому редагуванні. Надходять також доповнення, наприклад,
прийдуть такі від Станіслава Панасовича Реп’яха38. До речі, він готує, а
ми посприяємо фінансово, до друку книжечку про І. М. Кошелівця.
З інших хороших новин – пішла в світ нова широкоформатна
газета «Нова Просвіта». Я вишлю примірник з надрукованим поетичним
спогадом про станцію Крути.
Дозвольте на цьому закінчити, щоб не перевантажувати Вас.
Добра!
М. Шкурко

20.01.2003 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Часу обмаль, тому відповідаю на Ваш лист від 16 грудня (дата
мого народження) з запізненням.
Основні додаткові турботи пов’язані з виходом газети «Нова
Просвіта», в якій я несподівано отримав почесну посаду голови
редакційної ради.
Станіслав Реп’ях (1938–2012) – український поет, прозаїк, публіцист,
громадський діяч, літературний критик, перекладач, журналіст. Багаторічний
голова Чернігівської обласної організації Національної спілки письменників
України.
38
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Оскільки тепер формат газети великий, то і Ваші твори будуть
друкуватися, вірю, повністю. Бажаю Вам плідного писання. Проте і
голосом, коли читаєте, оповідаєте, зміст Ваших творів насичується
неповторними відтінками. Пам’ятаю Ваші виходи в ефір через Радіо
«Свобода» десь років з тридцять тому. А на згадуваній касеті звучить
Ваша розповідь про те, як виїхали за межі України, про Буенос-Айрес,
читаєте перекладні твори. Це було, здається, року 1996. Правда, я
записував невміло на диктофон, якість дуже погана. А перший запис, ще
раніше, здійснено було в кімнаті гуртожитку педінституту, його я десь
посіяв. Я ще раз хотів би порадити Вам зробити деякі записи, вислати
сюди, можливо, вийшла б радіопередача, і не одна.
На цьому зичу здоров’я, всіляких гараздів у новому році.
Ваш,
М. Шкурко
P. S. Вид, який висилаю на фотокартці39, мене дуже хвилює.

01 лютого 2003 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу,
як і обіцяв, пересилаю газету з Вашими спогадами про Крути та наступне
число її після відзначення 85-х роковин загибелі юних патріотів.
Я теж побував там. Відверто виступав Дмитро Павличко, інші
здебільшого уникали прямо згадувати Москву з огляду на відкриття
напередодні в головному палаці Києва Року Росії в Україні.

За словами М. П. Шкурка, йдеться про котрусь зі світлин, зроблених під час
його літніх подорожей Чернігівщиною 2002 року, швидше за все – фото
деснянського краєвиду зі стін Новгород-Сіверського монастиря.
39
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Хотілося б узнати Вашу думку про «Нову Просвіту» та запросити
через Вас до участі в ній зацікавлених. Ще не пізно подавати доповнення
до «Історії Ніжена».
Зичу здоров’я, успіхів.
Ваш,
М. Шкурко

15.II.2003
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Нині прибули газети. Прочитав свою поезію і власні примітки до
неї на першій сторінці. Не зауважив жодної помилки.
Дуже симпатична й потрібна стаття «Про наші прізвища», на
жаль, без підпису…
Читаючи в газетах і журналах прізвища українських літераторів, я
не мав жодного уявлення про те, ЯК їх вимовляють. А коли почув –
жахнувся:
Анну-Галю ГорбАч перехристили на ГОрбач,
з Леоніда ГорлачА зробився ГОрлач,
з Лідії КульбАк – стала КУльбак,
з Людмили СкИрди – СкирдА.
Один лише Петро РотАч40 вперто тримається українського
первородства і не хоче, щоб на нього казали «РОтач».
А прізвища на «-ів», «-іл» відмінюють так, як вимовляють росіяни,
що не знають української мови:
Петро Ротач (1925–2007) – полтавський літературознавець, краєзнавець,
письменник. Під час війни вивезений як остарбайтер до Німеччини, після
повернення до СРСР зазнав переслідувань влади. Познайомився з І. Качуровським
1945 р. в таборі Ді-Пі у м. Шпітталь-над-Дравою (Австрія). Див.: Ротач П. Зустріч
через півстоліття. Ігор Качуровський: життя і творчість // Криниця. – Полтава, 1995.
– № 1–3.
40
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Чорновіл – Чорновіла (зам. Чорновола),
Кравців – Кравціва (зам. Кравцева),
Янів – Яніва (зам. Янева),
Олександрів – Олександріва (зам. Олександрова).
Українець відмінює прізвище так само, як і те слово, що стало
прізвищем: Швець – Шевця, Кравець – Кравця.
Росіянин відмінює Швєц – Швєца, Кравєц – Кравєца. Таке
відмінювання впроваджено як норму…
Тепер – кілька слів про «Історію Ніжена». У пункті про заподіяні
війною шкоди варто виділити окремо:
1) те, що знищили під час відступу більшовики,
2) те, що знищили німці.
На стор. 60 згадано «кінотеатр Вержиківського, композитора і
диригента».
Я знаю лише кінотеатр «Веґа», що діяв у будинку Танських на
вул. Міліонній.
З Ніженом тісно пов’язана творчість Івана Кочерги: дія його п’єси
(комедія) «Фея гіркого миґдалю» відбувається в Ніжені. П’єса вийшла
окремою книжкою у Харкові 1926 р. Прибл. в той же час ішла в
ніженському театрі (п’єсу я маю – її добре було б перевидати…).
У багатьох випадах про ніженських діячів сказано: «радянський
вчений». Чи це потрібно? Напр., на стор. 57 «український радянський
вчений у галузі українського мовознавства». Як на мене, то вистачило б
«вчений у галузі українського мовознавства».
На стор. 59 про Корольова аж двічі сказано, що він «радянський».
На стор. 61 про Олександра Карпека сказано, що він
радянський партійний і державний діяч.
В данім випадку «радянський» – необхідне. В інших переважно
зайве.
Радянські псевдофілологи не відзначалися знанням укр[аїнської] мови, тому впровадили вирази типу
…в гімназії н авч ався …
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Навчатися можна кравецтва або шевства, а в гімназії вчаться.
Слово навчатися рос[ійською] мовою перекладається
«обучаться».

як

Щиро Ваш
І. Качуровський

07.03.2003 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу,
одночасно надсилаю черговий примірник газети – витвір ніженських
редакції та друкарні – та відповідаю на останнього листа. Власне, в газеті
ми знову розмістили з нього уривок.
Фотокартка вийшла слабо, то з наступним Вашим матеріалом ми
повторимо її друк. Це можливо, бо Ви стали постійним автором газети.
Зичу Вам творчого натхнення!
Що нового в Німеччині? Житті українців там? І взагалі
повідомляйте про новини.
З повагою, М. Шкурко

24.03.03 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Висилаю ще один випуск «Нової Просвіти», в якому подано два
уривки з поеми «Село». Таким чином ми нагадуємо про трагедію 70літньої давності. Мабуть, Вас зацікавить також стаття О. Бабича про
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перипетії мовного обговорення у Верховній Раді. Ситуація така, що
відсутня системна робота в цій ділянці, не діють науковці та правникизаконотворці обопільно, тобто на державному рівні справа пробуксовує.
На цьому моменті ми б і хотіли зосередити увагу читачів. Дещо
нам відомо, як ревно ставляться до рідної мови у Франції. Цікаво, а як у
Німеччині?
Зичу Вам здоров’я, всіляких гараздів.
З повагою, М. Шкурко

11 квітня 2003 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу,
направляю два нові випуски газети «Нова Просвіта», ч. 14 і 15, в одному
з яких розміщено статтю про презентацію Вашої книги «Променисті
сильвети».
Радий буду отримати від Вас відгук.
З найкращими побажаннями,
М. П. Шкурко

21.IV.2003,
Католицький Великдень
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Дякую за газети – із уривками «Села» і з міркуваннями на мовні
теми. Літературні справи затопили мене з головою: у січні – з
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однорічним запізненням – вийшла книга «Променисті сильвети». 12
лютого в УВУ відбулася презентація.
Журнал «Сучасність», № 2, вмістив чималу добірку моїх віршів за
роки 2001–2002.
Газетожурнальчик «Українська мова та література» опублікував
розділ про Марію де Франс41 із великої книги «Ґенерика і архітектоніка».
Видавництво «Юніверс» виявило згоду видати книжку моїх перекладів.
Тож я три тижні без відпочинку збирав, упорядковував, губив,
переписував ті переклади, а потім жінка за три дні зробила три чверті
роботи і дала належний лад усьому матеріялові. Вийшло щось 650
перекладів.
Тепер про мову. Гості з Галичини приголомшили нас такою
новиною: галицька молодь – оце тепер, насичена й пересичена російськими книжками, радіо й – особливо – телебаченням, перейшла на росі й сь к у мов у. Підлітки по селах між собою спілкуються російською…
Тепер – для книжки «Ніжен мовою дат».
1848 року Симонов закінчив словесний факультет
Київського університету. Симонов був учителем словесности –
спочатку в Ніжинській, а потім в Немирівській гімназії.
Петро Одарченко. Скарбниця українського слова, в кн.
«Фолкльорний збірник Матвія Номиса»
Посилаю знимку: презентація книги «Променисті сильвети.
Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки». УВУ, 12 лютого 2003 р.
Праворуч Ігор Качуровський, автор. Ліворуч Мирослав Фіцак,
технічний редактор.
На все добре.
І. Качуровський

Марія де Франс (кін. ХІІ ст.) – французька середньовічна поетеса, яка жила в
Англії, при дворі Генріха II, і писала давньофранцузькою мовою.
41
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1 травня 2003 р.
м. Ніжен
Дорогий Ігоре Васильовичу,
Христос Воскрес!
Я дуже радий, що Ви добре виглядаєте на фотокартці, яку мені
прислали, і що у Вас доволі роботи і вона успішно просувається.
Щодо галичан, то я думаю, що до впливу російськомовних ЗМІ
додався ще й ефект заробітчанства в Росії. Саме «західняки» виявилися
дуже легкими на підйом, може, це традиція, а може, з-за браку
патріотизму шукають щастя-долі по закордонах…
У нас тут ситуація з мовою стабільно-застійна. Мені здається, що
в Ніжені справа з україномовною наочністю краща, ніж деінде на сході.
Щодо молоді… багато киян тепер учиться в нашому педуніверситеті –
вони теж роблять «погоду».
Ваше доповнення до «Історії Ніжена мовою дат» про М. Номиса я
збагатив інформацією з «Енциклопедії українознавства».
Дякую Вам і за це, і за те, що «урвали» трохи часу, аби написати
листа. Висилаю «Нову Просвіту» зі статтею мого хлопця Тараса про
гетьмана П. Скоропадського. Його зацікавила ця постать (по-Вашому
сильвета). Чи відомо Вам щось про прихильників його ідей нині?
У зв’язку з гетьманським ювілеєм, гадаю, Ви не будете проти, щоб
у «Новій Просвіті» з’явився Ваш переказ спогадів Никодима
Козловського про антигетьманське повстання в Ніжені (з листа від
14.09.2000 р.).
Зичу Вам здоров’я, працьовитості та всіляких гараздів.
З пошаною,
М. Шкурко
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20.V.2003
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
З неабияким зацікавленням прочитав я статтю Вашого сина
«Шануймо гетьмана».
Мати моя свого часу в Києві належала до товариства, куди
входили Вал[ентин] Садовський, С. Петлюра, Микола Порш, Емілія
Огієвська (для неї просто: Валентин, Симон, Міля – ця, бідна, лишилася
на Україні, була вчителькою у Воронежі, в 30-х рр. репресована. Про неї
– у спогадах Грицька Сірика42). Але попри всі намовляння – до партії моя
мати не вступила.
Батько за Центральної Ради був помічником державного
секретаря.
Отже – мої родинні обставини ніяк не сприяли симпатіям до
гетьмана.
В Австрії, коли ми жили в таборах «Ді-Пі», я познайомився з
кол[ишнім] членом Директорії Опанасом Андрієвським. Це була людина
феноменальної глупоти. І я подумав: «І цей ідіот – один із тих, від кого
залежала доля України…».
Але серед таборян переважали бандерівці, мельниківців було
значно менше, а гетьманці, якщо й траплялися, то лише одиниці. Щойно
в Аргентині я довідався, що там існувала досить ваговита група
гетьманців. Очолював їх графік Віктор Цимбал43, людина досить
талановита (чудовий майстер у галузі політичної карикатури), але особа
нестерпно-зарозуміла, з параноїдальним комплексом «вищовартости»
(«манія ґрандіоза»).
Інший гетьманський діяч (як і я – з новоприбулих) Іван Павелко –
виступав як літературний критик. У роки війни він врятував молоду
єврейську жінку, і її страх передався йому: у них обох була манія
персекуції (переслідування).

Грицько (Григорій) Сірик (1918–2002) – український еміґраційний
письменник. За кордон потрапив під час війни як остарбайтер. Писати почав у
1950-х роках у Канаді, працював на залізниці.
43 Віктор Цимбал (1901–1968) – український еміґраційний маляр, графік і
художник книги. Від 1928 р. – в Аргентині, від 1960 р. – у США.
42
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Несподівано навернувся на гетьманство один з моїх друзів,
прозаїк Олексій Федосійович Сацюк44. У мене на іменинах він заявив:
– Це Петлюра винний, що ми опинилися на еміґрації…
Старий бандурист Йосип Сніжний хотів його вдарити бандурою,
але якось стримався.
І Цимбал, і Павелко, і Сацюк – усі вони виїхали до Сполучених
Штатів.
1969 р. ми переїхали до Мюнхену, і щойно тут я мав нагоду
зустрітися з гетьманцями, що були, так би мовити, нормальними людьми.
Це були – наша землячка Наталія Дорошенко, інж[енер] НогайСколибог, інж[енер] Нескоромний. Між іншим, від пані Дорошенко я
почув вельми ориґінальну думку: «Якби Гітлер справді боровся проти
євреїв, він би не нищив немовлят, а забрав би золото зі швайцарських
банків – це був би куди дошкульніший удар по світовому єврейству».
Зрештою, Гітлер, як відомо, все робив навпаки. Недаремно наші
хлопці з УПА про нього співали:
Не за Сталіна й не за Суворова,
І не за Гітлера, на розум хворого, –
За Вкраїну йдем, за безмежную…
Нікого з тут названих нема вже на світі…
А щодо наших політичних партій, то вони були зайняті культом
власних вождів. І лише УРДП («багрянівці») виявили позитивне
ставлення до гетьмана [Павла] Скоропадського.
Так, талановитий прозаїк і публіцист Віталій Бендер 45 (справжнє
ім’я) в газеті «Українські Вісті» надрукував чималу статтю-розвідку, де
твердив, що повстання проти гетьмана було
пом ил к ою .

Олексій Сацюк (1909–1960) – український еміґраційний прозаїк і перекладач
з еспанської. У 1948–1958 рр. мешкав у Буенос-Айресі.
45 Віталій Бендер (1923–1991) – український еміґраційний письменник,
журналіст і громадсько-політичний діяч. Під час Другої світової війни воював у
лавах радянської армії, потрапив до полону: спершу німецького, з якого вирвався,
записавшись до дивізії «Галичина», а згодом до англійського. По війні жив у
Великій Британії. Автор низки повістей, романів, оповідань, новель, мемуарних
нарисів тощо. Понад 25 років працював у Лондоні на Бі-Бі-Сі як журналістперекладач. У 1965–1972 рр. очолював УРДП в Англії.
44
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Василь Іванович Гришко46, який після смерти Багряного47
очолював партію, в розмовах зі мною цілковито поділяв цю думку. І я
також поділяю.
Ігор Качуровський
Я був би не від того, щоб Ви опублікували це в «Новій Просвіті».
Так само друкуйте і розповідь Никодима Козловського, про якого, до
речі, варто було б написати окремо.
Щодо Адаменка, то в його писаннях намішано гороху з капустою.
Є деякі слушні моменти, але переважає «лінґвістична фантастика».
На все добре. Щиро Ваш
І. Качуровський

31.05.03
Ніжен
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Дякую за зразкове з Вашого боку листування.
Один мій добрий знайомий з Бельгії, українець, про́бував
надсилати листи електронною поштою (Інтернетом). Вони не дійшли,
Василь Гришко (1914–2008) – український еміґраційний письменник,
публіцист, редактор, політичний діяч. Був двічі заарештований більшовицькою
владою за політичними звинуваченнями, відбув ув’язнення на Колимі. У роки
німецької окупації – учасник підпілля ОУН, на еміґрації – один з керівників УРДП.
Мешкав у Німеччині, згодом – у США.
47 Іван Багряний (справжнє прізвище – Лозов’ягін, 1906–1963) – український
письменник, публіцист, політичний діяч. У 1920-х рр. – член спілки селянських письменників «Плуг», згодом – опозиційного літературного об’єднання МАРС («Майстерня
революційного слова»). 1932 р. його заарештовано, далі вислано на Далекий Схід. Після
невдалої спроби втечі – повторний арешт і ув’язнення в Харкові (1938 р.). Витримавши
тортури, висунутого йому звинувачення – участь чи навіть керівництво націоналістичною контрреволюційною організацією – не підписав. 1945 р. еміґрував до Німеччини.
Засновник Української революційно-демократичної партії (УРДП), ініціятор і перший
головний редактор газети «Українські Вісті», голова Виконавчого органу Української
Національної Ради і заступник президента УНР. Найвідоміші романи – «Тигролови» і
«Сад Гетсиманський».
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мабуть, «хтось» перетнув їм шлях. Тоді вислав звичайним листом – і все
гаразд48. Яке задоволення читати листи!
Ваші ж листи непрості. От уже тримаєте в руках ще один випуск
газети «Нова Просвіта» з надрукованими з Вашої подачі спогадами
Никодима Козловського про ніженські події далекого 1918-го.
Цікаві, унікальні оповіді Ваші про прибічників гетьмана Павла Скоропадського в еміграції. Вони, звісно, варті публікації ще й тому, що тепер в
Україні йде обговорення реформування влади. Багато владоможців стали
членами якогось ордену Святого Станіслава, центр якого знаходиться в Англії. Чому не своє коріння очищають? Хоча певні вшанування таки відбуваються: невеликий проїзд біля Бесарабського ринку в Києві назвали іменем гетьмана П. Скоропадського, відновлять гробницю гетьмана К. Розумовського в
Батурині та встановлять пам’ятний знак у с. Лемеші Козелецького району.
Щодо особи Павла Скоропадського, то на тлі інших державників
тієї доби він виглядає найпривабливіше. Найменшу симпатію може
ви́кликати, на мій погляд, В. Винниченко, який відігравав провідну роль
у Директорії. Він залишився живий, хтось його оберігав.
Мабуть, багато цікавого про Багряного може розповісти п. А. Лисий.
Ви його повинні знати, його батько під час окупації був короткий час
редактором ніженської газети. Пан Анатолій є (принаймні був) президентом
Фундації ім. Багряного[, що видавала газету] «Українські вісті».
Тепер у нас виникло немало партій, але жодна з них мені не до
смаку. Не вистачає в них благородства, шляхетності.
Невідомо, чи буде виходити у другому півріччі «Нова Просвіта».
Це буде залежати від числа передплатників. Приділяти цій справі багато
часу і коштів нема можливості. Весь час забирає робота, а прибутки дуже
скромні. При цьому просуваємося потроху у створенні виробничої бази.
Донецький інститут завершує виконання проекту першої черги. Проте я
не забув про обіцяну допомогу у виданні Ваших спогадів про Крути.
«Історія Ніжена» довершена, і от-от маємо здати в друкарню.
Зичу і Вам творчої енергії, всіляких, родинних у тім числі,
гараздів.
Щиро Ваш,
М. Шкурко
Мова про листування з Йосифом Лесевим (1924–2012), який 1998 року
відвідав фірму «Сяйво» як експерт за програмою TACIS.
48
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[Без дати]
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Надсилаю газету «Нова Просвіта» з Вашою заміткою про
П. Скоропадського.
Там же є стаття про Л. Лимана49. Діаспорні поети – це Ваша тема.
Може, щось і Ви надішлете про наших земляків-чернігівців за кордоном.
Про тих, які ще живі, може, є їх адреси. Було б добре всім, аби залучити
їх до «Нової Просвіти».
Щиро Ваш,
М. Шкурко

13.VI.2003
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Нарешті посилаю «Променисті сильвети»… Висилаємо потроху,
бо дуже дорога́ пересилка.
У Вас там ніби салон… Може, б зробили презентацію книжки?
Тепле слово про автора міг би сказати недавній ніженець Олександер
Астаф’єв (книгу він має…).
Минулого літа я мав занадто великий успіх серед студентів УВУ.
Тому цього літа мене вже не запросили читати лекції. Отже, матиму (і
вже маю) ніби вільний час (адже торік я готувався до лекцій протягом
травня і червня… а в липні читав їх).
Якщо не переб’є якась іще хвороба, то сподіваюся упорядкувати
спогади про Крути мого дитинства.
Докінчив писання 1-го тому кн. «Ґенерика і архітектоніка».
Звертався до наших багрянівців. Кажуть, що це їх не цікавить. Натомість
Леонід Лиман (1922–2003) – український еміґраційний поет, публіцист,
літературний критик. Наприкінці Другої світової війни еміґрував до Німеччини,
згодом переїхав до США.
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видавництво «Юніверс» зацікавилося моїми перекладами. Я вже
підготував, і ми переслали до Києва майже 4 кг аркушів із перекладами.
Звісно, певности, що книжка перекладів колись побачить світ, не
маю жодної50.
Останній мій лист до Вас вислано 20.V. Шкода буде, якщо не дійде –
там були мої міркування з приводу статті Вашого сина про гетьмана [Павла]
Скоропадського. А копії собі я не лишив. Якщо лист дійшов, то дивіться
самі: може, думок Наталі Дорошенко про золото швайцарських банків
ліпше не наводити? Коли отримаєте книжку, – сповістіть.
Щиро Ваш
І. Качуровський

20.06.03 р.
Ніжен
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Одночасно отримав Вашого листа за 13 червня і повідомлення про
посилку. Книгу отримав.
На Ваш попередній лист за 20 травня я відгукнувся аж двома:
довшим, датованим 31.05, і коротеньким, супровідним до ч. 22 «Нової
Просвіти», в якій подано нотатки про прихильників гетьмана П. Скоропадського в діаспорі. Думаю, що Ви вже отримали це все. Будь ласка,
напишіть. Поки що листи від Вас і, мабуть, від мене йшли без перешкод.
Щодо презентації «Променистих сильвет[ів]», це хороша ідея і я
обов’язково звернусь до Олександра Григоровича Астаф’єва з такою
пропозицією. Можете й Ви повідомити шановному О. Г. про це, гадаю,
він знає шанувальників поезії в ніженському університеті, заохотить їх.
Вчора прочитав спогади про Віктора Саковича51, які написала і
передала мені його донька Алла. Доля цієї людини, яка повинна була весь
Книга перекладів І. Качуровського «Круг понадземний: Світова поезія від VІ
по ХХ століття» вийшла 2007 р. у Видавничому домі «Києво-Могилянська
академія».
51 Віктор Сакович (1898–1971) – молодший (по батькові) брат матері І. Качуровського, Євгенії Олександрівни Сакович. Випускник Ніженської клясичної гімназії, інженер.
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час утікати від переслідувань, нагадала сюжет Ваших відомих прозових
творів та І. Багряного. Багато чого спільного є з життям його товариша і
однокласника Олександра Лазаренка. Інші з їх покоління, хто чинив опір,
загинули, дехто опинився в еміграції. Що краще? Віктор Сакович дав життя
своїй доньці, яка його пам’ятає і любить. Ті, що опиралися, нащадків не
залишили. І в цьому теж причина сьогоднішніх наших бід.
Хочу побажати Вам творчого натхнення, особливо щодо
впорядкування спогадів про Крути, де, певно, будуть місця й про наш
славний Ніжен.
Ваш,
М. Шкурко

29.VI.2003
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Повідомляю, що отримав «Нові Просвіти» чч. 18 та 22 – обидві з
моїми матеріялами.
Приємно було довідатись, що вийшла перша книжка Леоніда
Лимана. Думаю, що вийшла вона завдяки старанням Ростислава
Доценка52.
Якщо «Н[ова] Пр[освіта]» виходитиме і в другій половині 2003
року, то я надішлю статтю з добіркою віршів про «поета страшної долі» –
нашого земляка Петра Карпенка-Криницю (народився в с. БаклановаМуравейка, тепер це, здається, вже передмістя Чернігова). За спробу
самогубства (це вважається в Америці кримінальним злочином…) його
запроторили до психушки на все життя…
З гімназійних літ товаришував із Олександром Лазаренком, разом із ним брав участь у
Білому русі на Дону. Потому жив переважно в Києві, до Другої світової війни працював
на будівництві цукрових заводів, по війні – будівельником.
52 Ростислав Доценко (1931–2012) – український перекладач, літературознавець, критик, автор афоризмів та сентенцій. Політв’язень сталінських концтаборів
(10 років). Припущення І. Качуровського слушне: саме Р. Доценко виступив
упорядником, редактором, автором передмови та приміток до книжки поезії й
прози Леоніда Лимана «Пам’ять» (К., 2002).
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Щодо нашої не дуже далекої історії, то я думаю, що Грушевський
був нічим не кращий од Винниченка.
Але той і другий мають заслуги, один – як історик, другий – як
письменник…
Діячі гетьманської орієнтації кладуть на Петлюру провину за
розстріл пол[ковника] Петра Болбочана. Дуже неясна історія зі Степовою
дивізією. Отаман Блакитний (Пестушко) об’єднав повстанські загони
Правобережжя і силою прибл. 30 тис. бійців ішов на Київ. Він взяв
Чигирин і дійшов до Черкас. Аж тут зі штабу армії прийшов наказ:
тимчасово припинити наступ, розійтись по хатах і чекати нового наказу.
Вони, дурнí, наказ цей виконали. Більшу частину в степу вирубала
радянська кіннота. А решту повиловлювали потроху…
У нас Дорогинка, Мильники, Ваша Веркіївка були збільшовичені.
Лише в Ічні (точніше – в лісах під Ічнею) діяв отаман Ангел.
Енциклопедія Українознавства навіть не подає його імени. Сказано лише,
що він «діяв у 1919 р.». Але він діяв і пізніше – десь так до 1923 року…
А на півночі Чернігівщини аж до березня 1929 р. тримався матрос
Пилип Ващенко… Про нього згадана енциклопедія взагалі нічого не знає…
Якщо «Н[ова] Просвіта» виходитиме далі, то я хотів би шматки
моїх спогадів давати потроху до газети, зберігати набір, а потім видати
книжкою чи книжечкою. Звісно, якщо такий варіянт Вас влаштовує.
Радію, що скоро і вправно до Вас прибули мої «Сильвети». Чекаю
листів од Астаф’єва (він отримав уже раніш – ми висилаємо потроху…) –
коли озветься, подам йому пропозицію влаштувати в Ніжені
літературний вечір «Сильветів».
Я, очевидно, писав, що цього літа до УВУ читати лекції мене не
запросили. Але вільного часу все одно немає: до книги «Ґенерика і
архітектоніка» (429 стор. машинопису) добираю бібліографію.
НТШ (Наукове т[оварист]во ім. Шевченка) разом із УВУ плянують
видати антологію поезії міннезінґерів – тож мене запросили до співпраці.
На все добре.
І. Качуровський
А до Алли Вікторівни [Сакович] напишу – хай надішле мені свої
спогади.
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21.07.2003 р.
м. Ніжен
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Вашого листа від 29.06 отримав, відповідаю тепер, бо при цьому
вже є для Вас черговий номер «Нової Просвіти» з приємною новиною.
Я зауважив Ваші натяки на перспективи з газетою. Прошу, і
надалі підсилайте, місце знайдеться, хоча газета виходитиме раз на
місяць (це треба, однак, урахувати). Було б добре, якби Ви заохотили ще
когось дописувати сюди. Гадаю, людей зі спогадами ще багато
залишилося. Обопільна вигода була б: людині, що побачила багато чого
на своєму віку та передумала, є потреба виговоритися, а нам, тут, треба
багато ще пізнати.
Щодо спогадів про Віктора Саковича, я міг би вислати Вам їх.
З О. Астаф’євим про презентацію ще не говорив, а от Станіславу
Реп’яху з Чернігова передав на ознайомлення «Сильвети».
На цьому щиро тисну Вашу руку.
М. Шкурко
P. S. Що пише німецька преса про Україну?

09.08.2003 р.
Ніжен
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Вітаю Вас із ювілейним Днем народження!
Зичу міцного здоров’я, творчої наснаги, родинного затишку.
Прийміть у дарунок дві книжечки: одну від мене («Антологія
іспанської поезії XII–XX століття»53), іншу – від Віктора Абузярова («Що
записано в книгу життя»).
Мова про кн. «Незгасне полум’я любові. Антологія іспанської поезії ХІІ–ХХ
століть» (Луцьк, 2003), де зібрано переклади Олени Криштальської (нар. 1943),
53
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Було б добре, якби Ви поділилися враженнями після
ознайомлення з читачами «Нової Просвіти» – бодай короткими.
Станіслав Панасович Реп’ях написав відгук на Ваші «Сильвети»,
який ми подамо в серпневому числі газети [див. дод. VІ.1]. Там же буде
опубліковано спогади Петра Одарченка про перебування в НІНО, що
пов’язано з його 100-річним ювілеєм. Ну і, звичайно, відбудеться
презентація «Променистих сильвет[ів]» у нас 31 серпня.
На жаль, з Олександром Григоровичем Астаф’євим зв’язку не маю
досі, бо він відсутній у Києві. Гадаю, перед першовереснем він
об’явиться в університеті.
З найкращими побажаннями,
М. Шкурко

Не для друку
23.VIII.2003
Вельмишановний і Дорогий
Миколо Пантелійовичу!
Повідомляю з подякою, що отримав обидві книжки, гарну
фотографію з прилуцьким краєвидом і «Нову Просвіту» за 19 липня.
З антології встиг прочитати лише «Свідка». А про інші твори не
маю певности: чи варто витрачати час на читання?
Записку для Абузярова передаю «зозулиним способом» [див. дод. А].
Цікаво, як потрапила до Вас збірка перекладів Олени
Криштальської?
Один з перших перекладів мені дуже потрібний для книги
«Ґенерика і архітектоніка». Але назагал збірка робить дивне враження.
Уявіть собі бенкет, де подають спочатку вишукані страви: смажених
лебедів, пиріг, що з нього, коли розрізати, виходить живий карлик, а на
кінці, на завершення пиру – приносять, затуливши носи, миску із,
української перекладачки, що працює головно над еспаномовною поезією, поетеси,
учениці І. Качуровського.
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вибачайте, – собачим гівном. Так і ця перекладачка: починає з
національного епосу, а завершує писаниною зварйованого Леха…
Ім’я «Станіслав Реп’ях» знане мені з довідників (в одному
сказано: «поет і прозаїк», в іншому сказано, що він «публіцист і
перекладач»). Отже, особистість багатогранна.
Якщо він дав короткий відгук, то й те добре: досі ще не було
жодного.
Про П. В. Одарченка я написав невеличку статтю для журналу
«Соборність» (що його був привласнив Деко, але Спілка відібрала назад),
а також мав інтерв’ю з кореспондентом Радіо «Свобода».
З «Антології оповідання» прозондую дві-три речі. Якщо
смакуватимуть, тоді візьмуся за загальний огляд.
З найкращими побажаннями
І. Качуровський
ДОДАТОК А
[Записка І. Качуровського,
адресована В. Абузярову]
23.VIII.2003
Вельмишановний Колеґо,
Вікторе Харитоновичу!
Щира дяка Вам за «Свідка».
Відклавши усі справи, що їх у мене роби – не переробиш,
проковтнув Вашу новелю.
Між іншим, одна сцена дзеркальна супроти моєї новелі «Цибуляне
весілля»: у мене гола дівчина рятує потопельника – головного героя, а у
Вас навпаки – головний герой рятує голу потопельницю.
(Добірка моїх новель друкована в журналі «Перевал», ч. 2 за 94 рік).
Читав я й думав: як добре, що це написав Абузяров, а не хтось із
наших «геніїв» на зразок Андруховича або Оксани Забужко…
Не знаю, чи відома Вам творчість Амброза Бірса та Василя Софронова-Левицького. Перший – американський новеліст, певного роду –
протилежність до людяного аж до сентиментальности О. Генрі. Але –
майстер.
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Софронів-Левицький – галицький прозаїк 20-х рр. Книжку його
новель «Липнева отрута» видав 1972 р. Юрій Стефаник54 у Торонто.
Бажаю дальших успіхів.
І. Качуровський

02.09.03 р.
Ніжен
Дорогий Ігорю Васильовичу,
пишу нашвидку під враженням проведеної презентації «Променистих
сильветів». Учора, 1 вересня, обласне радіо передало інтерв’ю зі мною з
цього приводу.
Скажу тільки, що зібралася представницька авдиторія з різних
районів області, Ваші колеги-кореспонденти по «Новій Просвіті». Я вів
зібрання, виступали: Олександр Гадзінський, викладач НДПУ, Станіслав
Реп’ях, голова обласної організації НСПУ, Ігор Рудик, заст[упник]
редактора газети «Вісті».
Відмітити хочу надзвичайно цікавий, змістовний виклад
С. Реп’яха. Не дивлячись на особисте горе – тяжку хворобу, операцію і
смерть своєї дружини, яку за два дні перед презентацією поховав, він
присвятив 10 днів ознайомленню з книгою (яку я йому надав), написав
відгук у «Н[ову] П[росвіту]» [див. дод. VІ.1], підготував розлогу доповідь
на презентаційному зібранні.
«Зозулиного» листа в день отримання передав В. Х. Абузярову.
Він окрилений і Вам відповість, гадаю, детальніше про антологію
оповідання.
Щодо ж збірки перекладів, то до нас потрапила випадково. Ми
перед друком книжечки про Ів[ана] Кошелівця у Волинській обл[асній]
друкарні попросили взірці їх продукції. Вислали Закон Божий і
Юрій Стефаник (1909–1985) – український еміґраційний громадськополітичний діяч, письменник, журналіст, редактор, літературний критик. Син
Василя Стефаника. У 1940–1941 рр. був ув’язнений за приналежність до ОУН. Від
1944 р. – на еміґрації (Німеччина, Канада). Очолював канадське Об’єднання
українських письменників «Слово».
54
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переклади О. Криштальської. Є у мене знайомий у Барселоні,
музикознавець Євген Мальм (виїхав під час минулої війни з батьком із
Севастополя) – про Леха щось чув…
Надсилаю Вам «Між Сциллою і Харибдою»55 і ювілейне число
«Нової Просвіти».
Бувайте здорові!
Ваш,
М. Шкурко
P. S. Гриф Ваш на листі зауважив, було б добре, якби надіслали
щось для «Н[ової] П[росвіти]» з отриманням тут до 18.09.

19.IX.2003
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Нічого я не встигаю зробити… А коли пишу – то помилка на
помилці сидить і помилкою поганяє…
Листа й газету – із Станіславом Реп’яхом та Ігорем Рудиком –
дістав 12.IX. Їм обом моя подяка.
На впорядкування матеріялів про Петра Карпенка-Криницю [див.
дод. І.1] пішло кілька днів.
Хотів би мати н ови й поштовий код (по-вашому «індекс») Ст[аніслава] Хом’яка [Реп’яха], бо без коду блукатиме місяць або взагалі не дійде.
В добрі старі часи мій дядько з Нью-Йорку вислав листа, заадресованого так:
Нѣжинъ
Саковичу
І лист дійшов…
Брошуру про Кошелівця56 прочитав із цікавістю.
55
56

«Між Сциллою і Харибдою» – кн. С. Реп’яха про І. Кошелівця (Луцьк, 2003).
Кн. С. Реп’яха «Між Сциллою і Харибдою».
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На цьому кінчаю, бо спішу кинути листа.
17 вересня відбулися відзначення моєї 85-ї річниці в Києві та
Харкові.
Ваш І. Качуровський

01.10.2003 р.
Ніжен
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Дякую за матеріал про Петра Карпенка-Криницю. Він був
надрукований у жовтневому номері газети.
Останнє число «Нової Просвіти» надсилаю. Поштова адреса
Ст[аніслава] Реп’яха така: 14017, Чернігів, вул. Щорса 37а, кв. 6.
Я не забув про Ваш намір надсилати нам Ваші спогади частинами.
Можна буде друкувати по ходу в газеті, а потім і видати окремо. Щодо
газети, то ще не знаю, як бути з нового року. Хотілося б, аби вона
виходила. Для цього треба вирішити деякі організаційні і фінансові
питання. Не дивлячись на те, що тут університет, від них ніякої
допомоги. Ректор навіть був подав позов на газету за коментар [до]
пограбування фундаментальної бібліотеки. Виставив був до
відшкодування «моральних» збитків 10.000 грн. Але отримав від нас
відкоша і забрав позов із суду. От такі справи. Про викладачів і мови
нема, всі залякані. Багатьох перегнали-переманили у Київ.
З іншого. У зв’язку з роковинами голодомору 1933 р. з’явилися
коментарі у деякій пресі щодо причетності, змови сіоністів у терорі та
геноциді в Україні, починаючи від 1917 року. З приводу голодомору
Президент виступав в ООН, але остаточні з’ясування ще попереду.
Цікаво, чи пише щось з цього приводу німецька преса?
Зичу Вам здоров’я і всіляких гараздів Вашим рідним: дружині і
синові.
М. Шкурко
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29.11.2003 р.
Дорогий Ігорю Васильовичу!
Останній лист надіслав Вам 1 жовтня, це була відповідь на Ваш
лист від 19.IX. З того часу вийшло 2 номери «Нової Просвіти», які
висилаю (чч. 29, 30).
Нині до завершення йде робота над «Історією Ніжена». Плануємо
видрукувати в грудні місяці.
Ви обов’язково отримаєте примірник.
Як Ви поживаєте?
Зичу здоров’я і ще раз здоров’я.
Ваш,
М. Шкурко
P. S. Чи не змогли б Ви дати більше про А. Товкачевського?
Пані Світлана Василівна Вишнівська, яка перечитала Ваші
«Сильвети», з’ясувала, що він був не з Плисок, а із
Сиволожа. Як вона пише, «схиляю голову перед автором і
кажу: – Я неук»…

22.XII.2003
(Не для друку)
З Новим Роком і Різдвом Христовим!
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
15 грудня дістав газети ч. 29 і 30 та Вашого листа.
Статті своєї про П. Карпенка-Криницю я не перечитував. Але
сподіваюсь, що там нема ні скорочень, ні спотворень.
(А от «Сучасність» ч. 12, друкуючи мою «Самовітальну промову»,
викинула три сторінки мого машинопису – фактично усе найважливіше і
найголовніше – про сприйняття моєї прози росіянами і австралійцями, з
одного боку, та укр[аїнськими] критиками, з другого).
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Цікаво мені, чи не було якогось відгуку від чернігівців – може, є
ще якась рідня або учні пригадали вчителя Карпенка.
До С. Реп’яха я – давно вже вислав листа, але відповіді не
отримав.
На адресу В. Абузярова 10 грудня вислав поетичну балачку про
збірник «Що записано…».
На статтю Тараса Ш[курка] «Про порядок кольорів…»57 маю
зареаґувати – підтримати автора. Сподіваюся це зробити найближчим
часом.
Дані про Андрія Товкачевського виписую на другій сторінці [див.
дод. А] – щоб Ви могли зробити копію для пані Вишнівської.
Добре було б зустрітися й поговорити. Ви часом не збираєтеся до
Мюнхену?
Привітання всім ніженцям.
Чекаю на «Історію Ніжена».
Ваш І. Качуровський
ДОДАТОК А
1955 р. в Нью-Йорку на циклостилі видано збірник «Укр[аїнська]
Хата». Автори статті П. Богацький. М. Шаповал, А. Животко.
Наводжу уривки зі статті Павла Богацького «Укр[аїнська]
Хата»:
…Під’їхав Андрій Товкачевський зі Львова… Метнувся
тов[ариш] Андрій додому, на Борзенщину (Чернігівщина). За
тиждень-півтора повернувся. Привіз добрий кус сала, запеченого
по-чернігівськи, в житніх кришках… Дуже смачне. Та пару
боханців разового хліба, і ми, добре посолонцювавши, за пару
день впорались з тим всім і край. Жив він зі мною при редакції.
Шукав роботи… якої і де?.. Він був «безпаспортний», відбувши
по присуду два роки тюрми, власне каторги, в харківському
централі, він був позбавлений деяких прав і не дістав пашпорту. А
це присуд на голодівку та безробіття.
Стор. 24
Шкурко Т. Про порядок кольорів національного стягу, або Як національний
прапор не став державним // Нова Просвіта. – 2003. – Листопад. – № 30 (379).
57
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…А за пару день тов[ариш] Товкачевський від’їхав разом із
Микитою Юхимовичем [Шаповалом. – І. Качуровський] в ліс, і
там, як писав мені, став «культурним надзорчим» у лісництві.
Стор. 25
…Так змагався М. Сріблянський цілий 1909 рік, бо аж в
кінці його з’явився в Києві Андрій Товкачевський, один з
підпоручників, на яких стояла «Укр[аїнська] Хата». Це був
публіцист-соціолог, праці якого були варті уваги. Недовго він був
у Києві, бо переїхав на студії до Львова і звідти надсилав свої
статті. В 1919 (?) році закінчив він свою працю про Григорія
Сковороду, яку хатянське видавництво видало окремою книгою.
Окремою книгою видано було і публіцистичні статті під назвою
«Утопія і дійсність». (…)
Стор. 30
…Притиснутий
тяжким
матеріальним
станом,
А. Тов[качевсь]кий мусів виїхати на посаду лісовода на Кубань і
там затратився.
Стор. 31
–––––––––––––
З атратився в прямому значенні – зник.
Але не виключено, що Богацький ужив це слово в значенні
«стратився», себто вчинив самогубство.
Статтю «Роля хатян…»58 я писав до ознайомлення із цитованим
збірником.
[На марґінесі]
Бувають спогади смачні:
Під ложечкою засмоктало,
Коли згадалося мені
Чернігівське печéне сало…
Мова про статтю І. Качуровського «Роля “хатян” у розвиткові української
літератури», включену до його кн. «Променисті сильвети: Лекції, доповіді, статті,
есеї, розвідки» (1-ше вид. – Мюнхен, 2002; 2-ге вид. – К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2008).
58
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03 січня 2004 р.
Ніжен
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Як завжди, на Ваш лист подаю одразу ж відповідь.
Хочу зазначити, що Ваші матеріали, які призначені для друку,
намагаємося оперативно опублікувати в «Новій Просвіті»: без скорочень,
правок тощо. Будь ласка, надсилайте. Поки що наші місцеві майстри слова
«розкачуються», у Вас є така можливість для друку. З часом, будемо
сподіватися, газета виросте і тиражем, і якісно – отоді будуть згадувати
І. В. Качуровського, який підтримував видання своїми матеріалами.
Я звернувся телефоном, а потім листом до Станіслава Панасовича
Реп’яха, нагадав йому про Вас, про поета Карпенка-Криницю. С. П.
неодмінно до Вас напише і також надішле деякі свої твори. Він просто
був у складному душевному стані, а також хворів простудою. Нині у нас
тут епідемія грипу чи якоїсь нежиті.
Заходив В. Х. Абузяров, приносив Вашу рецензію на його роман
«Орачі праху». В. Х. продуктивний напрочуд, останні оповідання його про
життя з 60-х років, у т. ч. про педінститут. Зараз є не менш цікаві сюжети: з
бібліотеки зникають раритети, люди на себе руки накладають, інші змушені
перебиратися до Києва… Дивина якась твориться навколо педуніверситету.
Невже про це треба буде писати якихось через років 30–50?
Ваша підтримка досліджень Тараса його окрилює, він береться за
важливі, цікаві теми. Глибокі листи надійшли Тарасові від пані Лідії
Ростек з Австралії, де гетьманський рух свого часу був на піднесенні.
Хтозна, може, наша газета підхопить своєрідну естафету з тих передових
думок, які зріли, могли розвиватися в умовах західної свободи.
Обов’язково перешлю Ваші виписки про А. Товкачевського в Борзну
пані Світлані Вишнівській. Вона для нас знаменитий кореспондент з
краю П. Куліша і Х. Алчевської.
У мене є дещо, гадаю, цікаве і для Вас. Переглянув (не прочитав
суцільно) «Промениcті сильвети». Хотів би доповнити список представників покоління Другої світової війни ім’ям Петра Васильовича Качури. Я
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про нього згадав, бо він недавно помер, був членом Тов[арист]ва
української мови, яке я очолював. Чоловік прожив, здавалось би, звичайне,
нічим не примітне життя санлікаря в тихому Ніжені…
А тим часом про Петра Качуру є довідка в книзі «Відомі діячі
культури, науки, політики Чернігівщини», упорядник Дмитро Калібаба,
Чернігів, 1998 р., його поетична добірка є в збірнику «На пагорбах
століть», Чернігів, 1993 р., а також докладно про нього подав інформацію
Павло Олександрович Сердюк, уже покійний, в ч. 1 «Просвіти» за 1992
рік. Якраз копію цього матеріалу надсилаю Вам.
Читайте, прошу, і останню «Нову Просвіту» за грудень 2003 р.
Щодо зустрічі з Вами. Поки що важко сказати, чи буде якась
нагода побувати в Німеччині. Будемо сподіватися. «Історію Ніжена
мовою дат», думаю, зможу Вам направити в січні–лютому. Макет вже в
Луцькій друкарні. Самому хочеться скоріше взяти в руки книгу, а не
вкотре перегортати-доповнювати-виправляти рукопис…
Вибачайте за довгий і, може, не зовсім послідовний лист. Коротко
писати – треба мати неабиякий талант.
Зичу всіляких гараздів у Новому році!
Ваш,
М. Шкурко

[Без дати]
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Переглянув (не прочитав) Ваші «Променисті сильвети». Хотів би
доповнити список представників покоління Другої світової війни ім’ям
Петра Васильовича Качури. Чому я про нього згадав? Тому, що він був
одним із перших членів Тов[арист]ва укр[аїнської] мови в Ніжені, яке я
очолював з 1989 р. Потім ця справа занепала, а кілька років тому
П. В. Качура помер, і, здається, ріднí в Ніжені у нього немає. Про Петра
Качуру міститься біографічна довідка в книзі «Відомі діячі культури,
науки, політики Чернігівщини», Дмитро Калібаба, Чернігів, 1998 р. на
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стор. 96, а також у поетичному збірнику «На пагорбах століть», Чернігів,
1993 р., стор. 83. До речі, в цьому збірнику на стор. 16 є добірка Ваших
поезій та коротка біографічна довідка.
Чим цікавий біографічно П. В. Качура?
Народився 1912 р. в с. Івангород Ічнянського р-ну. Під час війни
потрапив у полон. Від 1947 по 1956 р. працював в Англії. Друкувався в
журналах діаспори «Молода Україна», «Пороги»59, газетах «Новий
шлях» та «Укр[аїнські] вісті». 1955 р. вийшла поетична збірка «Роси
суцвіть» у м. Новий Ульм (Німеччина). Був членом об’єднання укр[аїнських] письменників «Молоде покоління», брав участь у розбудові
журналу «Пороги» (за статтею Павла Сердюка в газеті «Просвіта», № 1,
листопад–грудень 1992 р.)
Зрідка друкувався в періодиці України. Прожив (з 1956 р. у
Ніжені), здавалось би, звичайне, нічим не примітне життя санлікаря…
М. П. Шкурко

02.02.04 р.
Ніжен
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Доки Ви відповісте на мій останній лист (від 03.01.04 р.), надсилаю
останнє число «Нової Просвіти», а також три книги Петра Руденка60. Він
передав їх для Вас під час презентації «Променистих сильветів».
Газету видавати призупиняємо, а «Історію Ніжена» очікуємо
отримати з друку цього місяця. Видавничі справи триватимуть через
друк окремих творів.

«Пороги» – український літературний журнал, що видавався в Буенос-Айресі
від жовтня 1949 р. до кінця 1957 р. Головним редактором спершу був письменник
Анатоль Калиновський, згодом – Ігор Качуровський.
60 Петро Руденко (1935–2006) – український письменник, директор Чернігівського філіялу Київського політехнічного інституту (1982–1986), автор 15-х
ліричних збірок і 3-х книг прози, а також низки підручників і наукових розвідок.
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Поїздка моя до Німеччини ймовірна, у разі успіху переговорів з
партнером з-під Дрездена, але коли це буде, важко зараз гадати.
Був у Крутах 29 січня. Велелюдне було зібрання біля пам’ятного
хреста на станції. Проїжджаючи повз «дім над кручею»61, згадував Вас.
Добра й здоров’я.
М. Шкурко

15.II.2004
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Учора отримав пакунок з двома книжками віршів Петра Руденка
(а в листі сказано, що їх три…) і «Новою Просвітою». Шкода, що газета
більше не виходитиме. А я, власне, через те й затримався з відповіддю на
Вашого січневого листа, що хотів закінчити статтю про те, звідки на
нашому прапорі взялася С ИНЯ барва замість блакитної.
(А справа в тому, що в галицькому варіянті укр[аїнської] мови
немає таких слів, як блакитний і голубий…).
А статті я так і не закінчив через суто-літературні справи: 28 січня я
довів до кінця свій переклад «Пісні про Ролянда», а кілька днів перед тим зі
Львова передали мені коректурні відбитки книжки «Ґенерика і архітектоніка», том 1-й – література европейського Середньовіччя, 430 стор.62.
Моя праця над книжкою «Крути мого дитинства» знайшла
несподівану підтримку – обізвався Андрій Гавриленко, трохи молодший
від мене (ми приятелювали з його братом), але оскільки він жив у
Крутах, то пам’ятає такі речі, про які я забув.
«Дім над кручею» – назва другого роману з дилогії І. Качуровського (перший
– «Шлях невідомого», обидва увійшли до кн.: Качуровський І. Шлях невідомого:
Проза. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006). М. Шкурко натякає на
будинок Качуровських у Крутах і, таким чином, на автобіографічний характер
твору (хоча сам автор відкидав такі припущення).
62 Перший том монографії І. Качуровського «Ґенерика і архітектоніка» побачив
світ не у Львові, а в Києві (Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005). Другий
– «Засади наукового літературознавства» – там само (2008).
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Ви хотіли, щоб я написав статтю про Петра Качуру. Але в мене
вже стільки недороблених справ і невиконаних обіцянок, що більше
брати на себе не можу. Єдине, що я міг би зробити, це прислати копії тих
(їх дуже мало) віршів, що друкувалися в журналі «Пороги». Абузярову я
написав усе, що думаю про його «Орачів». Можливо, він, як то кажуть,
«мімозистий» і ніяких зауваг не сприймає. Бо відгуку від нього немає.
Так само не озивається С. Реп’ях.
Маю до Вас невеличке прохання. А саме: якщо збереглися числа з
моєю статтею про П. Карпенка-Криницю та з оглядом збірника, то
вишліть, будь ласка, Олені Бросаліній. Вона, до речі, вже дістала свій
кандидатський диплом63.
Привіт Ніжену.
І. Качуровський.
Подякував би П. Руденкові за книжки, так не маю адреси…

25.02.04 р.
Ніжен
Дорогий Ігоре Васильовичу,
уявляю, як мало у Вас часу на листування, написання відгуків на
матеріали, які надсилаю.
Проте сам зразу ж відповідаю на Ваш останній лист від 15.02.04 р.
Я передзвонив шановному Петру Олексійовичу Руденку. Справді,
книжок має бути три: «Мандри по затутешшю», «Пізнай себе», «І сміх, і
сльози». Висилалася перша окремою бандероллю. От її Ви і не встигли
отримати. Якщо досі цієї книжки не маєте, напишіть мені, я повідомлю
авторові – він Вам надішле. Адреса П. О. Руденка:
14032, м. Чернігів, вул. [Й.] Доценка, 24, кв. 31.

Олена Бросаліна (нар. 1976) захистила 2003 р. кандидатську дисертацію з
теорії літератури «Художньо-естетичні засади неоклясицизму і творчість Михайла
Ореста та Ігоря Качуровського».
63

80

Тут висилаю замітку про нього в «Г[олосі] У[країни]» за
24.02.04 р. Також до цього листа додаю спогади про П. Д. Карпенка
(Криницю), зібрані за моїм дорученням мешканцем Куликівки
В. Дмитришиним [див. дод. А].
Гадаю, це якось компенсує мовчання С. П. Реп’яха. На мою
думку, він заклопотаний, у т. ч. розколом у НСПУ, бо є керівником
Чернігівської обласної організації.
Щодо В. Х. Абузярова – тут справа інша. Це я – генетичний
націоналіст, до того ж Ваш земляк. Тому листи до мене – це подарунок,
вони містять і велику практичну цінність.
До слова, хотів би все-таки просити Вас докінчити статтю-відгук про
жовто-блакитний прапор. Тарас далі продовжує досліджувати цю тему, і,
якщо Ваша буде згода, розвідка Ваша буде опублікована. Це дуже важливо,
з листопада місяця минулого року на щоглі біля нашого офісу майорить
наш жовто-блакитний стяг. У людей багато запитань, офіційної реакції
ніякої. І, звичайно, для пояснень однієї статті Тараса мало.
Щодо Вашого прохання вислати Ваші статті О. Бросаліній – не
майте сумнівів. Сьогодні ж вони підуть також поштою.
Зичу добра, здоров’я.
М. Шкурко
P. S. Який був прапор прихильників ОУН у Ніжині під час
окупації?
ДОДАТОК А
Його знали і пам’ятають у Баклановій Муравейці
Поет Петро Дмитрович Карпенко (літературний псевдонім
Криниця) народився 22 грудня 1917 року у селі Бакланова Муравейка
Куликівського району на Чернігівщині у сім’ї сільського поштаря
Дмитра Карпенка. Із трьох синів він у сім’ї був старшим. Дитинство та
шкільні роки П. Карпенка пройшли у рідному селі.
Взятися за перо мене спонукала стаття Ігоря Качуровського із
Мюнхена «Поет Петро Карпенко і його доля», опублікована у жовтні
місяці 2003 року газетою «Нова Просвіта».
І ось я у невеликому мальовничому селі Бакланова Муравейка,
розташованому на межі з Чернігівським районом.
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У пошуках матеріалу для підготовки статті мені довелося
зустрітися з односельчанами Петра Карпенка. Особливо мене порадував
той факт, що в селі проживали однокласники Петра Карпенка. В живих
їх залишилося троє. Це Ребенок Петро Демидович, 1918 року
народження, Чечітко Марія Никифорівна, 1916 року народження та
Чечітко Галина Оврамівна, 1919 року народження, які разом з
П. Карпенком провели дитячі роки і разом навчалися у школі.
Ребенок П. Д. та Чечітко М. Н. у своїх спогадах пригадали своє
босоноге дитинство та те, що вони разом з П. Карпенком навчалися у
школі, школа мала чотири класи. Пам’ятають його як здібного учня,
який уже в той час цікавився літературою, багато читав книжок і
про́бував складати вірші. Як з ним розпорядилася подальша доля, вони не
знають, так як під час голодомору 1933 року багато односельчан
померло або виїхало із села у пошуках кращої долі. Із їхніх спогадів видно,
що Петро Дмитрович до війни у школі не вчителював і не займав посади
директора Бакланово-Муравейської школи.
Із телефонної розмови із однокласницею П. Карпенка Чечітко
Євдокією Никифорівною, яка народилася в 1917 році, вчителькоюпенсіонеркою, яка в даний час проживає у м. Чернігові, стало відомо, що
під час навчання у школі П. Карпенко проявляв літературні здібності,
про́бував писати вірші. В роки війни він проживав у м. Чернігові і
публікувався у дозволеній німцями пресі. Як склалася його подальша доля,
вона не знає.
Більш яскраві та детальні спогади у Чечітко Галини Оврамівни.
П. Д. Карпенка знала з дитячих років. Чотири класи Муравейської школи
він закінчив на два роки раніше. Потім разом ходили за п’ять кілометрів
у школу села Лукашівка Чернігівського району, де навчалися у п’ятому
класі. Петро проявляв здібності до поезії, складав вірші, писав
оповідання. Так як доро́га до школи була неблизька, то, йдучи до школи,
він декламував свої вірші, розповідав різні оповідання. Лукашівську школу
він закінчив на «відмінно». В школі мав прізвисько «поет». Через рік у
Муравейці відкрилася семирічка і вона пішла до школи, але Петра на той
час у селі вже не було – він виїхав у м. Чернігів.
Під час війни в 1942 році вона повернулася із Західної України в
село і зустрілася з Петром Карпенком, він приїздив у гості до своїх
батьків. Із розмови з ним їй стало відомо, що живе він у Чернігові,
публікується у чернігівській пресі. Під час зустрічі він подарував їй свою
книжку (брошуру) з підписом «Петро Карпенко». Назви книги вона не
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пам’ятає, але зміст книги складався з епізодів життя П. Карпенка.
Після цього вони більше не зустрічалися. По війні, розмовляючи з
матір’ю Петра, вона довідалася, що він виїхав за кордон і доля його
невідома.
Із рідних Петра Дмитровича Карпенка у селі проживає тільки
племінниця.
Пам’ять про свого земляка-поета Петра Дмитровича КарпенкаКриницю не щезла у серцях його односельчан, які живуть і пам’ятають його.
Володимир Дмитришин
м. Куликівка
18 лютого 2004 р.

11.V.2004
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Безконечно-довго збирався Вам написати і таки зібрався.
Справа в тому, що мене закрутили і затопили з головою мої ж таки
власні твори і те, що довкола них.
Як Ви, очевидно, знаєте, мені дали премію Вернадського, а тому,
що я вже неспроможний (через ішіяс) їздити куди б то не було, до Києва
на урочистість прилітав мій син. Але диплома чи грамоти (не кажу вже
про саму премію у вигляді гривень…) йому не вручили: мають привезти
сюди до Мюнхену…
Закінчив переклад «Пісні про Ролянда» – і готую до друку.
У Львові друкується книга «Література европейського
Середньовіччя»64.
Готуюся до лекцій, що їх маю читати у червні–липні.
Стаття про кольори нашого прапора досі в чернетках.
Мабуть, я з неї зроблю – значно поширивши – статтю «На мовні
теми: потрійний процес еволюції нашої мови».
Але – де це можна буде надрукувати?
64

Перший том монографії І. Качуровського «Ґенерика і архітектоніка».
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(Шкода, що припинила існування «Нова Просвіта»).
Як там «Ніжен»?
Чекаю на книжку.
Привітання всім ніженцям.
Щиро Ваш
І. Качуровський

21.05.04 р.
Ніжен
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Шлю Вам вітання з нагородою, і не просто так, а ще й з
публікацією в «Ніжинському віснику».
Щодо друкування статті про кольори нашого прапора, то тут все
гаразд. Вчора я був у Києві і домовився з п. Тітовою Оленою
Миколаївною, директоркою Центру пам’яткознавства, що Ваш матеріал
буде подано в черговому номері журналу «Відлуння віків», який видає
згаданий Центр і Українське товариство охорони пам’яток історії та
культури.
Вимога – щоб стаття надійшла до середини червня місяця.
Дуже прошу, якомога швидше надішліть Вашу розвідку!
Між іншим, у щойно випущений у Львові книжці Ірини Фаріон
«Правопис – корсет мови?», в якій вона обстоює повернення до
правописних норм 1928 р., є і Ваша цитата.
Щодо «Історії Ніжена», то очікуємо її з друку в кінці травня – на
початку червня місяця ц. р.
Зичу Вам стійко переборювати надокучливий ішіас.
Ваш,
М. Шкурко
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30.07.04 р.
Ніжен
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Нарешті Ви отримали з цим супровідним листом книгу «Історія
Ніжена мовою дат».
Хотілося б знати Вашу оцінку виконання цієї праці.
Можливо, зауваження можна буде врахувати в додатковому
тиражі, який плануємо зробити до кінця року.
Як щодо статті про наш прапор? Здається, ця тема набуває
розголосу.
Щиро Ваш,
М. Шкурко

11.VIII.2004
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Дякую за «Історію Ніжена» – книжка справляє гарне, солідне
враження. А головне – місту повернено його українську назву.
Назагал праця виконана дуже добре.
Але якщо буде додатковий тираж, то не зашкодило б дещо додати.
Я колись звертався до Ємельянова, щоб довідатись, чи не
походить рос[ійська] поетеса Зінаїда Гіппіус з ніженських греків.
З’ясував він, що ні.
Але вона жила в Ніжені в 90-х рр. XIX віку: до Ніжена на посаду
голови міського суду був висланий її батько Миколай фон Гіппіус.
Про неї можна б дати таке:
Гіппіус Зінаїда Миколаївна, нар. 1899 р., рос. поетеса, була
замужем за Мережковським, разом з ним 1919 р. втекла до
Польщі, жила в Парижі, де й померла 1945 р.
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1927 (?) р. у ніженському театрі з великим успіхом ішла комедія
Ів[ана] Кочерги «Фея гіркого миґдалю», дія комедії відбувається в Ніжені
на початку XVIII віку (але в персонажах п’єси ніженці пізнавали своїх
знайомих…).
Книжка вийшла 1926 р. Треба перевірити дату, коли п’єсу
поставлено в Ніжені.
Про Великохатька сказано, буцімто він «під час “єжовщини”
еміґрував до Бразілії». Що за абсурд! Таж тоді була «граница на замке».
А Федір Данилович прожив кілька місяців у потягах, пересідаючи
з потягу на потяг – і так уник арешту. Після прилучення Буковини
викладав у Чернівецькому універ[ситеті]. На Захід виїхав кіньми, доїхав
до Каринтії. В роках 1946–47 очолював Спілку Укр[аїнських] Науковців,
Літераторів і Мистців у Зальцбурзі. Звідти виїхав до Бразілії.
А от сторінку 114-ту доведеться переробити. Бійтесь Бога: таж
Ніжен н е б ув т оді в уз ловою с т ан ц і єю . Вузловою станцією були
Крути, тому їх вирішили були боронити.
Я дуже добре пам’ятаю вузькоколійку, яка перетинала двоколійну
лінію на Київ–Курськ. Залізниця ішла з півдня через Грецький ліс, що
був колись власністю моїх предків. Потім залізницю зняли, лишилася
просіка, де грілись гадюки, а може – вужі.
Мати моя дуже боялася переїздити залізницю, а від якогось часу,
їдучи до Ніжена, ми мали переїздити її двічі: біля Кунашівки та під
самою Мигалівкою.
Коли залізницю Чернігів–Пирятин провели через Ніжен, мені було
вже років вісім, а може, й дев’ять.
А еміґраційним «учасникам бою під Крутами» не вірте: їх було
стільки, що можна було б не лише Муравйова розгромити, а саму
Москву завоювати…
Моя обіцяна стаття, на жаль, іще не готова: вона розрослася у
чималу розвідку про чотири фактори змін у нашій мові.
Привітання Ніжену й ніженцям.
Щиро Ваш
І. Качуровський
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21.08.2004 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Вітаю Вас із днем народження та бажаю ще багато мати творчих
сил і бажань.
Я так чекав Вашого листа, що не передати. Ваші зауваження
обов’язково будуть враховані у повторному випуску «Історії Ніжена»,
який плануємо здійснити до кінця року.
Великі надії покладаю на Вашу розвідку про національні барви
нашого прапора. Ця тема потроху піднімається на радіо (є такий
етнопсихолог Володимир Куєвда) та в пресі (газета Верх[овної] Ради
«Голос України»).
З інших новин. У Ніжені–Заньках відбулися заходи до 150-річчя з
дня народження М. Заньковецької, в Оленівці–Мотронівці Борзнянського
р-ну – до 185-річчя з дня народження П. Куліша.
Я там був, все те бачив.
Щиро Ваш,
М. Шкурко

20.Х.2004
Вельмишановний і Дорогий
Миколо Пантелійовичу.
Нарешті я виконав свою давню обіцянку.
Властиво, можна було б обмежитись д р у г о ю половиною статті
[див. дод. ІІ.1], але її тоді б могли трактувати як антигалицьку.
(Мені – ще в Аргентині – закидали і галичаножерство, і
войовничий антикатолицизм…).
Переписував матеріял, намагаючись не робити помилок, але потім
знаходжу все нові помилки. Старість – нема ради…
Не знаю, де і як Ви зможете це надрукувати…
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Другу копію висилаю в Київ, Олені Бросаліній.
Справа видання книги «Ґенерика і архітектоніка» загрузла з
кількох причин, а найбільше через те, що тутешні комп’ютери не можуть
«прочитати» дискету із набраним на Україні текстом.
Також біда з буквою ѣ («ять»), без якої не можна дати до книги
наших старих текстів.
Здоров’я моє дуже погане. А ще стільки лишилося задуманого і не
зробленого…
А помилок роблю дедалі більше…
Привітання Ніжену й ніженцям.
Ваш І. Качуровський

02.11.2004 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Прийшов з мітингу Юлії Тимошенко, і тут – Ваш довгоочікуваний
лист. Дуже дякую. Даруйте, що своїми нагадуваннями трохи забрав у Вас
здоров’я. Тримайтеся.
Стаття буде друкуватися в «Ніжинській панорамі», газета ця
виходить раз на місяць. Оце й будуть Ваші вітання Ніжену й ніженцям. З
редактором про це я домовився.
Статтю також передам у Київ етнопсихологу Володимиру
Терентійовичу Куєвді (він давній поборник нашої мови) для
продовження теми національного прапора [див. дод. А, Б, В], а також
зав[ідувачу] кафедри укр[аїнської] мови нашого університету (тепер
йому надано статус класичного) Надії Іванівні Бойко.
Надсилаю чч. 9, 10 «Ніжинської панорами», а також відгук на
«Історію Ніжена» в «Голосі України».
Всі тут живемо президентськими виборами. Хочеться добрих перемін.
Зичу Вам міцного здоров’я, гарного настрою.
Ваш,
М. П. Шкурко
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ДОДАТОК А
[Лист М. Шкурка до В. Куєвди]
02.11.2004 р.
Шановний Володимире Терентійовичу!
Ми з Вами знайомі від початків діяльності ТУМ ім. Т. Г. Шевченка.
Минулого року зустрічалися на диспуті в КДУ на тему мовної
стійкості-толерантності. Там передав Вам книжечку про І. Кошелівця і
число «Нової Просвіти» зі статтею про жовто-блакитний прапор.
Якось по радіо почув інтерв’ю з Вами, де Ви зачепили цю тему.
Тепер подаю до Вашої уваги статтю І. В. Качуровського, в якій
серед прикладів упливів на мову є «історія» з жовто-блакитним
прапором, який не визнано в нашій державі.
Гадаю, цей момент потребує досліджень, аби реабілітувати
таке поєднання барв.
Сподіваюся на Ваш зацікавлений відгук.
З пошаною,
М. П. Шкурко
ДОДАТОК Б
[Лист Г. Ярмолюк до М. Шкурка]
7.ІІ.2005
Вельмишановний пане Миколо!
Через сприяння п. Володимира Куєвди мені до рук потрапила
стаття Ігоря Качуровського «Про почвірну еволюцію мови». Прошу
Вашого дозволу надрукувати її. Я – редактор газети «Українська мова
та література» і маю надію, що поява у ній цієї статті видалася б
шановному Авторові цілком доречною.
З повагою,
Галина Ярмолюк
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ДОДАТОК В
[Лист М. Шкурка до Г. Ярмолюк]
8.ІІ.2005
Шановна пані Галино Ярмолюк!
Поділяю Вашу думку, що вельмишановний Ігор Васильович
Качуровський із задоволенням взяв би до рук вашу газету з уміщеною в
ній статтею про еволюцію мови.
Передавайте моє вітання Володимиру Терентійовичу Куєвді.
Зичу успіхів.
З повагою,
Микола Пантелійович Шкурко,
заст[упник] директора ТОВ ПВКФ «Сяйво»
м. Ніжин Чернігівської обл.

16.11.2004 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Будь ласка, ось Вам «Ніжинська панорама», ч. 11 з Вашою
статтею-вкладкою в ній.
Редакція припустилася, правда, деяких помилок під час
передруку, але це ніщо в порівнянні з тим варіантом, який я був отримав
від кафедри укр[аїнської] мови педуніверситету. Хоч я і попереджав, аби
дали правку лише описок-опечаток, все одно взялися рівняти Ваш стиль
до сучасних недолугих норм.
Будемо сподіватися на краще у мовній царині після перемоги на
президентських виборах Віктора Ющенка.
Цим зараз живе вся Україна.
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Дякую Вам за статтю, перечитав її двічі, повертатимусь до неї ще
не раз. Спасибі, що згадали про проблему з національними кольорами.
Будуть відгуки, повідомлятиму.
Здоров’я Вам, життєрадості.
Ваш,
М. Шкурко

15.XII.2004
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Щиро дякую за «Панораму» з моїм опусом (отримав 26.XI) і
прошу вибачення, що відповідаю щойно тепер.
У тексті є лише дрібні помилки. Наприклад, нікому не спало на
думку, що у виразі
«нам ї зіпсули»
одне тільки «ї». Звісно, надрукували «нам її…».
Але це дрібниця. Уявляю, що було б, якби редаґували наші
«окадеміки»…
У німецькій мові є і «Г» і «Ґ». Тож у нас переважно пишуть
навпаки: замість «Йоганн Ґотліб Гердер» бачимо
Йоганн Готліб Ґердер.
Найгірше, коли даси до «Всесвіту» з проханням нічого не міняти –
вони в редакції все перекрутять. У еспаномовному світі буває, що
людина має два імени:
Хуан Рамон ХІМЕНЕС,
або, навпаки, два прізвища:
Федеріко ҐАРСІЯ ЛЬОРКА.
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А в нас ніхто не знає, де ім’я, а де прізвище…
Тепер – про інше. Жахнуло мене, що в степовій Україні переважає
російська мова. Виходить, що звідти частину населення вивезли на Сибір
у роках 1929–1932, а решта вимерла в роках 1931 (у грудні того року
почався голод…) – 1933. А на місце українців навезено «старших братів»
з півночі.
Ми з дружиною дуже переживаємо події і боїмося, що в останню
хвилину вони щось придумають…
Ще раз дякую.
І побажаю Вам і Вашому підприємству найкращих успіхів у
Новому, 2005 році.
Щиро Ваш
І. Качуровський

30.XII.04 р.
Вельмишановний Ігоре Васильовичу!
Вашого листа від 15.XII.2004 р. одержав.
Будемо сподіватися, що з приходом до влади уряду народної
довіри на чолі з В. А. Ющенком відбуватимуться позитивні зрушення у
мовній сфері.
Я про́буватиму, щоб Ваша стаття про еволюцію мови з’явилася ще
в друці. Гадаю, вона сприятиме відновленню дискусії щодо унормування
чинного правопису, яку був підняв кілька років тому Інститут
укр[аїнської] мови, директором якого є Василь Васильович Німчук.
Ваш,
М. Шкурко
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22.01.05 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
У цей знаменний день – соборності України – хочеться бачити її
справді українською. Великі є побоювання, що оточення нового
Президента не сповна патріотичне, знову будуть намагання приспати
нас, одурити… От і приведення до присяги призначили на 23 січня, а
сьогодні такий собі рядовий день. Для сміху придумали вже медаль, на
якій розколотий навпіл помаранч… Справа рук нібито Романа
Безсмертного, який за Кучми був його посланцем у Верховній Раді, а
останні кілька років – посадовець у штабі В. Ющенка. Навіть зовні ця
людина чимось схожа на Якова Свердлова, поплічника Леніна. Таких
крутиться довкола Ющенка чимало.
А тепер до приємного. Передаю черговий випуск «Ніжинської
панорами», в якій є уривок з Вашого останнього листа та відгук на
статтю про еволюцію мови. Я гадаю, що популяризація Вашого імені тут
робить корисну справу, надихаючи молодь на наслідування. У мене
з’явилося у цьому зв’язку кілька ідей, і я хотів би знати Вашу реакцію.
1. Вийти з клопотанням на міську раду про надання Вам звання
почесного громадянина Ніжена.
2. Організувати подання Вашої кандидатури на лауреата
Шевченківської премії в галузі літератури.
3. Створити в Крутах літературний будинок-музей «Дім над
кручею».
Якщо буде Ваша згода, то це можна буде робити послідовно.
До речі, як у Вас справи зі спогадами про Крути? У мене є якась частина, може б, варто було щось друкувати сторінкою-вкладкою в «Панорамі».
Також надсилаю копію статті з «Урядового кур’єра» про абетку,
що викличе у Вас інтерес.
Надіслав статтю «Про почвірну еволюцію мови» на Українське радіо
– 1 та в газету «Інформаційний бюлетень», але поки що результат невідомий.
Зичу Вам і Вашій родині доброго настрою.
М. Шкурко
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Це не для друку
5.II.2005
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Учора дістав газету і Вашого листа…
Стаття героїчної Олександри Микитенко65 нас порадувала, але те,
що редактор виправив ім’я Федеріко Ґарсія Льорка на
Гарсія Лорка –
нас таки добряче засмутило: спробуй боротися за чистоту мови, коли
редактори виправляють з правильного на неправильне.
За звання почесного громадянина міста Ніжен я, звісно, був би
вдячний.
А з Шевченківською премією не варто й пробувати: коли Л. Череватенко очолював Київську організацію Спілки письменників, він двічі
висував мою кандидатуру на Шевченківську – і нічого з того не вийшло.
Я там маю лише одного прихильника – це Володимир Базилевський.
Також цікава Ваша думка про будинок-музей. Живе там Галина
Георгіївна [Рискіна], але будинок належить не їй, а онукові Льолі
Помаз66. Він живе в Києві.
Спогади про Крути зупинилися торік на півслові – коли перестала
виходити «Нова Просвіта», а я поринув у справу видання книги
«Ґенерика і архітектоніка», яка досі не вийшла: міністр, який обіцяв
гроші на видання, – уже не міністр. Виданням займається Валентина
Іванівна Павленко. Чи Ви з нею знайомі?
У журнальчику «Самостійна Україна» вміщено ідіотську статтю
проф. Пономарева67. Я вислав туди свою відповідь [див. дод. ІІ.2]. Копію
посилаю Вам – якщо редакція «С[амостійної] У[країни]» не надрукує,
тоді дайте до «Панорами». Хай буде у Вас напохваті.
Олександра Микитенко (нар. 1990) – землячка (родом з Ніжена) і дослідниця
творчости І. Качуровського.
66 Сину Льолиної доньки Тетяни Самойленко Костянтинові (нар. 1980).
67 Олександер Пономарів (нар. 1935) – український мовознавець, перекладач,
публіцист, громадський діяч. Доктор філологічних наук, професор. Автор понад
250 наукових, науково-популярних і науково-публіцистичних праць з історії,
стилістики та культури української мови, укладач і редактор навчальних посібників
та словників різних типів.
65
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У «Всесвіті» з’явилася неґативна рецензія на «Променисті
сильвети». Тим приємніше було дістати листа від Олександри
Микитенко, а тепер ось – прочитати її статтю.
Щиро Ваш
І. Качуровський

13.03.2005 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Тільки оце взявся відповісти на Ваш останній лист від
05.02.2005 р.
Прошу вибачити, що, можливо, дещо заставив Вас турбуватися,
але багато інших справ відволікали мою увагу.
Ваші зауваження щодо мовних помилок у газеті «Ніжинська
панорама» сприймаю як прикрість і на свою адресу, поділився
«враженнями» з Валентином Федоровичем Зозулею, редактором. В
опублікованому в «Українській мові та літературі» варіанті статті до
перекручень Вашого правопису (не дивлячись на подану в кінці заувагу
про збереження правопису автора) додали ще й свої, численні редакційні.
От і робіть висновок про стан нашої мовної культури… Та все ж далі
надсилатиму публікації Ваших праць, хоча для редакторів подаю
ксерокопії рукописів.
Проф. Олександр Пономарів (відповідь Вашу йому тримаю на
контролі) у нас давно мовний авторитет: його друкують у пресі, читають
по радіо у щотижневій передачі «Слово».
До речі, туди я також послав Вашу статтю «Про почвірну
еволюцію мови», але ні слуху ні духу…
Цікаво мені було б ознайомитися з рецензією на «Сильвети» у
«Всесвіті» – підкажіть, у якому числі треба шукати.
Хотів би Вам порадити звернутися в справі видання книги
«Ґенерика і архітектоніка» до О. О. Мороза, лідера соціалістів (він
допоміг Вам видати поему «Село»). Адже новий міністр освіти Станіслав
Ніколаєнко – від соціалістів. Хто така Валентина Іванівна Павленко,
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здається, я не знаю. Проте, якщо в цій справі треба буде моєї допомоги,
прошу, повідомте, я є в «контакті» з місцевими соціалістами.
Щодо моїх трьох ініціатив. Будемо про́бувати. В конверті з цим
листом є положення про порядок надання звання почесного громадянина
Ніжена та анкета. Ця процедура нешвидка, бо щойно підбито підсумки
конкурсу за минулий рік.
З цьогорічних дев’яти шевченківських премій чотири присуджено
письменникам: М. Слабошпицькому, М. Матіос, М. Коцюбинській,
М. Воробйову, ще одну – культурологові С. Кримському, але за
філософські книги, дві – композиторам і по одній – художнику та групі
скульпторів. Розмір премії – 100 тис. грн. Отже, теоретично Ваші шанси
не безнадійні, якщо такий вплив мають письменники.
А от хто такий онук Льолі Помаз68, який живе в Києві, я не знаю.
Цікаво було б дізнатися його думку щодо ідеї створення «Дому над
Кручею».
Я гадаю, що якщо до реалізації планів підключаться ще люди –
рідні, знайомі, друзі, – то щось вийде.
На цьому зичу Вам і Вашій родині міцного здоров’я, творчої
наснаги в справах мовних і літературних.
Ваш,
М. П. Шкурко

29.III.2005
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Дякую за листа і газетожурнал, де з усієї моєї статті залишили без
змін лише назву та закінчення
Зберігаємо правопис автора.
Навіть імена перекручено: Петрило зам. Патрило, Рурський зам.
Гурський.
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Костянтин Самойленко.
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У репліці З. Пеленського мало бути:
…а ви прийшли і нам ї зіпсули.
…А жінка дивується: як холоднокровно я все це сприймаю…
Дістав відповідь від ред[актора] Дорожинського:
Вашу «Відповідь…» ми надрукуємо повністю без жодних
змін чи скорочень.
Попрошу його, щоб допильнував особисто.
Рец[ензія] Мих[айла] Москаленка «З мюнхенських наукових
студій» опублікована у «Всесвіті», ч. 9–10 за 2004 рік [див. дод. VI.2].
Стаття-рецензія не є погромна, тільки трохи капосна. Часом автор
відверто бере нас за дурнів, коли твердить, мовляв, Зеров сам писав, що
походить з селян.
А батько його був «коллежскій совѣтнікъ» – це досить високий
дворянський ранґ.
А Вол[одимир] Державин69 писав, що він «син дяка», а був він
сином петербурзького градоначальника.
Якби той чи той написали правду, їх би негайно звільнили з праці.
Двох лавреатів я знаю особисто: Слабошпицького й Коцюбинську.
А хто такий Матіос, не знаю, а Воробйова не знаю й не хочу
знати.
Костя, правдоподібно, син дочки Льолі Помаз. Знає його Галина
Георгіївна [Рискіна].
Але щодо створення «Дому над Кручею», то це буде актуальне,
коли мене вже не буде на світі.
А круча над Остром дійсно існувала ще за дитинства моєї матері.
Прибл. 1900 р. її веліла зрівняти материна тітка Марія Василівна
Кониська.
Я ще застав «поріг» заввишки зі стіл від вулиці до комори…
Валентина Іванівна Павленко слухала мої лекції в УВУ і
усвідомила різницю межи мною та більшістю професорів.
Володимир Державин (1899–1964) – український еміґраційний
літературознавець, мовознавець і критик; теоретик і дослідник історії українського
неоклясицизму. В анкетах у графі «національність» вказував: «українець з
переконання». 1943 р. еміґрував до Німеччини (Авґсбурґ). У роки діяльности МУРу
– лідер опозиційної групи «Світання», що гуртувалася довкола ідеї продовження
естетичної програми київських неоклясиків. Дійсний член НТШ і УВАН у США.
69

97

А в Києві вона була замдиректора в Будинку Вчителя, що на
Володимирській (буд[инок] Центральної Ради).
Вони з дочкою взяли в мене й передали Жулинському два величезні
бібліорати з матеріялами для мого дослідження «Генеральна реконструкція
укр[аїнського] села під більшовиками». (Там воно і стоїть…).
Коли 1992 р. я вперше приїхав до Києва, вона влаштувала мені
вечір у Будинку Вчителя. Вечір пройшов добре.
1994 р. також. Але вечір цього разу не вдався, насамперед тому,
що я був ніби очманілий. Казали мені – від радіяції.
1998 р. у Спілці письм[енників] відзначали моє 80-ліття. Мали
мені дати орден. Але Хтось (якби я знав – хто саме) подбав, що той орден
лежав зачинений у когось у столі.
Валентина Іванівна перейшла вже на той час на працю в
Укр[аїнське] Радіо «Свобода». Вона досягла, що той орден витягли з
шухляди і мені його таки вручив посол Пономаренко.
А 2003 р., з нагоди мого 85-ліття, вона організувала «круглий
стіл» під головуванням Жулинського. Матеріял того «столу» вміщено в
журналі «Сучасність» за 2004 рік, числа 9 і 10.
Комп’ютерний набір «Ґенерики і архітектоніки» передано
видавництву, що його очолює Костянтин Родик.
Але обіцяних торік грошей вона, здається, так і не дістала…
А рекомендація від міністерства освіти – це було б те, що
найбільш потрібне для книжки.
Над анкетою я ще трохи подумаю.
Щиро Ваш
І. Качуровський

8.IV.2005
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Вашу анкету я таки виповнив. Але до неї потрібні деякі примітки.
«Доктор» на Заході, в т. ч. і в УВУ, це те саме, що в кол[ишній]
Росії та Рад[янському] Союзі – кандидат наук.
А доктору російсько-радянському дорівнює «габілітований доктор».
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На Заході я мав лише дві премії. Чому? Тому, що протягом багатьох років був членом жюрі літ[ературного] конкурсу в Чікаґо і не міг
сам собі давати премії.
А взагалі дотепер маю такі нагороди й відзнаки:
1) премія М. Рильського, за перекладацтво,
2) орден з нагоди 80-ліття,
3) медаль від УВУ за довголітню працю,
4) премія журналу «Сучасність» і Ліґи меценатів,
5) грамота від президента з нагоди 85-ліття,
6) премія ім. Вернадського.
З Києва ніяких новин не маю. Чи друкується (і чи
друкуватиметься) «Ґенерика і архітектоніка», досі не знаю.
Жінка моя збирається в червні відвідати Київ. Також її цікавлять
старовинні церкви Чернігова.
Чи є тепер сполучення Київ–Чернігів?
Раніш не було – треба було їхати через Ніжен, а ще раніше – через
Крути…
На все добре.
Ваш І. Качуровський

10.04.2005
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Щоб попіклуватися виданням «Ґенерика і архітектоніка», мені
потрібно б мати хоч якісь координати Валентини Іванівни Павленко чи
Костянтина Родика.
Чи справді обіцяв гроші колишній міністр освіти Кремінь? Тобто
я маю на увазі те, що тут неважко було б (Київ під боком) з’ясувати стан
справи і підключитися, хоча мої можливості досить скромні.
Марія Матіос – авторка роману «Солодка Даруся» про долю
дівчини і життя на Буковині до і після «визволення» її Червоною Армією.
Книжку цю вона, тепер Шевченківська лауреатка, підписала мені під час
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зустрічі з молодими письменниками в ніжинському Будинку книги
минулої осені (в останньому слові треба б за Харківським правописом у
кінці поставити «и»?).
Ви згадуєте не раз про Миколу Жулинського. Саме він за його
віце-прем’єрства з гуманітарних питань виступив за реформу правопису.
Однак це був невдалий, непідготовлений крок, здається – політично
кон’юнктурний. Так потрібна справа надовго заглохла, і до цього часу її
великий прихильник Василь Німчук, директор Інституту української
мови НАНУ, мовчить. Мене ця тема цікавить настільки, що я й сам хотів
би опанувати ошатність правопису, але не в тому архаїчному варіанті, як
це іноді пропонують.
У поданій ювілейною «Панорамою» замітці про абетку [див. дод.
А], здається, Ваш стиль письма на цей раз не спотворено. Гадаю, дуже
корисними могли б стати Ваші загальні мовні побажання у згаданій
рубриці «Говоріть по-українськи. Будь ласка!».
Ще одну цікаву деталь виявив мій дядько Грицько (Ворона, з
Крут, Ви його повинні пам’ятати): у померлого Папи мама мала прізвище
Качуровська. Коли я похвалився йому про наше листування, він просив
передати Вам привіт.
Зичу і я добра Вам і Вашій родині.
М. Шкурко
ДОДАТОК А
Для газети
5.ІІ.2005
А тепер мій відгук на статтю «Українська абетка…»
Повернення до первісного кириличного письма – це цілковитий
абсурд хоч би з тієї причини, що з чотирнадцятьох вокалів (голосівок) у
нашій мові залишилося тільки шість, а до консонантів (приголосних)
додалася фонема «дж». Літеру для цієї фонеми (як і для «дз») хотів був
ввести Скрипник, але буквально на другий день відмовився від своєї
пропозиції, правдоподібно – діставши прочухана з Москви.
Але кириличне письмо добре надається для декоративних написів
(на мій погляд, куди краще виглядає письмо глаголичне – пригадуєте: у
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нас на дверях яскравий вітраж роботи моєї дружини – постать князя і
гл агол ич н ий напис «Князь Святослав»?). А претензійна мазанина, яка
(в газеті) ілюструє досягнення шановного академіка в царині графіки,
справила на мене неґативне враження.
Щодо української абетки, то вона – на загальноевропейському
тлі – належить до найдосконаліших. Те, що фонеми «дж» і «дз» ми
передаємо двома літерами кожну, не таке вже страшне, якщо
порівняємо, скажімо, з німецькою абеткою, де для написання «ш»
потрібно три літери, а для «ч» – чотири. Французи зберігають
особливості письма буквально тисячу років; у англійців, чия літературна
мова зформувалася досить пізно, різні дивогляди в написанні виникли
шляхом зак рі пл ен н я пом ил ок …
У еспанців залишилася на письмі літера h (наше «г»), яка давно не
вимовляється.
Отже – не маємо, чого нарікати, а тим більше, впроваджувати
якісь вельми сумнівні зміни.
І. Качуровський

Не для друку
25.IV.2005
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Ваш лист із датою 10.04 прибув щойно 22.04.
За вчора й позавчора я написав невеличку замітку про «празьку
хворобу» нашої мови [див. дод. ІІ.3]. Прояви цієї «хвороби» я постійно бачу в
наших поетів, які вживають слова, запозичені не з живої мови, а з книжок…
Мав кілька днів тому телефонну розмову з Валентиною Іванівною
[Павленко]. Гроші на друк «Ґенерики» нібито дав кол[ишній] міністр
Толстоухов, який тепер виступає в ролі мецената. Суми я ще не знаю.
Адреса Вал[ентини] Ів[анівни] така:
Тарасівська 10, кв. 3а, Київ 01033
тел. 234–57–27
Але на роботу вона виходить рано, а вертається пізно.
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Друга моя прихильниця (і учениця) це Олена Бросаліна.
Адреса:
Воровського 43б, кв. 22, Київ 01054
тел. 486–09–73
Вона відредаґувала комп’ютерний набір книги «Круг понадземний». Це мої переклади з різних мов.
Вона пише:
Сьогодні занесла до видавництва «Укр[аїнський] письменник»
диск із записом Вашого «Круга» та ориґінали перекладів. Андрій
Олександрович Савчук каже, що тепер уся справа у фінансуванні: або
книжка вийде у видавництві «Юніверс» за програмою соціяльно
значущих видань, або в «Українському письменнику» на гроші, які
«скинуть на видавництво».
Крім того, Олена Геннадіївна набрала на комп’ютері ще одну книжку
– «Сто вікон у світ». Це мої колишні радіобесіди, характер їх науковопопулярний – це те, що зробило було мені 30 років тому ім’я на Україні.
А ще маю добру новину: Ганна Киященко в Полтаві перевидала
повість «Залізний куркуль».
Фонд Багряного таки прийняв мою пропозицію – видати книгу
«Погашений спалах», куди мають увійти насамперед ті автори, що
оминув Юрій Лавріненко70 в кн. «Розстріляне Відродження». А оминув
він Багряного, Клена, Ореста71, Докію Гуменну72 і ще багатьох.
Юрій Лавріненко (1905–1987) – український еміґраційний літературознавець,
публіцист, есеїст, критик, редактор, дослідник «Розстріляного відродження». У
1933–1935 рр. його було декілька разів арештовано, а в 1935–1939 рр. відбував
термін ув’язнення в Норильському концтаборі. Від 1944 р. жив в Австрії, згодом – у
США. Головна праця – антологія «Розстріляне відродження», укладена в 1950-х рр.
на замовлення редактора Єжи Ґедройця.
71 Михайло Орест (справжнє прізвище – Зеров, 1901–1963) – український
еміґраційний поет і перекладач. Молодший брат Миколи Зерова, хранитель і
публікатор братової творчости на еміґрації й водночас його літературний учень,
послідовник очолюваної ним школи київських неоклясиків. За радянського режиму
був двічі заарештований, відбув чотири роки ув’язнення в концтаборах. Перед
Другою світовою війною термін ув’язнення збіг. 1941 р. потрапив у полон, згодом
опинився у таборах Ді-Пі в Німеччині. По війні жив в Авґсбурзі.
72 Докія Гуменна (1904–1996) – українська еміґраційна письменниця, член
Об’єднання українських письменників «Слово». Літературна діяльність почалася на
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А також інші твори тих авторів, котрі представлені в
«Розстріляному Відродженні».
У другій половині червня моя жінка збирається на Україну, але до
Ніжена вона не заїде…
На все добре.
Ваш І. Качуровський
Про те, що мати Івана-Павла II – українка Качуровська, мені
відомо вже віддавна. Але Качуровських – багато. Є й польські графи…
А як будете в Крутах, вітайте дядька Грицька Ворону. А також
Галину Георгіївну [Рискіну].

25.04.2005 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Вашу анкету отримав. Поки готував цей лист, надійшов Ваш від
25.04.2005 р. з додатком-заміткою. Поки що анкету не направляв до
міської ради з причини «революційних» подій: загострилося
протистояння між демократичною опозицією та міським головою та
підконтрольною йому радою. Відбувся мітинг та штурм кабінету голови.
Пристрасті трохи вляжуться – і разом з клопотаннями від
Благодійного фонду «Ніжен» та університету (попередня домовленість)
анкету скерую за призначенням.
У бібліотеці університету дістав статтю М. Москаленка «З
мюнхенських наукових студій» та Вашу «Собача сторінка» [див. дод.
ІІ.4] із «Сучасності», № 10–2003. За минулий рік чисел 9, 10
«Сучасності» там нема, кажуть, що не надходили.

Україні в середині 1920-х років. Наприкінці Другої світової війни еміґрувала
(Австрія, США). Літературна спадщина становить понад 30 томів.
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Про статтю М. Москаленка можу сказати, що поряд із
компліментами на Вашу адресу в ній є й критичні місця, не зовсім
заслужені. Гадаю, що це від незнання Вашої натури, тої епохи, яку Ви
представляєте, і ще від багатьох чинників, які притаманні нашій
українській реальності.
До листа додаю витяг із газети «Голос України» за 23.04.2005 р.
«Справа Правопису» [див. дод. А]. Я відгукнувся на подану в кінці
адресу і запропонував долучити Вас до Правописної комісії [див. дод. Б].
Туди ж відправив Вашу замітку про «празьку хворобу» української мови.
Отже, якщо Вас будуть турбувати з цього приводу, даруйте. З пані
Павленко та пані Бросаліною я обов’язково сконтактую телефоном після
10 травня, з’ясую, якою може бути моя допомога чи співпраця в
популяризації вашої діяльності.
Тепер я б хотів навернути Вас від справ літературних до спогадів
про Аргентину. Мені закарбувалися Ваші розповіді про цю другу
батьківщину під час перебування у Вас вдома. Це зацікавило мене саме
тепер, бо здається, що в розвитку нинішньої України багато чого нагадує
аргентинський шлях. Маю на увазі все більшу економічну (а відтак і
політичну) залежність України від транснаціональних впливів. Така
ситуація склалася за роки правління Кравчука – Кучми, а Ющенко є
прихильником національного розвитку (тобто і мовної самодостатності),
проте чи вийде це в нього, якщо державна скарбниця буде порожня, бо
економіку країни уряд не контролює?
З’ясування цього питання тим ще важливіше, бо на часі є
вирішення питання міжнародної допомоги Україні з подолання наслідків
голодоморного геноциду – 10 млн. втрат, війни 1941–1945 рр. – за
деякими даними це близько 14 млн. жертв, Чорнобильської трагедії –
потерпілих кілька мільйонів осіб, економічного занепаду останніх
десятиліть, що все в підсумку призвело до демографічної кризи
української нації зі щорічним скороченням населення на 300–400 тис.
осіб. Особливо в жахливому стані село, джерело національних традицій.
Аргентина, як і інші країни Латинської Америки, має державність 180
років, президентську форму правління і невідповідність у рівні життя
населення і наявних природних та економічних можливостей. Чи можна
проводити якісь паралелі з Україною?
Нині з Києва до Чернігова можна їхати потягом через Ніжен (тут
тепер є що подивитися), а можна й напрямý (що зручніше) автобусом.
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Передавайте моє вітання Вашій дружині і запевнення про сприяння з
мого боку в разі потреби під час її відвідин Чернігівщини.
З найкращими побажаннями,
М. П. Шкурко
ДОДАТОК А
Справа Правопису
Група науковців ініціювала звернення до віце-прем’єр-міністра
Миколи Томенка. Йдеться про проблеми українського правопису.
Цю справу в останні роки заполітизовано, і тому від її
обговорення відтіснили фахівців, а «правописну дискусію» вели ЗМІ – на
рівні чуток та брехні, яка спотворила уявлення громадян про суть
проблеми і паралізувала роботу Правописної комісії.
А справа досі актуальна. Скажімо, від 2002 року проводилась
експертиза українських перекладів суспільно-гуманітарної наукової
літератури з європейських мов у рамках проекту «Лабораторія
наукового перекладу». В цій роботі науковці постійно стикалися з
неусталеністю
українського
правопису,
наявністю
двох
взаємозаперечних концепцій нового правопису («проЄкт» 1999 року
Німчука і «проЕкт» 2003 року Русанівського) і різною редакційною
політикою видавництв щодо цього (наприклад, різне написання
персоналій: «Фройд – Фрейд», «Черчілль – Черчил – Черчилл – Черчиль»
тощо). Окрім того, засилля в офіційному правописі норм, які
утвердилися в періоди тотальної «русифікації», призвело до того, що
певні часописи («Критика», «Ї», «Сучасність») і навіть телеканали
(СТБ) виробили власні правописні системи! Правописний хаос панує в
Україні майже чотирнадцять років, розхитує навички писемної мови та
її норм.
Автори звернення закликають М. Томенка реанімувати роботу
Національної комісії з питань правопису, повернувши до її складу
провідних українських мовознавців, безпідставно вилучених з
кон’юнктурних міркувань. Пропонується також підвищити статус
Правописної комісії шляхом виведення її зі сфери компетенції Міносвіти
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й науки та підпорядкування Кабміну, як це було за часів прем’єрства
В. Ющенка.
Під зверненням поставили підписи відомі гуманітарії Віра Агеєва,
Юрій Андрухович, Євген Бистрицький, В’ячеслав Брюховецький, Роман
Веретельник, Орися Демська-Кульчицька, Оксана Забужко, Олекса
Логвиненко, Лариса Масенко, Володимир Моренець, Микола Рябчук,
Наталя Яковенко. Збір підписів триває (ngo_mgc@ukr.net з позначкою в
темі «zvernennia»).
Вл. інф.
ДОДАТОК Б
ngо_mgc@ukr.net
№ 505–233 від 6.V.2005 р. [електронною поштою]
Шановні друзі!
Підтримую вашу ініціативу з поновлення роботи Правописної
комісії та надання їй високого статусу.
Пропоную також залучити до її складу Ігоря Васильовича
Качуровського, нашого славетного земляка, який мешкає в Мюнхені за
адресою: Preziosastr. 41, D–81927 München, tel.: 089/9574138.
У додатку подаю статтю І. В. Качуровського «Про почвірну
еволюцію мови», поява якої викликана іншою статтею-розвідкою мого
сина Тараса «Про порядок кольорів національного стягу, або Як
національний прапор не став державним». Перша стаття (про барви
прапора) опублікована в газеті «Нова Просвіта», м. Ніжин, у листопаді
2003 р., друга – в газеті «Ніжинська панорама» в листопаді 2004 р.
Також подаю статтю І. В. Качуровського «Що таке “празька
хвороба мови”?», яка щойно вийшла з-під руки автора і ніде не
публікувалася.
Про ваші наміри щодо запропонованого прошу мені повідомити.
Зичу успіхів!
Микола Пантелійович
Благодійного фонду «Ніжен»

Шкурко,

Тел. (04631) 5–44–32, 4–12–15
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голова

наглядової

ради

10.V.2005
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
У мене новини такі: дістав на Великдень великого листа від Тетяни
Самойленко. Довідався, що Тетяна Самойленко це дочка Льолі Помаз і,
очевидно, власниця дому над Остром. Або – співвласниця. Її адреса:
вул. Пимоненка, 5, кв. 2
04050 м. Київ
А телефону ще не маю (попросив у листі надіслати).
Друга новина така. Брюховецький робив (чи, може, й далі робить)
турне по Америці. Він зупинявся в мого приятеля Сашка73, який,
здається, знає напам’ять усі мої вірші.
З Брюховецьким я мав довгу телефонну розмову і запропонував
видати під маркою Києво-Могилянської академії мій переклад «Пісня
про Ролянда». Він радо погодився дати марку, але не фінансуватиме
видання, бо грошей не має.
Доведеться мені збирати серед моїх доброчинців «з носа по
грошу».
Книжка має бути невеличкого формату (прибл. 17 на 12 см) і
матиме прибл. 175–180 стор. Разом із примітками та післясловом.
А жінка моя збирається відвідати Петербурґ, а потім Київ
(замовлені наперед квитки на літак досить дешеві…).
Чекаю на «Панораму» із моїм черговим твором.
Ваш І. Качуровський

Мова про Олександра Дмитрова (1934 чи 1935–2010) – піяніста, доктора
філософії, професора музики, літературознавця, культуролога. Після перебування за
років Другої світової війни у таборах Ді-Пі в Німеччині переїхав до Аргентини. У
1950-х рр. у Буенос-Айресі продовжує музичні студії, концертує, входить до гуртка
української молоді, до якого належав і І. Качуровський. Згодом – один з
найближчих його друзів. Переїхавши до США, здобув докторат, став професором
музики Каліфорнійського університету, давав майстер-кляси.
73
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26.05.05 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Дякую за листа від 10.05.2005.
Я скористався поданою в ньому адресою Т. І. Самойленко [див.
дод. А].
Вчора був у Києві, дома був її чоловік Віктор Миколайович,
невдовзі надійшов Костя.
Ми швидко порозумілися щодо влаштування «Дому над кручею».
Також домовилися зібратися разом у Києві під час приїзду Вашої
дружини. Запросимо Галину Георгіївну [Рискіну], для неї знайдеться
місце в моєму авто.
У Крути я заїжджав, передавав від Вас вітання дядьку Грицьку
[Вороні]. Він же просив вітати Вас від Дяченка Андрія Ілліча (1918 р. н.),
з яким Ви ходили до школи.
Галини Георгіївни не було, вона поїхала на кілька днів провідати
когось із рідні. Розговорилися з головою сільради Ольгою Василівною
Кот, яка живе напроти. Вона «за» облаштування Вашої садиби під
літературну експозицію Вашої творчості. А довідавшись про подання на
почесного громадянина Ніжена, запитала – «а чому не Крут?». Я відповів
– приймайте рішення та випередіть Ніжен.
Мав телефонні розмови з Валентиною Іванівною Павленко та
Оленою Геннадіївною Бросаліною. Обидві будуть підтримувати всі три
мої ініціативи.
Олена Геннадіївна надіслала копію матеріалів «круглого столу» в
«Сучасності».
Вас високо оцінили і Жулинський, і Дзюба, і Леонід Череватенко… – це б підкріпити їм ще й клопотаннями щодо присудження Вам
Шевченківської відзнаки.
Тим часом подання з анкетою я відніс до пані Опанасенко Оксани
Анатоліївни, яка є головою конкурсного комітету при міськвиконкомі.
Ця молода жінка вже допитувалася, щó Ви зробили для Ніжена, видно,
маючи на увазі якісь матеріальні речі.
Для підтримки я звернувся до Станіслава Віталійовича Зінченка,
проректора нашого університету, українського філолога, аби й Безбородьків ліцей долучився до доброї справи.
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Статтю «Що таке “празька хвороба мови”?» я вислав до газети
«Укр[аїнська] мова та література» (редактор – Галина Богданівна Ярмолюк) [див. дод. Б] та передав особисто Любові Кузьмівні Романчук,
редакторові офіційного «Ніжинського вісника». Зачекаємо.
Передавайте моє вітання Лідії Борисівні74, зичу всього доброго
Леонардові75, бажаю й Вам творчого натхнення та бадьорості.
Ваш,
М. Шкурко
P. S. У додатку надсилаю копію «Бібліографічного довідника»,
ч. I. Будь-ласка, перегляньте і долучіть свої доповнення
(певен, що такі у Вас знайдуться), особливу подяку за це
подамо у друк. У друк піде відразу, бо кошти вже назбирали.
Не забувайте про спогади про Крути – це може стати
проектом БФ «Ніжен».

ДОДАТОК А
[Нотатка М. Шкурка]
Тетяна Іванівна Самойленко (Бохан – дівоче), онука по матері
Помаза Івана Тимофійовича [Васильовича], фельдшера, який купив
будинок Качуровських у Крутах. Водночас Тетяна Іванівна є далекою
родичкою по дружині Помаза І. Т. [І. В.] теперішньої власниці будинка –
Рискіної Галини Тимофіївни [Георгіївни].

Лідія Крюкова (нар. 1935) – дружина Ігоря Качуровського, донька
художників Бориса Крюкова і Ольги Гурської. Народилась у Києві, під час Другої
світової війни виїхала з батьками до Австрії, згодом – до Аргентини, де й
одружилася в 1968 р. з Ігорем Васильовичем (для нього це був перший шлюб, для
неї – другий). Наступного року подружжя переїхало до Мюнхену. Дипломований
перекладач, знавець кількох европейських мов, багаторічна помічниця чоловіка в
його перекладацькій праці.
75 Леонардо Аріан Качуровський (нар. 1971) – син Ігоря Качуровського і Лідії
Крюкової, за фахом – пілот міжнародних авіаліній.
74
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ДОДАТОК Б
Ярмолюк Г. Б.,
редактору газети «Українська мова та література»
Шановна Галино Богданівно!
У додатку до цього листа направляю замітку І. В. Качуровського,
яка ще ніде не друкувалася.
Як преамбулу до замітки подаю уривок з листа
І. В. Качуровського (25.04.2005 р.) до мене:
«…За вчора й позавчора я написав невеличку замітку про
“празьку хворобу” нашої мови. Прояви цієї “хвороби” я постійно
бачу в наших поетів, які вживають слова, запозичені не з живої
мови, а з книжок…».
З повагою,
Микола Пантелійович Шкурко,
голова наглядової ради БФ «Ніжен»

Не для друку
27.V.2005
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Власниця (чи співвласниця) дому над Остром, дочка Льолі Помаз,
Тетяна Самойленко просто захоплена Вашою ідеєю – створити в Крутах
щось ніби музей. Її адреса:
вул. Пимоненка, 5, кв. 2, Київ–50
А телефон домашній – 211–34–28.
Але не знати, як до того поставиться співвласниця – молодша
сестра Льолі, яка живе в Ніжені, а прізвища не знаю.
А в нас новина – хоча не страшна, але прикра: в неділю 22 травня
блискавка тричі вдарила в наш будинок – тепер у нас не працюють усі
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чотири ліфти – пошкоджена якась електронічна апаратура, що її не так
просто направити.
Зійти пішки вниз я б міг, але вийти вгору на наш поверх уже
неспроможний. Жінка раз на кілька днів іде, щоб відібрати й вкинути до
скриньки листи та накупити всілякої їжі – скільки подужає винести…
Коли направлять той ліфт, ніхто не знає. Може тривати кілька
місяців… Німець тепер не той, що був колись…
(Пригадалися часи війни, коли після знищення третини міста
решта – на другий день – уже мала світло, воду і хліб).
Тепер про «Сучасність». Мої матеріяли або статті про мене там
друкуються весь час – відколи журнал переселився з Мюнхену до Києва.
Разом приблизно в 20-х числах.
Іноді мене друкують (чи друкували) у «Всесвіті», часом – у
харківському «Березолі» (в числі за квітень є моя стаття про Дмитра
Нитченка76), а подеколи у бандерівському журналі «Визвольний Шлях»
(що з Лондону не так давно переселився до Києва).
В 1994 році журнал «Дніпро» передрукував мої твори «Шлях
невідомого» та «Дім над кручею». Дістав журнал від мене тоді 1 тис.
марок.
Це, якщо хочете, можете дати до газети.
Угоди журнал не дотримав: повиправляли мені всі «ґ» на «г»,
«Шлях» розділили на два номери (один за січень, другий за червень), так
що на цей твір ніхто не звернув уваги. Звернули увагу лише на «Дім над
кручею»: писав мені покійний наш земляк, поет Іван Савич, що в
бібліотеці записується черга на число з «Домом».
А щодо подібности між Аргентиною та Україною, то вона хіба в
тому, що земля багата, а населення бідує.
Щодо тих трагедій України, які Ви згадуєте, то я долучив би ще
одну, яку особисто вважаю найстрашнішою: десь 1928 р. серед заможних
селян виділили категорію «експортних» – це означало: призначених на
ек сп орт у т ай г у.
Вивіз почався десь у жовтні 1929 р. і закінчився в червні 1932 р.
Дмитро Нитченко (прізвище при народженні – Ніценко, псевдонім –
«Дмитро Чуб», 1905–1999) – український еміґраційний письменник,
літературознавець, мемуарист, редактор, педагог, громадський діяч. Під час Другої
світової війни був мобілізований до лав радянської армії. Перебував у полоні, в
таборах Ді-Пі. Від 1949 р. жив в Австралії.
76

111

Через «наш» Курськ проходило три ешелони денно: 60 вагонів з
двома паротягами, по 40 душ у вагоні.
З наших Крут вивезено яких 15–20 родин…
Скільки насправді було населення України до «генеральної
реконструкції села»? Нас у школі вчили: 29 [мільйонів] із чимсь.
Якийсь польський економіст підрахував 32.900 тис.
Думаю, що значно більше…
Грицько Сірик (є такий…) підрахував число шкіл, учителів і учнів
Сумщини. Загальну кількість – три цифри – взяв з довідника, потім
порахував по районах – вийшли зовсім інші цифри; а потім ще й по селах
– це дало ще інші цифри. Разом 9 різних цифр. Цим Грицько Сірик довів,
що всі радянські дані – брехня.
Тож не 29 млн. мала тоді Україна, а мільйонів на 7 чи 8 більше.
А щодо наших «україністів», то я певен: на Вашу пропозицію
(щодо Качуровського) ніхто й не відгукнеться.
Ваш І. Качуровський

21.VI.2005
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
…Щойно додзвонився до жінки, яка вже в Києві – десь її водить
Вал[ентина] Ів[анівна] Павленко.
Для «Дому над кручею» – коли вона повернеться – зробимо кілька
репродукцій з книжок, документів і фотографій.
Тоді ж таки поверну книжку про Ніжен.
«Енциклопедію Українознавства» хтось би мав перелистати –
сторінка за сторінкою. Там знайдуться десятки імен, пов’язаних із Ніженом.
З російських літераторів у Ніжені провела дитинство лише одна
Зінаїда Гіппіус.
Від Петра Грицая77 дістав книжку «Шлях до зірок», за яку
подякував віршиком.
Петро Грицай (нар. 1955) – кадровий військовий. У 1974–1995 рр. – на
армійській службі, 1989 р. вступає до Товариства української мови ім. Т. Шевченка,
77
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Читаючи, порівнював німецьку військову службу (яку відбув мій
син) з радянською. Це, як кажуть в Одесі, «двє больших разніци»…
До речі, син, крім «Бойнґа 7–3–7», водить тепер як капітан «Бойнґ
7–5–7» з 300-ми пасажирами. Також читає молодим пілотам лекції з
аеронавтики.
А «Панорама», здається, вже не виходить?
На цьому мушу кінчати, бо ще лежить кілька листів, котрі
чекають на мою відповідь.
Щиро Ваш
І. Качуровський
ДОДАТОК А
До кн. «Місто Ніжин»
Нѣжинъ (один абзац). Энциклопедический словарь Ф. Павленкова.
С. Петербургъ. 1913.
В. К., О. О. (розшифровується як Володимир Кубійович,
Олександер Оглоблін). Ніжен. Стор. 1765 (права шпальта) – 1766 (ліва
шпальта). Енциклопедія Українознавства. 1966.
Безбородківський ліцей. Стор. 106 (ліва і права шпальти).
Підписано П. Енциклопедія Українознавства. 1955.
Безбородко Ілля. Стор. 106 (права шпальта), там же.
Безбородко Олександер. Стор. 106 (права шпальта), там же.
Безперчий Дмитро (1825–1913). Маляр… працював у Ніжені й
Харкові. Стор. 107, права шпальта. ЕУ, 1955.
бере участь у створенні ніженської міської організації Спілки офіцерів України.
Його кн. «Шлях до зірок» – щоденникові записи армійських років, доповнені
сучасними коментарями автора. І. Качуровський відгукнувся на неї поезією:
Попоходив солдатськими шляхами,
Пізнав «дідів» – оте радянське зло,
До мису Шмідта – третім – їхав з Вами
І так замерз, що мало не трясло.
Але людина нашої породи
Однаково від лиха й від принад
Через усі пригоди і негоди
До Ніжена вертається назад…
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Там же, стор. 3786.
Шандрук Павло (…). Закінчив Ніженський іст[орико]філоло[гічний] ін-т.
–––––––––––––––
Гиппиус Зинаида… Отец был обер-прокурором сената, а
впоследствии председателем Нежинского суда (ст. 569).
И. С. Ежов и Е. И. Шамурин. Русская поэзия ХХ века. Новая
Москва, 1925.

4.VII.2005
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Безмежна Вам подяка за чернігівську екскурсію, а особливо за
провідницю-історика-мистецтвознавця пані Людмилу. Жінка моя
мандрувала багато по старовинних містах і музеях – і зі мною, й сама, але
каже, що ґід такого рівня, як чернігівська Людмила, трапився один тільки
раз – коли ми були на Сіцілії. Що її вразило – це старі дерева і море квітів.
А про Київ каже, що був би рай, якби не «музика» біт-поп-рок.
А «музика» ця сатанинська. Не знаю, чи я Вам писав: хтось
записав ніби безглузді чи майже безглузді пісні бітників. Записав та й
прочитав ззаду наперед. Виявився такий, приблизно, текст:
Я зрікаюсь Христа. Я плюю на хрест. Я служу сатані…
Кілька днів тому мій зубний протез якось повернувся і зачепив
гачком живе м’ясо. Спочатку ніби нічого, а 29-го прокидаюся, а рот
повен загуслої крови. Довелося – чи не вперше в житті? – ви́кликати
додому лікаря. Крови він не зупинив, бо він інтерніст, а в роті довбатися
– це не його фах, але побачив моє худе тіло, а на ньому – гематоми (не
знати, звідки), сказав, що це смертельна небезпека – треба негайно до
лікарні. А я кажу: «А дзуськи».
Квітнуть липи, і їх аромат
Теплий вітер заніс до кімнат.
Нині лікаря звав я додому,
Він оглянув мою гематому,
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Радить борше в лікарню мені,
Бо лишаються лічені дні.
Ну а що, як я з’їм часничину?
Може, трохи відстрочу кончину?
29.VI
А кров ішла п’ять днів: то зупиниться, то знову піде…
Нині перший «не-кровавий» день.
Через цю «під’язикову» біду я зовсім був вийшов з ладу. Але все
ж повибирав оповідання і спогад про Крути, а жінка додала свою статтю
про «Кодекс Ґертруди» – і все це сьогодні вислала Тетяні Самойленко.
Також я познаходив машинописи та чернетки своїх записів для
книжки (книжечки…) «Крути мого дитинства».
…Жінка поклала переді мною на стіл альбом «Київ». Про Золоті
ворота там сказано про монголів:
Лише після того, як заволоділи містом, вони вщент
розвалили цю першокласну військово-інженерну споруду.
Що ж ви (автори) брешете. Золоті ворота простояли до 1734 р.,
коли, вертаючись із кримського походу, їх зірвав фельдмаршал Мініх
(може, дати я наплутав на рік або два…).
6.VII
Листа закінчую сумно: вчора мене оперували, витягли з-під язика
криваву ґулю, вночі було добре, а нині кров тече знову.
Мені все ввиджаються Крути, сад над рештками Остра і чорна
плита з написом

Ігор Качуровський
поет
Посилаємо відбитки зі «Словника революції» про моїх предків і
село Крути.
Ще раз дякую.
І. Качуровський
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08.07.05 р.
Шановний Ігоре Васильовичу!
На Ваші два листи – від 27.V та 21.VI – подаю одну, і то коротку
відповідь, але з додатком – збірником «Література та культура Полісся»,
вип[уск] 30, Ніжин, 2005. Там уміщена стаття про почвірну еволюцію
мови (точніше, ще один варіянт статті).
«Панорама» виходить (доказ – примірник теж додаю). Проте з
редактором не співпрацюю зараз, отже, статтю про «празьку хворобу»
мови, зважаючи на її негазетну специфіку, можливо, надрукує якийсь з
обласних журналів-збірників. Я цим переймаюся.
Ваші зауваги до бібліографічного покажчика передано
упорядникові з подякою у вступній частині за Вашу допомогу.
Більш розлогого листа про контакти тут із київськими жінками
(В. І. П[авленко,] О. Г. Б[росаліною,] Т. І. С[амойленко]) надішлю
пізніше. Передавайте вітання Лідії Борисівні, гадаю, що в неї залишились
приємні враження про поїздку в Чернігів через Козелець.
Щиро Ваш,
М. Шкурко

13.07.05 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Отримав сьогодні Вашого тривожного листа.
Хочу Вас заспокоїти і підтримати в цей момент. Вірю, що хвороба
відступить, все-таки медицина тепер потужна, не відмовляйтеся від її
послуг.
Статтю «Що таке “празька хвороба мови”?» буде опубліковано в
журналі «Літературний Чернігів» за III квартал, тобто не раніше вересня
місяця.
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Станіслав Реп’ях хоче написати біографічний нарис-книжечку про
Вас, як це він зробив про І. М. Кошелівця. Просить копії даних,
фотоматеріали і таке ін. Будь ласка, якщо можете, надішліть копії мені
або безпосередньо Станіславу Панасовичу Реп’яху. Його адреса:
вул. Щорса, 37а, кв. 6,
м. Чернігів, 14017
Я ж сподіваюся отримати від Вас спогади про Крути, які
зобов’язуюся видати окремою книжкою. До неї ввійде надіслана інформація
зі «Словника революції», а також згадки про Крути в листах до мене.
Передавайте вітання Лідії Борисівні, яка поруч з Вами відганяє
недугу. Я радий, що її поїздка на Україну, зокрема Чернігівщину,
вдалася.
Щиро Ваш,
М. Шкурко

18.07.05 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Пишу й надіюся, що Ви одужали.
Надсилаю два знімки, зроблені під час відвідин разом із Лідією
Борисівною та Тетяною Іванівною [Самойленко] Чернігова. Третій
знімок зроблено з вікна мого кабінету якраз під час липневого дощу. Хай
він Вас перенесе у Ніжен, додасть теплих спогадів.
Від Василя Федоровича Чепурного, голови Чернігівської
«Просвіти», одержав газету «Біла хата», яку пересилаю Вам, з Вашою
заміткою-відгуком. Саме В. Чепурний передав статтю про «празьку
хворобу» мови до редакції «Літературного Чернігова». Коли вийде в
друці – перешле примірник для Вас через мене.
Кріпіться і передавайте вітання дружині.
Ваш,
М. Шкурко
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21.VII.2005
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Щойно дістав Вашого «чернігівського» листа.
Матеріали п. Реп’яхові вишлемо.
Багато разів я писав свої «курікулюм віте», але кожен раз, коли
виникала в них потреба, вони десь губилися і доводилося усе починати
від початку.
Новин у мене кілька: 1) здоров’я трошечки ліпше. Навіть їздили
до Англійського парку, а там збирали гриби.
2) До крутянських спогадів додав кілька сторінок про мою матір.
3) Мих[айло] Слабошпицький надіслав журнал «Київ» ч. 5. Там –
добірка моїх віршів і його добра стаття про мене.
4) На прохання Валентини Іванівни Павленко жінка написала про
свої враження од відвідин Києва–Чернігова. Можливо, що Вал[ентина]
Ів[анівна] їх десь надрукує.
Жінка посилає дві фотографії з чернігівсько-козелецької подорожі
(вона зробила тільки ці дві) і сподівається дістати від Вас чи не вдесятеро
більше…
Привіт Ніжену й ніженцям.
Дякую за передачу до «Літературного Чернігова» статті про
«празьку хворобу мови».
Щиро Ваш
І. Качуровський

27.07.05 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Дуже радий прочитати Вашого листа з хорошими новинами про
Ваше здоров’я.
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Надсилаю ще одне фотовітання для Лідії Борисівни, зроблене в
музеї-заповіднику «Чернігів стародавній».
Справді, вражень від поїздки в «надцять» разів більше, ніж
зафіксованих на фотоплівці.
А ще є не менш принадні місця: Качанівка, Батурин, Глухів,
Путивль, Новгород-Сіверський, Седнів, Яготин, Переяслав-Хмельницький – усе це навкруг Ніжена.
І зовсім близько Крути, Заньки, Мотронів хутір (Куліша), Борзна.
Навіщо кудись їхати за тридев’ять земель?
Був минулої неділі в Крутах у Галини Георгіївни [Рискіної]. У нас
склалися приязні стосунки. Її цікавить все про Вас, умовно я відношу її
до кола Ваших шанувальниць. З Валентиною Іванівною [Павленко] мені
зустрітися поки що не довелось. Вона збиралася побувати в Ніжені
проїздом у Батурин, але чи ця поїздка відбулася?
З Оленою Геннадіївною [Бросаліною] спілкувався теж тільки
телефоном, востаннє вже після від’їзду Лідії Борисівни. У мене про неї
склалося однозначно позитивне враження.
Тетяна Іванівна [Самойленко] – типова киянка (маю на увазі
вплив на неї великого міста), хоча по-українському налаштована. З нею
легко спілкуватися, має приємне сімейство.
Отже, є з ким реалізовувати ідеї щодо популяризації імені Ігоря
Качуровського.
Особисто буду радий отримати завдання щодо спогадів про
Крути, а також буду в контакті зі Станіславом Панасовичем [Реп’яхом],
який займатиметься нарисом про Вас.
Скоро надішлю бібліографічний довідник про «Ніжин від
найдавніших часів…», рукопис якого Ви переглядали та додали, як
завжди, цінні доповнення.
Хай Вам здоровиться, плідно працюється.
Ваш,
М. Шкурко
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29.VII.2005
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Дякую за фотографії.
Дякую за збірник «Література та культура Полісся».
А найбільше дякую за підказану (напевно ж, так було?)
п. Реп’яхові ідею – написати про Качуровського книжечку.
Тож посилаю на Вашу адресу такий матеріял:
1. Список нагород і відзначень.
2. Галина Гордасевич. «Сьомий з лебединого грона».
3. Добірка віршів і стаття «Найевропеїзованіший поет» Мих[айла]
Слабошпицького.
4. М. Ільницький. «Вірші з далеких гаваней».
5. Петро Ротач. «Зустріч через півстоліття» плюс добірка.
6. Галина Гордасевич. «Вічний дім над кручею».
7. Дмитро Чуб (Нитченко). «Творчість Ігоря Качуровського».
8. Сергій Білокінь. «Я – з покоління, що війна скосила[…]».
9. Олександер Астаф’єв. Література української діяспори.
10. Леонід Череватенко. «Гроза пройшла. І ясність небувала
[лишилася в повітрі…]» плюс добірка.
11. Володимир Базилевський. «Шлях до кастальських джерел».
12. Іван Дзюба. «Вірність собі».
Не знаю, чи варто все це пересилати до Чернігова. Коли матеріялу
надто багато, наш пан Реп’ях може у ньому потонути.
Тим більше, що скрізь є фактичні помилки, яких я не виправляв.
Тож у Чернігів вишлемо трохи пізніше статтю Галини Гордасевич
«Сьомий з лебединого грона», а також ніде не друковану розвідку Олени
Бросаліної «Ігор Качуровський – творчий профіль».
Зате я оце доповнюю списки а) моїх книжок, б) різних моїх
публікацій, в) рецензій і статтів про мене і мою творчість.
Розриваюся поміж «Крутами мого дитинства» та «Погашеним
спалахом».
Ваш І. Качуровський
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08.08.2005 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Одержав пакет копій зі статтями про Вашу творчість і Вас.
Я переговорив телефоном із Станіславом Панасовичем [Реп’яхом].
Я надішлю йому всі копії (виготовлені з Ваших).
З’їздимо в Крути, покажу деякі листи від Вас до мене, дам
прочитати «Шлях невідомого», а «Дім над кручею» десь роздобудемо.
Нарешті влаштуємо телефонний міст Реп’ях–Качуровський.
Ми тримаємося спільної думки, що розповідь про Вас має вийти
цікавою для всіх, хто навіть не дуже розбирається в літературних
справах.
Саме таким Ви постаєте в листі, бо коло Ваших зацікавлень та
ерудиції окреслити просто неможливо.
Хай Вам здоровиться, передавайте вітання Лідії Борисівні.
Ваш,
М. Шкурко
P. S. Оголошено про прийом творів на здобуття Шевченківської
премії 2006 року. Подання приймаються до 1 листопада ц. р.
Якщо Ви не проти, ми його [подання] зробимо від нашого
фонду78. Це мають бути «Променисті сильвети».

78

Благодійного фонду «Ніжен», очолюваного М. Шкурком.

121

01.09.05 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Прийміть як подарунок до Вашого дня народження останнє число
«Літературного Чернігова», книгу «Місто Ніжин…» та дві ксерокопії
статей, у яких Вас згадують.
Зичу міцного здоров’я, подальших цікавих публікацій.
Ваш,
М. Шкурко

22.09.05 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Направляю 2 примірники подання до Шевченківського комітету.
Його підготувала О. Бросаліна [див. дод. А]. Прошу узгодити.
Додаю копію інструкції про порядок представлення на
Шевченківську премію.
Як бачите, треба подати по 5 примірників представлених творів.
Може, хоч по одному знайдеться?
Вишліть усе якомога швидше, бо надіслати заяву треба до 1
листопада. Начебто Вашу кандидатуру ще хтось буде пропонувати.
Гадаю, Ваші шанси непогані. С. П. Реп’ях знайомиться з Вашими
творами, В. Ємельянов передав мені «Залізного куркуля».
Хотілося б ознайомитися з працею «Давні слов’янські вірування і
їх зв’язок з індо-іранськими релігіями»79.
Докторська дисертація І. Качуровського з філософії, захищена 1973 р. в УВУ
(Мюнхен).
79
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О. Бросаліна просила її у В. І. Павленко, але так і не дочекалася.
Чи не могли б Ви надіслати ще й це?
Здається, я намагаюся теж не бути «в боргу».
Зичу Вам і Лідії Борисівні доброго настрою.
Ваш,
М. Шкурко
ДОДАТОК А
[Лист О. Бросаліної до М. Шкурка]
14.ІХ.2005
Шановний Миколо Пантелійовичу!
Виконуючи Ваше прохання, надсилаю документи, в яких викладено
порядок представлення на Шевченківську премію, мій проєкт листаподання (аналітична оцінка творів + стисла творча характеристика
автора), а також повний – наскільки це було можливо – комплект відгуків
на творчість Ігоря Васильовича. Власне, два числа «Сучасности» з
«круглим столом» призначені для Вас особисто – з тим, щоб Ви подали до
Комітету раніше надіслані Вам ксерокопії цих матеріялів.
До речі, я маю певні відомості, що Комітет з Шевченківської премії
переобрано і його новим головою став Роман Мар’янович Лубківський.
Олександер Астаф’єв днями передав мені цілу добірку своїх статтів
про творчість І[горя] В[асильовича], але, на жаль, я виявила, що в двох
ксерокопіях бракує по одному аркушу (надсилаю все одно). До кінця року
має вийти книга Олександра Григоровича під назвою «Вавилонська
бібліотека», до якої увійде і нарис про Ігоря Качуровського.
Відома Вам Валентина Павленко якимось чином «вийшла» на
фонд Катерини Ющенко «Україна–3000» і хоче переконати цей фонд, зі
свого боку, виставити кандидатуру І[горя] В[асильовича] на
Шевченківську премію. З цією метою я маю завтра принести туди всі
книжки І[горя] В[асильовича] – а це ціла валіза.
123

Бажаю Вам успіху в дальших клопотах з поданням! І перепрошую
за затримку – пишу я повільно, а два відгуки (Череватенка і Неврлого80)
позичив у мене Андрій Григорович Кочур81, потім загубив, знайшов, знов
загубив, знов знайшов і повернув лише сьогодні.
З правдивою пошаною
Олена Бросаліна

3 жовтня 2005
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Матеріяли для подання на Премію надійшли 30 вересня.
1 жовтня на Вашу адресу вислано звичайною поштою
«Променисті сильвети» – 2 прим.
«Село і Осінні пізньоцвіти» – 1 прим.
«Стежка крізь безмір» – 1 прим.
Реєстровані пакунки ідуть довше, а часом і взагалі не доходять.
А зміни в тексті подання пропонуємо такі:
На стор. 3 має бути
Стисла характеристика автора.
Мікулаш Неврлий (Неврлі, нар. 1916) – чеський, словацький і український
літературознавець, критик, бібліограф, україніст. Доктор славістики, іноземний
член Національної академії наук України. Народжений у чесько-українській родині,
1933 р. виїхав з СРСР до Чехо-Словаччини, працював у Науково-дослідному педагогічному інституті, з 1963 р. – у Літературознавчому інституті Словацької академії
наук (Братислава). У центрі його літературознавчих зацікавлень – українська
література, зокрема творчість Т. Шевченка, І. Франка, письменників ХХ ст.
81 Андрій Кочур (нар. 1933) – син видатного українського перекладача Григорія
Кочура, популяризатор його спадщини, разом із дружиною Марією створив
приватний Літературний музей Г. Кочура в Ірпені. Поза тим – майстер спорту з
боксу, спортивний журналіст, багато років викладав в Університеті фізичного
виховання і спорту, кандидат педагогічних наук. Водночас – колекціонер
авдіозаписів світової та української вокальної клясики, автор проєкту авдіоальбому
«Перлини світового вокалу: Соломія Крушельницька» (2001–2002, 2 CD).
80
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На стор. 4 пропонуємо додати:
1. З прозових перекладів окремою книжкою вийшла драма
Алехандро Касони «Човен без рибалки» (2000 р.).
2. Переклад «Шляху невідомого» здійснено в Австралії, де книжка
мала неабиякий успіх у англомовного читача.
3. Брав участь (надсилаючи матеріяли) в кількох міжнародніх
конференціях. Літературознавчі розвідки І. Качуровського в німецькому
перекладі стало друкувалися в Мюнхені в річниках Дому Науки.
4. За тридцятилітню працю одержав медаль від УВУ. Крім УВУ,
викладав в Університеті Спасителя в Б[уено]с-Айресі (еспанською) та в
отців Василіян у Римі.
На Україні здобув такі премії: премію М. Рильського, премію
журналу «Сучасність» і Ліґи меценатів, премію акад. Вернадського.
Нещодавно І. Качуровського сповістили, що йому присуджено премію
В. Свідзінського.
Від тодішнього президента України дістав орден «За заслуги» та
вітальну грамоту.
Ігор Качуровський належав до S. A. D. E. (Спілка аргентинських письменників), був членом-засновником «Слова»82, тепер належить до НСПУ.
Дорогий Миколо Пантелійовичу! Ви не згадали моїх нагород,
мабуть, свідомо, – щоб хтось із моїх неприхильників не сказав: «Він уже
має стільки нагород – досить із нього».
Але Слабошпицький та Базилевський сповістили мене, що в
жовтневому числі журн[алу] «Київ» з’явиться повідомлення про премію
Свідзінського. Все одно неприхильники знайдуть причини для
відхилення моєї кандидатури.
Череватенко, що був головою Київської організації Спілки,
висував мене двічі – з нульовими наслідками.
Здоров’я моє в дуже поганому стані – лишилося в крові лише 30
відсотків червоних тілець. Тому таке безсилля і тому я так мерзну.
Завтра мене кладуть до лікарні – на обстеження…
[І. Качуровський]

«Слово» – об’єднання українських письменників у діяспорі, що існувало у
1954–1997 рр.
82
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10.10.05 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Навздогін до телефонної розмови ще раз хочу нагадати про
необхідність повернення подань до Шевченківського комітету (два
примірники я Вам надіслав) зі зробленими Вами на них власноручно
написами про Вашу згоду на представлення на премію. Часу до 1 листопада
залишилося небагато, тому й треба поквапитися з оформленням подання.
Тим часом Станіслав Панасович [Реп’ях] підступає до написання
про Вас твору. Що у нього вийде: нарис, повість? Я б гадав, що останнє.
А як у Вас зі спогадами про Крути? Учора на Покровському
ярмарку я зустрівся з «хорунжим Бутком» – Миколою Петровичем
Бутком – колишнім головою облдержадміністрації, нині головою фонду
відродження Батурина.
Здається, ми з ним порозумілися щодо підтримки друку Ваших
спогадів. До речі, наступний рік оголошений В. А. Ющенком роком села.
Наші села, особливо на Чернігівщині, в тяжкому стані. Негативна демографія
великою мірою пов’язана з катастрофічним вимиранням сільського
населення. Це наслідок експериментів над ним та прямого геноциду,
здійсненого владою у 20-х – 30-х роках. Сучасний куркуль-фермер
відроджується, але без необхідної підтримки від держави. Земельна реформа
здійснюється в інтересах великих бізнес-структур. Щоправда, природні
умови Чернігівщини не дають їм тут розвернутися – багато бідних земель,
боліт, перелісків. От і виникає тут своєрідне «дике поле». Чи не час із Таврії
та Донбасу переселити сюди людей? Де ти, сучасний Столипіне? Ось такі
думки виникають, коли згадаєш про теперішнє село. Ви ж бачили його
іншим. Яким воно буде через 10, 20 років?
Хотів би ще раз попросити у Вас, Ігоре Васильовичу, працю про
давні слов’янські вірування.
Зичу Вам і Лідії Борисівні здоров’я.
Ваш,
М. Шкурко
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10.X.2005
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Прочитавши ще раз «Порядок представлення, в якому м. ін.
вимагається «стисла творча характеристика автора», я переконався, що
там не належало згадувати ані про довголітню професуру (Університет
Спасителя в Б[уено]с-Айресі, УВУ, оо. [отців] Василян у Римі), ані про
виступи з доповідями чи участь у наукових конференціях.
Натомість радше варто було б згадати мої численні довідки –
переважно з галузі укр[аїнської] культури, опубліковані в німецьких та
французьких наукових виданнях, зокрема про «Український Парнас» та
про творчість Лесі Українки (опубл[іковано] франц[узькою] мовою) чи
про відгуки Ґете в творчості Ю. Клена – німецькою.
Також німецькою опубліковано низку розвідок у річниках Дому
Науки в Мюнхені.
Також не зашкодило б згадати, що мої матеріяли друкувалися
протягом півстоліття на Заході в таких журналах, як «Літаври»,
«Пороги», «Овид», «Нові Дні», «Сучасність», «Визвольний Шлях» та в
газеті «Українські Вісті».
Сподіваюся, що мій лист, висланий 4.X, вже дійшов до Вас. Але
більша частина того листа (про лекції та нагороди) – неактуальна.
Паралельне подання (з тим самим текстом) готує Фонд
інтелектуальної співпраці «Україна XXI століття».
Романа Лубківського ми знаємо особисто: він свого часу сказав
дуже гарне вступне слово під час мого виступу в Празі, в Карловому
універс[итеті]. Також був у нас вдома, і ми його обдарували книжками, а
також картиною Бориса Крюкова83.
Про моє здоров’я напишу іншим разом.
Щиро Ваш
І. Качуровський
Борис Крюков (1895–1967) – живописець, графік, мозаїст, книжковий ілюстратор.
Тесть Ігоря Качуровського. Навчався в Художній школі Федора Кричевського в Києві.
Працював як декоратор у Київському театрі опери та балету (1923–1940). Наприкінці
Другої світової війни еміґрував (Польща, Австрія), від 1948 р. жив в Аргентині. Створив
мозаїчний запрестольний образ Богоматері в українському католицькому соборі, БуеносАйрес (1966). Як на Україні, так і в еміґрації плідно працював у жанрі книжкової
ілюстрації (зокрема в Аргентині – для видавництв «Ель Атенео», «Атлантида»).
83
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ДОДАТОК А
Відгуки про творчість долучаємо:
1). Словник письменників ХХ століття (Буенос-Айрес).
2). В. Коптілов. Поетичний світ антології.
3). О. Астаф’єв. У пошуках універсалій.
4). О. Бросаліна. Провідник по безмірах німецької поезії.
5). [О. Бросаліна.] Осінні пізньоцвіти Ігоря Качуровського.
6). П. Сорока. Стежка у вічність.
7). Г. Шибанов. Ігор Качуровський і його «Село».
8). М. Жердиновская84. Тропинка в бесконечность.
9). Н. Степула. Поема «Село» Ігоря Качуровського.
10). О. Ковальова. Простори слова.
11). Б. Леськів. Про літературне тло.
12). А. Альбрехт. Рец[ензія] у журн[алі] «Укр[аїнський]
квартальник».
13). В. Жила85. Незвичайний переклад.

21.X.2005
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Вашого листа з датою 10.Х отримав 15.Х.
Вам вислано двічі різні матеріяли для подання на премію, а саме
1.Х і 11.Х. Там були 2 примірники «Сильветів», «Село» і «Стежка крізь
Маргарита Жердинівська (1932–2015) – українська перекладачка і
літературознавець. Перекладала з еспанської, каталянської та португальської мов.
Упорядник перших українсько-еспанського та еспансько-українського словників,
виданих у Києві (1993, 1995) та Мадріді (1996, 1997). У 1994–1999 рр. працювала на
катедрі славістики Ґранадського університету (Еспанія). Після переїзду до
Мюнхену заприязнилася з І. Качуровським.
85
Володимир-Тарас Жила (1919–2004) – український еміґраційний
літературознавець, журналіст, громадсько-політичний діяч, член уряду УНР на
вигнанні. Очолював адміністрацію табору Ді-Пі «Санкт Мартін» у м. Філлях
(Австрія), де й зав’язалося його знайомство з І. Качуровським. З Австрії виїхав до
Бразілії, далі – до Канади, згодом – до США, де працював у Техаському технічному
університеті (м. Лаббок).
84
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безмір», а також добірка рецензій. Одночасно подібні пакунки вислано
на адресу Валентини Ів[анівни] Павленко з тим самим призначенням.
У попередньому листі Ви запитували про мою дисертацію «Давні
слов’янські вірування». Вислати її було б дуже трудно, бо це єдиний
примірник зшитого машинопису. Крім того, праця значною мірою
застаріла: матеріял для неї я збирав 50–40 років тому.
Я пробув 5 днів у лікарні на обстеженні, а тепер другий день лежу
вдома і диктую листа. Вчора надиктував кілька сторінок спогадів про
Крути. Залишається небагато: дещо дописати і впорядкувати.
Маю таку новину. Видавничий дім Києво-Могилянської академії
надіслав мені «сигнальний» примірник книги «Ґенерика і архітектоніка».
Видано, на жаль, погано, хоча друк чіткий і на доброму папері. Але
«художниці», що «оформлювали» книжку, нічого не тямлять про
мистецькі стилі. Замість підручника вийшла коробка цукерок.
Що вийшло гарно, це ті ілюстрації до тексту, що їх Лідія
позбирала і опрацювала.
Хотілось би знати, з котрих саме крутянських Бутків походить
Микола Петрович Бутко?
Повідомте, коли надійдуть наші пакунки.
З найкращими побажаннями
І. Качуровський

24.10.05 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Ваш пакет з матеріалами та листом від 10.10.2005 р. отримав.
19 жовтня разом з О. Г. Бросаліною здав подання до Шевченківського комітету (один [варіант] з Вашим підписом і остаточний
варіант з долученим до нього Вашим листом-згодою). Цей остаточний
варіант я Вам надсилаю.
Секретарка не хотіла було брати книгу перекладів, мовляв, 2000
рік видання – це запізно, але я наполіг.
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Там уже було подання від фонду «Україна 3000» чи «XXI ст.» (не
пам’ятаю).
Наприкінці листопада будуть відомі результати відбіркового туру.
Я вірю в перемогу. Кріпіться.
Ваш,
М. Шкурко

28.10.05 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Сьогодні, перед тим, як іти на урочисте зібрання, присвячене 200літньому ювілею Безбородькового ліцею – нині Ніженського
держуніверситету, одержав Вашого листа від 21.Х.05 р.
У перерві знову зустрівся з М. П. Бутком. Передав йому Ваше
запитання про його крутянські корені та попросив про це написати мені чи
зателефонувати. Він зайнята людина, державна, радник Президента і т. д.
Довідався тим часом, що його батьки після одруження жили в
Галиці, там він ходив до школи-семирічки, має двох братів Михайла і
Сергія (тепер усі вони в Чернігові). Батько Миколи Петровича – Петро
Семенович був родом із Крут, з кутка Кодак (тепер вул. Червонокозача),
мав ще двох братів Івана й Олексія. По-вуличному їх звали Кирусьові.
Дід у них був Кирило – тому, мабуть, так і звали. Діда Мик[оли]
Петровича – Семена у віці 42-х років розстріляли в Чернігові у 37-му
році. Був він людиною розумною, хазяйновитою. Мама Мик[оли]
Петровича – Галя – з Галиці, по-вуличному із Світляновки, працювала
дояркою, а чоловік – конюхом, – жили, як і всі селяни, сутужно.
Все, що Ви надіслали 1.Х і 11.Х, я одержав, тобто і книги, і копії
рецензій. Мав щойно розмову телефоном зі С. Реп’яхом. Запевняє, що до
кінця листопада книжку про Вас напише. (Рукопис я Вам потім надішлю.
Будемо старатися також, аби книжка була добре оформлена художньо).
Він був на пленумі НСПУ, там було багато бажаючих на лауреатство,
подали Анатолія Погрібного та Євгена Дударя.
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Тепер Ви будете в такій компанії. Тим часом бажаю Вам
успішного завершення роботи над спогадами про Крути, а значить сил і
доброго настрою.
Вітайте Лідію Борисівну.
Ваш,
М. Шкурко
P. S. Нагадав Василеві Чепурному про друк статті про «празьку
хворобу мови» в «Літературному Чернігові» – мабуть,
подадуть в IV квартальнику. А щодо «Давніх слов’янських
вірувань», то в цьому зв’язку надсилаю останнє число
«Інформаційного бюлетеня», – як завжди, в ньому багато
місця відведено саме цій темі. До речі, редактор газети –
Тамара Дмитрівна Просяник – випускниця філфаку
Ніженського педінституту, подавала до друку й деякі
матеріали, які я надсилав.

1.ХI.2005
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Я тепер упорядковую (дописую і виправляю) спогад про Крути.
Часом пишу сам, часом диктую.
1 грудня має відбутися
презен таці я
моє ї к н и ги «Ґенерика і архітектоніка. Кн. 1. Література европейського
Середньовіччя».
Книгу видала Києво-Могилянська [академія]. Олена Б[росаліна]
сказала мені, що вечір відбудеться на вул. Сковороди, в Старому Економічному Корпусі, в якійсь КОНҐРЕҐАЦІЙНІЙ залі. Початок о год. 17.
Було б добре, якби Ви змогли приїхати.
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А якщо приїдете, то візьміть також книжки для Галини Георгіївни
[Рискіної] та для гімназистки Олександри Микитенко, з якою я листуюся.
Бо книга призначена саме для молоді.
Шкода мені, що зроблено не у формі підручника, а у вигляді
подарункового видання.
Здоров’я моє вже не направиться. Аби не гіршало…
Щиро Ваш
І. Качуровський

20.11.2005 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Отримав Вашого листа, де повідомляється про презентацію книги
«Ґенерика і архітектоніка». Я обов’язково поїду, і не сам, а з Віктором
Абузяровим (якщо зробить гарне фото – надішлю Вам) та Шурою
Микитенко, наймолодшою, здається, шанувальницею Вашої творчості.
Про Галину Георгіївну [Рискіну] була цікава стаття в «Сіверщині»
під назвою, приблизно, так: «“Міністр” Чукотки живе у Крутах» –
присвячена вона виключно ювілярці. Про «дім над кручею» чомусь ні
слова…
Ось Вам ще одне число «Інформаційного бюлетеня». На цей раз
прошу звернути увагу на статтю, в якій проводяться паралелі між
Україною та Аргентиною. Може б, Ви написали відгук із цього приводу?
Станіслав Панасович продовжує працювати над книгою про Вас,
хоче почитати чернетку у Крутах. Я ж йому пообіцяв привезти примірник з презентації. Уявляю, як він шкодує, що не зможе побувати там.
Хай Вам пишеться, Ігоре Васильовичу, легко і плідно, вітайте від
мене Лідію Борисівну.
Ваш,
М. Шкурко
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5 грудня 2005
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Пишу Вам у лікарні.
Ми з Лідією Борисівною закінчуємо «Крути мого дитинства».
Перед операцією я диктував (ще вдома), а тепер пишу від руки
окремі уривки.
А Л[ідія] Б[орисівна] переписує на машинці. Сподіваюся, що цими
днями закінчимо.
7 листоп[ада] мене оперували – була роздута черевна аорта. (Зі 100
оперованих цю операцію переживає 10). Крім того, виявлений один «аневризм» – у паху. Його також оперували. Такої подвійної операції не витримав
іще, здається, ніхто. Так що я увійшов ув історію медицини як Wunder
(«Диво»).
Вітайте Станіслава Панасовича [Реп’яха].
Я був радий почути Ваш голос з презентації.
Щиро Ваш
І. Качуровський
На статтю про Аргентину й Перона треба буде обізватись [див.
дод. А].
ДОДАТОК А
Відповідь на статтю Сергія Грабовського
«Генерал Перон у спідниці, але вже без коси…»
(Інформаційний бюлетень № 39 /449/, 3.XI.2005)
15.XII.2005
Вельмишановний пане Сергію!
Прочитав я Вашу статтю, де Ви порівнюєте Юлію Тимошенко з
нашим аргентинським Пероном.
Насамперед мене здивувало твердження, що Аргентина – це
«Третій світ».
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Рукопис листа Ігоря Качуровського
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Відколи вона стала «Третім світом»? Адже це біла країна, де
живуть нащадки італійців, еспанців, слов’ян, євреїв і німців. А на
тубільців припадало лише 5 відсотків.
Аргентина – це театр «Кольон», це Хорхе Люїс Борхес, це країна,
звідки виходять у світ Марта Арґеріч і Даніель Баренбойм… Так, в
Аргентині було чимало анальфабетів, але ж не 80 відсотків, як у Португалії.
Аргентина мала також численну середню клясу, відсутність якої
вважається однією з ознак країн «Третього світу».
Друге питання, яке нас здивувало, це постать Перона.
Коли президент Ющенко вибухнув у відповідь на звинувачення
його сина, ми згадали, як у таких випадках реаґував Перон: до редакції,
яка дозволила собі якусь критику на його адресу, спокійно заходили члени
«Аліянса Насіоналіста», забивали винного і так само спокійно відходили.
Поліція не мала права втручатись.
А після смерти Евіти садиба президента над рікою була відкрита
для молоденьких дівчаток, які могли там розважатись, купатись,
опалюватись на сонці. А коли дівчина брала душ, одночасно вмикався
фільмувальний апарат.
Загальне обурення ви́кликало влаштування карнавалу під час Страсного тижня. А ще більше – розгін і побиття демонстрації дітей-католиків.
У цьому ж ряду – спалення Пен-клюбу з бібліотекою і творами
голляндських та флямандських майстрів.
Тісна дружба Перона з Радянським Союзом спричинила першу
спробу повстання, але на місто впав нечуваний туман, військові кораблі
не могли увійти в порт і повстання не вдалось.
У відповідь «Аліянса Насіоналіста» розгромила в Буенос-Айресі
католицькі церкви й монастирі. Другий у світі (щодо величини) оргáн
розтопився від пожару.
Друге повстання було вдалим. Єдина «Аліянса Насіоналіста»
виступила по боці Перона. Коли заарештовано її централю, у списку
стояло: Брікман, Бекман, Дутчак, Павел Луганцев. Перонові дозволено
виїхати. Усіх своїх скарбів він не міг узяти, і люди дивувалися, скільки він
накрав. І навіщо йому 14 авт?
Після 2-ї світової війни Аргентина мала другий у світі (після
США) запас золота, а щодо золота на душу населення набагато
переважала Сполучені Штати.
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Після Перона Аргентина лишилась жебрачкою.
Жодної подібности між през[идентом] Пероном та Юлією
Тимошенко я не знаходжу.
Аргентинець
(І. Качуровський)
ДОДАТОК Б
[Лист М. Шкурка до В. Чепурного]
28.12.2005 р.
Шановний Василю Федоровичу!
Щиро вітаю Вас і Вашу родину з веселим Новоріччям!
Шлю на прохання Ігоря Васильовича Качуровського матеріал
«Зразки американського правосуддя» [див. дод. В] для публікації в газеті
«Біла хата» або «Сіверщина», а також ксерокопію відповідного листа
І[горя] В[асильовича] до мене.
Принагідно хотів би поцікавитися, як справа з публікацією в
«Літературному Чернігові» ніде ще досі не опублікованої статті
І. В. Качуровського про «празьку хворобу мови»?
Наш земляк щойно переніс тяжку операцію, але в свої 87 з гаком
літ плідно працює, його висунуто на здобуття Шевченківської премії,
тому наша підтримка конче необхідна.
З вірою в таку підтримку Вашу та повагою,
М. Шкурко
ДОДАТОК В
[ З л и с т а М . С е м е н ц я 86 д о І . К а ч у р о в с ь к о г о ]
Писав, здается, та й не раз, що наша юстиція приймае рішіння
такого калібра що хотілося б іх усих… себто суддів разом з журі, та
адвокатами, облити керосином та підпалити!.. ось чому:
Михайло Семенець – капітан голлівудської поліції, українець із походження,
багаторічний листовний кореспондент І. Качуровського.
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Вийшла листівка «ГАНЕБНІ КОМПЕНСАЦІЇ» з ось яким
змістом:
Премія # 7: Пані Катлін Робертсон отримала 80 тисяч долярів за
те, що спіткнулась, упала і зламала собі ногу в магазині. А спіткнулася
вона на свому власному маленькому сину!!!!
# 6:
19-и літній Карл Труман отримав $ 74 тисячі долярів за те, що
йому сусід переїхав руку, коли юнак намагався вкрасти покришку на
колеса у сусіда.
# 5:
Терранс Діксон, з Пенсільванія, обікрав чужу хату, але завдяки
алярмній системі, не міг покинути дім аж 2 тижні, доки хазяева
[господарі] не повернулись з вакацій. Він засудив хазяїна, і… журі
присудило ЙОМУ …500 тисяч!!!!!
# 4:
Джеррі Вілліямс з Аркансо, отримав $ 14,500 за те що собака
сусіда укусила його за задницю. Хоча він переліз паркан до сусіда, і
дражнив собаку патиком…
# 3:
Кара Валтон, з Делавер отримала 12 тисяч від хазяіна клуба, коли
вона влазила через вікно, і вибила собі 2 зуби. А влазила вона… щоб не
платити 3 долляра за вхід.
# 2:
Хазяїн ресторана в Ланкастер, Філаделфіа мусів заплатити 113
тисяч доллярів Амбер Карсон за те що вона послизнулась, упала і
зламала собі копчик. А послизнулася вона на коктайлу [коктейлі]… який
вона ж і вилила на свого нареченого, з яким сварилася.
Але перший приз за наше ідіотське правосуддя належить пані
Мерв Гразинскі, яка їхала на новому авто-будинок, поставила крузконтроль – і лишила руль [кермо] щоб зробити собі бутерброд.
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Розуміется, авто вїхало в стовб, і перевернулося. Пані Гразинська
засудила компанію, тому що в книзі правління не було написано що не
можна кидати руль! Вона отримала мілліон 750 тисяч і нове авто!
НЕ МОЖУ<ХЛОПЦІ>>>> НЕ МОЖУ!!!!!!!!!
Від подібного ідіотизма амереканців, мушу хильнути келюх
[келих] оковитої!!!!!!!!
Після подібних оповідань, не розумію як це наша Америка ще не
провалилась к чорту!?!?
М. Семенець
Hollywood, California
November 22, 2005

19.12.05 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу,
вітаю Вас і Вашу сім’ю з Новорічними святами!
Вашого листа від 5 грудня одержав, бажаю видужання після
складних операцій.
Станіслав Панасович [Реп’ях] також цікавився Вашим здоров’ям,
я передав йому Ваше вітання. Продовжує працювати над книжкою про
Вас, я придбав і передав йому «Ґенерику і архітектоніку» і надіслані
Оленою Геннадіївною [Бросаліною] Ваші оповідання. Каже, що матеріалу дуже багато, тому справа затягується.
От і добре, думаю я собі, значить, вийде книжка нерядовою. Дай
Боже!
На додаток до цього листа маєте фото шкільного друга – Дяченка
Андрія Ілліча (прізвисько Горобець87, здається?), а також «Ніжинський
вісник» із заміткою про презентацію [див. дод. А].
87

Насправді – Заєць.
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Хай це буде своєрідним подарунком до свят. Ще раз зичу
здоров’я, яке потрібне для звершення літературних планів.
Ваш,
М. Шкурко
ДОДАТОК А
До Шевченкових вершин
Творчість нашого Великого Пророка була, як відомо, багатогранною: малярство, красне письменство (поезія, проза, драматургія),
етнографічні дослідження.
Тим-то й відзначають тепер найпрестижнішою нагородою –
Національною премією імені Тараса Шевченка – тих, хто працює
наполегливо на ниві української культури й намагається досягти
Шевченкових вершин.
До таких достойників давно вже варто було б зарахувати Ігоря
Васильовича Качуровського, але чи то його творчість не знаходила
прихильності у тогочасних членів комітету, чи, може, ставала на заваді
обставина, що працює 87-літній патріарх української літератури не в
Києві, а в Мюнхені. Як би там не було, та цієї осені кандидатуру нашого
земляка було висунуто на нагородження знову, з ініціативи
міськрайоннного Благодійного фонду «Ніжен».
І ось обнадійлива новина.
Відкриваючи 1 грудня презентацію книги І. В. Качуровського
«Ґенерика і архітектоніка. Книга 1. Література европейського Середньовіччя», Микола Григорович Жулинський, член комітету, повідомив,
що кандидатура Ігоря Васильовича не мала заперечень у першому
відбірковому турі. Це, вочевидь, стало поштовхом до бажання
висловитися найпалкішим шанувальникам поета, прозаїка, перекладача,
літературознавця, яким є водночас І. Качуровський.
У велелюдній залі Києво-Могилянської академії зібралися того
вечора, зокрема, відомі державні мужі (А. В. Толстоухов, І. Д. Ліховий),
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літератори (М. Х. Коцюбинська, Д. С. Наливайко, О. Г. Астаф’єв),
родичі (Т. І. Самойленко, А. В. Сакович). Помітною була в аудиторії й
ніжинська делегація (М. П. Шкурко, В. Х. Абузяров, О. О. Микитенко,
Л. П. Дубовик, О. Є. Гадзінський). Додало емоційного піднесення безпосереднє спілкування з митцем, влаштоване по телефону організаторами
заходу В. І. Павленко та О. Г. Бросаліною. Мабуть, найкраще підсумував
настрої присутніх Леонід Череватенко: «Шевченківську премію присудити Ігорю Васильовичу за його життя!».
Справді, це додасть йому сил, творчої наснаги в безупинній
літературній праці. Згадано було на вечорі і про його роботу над
продовженням підручника з європейської літератури, і про хрестоматію
«Погашений спалах», і про спогади «Крути мого дитинства».
Сходження до мистецьких вершин слідом за майстром
продовжується.
Микола Шкурко
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07.01.06 р.
Добрий день, Ігоре Васильовичу!
У цей святковий вечір знайшов час, щоб відповісти на Ваш лист
від 15.XII.05 р. та сповістити про новини.
Одна з них на звороті цього аркуша…
Перечитав спогади про Крути і уявив книжку – в журнальній
м’якій палітурці з фоновою хутірною хатою Топольських на ній. А на
задній стороні палітурки – Ваше фото та коротка біографічна довідка.
Хотів би просити дозволу долучити в додаток поему «Село».
Матеріали, що були при Вашому листі, я відправив за призначенням – відповідно в «Сіверщину» та «Інформаційний бюлетень». Просив
підготувати відгуки на «Променисті сильвети» С. В. Вишнівську,
С. П. Реп’яха, Шуру Микитенко, О. Г. Бросаліну та надіслати в Шевченківський комітет.
Станіслав Панасович продовжує свою працю про Вас.
Як вийдуть «Крути мого дитинства», хочу запросити туди Т. І. Самойленко та А. В. Сакович (маю її спогади про батька, а познайомився
тільки під час презентації «Ґенерики та [і] архітектоніки»).
Прошу передати моє вітання Лідії Борисівні.
Ваш,
М. Шкурко

11.I.2006
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Дякую за газету із заміткою про вечір і за фото Андрія Дяченка.
З Олениного репортажу про вечір редакція викинула матеріял про
Ваш виступ і про виступ Вадима Скуратівського.
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Хотілось би знати поіменно, хто на тій фотографії, що в газеті. Я
знаю, але не всіх.
Станіслав Панасович, здається, розігнався на цілий роман. Щасти,
Боже.
Перекажіть йому, що я – в санаторії і все от-от маю вийти.
За кілька днів до операції мені паралізувало ступню правої ноги.
Вчать мене ходити на милицях, а це не так просто.
У «Могилянці» вже набирають «Село» з новим розділом і моєю
великою післямовою.
Так само набирають і мою прозу. В одній книзі мають бути «Шлях
невідомого», «Дім над кручею», «Залізний куркуль» і кілька новель.
Тож мені довелося тут у санаторії поспішно писати передмову.
Якщо Вам вдасться десь примістити «Американське правосуддя»,
то надішліть копію.
До Андрія Дяченка все збирався написати, та ніяк не зберуся.
Хто і що каже про мої спогади?
Щиро Ваш
І. Качуровський

17.I.2006
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Лідія Борисівна переконала мене, що Ви хотіли б до моїх
крутянських спогадів долучити поему «Село».
Але в поемі ніде не сказано, що все відбувається в селі Крути.
Це матеріял, зібраний у різні часи, чутий від різних людей.
Безпосередньо-крутянськими можна визнати лише три розділи:
1). «Рік сорок другий. Я в своїм селі…».
2). Історія із закопаним дзвоном. Закопав Михайло Шуста в
с. Крути.
Але це було загальне явище. Ю. Клен писав:
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Відкопують зариті дзвони.
3). Розповідь Тетяни Дяченко про те, як закопали живим Симона
Нещерета.
Все інше чуте від різних людей. У Курську проти нашого
помешкання побудували новий дім. Виявилося – розкуркулені з
Миропілля. Це їхніх дітей вивозили в поля – вовкам. Але дітей було
врятовано. Хто і як врятував – не казали.
А «Остання розповідь» – це почута в Аргентині розповідь Івана
Охмата – з невеликими змінами.
У Крутах (казали…) дві дочки – зі злодійської сім’ї – з’їли свою
матір, а в мене десь вичитана історія, як мати з’їла дочку.
20.I.2006
…Я вже вдома. Ходжу на милицях по кімнатах. Ступня правої
ноги напівпаралізована…
Тепер – до справ. Якщо хочете, то дайте до спогадів розповідь
Тетяни Дяченко.
Але думаю, що не варто, адже у Києво-Могилянській [академії]
саме друкується повний текст «Села» з новим розділом і моєю великою
післямовою.
Лідія Борисівна дуже турбується, щоб не давали до книжки моєї
фотографії з 1930 р. (де я в капелюсі…), а також того портрета, що в
книзі «Ґенерика».
Посилаю натомість інші фотографії!
18-го, в день мого повернення із санаторію, заходив до нас
В. Брюховецький (який кілька днів перебував у Мюнхені). Він належить до
тих, що визначають: кому дати Шевченківську премію, а кому – дулю.
Спочатку було 80 кандидатів, потім лишилася половина. В «Літ[ературній]
Україні» дано список на 42 особи – з них 20 літераторів. Я запитав: чи є там
право «вето», ні, каже, немає, вирішує більшість голосів.
Що ж? Поможи, Боже, нашому теляті вовка з’їсти…
На все добре.
Ваш І. Качуровський
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30.01.06 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Вчора був у Крутах. Вже поставили великий пам’ятник юнакамгероям. Засиділися після у Галини Георгіївни [Рискіної]. Вона поки що
не сприймає в «домі над кручею» музею. Це справа часу. Думаю, що
вдасться видати прим. 300 спогадів про Крути, з них 200 роздати людям.
Зустрічався з цього приводу з Миколою Петровичем Бутком, сподіваюся
на його фінансову підтримку. Він же хоче доповнити згадкою про свого
репресованого діда. Як буде макет книги, я перед друком Вам надішлю
для погодження. Хочу ще раз попросити Вас дати дозвіл на розміщення в
збірнику поеми «Село» в повному обсязі, це збагатить книгу, яку
отримають Ваші односельці.
Схвальний відгук про спогади – від С. П. Реп’яха, залишив копію
рукопису М. П. Буткові. Більше нікому не показував. Впевнений, їх
читатимуть усі з інтересом. Тим часом Ваші зауваження до фото в
спогадах узяв до керівництва. Тим часом відгук на «Променисті
сильвети» Світлани Василівни Вишнівської з Борзни [див. дод. VI.3]
надіслано до «Сільських вістей».
Туди ж відправив і одне фото з надісланих із листом від 20.01.06.
Буде готувати рецензію ще один філолог-перекладач з Ніжена.
Думаю, що «наше теля вовка з’їсть». Та ще й з допомогою такого
чоловіка, як В. Брюховецький.
На додаток до цього листа майте останнє число «Інформбюлетеня» з Вашою заміткою про Перона.
Зичу доброго настрою, покращення здоров’я, доброї поради і
підтримки від Лідії Борисівни.
Ваш,
М. Шкурко
P. S. Одним махом відповів на Ваші аж 2 листи: від 11.01 та
20.01.06.
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10.II.2006
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Поему «Село», разом із моєю великою статтею про реконструкцію
ук[раїнського] cела в роках 1929–1933, давно вже передала КиєвоМогилянській академії Валентина Іванівна Павленко.
Поему вже набрано.
Не можу ж я тепер вирвати в Академії цю річ.
Адже там уже, мабуть, набрано і книгу моєї прози. Валентина
Ів[анівна] вирвала у видавця Савчука (який сам не друкував і іншим не
давав) книгу моїх перекладів88, а Віра Соловйова89 видобула в архіві
шмат «Сонетарію» (що про нього говорила М. Коцюбинська).
Крім того, на черзі – другий том «Ґенерики».
Так що я ніяк не можу рвати стосунки з Академією.
Напишіть до Віри Йосипівни Соловйової і запитайте, чи можна в
Ніжені малим накладом, у книзі «Крути мого дитинства» дати й поему
«Село» (вона тепер зветься «Село в безодні»).
Я сподіваюся, що той варіянт, який я пропонував у попередньому
листі (включити лише той матеріял, який стосується Крут), вона прийме.
Моє здоров’я ніби трошки поліпшується. Але… права ступня
теліпається, а на лівій витворилася болюча виразка на п’яті. Тож кульгаю
на обидві ноги – шкутильгаючи на милицях.
Нічого ж не можу перенести з місця на місце – обидві руки
зайняті…
Щиро Ваш
І. Качуровський

«Круг понадземний: Світова поезія від VІ по ХХ століття».
Віра Соловйова (нар. 1960) – український видавець. Як директор Видавничого дому «Києво-Могилянська академія» видала низку книжок І. Качуровського. Нині очолює видавництво «Кліо».
88
89
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26.02.2006 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
У зв’язку з «процесом» присудження Вам Шевченківської премії
мав кілька разів телефонну розмову з Вірою Йосипівною Соловйовою
щодо використання поеми «Село» в збірнику «Крути мого дитинства».
Домовилися, що я подам клопотання до Видавничого дому К[иєво-]
М[огилянська] А[кадемія]. Я прошу на передрук розділів I, II, VI, IX,
тобто тих, де описано події в Крутах. Тим часом із кількох джерел
надійшли повідомлення, що премію Ви таки отримаєте, з чим вітаю Вас і
Лідію Борисівну. Правда, в зв’язку з виборами депутатів, а то й просто
так, не надрукували рецензії на «Променисті сильвети» газети «Сільські
вісті», «Сіверщина». Остання мовчить і щодо друку матеріалу з
американського життя, який Ви передали. Пару копій заміток про Вас
додаю до цього листа. Цікаво, як зреагує тепер міська влада щодо
надання Вам звання почесного громадянина Ніжена? Це має значення,
звісно, тільки для популяризації Ваших творів, а також задля збереження
в майбутньому «дому над кручею». Відвідати його мають намір члени
делегації Києво-Могилянської академії після урочистостей 1 березня.
Хай Вам здоровиться.
М. Шкурко

19 березня 2006 р.
Добрий день, Ігоре Васильовичу!
Нарешті можу привітати Вас і Лідію Борисівну з офіційним
оприлюдненням Указу Президента України про надання Вам Шевченківської премії.
Тепер усім треба працювати над тим, щоб Ваші твори стали
виходити масовими тиражами, до аналізу Вашої творчості долучилося
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більше дослідників, а відтак знайшлося ще чимало послідовників Вашого
творчого шляху.
Що стосується Благодійного фонду «Ніжен», то тут усе йде за
наміченим планом:
а) після виборів М. П. Бутко надасть коротеньке доповнення про
свого репресованого діда (текст я надішлю Вам для узгодження), після
чого буде виготовлено макет, який я передам на розгляд О. Г. Бросаліній.
До речі, молода художниця Юлія Петренко зробила одинадцять
ілюстрацій до творів збірника «Крути мого дитинства», що, гадаю, гарно
доповнить Ваші твори.
б) книга-нарис С. П. Реп’яха завершена, йде верстка, і незабаром її
теж Ви побачите для ознайомлення перед друком.
Є попередня домовленість з В. Й. Соловйовою випустити це 150сторінкове видання в друкарні Києво-Могилянської академії. Тому було
б добре отримати від Вас відгук і відповідне побажання щодо друку в
К[иєво-]М[огилянській] А[кадемії] зазначеної книги.
На черзі справа з наданням Вам звання почесного громадянина
Ніжена. У зв’язку з виборами ця справа, мабуть, відклалася. Тим часом я
порадив би Вам, Ігоре Васильовичу, надіслати мені листа з подякою всім
ніженцям, які сприяли присудженню Вам Шевченківської премії, та зі
словами про наш славний Ніжен і т. п. Цей лист я передам для друку в
місцеві газети. Це буде ще одним знаком на Вашу користь (у хорошому
розумінні цього слова). А може, у Вас знайдеться вірш про Ніжен? Чи
варто подарувати якусь річ у музей?
Звичайно, це тільки мої думки, як популяризувати Вас тут, що
край необхідно, аби Ваша творчість не була забутою.
Наприкінці хочу побажати Вам зміцнити здоров’я та успішно
продовжувати творчі задуми. Мені, звичайно, цікаво б було дізнатися, чим Ви
зараз живете після такої визначної події не тільки у Вашому житті.
З повагою
М. Шкурко
P. S. Відгук С. В. Вишнівської [див. дод. VI.3], копію якого додаю,
не захотіла друкувати газета «Сільські вісті» (ну хто знає про
«Променисті сильвети» з їх незначним накладом?), а
«Сіверщина» тримала без руху, доки не вийшов Указ. Слава
Богу, прорив зроблено!
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25.III.2006
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Я вже вдома… Маю страшну ґрипу – боюся, щоб не перейшла в
запалення легенів.
З лікарні я двічі намагався додзвонитися до Вас, проте не мав
успіху.
Новина в мене така: 16 березня я отруївся (в лікарні…), та так, що
ледве вижив. Лише один раз у житті я був так близько від смерти, як того
вечора й ночі…
Написалася ще одна «крутянська поезія» [див. дод. А]. І тоді я
згадав, що в котрійсь із перших збірок також була поезія, присвячена
Крутам [див. дод. Б]. Посилаємо обидві: якщо не пізно, то долучіть до
книжки спогадів.
Щиро дякую, що Ви завернули недолугого шофера і вивели наших
відвідувачів на ту дорогу, яка веде до Києва, а не до Борзни.
В одному з листів автор дає мені зрозуміти, що справа премії
трималася на волоску – такий був спротив. Премію довелося вибивати
ціною великих зусиль (не зважаючи на чисельну перевагу…).
Хто саме чинив перешкоди, автор листа не каже…
Нібито мав приїхати до Мюнхену Роман Лубківський, але кажуть,
що він у лікарні.
У переведенні на доляри ніби виходило 25 тис.
Але після 26 (новий – «януковичів!» – парлямент), очевидно, ціна
гривні упаде удвічі…
А 20 тис. евро давали нам можливість покрити майже всі видатки
за моє лікування в санаторії, де мене мало не залікували на той світ…).
Мова про попереднє лікування.
Кажуть: ліпше синиця в руці, ніж журавель у небі. Але в нас
дотепер немає ні журавля, ні синиці.
Привітання усім ніженцям!
Ваш І. Качуровський
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ДОДАТОК А
***
Вишні в Росії не родять. Шпаків
Там не вважається за шкідників.
А українські вишневі сади
Стільки шпачиної знали біди!
Щойно завважимо ми, дітвора:
«Вишні достигли! Збирати пора!» –
Як за хвилину, не знати, відкіль,
Темна, криклива, летить заметіль.
Тільки-но сіли, вже й шумно звелись,
Хмарою знову помчали кудись…
І залишились одна або дві
Вишні надклюнуті десь у траві…
Березень 2006. Вартенберґ
ДОДАТОК Б
Вдома
Віконниці закрили, і в кімнаті
Відразу стало затишно, утульно
І мов ясніше. Так, неначе з саду
Разом із листя мелодійним шумом,
І дзвоном жаб, і піснею з села,
І пахощами глиці молодої
Вливалася в кімнату пітьма ночі.
Допито чай, докінчено розмову,
Дочитано якусь «главу» в романі
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(Одному з тих романів невиразних,
Що їх читають тільки на безкнижжі).
Котра ж година? Час, мабуть, і спати.
І ти підводиш очі на стіну,
Щоб глянути на наш старий годинник.
Але його немає. Він тут висів
Тому дванадцять літ, в тридцятім році.
Здригаєшся і згадуєш про все.
І знов нудне безсоння. Ніч і темінь.
І добре, хоч не цокотить годинник:
Він ще тоді, у ту прокляту осінь,
Пробив тринадцять і замовк навіки.
Зі збірки «В далекій гавані»

31.03.06 р.
Шановний Ігоре Васильовичу!
Щойно отримав твір С. П. Реп’яха, який Вам направляю, і Ваш
лист від 20.III.2006 р. з двома поезіями.
Прошу не зважати на низьку якість копій з фото у цьому
примірнику, у друці вони будуть виглядати краще.
Прошу літературний портрет «А всередині – камінь»
прорецензувати для друку у видавництві Києво-Могилянської академії і з
відповідним Вашим клопотанням-згодою повернути мені.
Зичу здоров’я!
Ваш,
М. Шкурко
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02.04.2006 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Коли Ви отримаєте цього листа, вже, мабуть, прочитаєте нарис
С. П. Реп’яха про Вас «А всередині – камінь». Я його надіслав Вам з
коротеньким листом-відповіддю на Ваш лист від 20 березня.
Тепер же хочу докладніше зупинитися на поточних справах.
Згаданий нарис Станістав Панасович буде видавати невеликим
тиражем у Чернігові для поширення серед бібліотек області. Я ж планую
передати примірник нарису, який надіслав Вам на рецензію, до
Видавничого дому Києво-Могилянської академії. У цьому зв’язку
дозвольте нагадати про потребу у Вашому клопотанні – згоді на друк
книги там, попередню домовленість з Вірою Йосипівною Соловйовою,
директоркою Видавничого дому, я маю.
Тепер про збірник «Крути мого дитинства». Надіслані Вами поезії
я обов’язково передам у видавництво, так само як додаток про діда
Миколи Петровича Бутка, який не без вагань, проте погоджується взяти
участь у виданні цієї кнги. Тут доречно буде зауважити про живучість
міфів про Вашу співпрацю з німцями, антирадянську діяльність тощо.
І хоч пройшли вибори, але зримо змін не помічається. Наприклад,
у Ніжені на четвертий строк мерства пішов М. В. Приходько, дванадцять
років тому вперше висунутий на цю посаду комуністами, а тепер – від
блоку Литвина, тобто тією ж номенклатурною командою. Що маємо в
результаті? Досі пам’ятник Іллічу перед будинком міськради на майдані,
назву якого поміняно за комуністичних часів з Франка на Леніна.
У зв’язку з 150-річчям від дня народження Каменяра від
Благодійного фонду «Ніжен» подали клопотання про повернення назви
площі, але поки що – нічичирк.
Тим-то великої ваги має публікація Ігоря Рудика про Вас у міській
газеті «Вісті» (копію додаю) в справі присвоєння Вам почесного звання
громадянина Ніжена. Відповідні клопотання і від нашого фонду, і від
Ніженського та Київського університетів лежать у міській раді ще з
минулого року. Знову-таки хочу ще раз попросити Вас, Ігоре
Васильовичу, для позитивного вирішення цієї справи надіслати подяку
всім ніженцям, які сприяли висуненню «Променистих сильветів» на
здобуття Шевченківської премії, які підтримували й підтримують Вас у
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Вашій творчості задля розвитку та популяризації красного письменства,
а при цьому прославлення імені нашого міста та університету.
Було б добре, якби Ви подарували з цієї нагоди вірша-присвяту
Ніжену й ніженцям, з яким ознайомилися б мешканці через місцеву пресу.
Такою є моя думка, щоб підсилити зв’язок Ваш з Ніженом.
А може, цю ідею Ви розвинете чи доповните, виразите поіншому?
Дай Боже Вам міцного здоров’я для звершення всіх Ваших добрих
намірів. Передавайте моє вітання дружині Лідії, синові Леонардові.
Ваш,
М. П. Шкурко
P. S. Дозвольте висловити впевненість, що кошти наші до Вас
прибудуть неодмінно.

4.IV.2006
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Вчора дістав Вашого листа із статтею Світлани Вишнівської. Пані
Вишнівській подякуйте від мого імени.
У «сарсельській» Енциклопедії90, що виходила фактично за
редакцією н а ш о г о Кошелівця, місця для Товкачевського не знайшлося:
усі місця були резервовані для галицьких пань, котрі провадили дитячий
садочок, або для єгомостів, що написали якусь брошуру.
Мій фізичний і моральний стан досить поганий. 16 березня в
лікарні я отруївся холодним м’ясом, що було на вечерю (на м’ясо досі не
хочу дивитись…). Ніколи ще в житті я не був так близько од смерти, як
тієї ночі. Два дні в мене вливали серум…
22 лютого нам стало відоме рішення Шевч[енківської] комісії.
Жінка відразу вислала доручення з моїм підписом. Пані з держ[авної]
канцелярії ображені, що їх турбують.
90

«Енциклопедії Українознавства».
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Грошей мені досі ніхто не вислав, хоча вже після 9 березня час
вислати.
Нібито вони (держ[авна] канц[елярія]) вислали листа із
вказівками. Але листа того досі нема й нема…
На Заході це робиться так просто: чек вкладається в коверт,
адресат підписує і дає до банку.
27 березня вислано Вам листа, де були ще дві поезії з темою Крут:
одну я написав у лікарні, а другу пригадав – вона є в моїй збірці «В
далекій гавані».
Чекаю на матеріяли Бутка та на книжку С. Реп’яха, де я маю
пізнати сам себе.
5.IV.2006
Сьогодні надійшов мій портрет роботи Станіслава Реп’яха.
Прочитав-пробіг нашвидку весь текст.
Відхилень від дійсности майже немає. Але мої власні розповіді
про хвороби та операції справляють н а в і т ь н а м е н е досить таки
неприємне враження.
Це треба якось або оминути, або якось скоротити.
Фактичних помилок майже немає. До Словаччини ми потрапили
щойно під осінь, тому ні орати, ні сіяти я там не навчився. Ми з батьком
працювали біля молотарки.
Після перших тяжких днів фізична праця вже давала мені
насолоду.
На стор. 137 не зауважив автор найважливішого деталю: сонет
побудовано на стилістичній фігурі, що зветься
зламаний клімакс.
Ніхто з перекладачів, крім К[ачуровського], цього не відтворив.
У цитаті стоїть «бароко» з одним «к». Я пишу тільки з двома,
ліпше дам себе повісити, ніж викреслю друге «к».
Серед моїх аргентинських друзів згадано Марію Цуканову
(Цукатову?), якої я терпіти не міг.
Іще знайдеться трохи дрібниць.
Ми тут на Заході не звемо німців «фашистами», лише
«нацистами» або «наці».
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Чи можна замінити «фашистів» нацистами? Без дозволу автора я
цього не робитиму.
Ваш І. Качуровський
«Слово вдячности» [див. дод. А] надішлю, правдоподібно, в
понеділок.
ДОДАТОК А
«Літературна Україна», 11 травня 2006 року, стор. 2
Слово вдячности
Вельмишановний пане редакторе! Сподіваюся, що Ви не
відмовите в моєму проханні – опублікувати в одному з найближчих чисел
«Л[ітературної] У[країни]» моє «Слово вдячности».
22 лютого, пізно увечері, мої друзі, один за одним, спішили мене
повідомити, що перемога – за нами і що мене удостоєно Національної премії.
Насамперед я згадав про Тетяну і Ярослава Романишиних, які
внесли на УВУ повну суму з конкретним призначенням – на видання книги
творів Ігоря Качуровського. Мушу констатувати, що серед керівників
УВУ ставлення до цієї пожертви було неоднозначне, а сприяли мені
о[тець] канцлер Микола Шафовал (який на запит, чи мені зупинитися на
зібраному, а чи дати ще нові матеріяли, відповів: давайте ще) та
фахівець від модерного книгодруку Мирослав Фіцак, який так само, як і
я, відчував гордість за зроблену книгу. Також поінформували мене, що й
нинішній ректор УВУ, проф. др. Альберт Кіпа не без задоволення
сприйняв вістку про присудження Національної премії двом членам
професорського складу цієї установи.
Друга, ширша хвиля моєї вдячности стосується тих ніженців та
киян, котрі не тільки виставили мою кандидатуру в числі претендентів
на Премію, а також усебічно сприяли популярності Автора. Зокрема
маю на увазі презентацію 1 грудня 2005 р. моєї книги «Ґенерика та [і]
архітектоніка», ч. 1 «Література европейського Середньовіччя».
Безсторонній спостерігач мав нагоду переконатися, що
Благодійній фонд «Ніжен» виступає як організована і злютована сила, а
в Києві коло моїх прихильників охоплює чи не весь вищий прошарок
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української творчої інтеліґенції. Певним доповненням і посиленням
враження від презентації став присвячений моїй творчості літературний вечір у Київському музеї літератури. А закріпленням вражень,
пов’язаних із моєю особою, стала екскурсія киян до Ніжена й Крут.
Але є в моїй нагороді ще один несподіваний аспект, і на нього я
хочу звернути увагу. Іще в роки «перебудови» першими з-поміж
еміґрантів посунули на Україну «люди з певними завданнями», а якщо й
ні, то з таким естетичним світоглядом, що його в жодному разі не
назвеш українським. Тому, коли Вас[иль] Вас[ильович] Яременко укладав
хрестоматію «Українське слово», в нього знайшлися дорадники, які цілу
ґенерацію (до якої належить і автор цього листа) просто викреслили з
історії українського письменства – це був стрибок від Празької школи
до київських шестидесятників (слово «шістдесятник» – не наше), з
одного боку, та до групи войовничих модерністів, з другого (виняток
зроблено для Остапа Тарнавського91 – як голови «Слова»).
Щоправда, кілька років пізніше вийшов четвертий, непередбачено
додатковий, том хрестоматії, і туди потрапило четверо представників
цього викресленого покоління. Але нас було не четверо, а майже
вдесятеро більше. Тож я радію, що читач, який матиме в руках
перевидані «Променисті сильвети», ознайомиться бодай із загальним
оглядом творчости нашого покоління, а про двох представників цього
покоління прочитає докладні статті. А коли я проглянув газетну добірку
віршів колеґи-лавреата Анатолія Кичинського, то сказав собі: та мої
друзі, Борис Олександрів92 чи Олекса Веретенченко93, писали не гірше. А
їх нема навіть і в четвертому томі.

Остап Тарнавський (1917–1992) – український еміґраційний поет,
перекладач, літературний критик, журналіст. Еміґрував 1944 р., перебував у таборах
Ді-Пі у Кракові, Відні, Зальцбурзі, Ґраці. З 1948 р. – у Зальцбурзі, наступного року
переїхав до США. Член-засновник, від 1975 р. – голова Об’єднання українських
письменників «Слово».
92 Борис Олександрів (справжнє прізвище – Грибінський, 1921–1979) –
український еміґраційний поет і гуморист (під псевдонімом «Свирид Ломачка»),
близький друг І. Качуровського. Еміґрував наприкінці Другої світової війни, від
1948 р. – у Канаді.
93
Олекса Веретенченко (1918–1993) – український еміґраційний поет. У роки
Другої світової війни потрапив в оточення, був у полоні. 1944 р. еміґрував до
Німеччини, перебував у таборах Ді-Пі. 1949 р. переїхав до США (Детройт). Один із
засновників Об’єднання українських письменників «Слово».
91
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Тож я сподіваюся, що мій літературний успіх не обмежиться
моєю особою, а – бодай якоюсь мірою – перейде на моїх сучасників,
літературних однодумців…
З пошаною
Ігор Качуровський
Мюнхен
ФРН
P. S. Якщо Вас (себто Вашу газету) цікавлять мої статтінотатки на мовні теми, то сповістіть – надсилатиму.
Від «Л[ітературної] У[країни]». Звичайно, цікавлять, пане Ігоре.
Надсилайте.

14.IV.2006
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Якщо у Вас є кому заграти й заспівати, то переконаєтеся, що
музика Степана Спєха94 дуже добра.
Вкладаю досить неохайно (бо нашвидку) писаного листа до
С. П. Реп’яха [див. дод. А].
На звороті цього листка повторюю деякі фактичні помилки [див.
дод. Б].
Щиро Ваш
І. Качуровський

Степан Спєх (1922–2009) – український еміґраційний співак і композитор.
Жив у Мюнхені. Написав пісні на текст поезії І. Качуровського «Ти про мене не
думай, єдина…» та фраґмента «Дощова ніч» («Вікна заплакані…») з його поеми
«Село в безодні» [див. дод. VIІІ.1].
94
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ДОДАТОК А
[Лист І. Качуровського до С. Реп’яха]
14.IV.2006
Вельмишановний Станіславе Панасовичу!
Свого часу я написав до Вас листа з проханням вислати два-три
примірники брошури про Кошелівця. Не дістав ні брошури, ні відповіді.
Тому більше листами Вас не тривожив.
Вашу працю про Ігоря Качуровського зроблено майстерно й
цікаво. Але в першій частині окремі абзаци доведеться викреслити –
там, де вони надто близько стоять від спогадів «Крути мого
дитинства». Щодо матеріялів, узятих з моїх листів, то – хоча листи як
такі і мають свою вартість, але не знати, коли будуть друковані, та й
чи будуть взагалі, – то я залишаю все без змін.
Єдині зміни в дальшому тексті – це виправлення деяких помилок.
На стор. 18. Михайла Саковича доведеться викреслити, бо він
виїхав до Канади ще до Першої світової війни.
Стор. 19. Книжки були заховані в клуні під сіном. Частину
перенесла до себе Віра Гурчин95.
Стор. [?] Могили були далеко, а єврейської крамнички після
1905 р. вже не було.
25. Не перебільшуйте: бойкот оголосив лише клас 9–А. А в 9–Б був
лише один комсомолець, і того за хуліґанство мало не викинули з
комсомолу.
Ст. 25. Ярхо96 відбув 3 роки заслання, а Одарченко – два рази по 3
роки. А лекції за професорів я читав не більше трьох разів.
Віра Гурчин – дружина Андрія Гурчина, більшовика з «панського»
крутянського роду Гурчиних, з походження – полька. Після чоловікової смерти
одружилася з його молодшим братом Павлом.
96 Борис Ярхо (1889–1942) – російський філолог-медієвіст, фолкльорист,
теоретик та історик літератури, віршознавець, перекладач. Прибічник дослідження
літературних явищ методами точних наук (праця «Методологія точного
літературознавства»). Улюблений викладач І. Качуровського в роки його навчання
в Курському педінституті (перед Другою світовою війною), вплив якого великою
мірою визначив напрями власних літературознавчих пошуків Ігоря Васильовича.
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Ст. 33. Трагедія під Бродами сталася влітку (середина липня)
1944 р. У серпні ми вирушили на Захід, поки доїхали та поки нас
впустили до Словаччини, надійшла вже й осінь. Ми з батьком працювали
біля молотарки.
(Словаки не сіють озимини і не орють «на зяб»).
Ми на Заході ніколи не вживаємо слова «фашисти» стосовно наці
(або нацистів чи гітлерівців).
Стор. 45. Цуканової я терпіти не міг.
Ст. 47. Де Ви взяли «Маргарету Сміт»? Це цитата з Кароліни
Еджертон. Має бути на стор. 64.
Стор. 64. Сюди перенести цитату зі стор. 47.
На жаль, мій успіх обмежився самою лише Австралією. В
Америці, Канаді та Зах[ідній] Европі командували «три Юрії»97, які не
пускали мене в літературу.
До стор. 73. Варто додати, що н а п р о б у до «Свободи» я
вилетів (уперше летів літаком…) 13 квітня 1969 р.
А після Шевельова98 долучіть Віру Вовк99 та Уласа Самчука.
З Іваном Максимовичем [Кошелівцем] тоді я привітався справді
щиро. Але далі привітання не пішло: вони з Еммою Іванівною [Андієвською] жили своїм життям, а літературний смак Ів[ана] Максимовича
тепер був д і я м е т р а л ь н о - п р о т и л е ж н и й тому, що я знав в
Австрії.
Стор. 74. Ой, Колеґо! Було якраз навпаки: я запропонував Яневу
якусь доповідь, а він гостро відкинув: «Ми є наукова установа і
потребуємо, жеби доповіди були на науковому рівені».
Шевельов, Лавріненко і Бойко-Блохін.
Юрій Шевельов (прізвище при народженні – Шнейдер, псевдоніми – «Юрій
Шерех», «Гр. Шевчук»; 1908–2002) – український еміґраційний філолог (славістмовознавець, історик української літератури), літературний і театральний критик,
громадський діяч. Професор Гарвардського і Колюмбійського університетів,
іноземний член НАН України, президент УВАН у 1959–1961 та 1981–1986 рр.
Засновник об’єднання українських письменників «Слово», головний редактор
журналу «Сучасність». На еміґрації – від 1944 р. (Німеччина, Швеція, США).
І. Качуровський високо цінував Ю. Шевельова як мовознавця, але не сприймав його
як літературознавця (передусім через його зневагу до українського неоклясицизму).
99 Віра Вовк (справжнє прізвище – Селянська, нар. 1926) – українська еміґраційна
поетеса, прозаїк, драматург, перекладач, літературознавець. Пише українською,
німецькою і португальською мовами. Живе у Бразілії. Учасниця Нью-Йоркської групи.
97
98

158

Запросив мене – спочатку як викладача – декан Григорій
Васькович.
Переходжу до підписів під фотографіями. Скрізь стоїть «я», а
треба І[гор] К[ачуровський]. Майже всі підписи під знимками
доведеться переробити.
Хутір «Топольських» має йти до кн. «Крути мого дитинства».
Ст. 113. Вол[одимир] Базилевський наплутав: має бути
«не хореєм, а ямбом».
136. Ільницький не помітив г о л о в н о г о . В перекладі мають бути
збережені ритм, звукова організація, а також с т и л і с т и ч н і
ф і г у р и . Тут зламаний клімакс, якого, крім мене, не помітив і не
переклав ніхто.
142, 143. Доповіді І[гор] В[асильович] читав українською,
російською, еспанською та (один раз) німецькою мовою.
Ст. 145. Разом (удвох) зі Славутичем100 ми були лише в Києві, до
Ніжена разом ніколи не їздили.
Ваш І. Качуровський
ДОДАТОК Б
Фактичні помилки
Ст. 11, рядок 9 згори. Має бути
…нажив з новою дружиною двох нащадків, то доньці…
До стор. 25. І Б. Ярхо, і П. Одарченко потрапили до Курського
педінституту після того, як відбули заслання.
Стор. 25, внизу. Не можна перебільшувати: «нерідко» виглядає
на хизування. А було це всього два чи три рази.
Також ніхто не звертався «Ігорьок», лише Ігорь.
На стор. 64, рядок 12 – в Австралії. Так, журналістка Кароліна
Еджертон писала:
Яр Славутич (справжні ім’я і прізвище – Григорій Жученко, 1918–2011) –
український еміґраційний поет і перекладач. Виїхав на Захід 1944 р., жив у
Німеччині, США, Канаді.
100
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Треба бути вдячним, що «Шлях невідомого» перекладено
на англійську мову: скромно описаний як український шедевр, він
заслуговував би на високу оцінку в світовій літературі.
Стор. 113. Помилка в Базилевського. Має бути
…не хореєм, а ямбом.

02.05.2006 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Учора відвідав Крути. Перший поминальний день: спочатку заїхав
до Галини Георгіївни [Рискіної], а потім був на кладовищі. Вперше
звернув увагу на могили Івана Васильовича та Галини [Ганни]
Тимофіївни [Помазів], поряд могила Варвари Тимофіївни [Павлівни
Помаз]101. Була зі мною мама, яка добре знала Помазів. Дядько Грицько
[Ворона] провів углиб кладовища, де є, ще з радянських часів, скромний
пам’ятник «полеглим за Радянську владу в бою з петлюрівськими військами в 1918 р.». Сьогодні поминальний день на Троїцькому (грецькому) кладовищі в Ніжені, де поховані мій батько, дід, баба, родичі.
Після Ваших дзвоників я відразу передав зміст зауважень
Станіславу Панасовичу [Реп’яху]. Так само надіслав Ваші ж письмові
зауваги і, зокрема, зозулин лист. С[таніслав] П[анасович] заспокоївся
(спочатку нервував), коли побачив, що це тільки на користь його твору.
Хочу запитати Вас, що робити з книгою після правок? Ще раз надіслати
Вам? У підсумку від Вас я б хотів отримати згоду-клопотання про друк
цієї книги в К[иєво-]М[огилянській] А[кадемії].
Дякую за ноти до розділу «Дощова ніч»102 [див. дод. VІІI.1] та ще
дві поезії стосовно Крут. Я передав усе це до редакції університету, де
вже остаточно змакетують «Крути мого дитинства». Макет має бути
готовим через тиждень-другий, по примірнику якого я надішлю Вам і
передам Олені Геннадіївні [Бросаліній].
Варвара Павлівна Помаз (?–1987) – племінниця І. Помаза (донька його
рідної сестри).
102 Сл. І. Качуровського (фраґмент з поеми «Село в безодні»), муз. С. Спєха.
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Тим часом Тарас купив кілька примірників книжечки «Село в безодні» в К[иєво-]М[огилянській] А[кадемії]. По одному я надіслав С. П. Реп’яхові, С. В. Вишнівській та передав директорові видавництва нашого
університету Миколі Михайловичу Лисенку (приємна молода людина).
Моє враження про це видання чудове, гадаю, воно стане
посібником для вивчення нашої історії в школі.
Мене надзвичайно зацікавила Ваша згадка про «маленькі Броди»,
бій під Ніженом 15 вересня 1943 року. Начебто бій відбувся між
Вертіївкою і Ніженом, загиблі поховані на Троїцькому кладовищі (звісно,
ніякого пам’ятника нема). На цю тему до Вас звернеться Віктор
Ємельянов. Проте я б хотів, аби про цю подію Ви розповіли в листі мені.
Адже це пробіл в «Історії Ніжена мовою дат», і взагалі подія варта уваги
незадовго перед 65-річчям нападу Німеччини на СРСР.
Пишіть також як з Вашим здоров’ям, про справи творчі, чи
отримали врешті премію. Вітайте Лідію Борисівну.
Ваш,
М. Шкурко
P. S.

Перечитав цими днями (30 квітня) спогади Павла
Скоропадського про його гетьманат. Ще раз пересвідчився
в недалекості Петлюри, злому генієві Винниченка, світлій
ролі останнього гетьмана в новітній українській історії.

4.V.2006
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
…У мене цілковитий хаос: приходять листи, на які не встигаю
відповідати, і книжки, що за них не встигаю дякувати (хоча не всі варті
того, щоб за них дякувати…).
Ваш лист, писаний 31.03, прибув лише 19 квітня.
Мій «літературний портрет» перечитав я кілька разів – і щоразу
знаходив мій власний текст, цілими шматками введений до книжки. (А
книжка була б цікава, якби не впізнавав я там уривків з моїх листів і
спогадів).
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А мої листи – як я тепер маю нагоду переконатися – самі по собі
мають певну вартість. Віра Йосипівна [Соловйова] (в КиєвоМогилянській академії) казала, що в Канаді видали книжку про митрополита Іларіона, а туди – не питаючи в мене дозволу – включили мої листи
до Митрополита.
А в Польщі зараз готують до друку добірку моїх листів до одного
колеґи.
Перечитав «Крути мого дитинства» – познаходив кілька повторів і
неопрацьованих місць. Виправив. Але не знаю, чи не запізно. Мабуть,
доведеться ще щось виправляти перед виданням книжки.
З Києво-Могилянської [академії] надійшло 25 примірників
книжки «Село в безодні».
Решту мають у своєму розпорядженні Валентина Іванівна
[Павленко] і Олена [Бросаліна].
Якщо будете брати для себе, то візьміть, так би мовити, «для
Ніжена». А саме – для Ігоря Рудика, Олександри Микитенко, Галини
Георгіївни [Рискіної], В. Абузярова…
Чекаю вісток.
Книжку С. Реп’яха поверну цими днями (написано дуже добре,
легкочитабельно, цікаво. Тільки цитати з листів нічим не позначені…).
Ваш І. Качуровський

18.V.2006
Дорогий Ігоре Васильовичу!
З деякою паузою відповідаю на Ваш лист від 4 травня.
Вчора був у Олени Геннадіївни [Бросаліної]. Передав їй диск із
набором «Крути мого дитинства» та роздруківку. Вона надішле Вам
копію для правок. Тим часом Вашу ж копію з правками твору
С. П. Реп’яха я тут же йому відправив. Отже, я над Станіславом
Панасовичем маю перевагу – бо не є автором, якого правлять.
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На фасадній стороні палітурки «Крут» має бути поміщена хата
Топольських, а на 3-й сторінці – фото плюс текст про Вас (у верстці
цього нема, будуть робити окремо в друкарні).
Книжечка має получитися симпатичною.
Дяую Вам за добрі слова про Б[лагодійний] Ф[онд] «Ніжен»,
надруковані в «Літ[ературній] Україні» (газету мені подарувала Олена).
Щось би на зразок такого «Слова вдячности» подати й суто для
ніженців – у міськрайонній газеті. Віра Йосипівна [Соловйова] передасть
із десяток примірників «Села в безодні» – це теж буде добрий жест, бо
дещо осяде з того в міській та університетській книгозбірнях.
Зичу Вам і Лідії Борисівні почивання на лаврах.
Ваш,
М. Шкурко

30.05.06 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Учора був у Станіслава Панасовича [Реп’яха], отримав варіант
твору про Вас з урахуванням правок.
Примірник цього скорегованого варіанта надсилаю. Коментар до
нього Вам надішле незабаром сам Станіслав Панасович.
З його слів, він не все «повикидав», що Ви просили, проте зробив
деякі зауваги по тексту – так, щоб можна було відрізнити його роботу від
Вашої.
Дозволю висловити своє припущення, що включення одних і тих
же поезій, раніше друкованих у різних виданнях, до твору С[таніслава]
П[анасовича] і до Вашого збірника про Крути цілком можливе і сприятиме тільки популяризації цих творів.
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Що важливо, аби видати в Києво-Могилянській академії «А
всередині – камінь», – це Ваша згода і клопотання.
Чи отримали Ви «Крути мого дитинства» від О. Бросаліної?
Ваш,
М. Шкурко

Не для друку
6.VI.2006
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Прикро мені це писати, але на еміґрації було дві категорії
пройдисвітів: «севеушники» (які запевняли, що продовжували боротьбу
після арешту Єфремова) та «крутяни» – учасники бою під Крутами. Той,
якого я знав особисто, був 1912 року народження. Вони публікували
спогади, причому жоден не знав, що Крути були в у з л о в о ю станцією.
Аж ось я натрапив на спогади учасника, який знав місцевість і
навіть деякі імена (стаття загинула разом із моїми архівами…).
Прибули 27 чи 28 січня (дати не пригадую). Прилучилися до них
11 парубків із с. Хороше Озеро.
Була небезпека, що червоноґвардійці мобілізують півсотні саней,
об’їдуть через Хороше Озеро – Прохори і вдарять із тилу.
Тому необстріляних хлопців зі студентського куреня – одну чоту
(взвод) – вирядили в заставу до с. Прохори.
Були, каже автор, убиті й поранені. Скільки – не каже. Раптом
дійшла вістка: ніженський ґарнізон (полк ім. Шевченка) оголосив
«невтралітет».
Тож швиденько підібрали вбитих і поранених і дременули на Київ.
Коли проходили через Ніжен, каже автор, солдати дивилися, як вовки,
але слова дотримали.
Щойно в потязі пригадали: забули попередити чоту в Прохорах.
А ті чекали, чекали, бій затих, думають: відігнали. І пішли на
Крути – прийшли вже по-темному на зайняту більшовиками станцію. Їх
роззброїли, запитали: «Хто хоче до нас?». Один (автор спогадів називає
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ім’я) зголосився. А тридцять душ вивели в Мокре Поле і там розстріляли.
Там вони й лишилися лежати, хлопці з Крут ходили дивитися на
побитих. Мені про це писав (уже з Америки) Іван Бутко.
Нечувана подія – р о з с т р і л п о л о н е н и х – жахнула всю
Україну.
Про бій тоді ніхто не згадував: таких дрібних сутичок було вже
кілька: у Конотопі, Бахмачі, а Слобідський курінь Петлюри з боєм відступав по лінії Харків–Гребінка.
Полк ім. Шевченка на другий день прилучився до
червоноґвардійців.
Більшовики зайняли Київ, де за два місяці перебування лишили (в
Липках) 17 тис. трупів замордованих киян (відомості від секретаря
Центр[альної] Ради Єремієва – казав мені особисто). У квітні (?) з Крут
привезли тіла розстріляних і врочисто поховали на Аскольдовій могилі.
Тичина писав:
На Аскольдовій Могилі поховали їх –
Тридцять мучнів-українців, славних, молодих…
Промовляла Старицька-Черняхівська і згадала про трьохсот
спартанців царя Леоніда, що нібито полягли в бою з персами. Так
з’явилося число 300.
У Галичині у колах УВО–ОУН говорити про жертви, про розстріл –
не оплачувалося: потрібна була героїка. Тож дві події сполучили в одно,
про розстріл уже не було ані згадки, лише про триста героїв, що полягли
в бою…
Два оунівці – Володимир Янів та Богдан Романенчук (знав обох) –
вперше організували «свято Крут». Історію бою вигадав Фіґоль103.
Про розстріл студентів я знав від матері (вона була тоді в Крутах) –
про т. зв. «бій» почув лише на еміґрації.
Ні Кошелівець, ні земляк з [села] Плиски про бій ніколи не чули…
В цій історії за нашаруванням брехні вже не можна дійти до
правди. Тому дуже прошу жодним робом мого імени з «боєм під
Крутами» не пов’язувати – я не хочу, щоб на мене падала тінь
несусвітньої брехні.
Атанас Фіґоль (1908–1993) – український еміґраційний громадськополітичний діяч. 1945 р. еміґрував до Німеччини. У 1966–1968 рр. – голова
Виконавчого Органу Державного Центру УНР в екзилі, в 1976–1981 рр. – голова
Українського Демократичного Руху.
103
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«Крути мого дитинства» я вже проглянув. Завтра вишлю Олені
[Бросаліній], хай зробить виправлення.
Ваш І. Качуровський
П. С. Залишилося місце для іншого листа.
Журналіст Віталій Бендер (з багрянівських кіл) уперше свого часу
висунув думку, що повстання проти гетьмана було помилкою.
Після війни польський письменник Мацкевич видав книгу «Лєва
вольна», де мова про події часу створення-відновлення Польщі, союзу з
Петлюрою тощо. Він каже, що соціялісти добачили небезпеку лише від
«правих», а від «лівих» (себто від більшовиків) не бачили.
Винниченків «Щоденник» (публікацію якого вважаю злочином)
свідчить, що це писала психічно-звихнена людина – параноїк. А як
письменник він на початку творчости дав дуже багато. Викидати його з
літератури (як це роблять галичани) не можна. Щодо Петлюри, то в нас
тут дуже позитивне до нього ставлення. Але деякі події чи факти
захитали моє переконання в його бездоганності.
Про це колись іншим разом.
І. Качуровський

20.VI.2006
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Повертаю перечитаний і перевірений опус Станіслава Панасовича
[Реп’яха]. Невеличкими змінами-додатками, посиланням на Ігоря
Качуровського (звідки запозичено певний текст) він урятував справу:
книжка виглядає тепер дуже добре.
Лише познаходив я дрібні друкарські помилки-недогляди, зокрема
– заміну: академічний правопис104 де-не-де замінено «постишевським». А
Ідеться про Академічний правопис 1928 р. («харківський» правопис, «скрипниківку»), укладений незаанґажованими українськими мовознавцями, більшість яких
згодом була репресована сталінським режимом, і затверджений Народним комісаром
освіти УСРР М. Скрипником. І. Качуровський був палким прибічником «скрипниківки»,
104
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на стор. 116 дуже прошу викинути згадку про Оксану Пахльовську: коли
вийшла її монументальна італомовна праця про наше письменство, я з
болем переконався, що це не дослідниця, лише а в а н т у р н и ц я : вона
пише про твори, яких не читала. А мене причислила до постмодерністів і
зарахувала, поруч із Грабовичем105, до тих, що хочуть викинути
Шевченка з літератури…
«Крути мого дитинства» я перечитав – там дещо довелося правити
(у списках заарештованих та розкуркулених).
Усе це вислано Олені Бросаліній; по телефоні дістав
підтвердження, що вона вже отримала.
Києво-Могилянська акад[емія] видала «Листування Митрополита
Іларіона» з моїми листами до нього, не питавши мого дозволу, там, де
стояло «прошу цього під моїм іменем не друкувати» – передруковано і це
прохання, і те, чого я просив не друкувати.
Натомість у Польщі, в українському збірнику – мають іти – за моїм
дозволом – листи до одного з моїх кореспондентів, писані 10 років тому.
Написав ост[аннім] часом два нові розділи до 2-го тому
«Ґенерики» та статті про Багряного, Ладю Могилянську і Драй-Хмару
для книги «Погашений спалах».
Бажаю гарно провести літо.
І. Качуровський

18.VII.2006
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Повідомляю, що голова Шевченківського комітету Роман Лубківський нарешті привіз до Мюнхену мою премію, а 13 числа цього місяця він
– на противагу зросійщеному правописові Хвилі–Постишева (1933), який – з малими
змінами – вважається в нашій державі чинним і нині.
105
Григорій (Джордж) Грабович (нар. 1943) – український і американський
літературознавець, професор катедри української літератури Українського
наукового інституту Гарвардського університету, засновник і головний редактор
часопису «Критика» (Київ). З 2012 р. – голова НТШ у США.
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– у супроводі посла України та ректора УВУ – вручив мені відповідні
відзнаки, а також 13 тис. евро. Церемонія відбулась у нашому помешканні.
Спочатку плянували це зробити на УВУ – разом із врученням
дипломів. Але моя жінка мудро запротестувала: мовляв, чого мені на
милицях з’являтися перед молоддю?
А вчора відбулася домашня зустріч із Р. Лубківським. Були тільки
ми з жінкою та одна наша давня приятелька.
Вийшла чимала книжка моєї прози «Шлях невідомого», куди
увійшли також інші мої прозові твори. Я вже дістав належні примірники –
для роздарування-розсилання тут, за кордоном. А решту видавництво (разом мені належить 100 примірників «авторських») віддасть для роздарування Валентині Іванівні [Павленко] та Олені Бросаліній.
Сподіваюся, що Ви вже з ними зконтактувалися.
Але тепер «огірковий сезон» – усі на вакаціях, Олена, напевно,
десь поїхала, а Вал[ентина] Ів[анівна] також.
З дому сам не виходжу – від 6 листопада я – ніби в’язень: то в
лікарнях, то вдома.
На півтора дня прилітав син, тож я – на милицях у його супроводі –
обійшов довкола будинку. Оце найбільша подія за останній час у моєму
житті.
Думаю, що Олена Б[росаліна] книжку «Крути мого дитинства»
відредаґувала і відкореґувала остаточно.
А я весь час працюю – пишу нові розділи для книги «Погашений
спалах».
Бажаю всіх благ нашому Ніжену і Вам особисто.
Ваш І. Качуровський
19.VII
П. С. ЩОЙНО ДІСТАВ листа від С. Реп’яха. Книжку про мене
вже надруковано – без моєї остаточної правки.
Ще П. С.
Маю до Вас невеличке прохання. Дістав я од Петра Грицая
«Шлях до зірок» (друге видання), написав листа з подякою,
а вислати не можу, бо загубив адресу.
Він жив десь недалеко від Вас (знаю, що вул. Московська),
то напишіть, будь ласка, яке число.
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26.07.06 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Вибачайте за довге мовчання. Тепер відразу відповідаю аж на два
Ваші листи: від 6.06 (про Крутянський бій) та від 20.06 р. (прибув з
опусом С. П. Реп’яха).
З п. Оленою [Бросаліною] зв’язувався телефоном: вона займається
правкою спогадів про Крути.
Тим часом вийшла друком у Чернігові книжка «А всередині камінь». Мабуть, Ви вже отримали її від С[таніслава] П[анасовича Реп’яха].
Віра Йосипівна [Соловйова] перенесла розгляд питання про
можливості друку в К[иєво-]М[огилянській] А[кадемії] на вересень – до
того ж ні за фінансування, ні розповсюдження не береться. Роблю
висновок, у країні зовсім відсутня державна система такої роботи, а на
аматорських засадах не дуже виходить навіть у Віри Йосипівни.
Отже, пробачайте за те, що й листи Ваші друкувалися без згоди, і
що не всі зауваги враховані Станіславом Панасовичем…
Це літо виявилося таким скороминучим, що про відпочинок нема
коли й подумати.
Хай Ваші дні тягнуться довго-довго.
Здоров’я Вам і Вашій родині.
Ваш,
М. Шкурко

27.07.06 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Тільки вчора відправив листа-відповідь, сьогодні надійшов від
Вас, датований 18.VII.2006.
Добре, що нарешті отримали премію, правда, трохи в меншому
розмірі, якщо брати в розрахунок 100 тис. грн. Радий, що виходять Ваші
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твори, завдяки К[иєво-]М[огилянській] А[кадемії] – досить оперативно.
Я передав примірник книги С. П. Реп’яха Ігорю Рудику, аби він подав
відгук у ніженських «Вістях». Адже на черзі наступний крок – надання
Вам почесного звання громадянина Ніжена. Преміями тут не пахне, але
для піднесення інтересу земляків це має значення. Дещо повинен додати
до Рудикових інформацій Петро Грицай (його адреса: 16608, Ніжен,
вул. Московська, 15а, кв. 58). Тим часом чекаю на дзвінок від
О. Г. Бросаліної, що можна вже забирати «Крути мого дитинства».
А огірки в цьому році вродили як ніколи. Дружина Ніна закатала в
3-л[ітрові] банки засоленими літрів усього із 120. А ще ж не закінчення
сезону. Взимку не пропадемо.
Ваш,
Шкурко М. П.

28.08.06 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Щойно переглянув знову повість «А всередині – камінь», прочитав новели зі збірки прози «Шлях невідомого», прогортав Ваші листи до
мене… Маса різної інформації! Чи можливо буде це колись узагальнити,
систематизувати? Уявляю, які листи мають інші, не такі, як я, діячі.
24 і 25 серпня пройшли для мене цікаво. У день Незалежності
була поїздка в Короп, разом з хором «Сяйво» та священиками
Всіхсвятської церкви Ніжена. По дорозі назад заїхали в Батурин,
оглянули пам’ятні місця, поступово містечко з ознаками великого села
набирає привабливості туристичного місця. А наступного дня відбулися
урочистості в Крутах – Президент В. Ющенко відкрив пам’ятник Героям
Крут. Тут теж має постати комплекс з експозицією (будемо гадати, що
вона розповість правдиві речі про ті історичні події) – для виховання юні,
а також для відвідування туристами на автошляху Київ – Батурин –
Глухів. Сам шлях тепер закрито від Кіптів до Вертіївки на капітальний
ремонт, так що тепер їдемо на авто до Києва через Носівку – Козари –
Козелець.
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У зв’язку з Вашою запискою про вшанування пам’яті загиблих
червоногвардійців (ця записка була в теці з правками О. Бросаліної
спогадів про Крути) [див. дод. А] з’явився ще один свіжий цікавий
момент. Щойно перед відкриттям меморіалу при станції на Крутянському кладовищі проведено велику реконструкцію. Його обгороджено
добротною оградкою, під’їзд заасфальтовано, на самому кладовищі
вимощена доріжка до пам’ятника (нового!) на місці старого – червоногвардійцям. З товстого сірого граніту вирізано мальтійський (козацький)
хрест заввишки метрів 2,5, усередині якого герб-тризуб. Ніяких підписів
поки що нема. Щось на зразок: шведам від росіян на полі Полтавської
битви. Шкода, що ясності щодо поховань та кількості загиблих так досі й
нема. А це ж робота перш за все місцевих краєзнавців. Маю на увазі
вчителів та учнів Крутівської школи.
Передав книги (згадані вище) для школи в Крутах через
директоршу. А також Галині Георгіївні [Рискіній]. Шура Микитенко
виконала роль мого кур’єра: з’їздила до С. П. Реп’яха в Чернігів, а потім
у Київ – до О. Бросаліної, туди «А всередині – камінь» (в т. ч. 5 прим. для
В. І. Павленко), а назад привезла «Шлях невідомого». По примірнику я
передам у міську та університетську бібліотеки. Ще Олена Геннадіївна
[Бросаліна] повернула виправлений рукопис спогадів «Крути мого
дитинства», який тепер я маю далі рухати в напрямку публікації. На диво
ця справа затяглася (так що вже з’явилися друковані на неї Ваші та
Станіслава Панасовича посилання), проте будемо сподіватися, що все
завершиться нормально, тобто без майже неминучих огріхів, коли
йдеться про видавничу справу на самоініціативі. Солідні видавництва і
то допускають ляпи, бува. Здається, їх я не примітив у книзі прози
«Шлях невідомого». Особливо мені сподобалися (з точки зору
редакційної) вступна і заключна статті, тобто Оленина і Ваша. Як не
дивно, закономірно найскладнішою виявляється справа художнього
оформлення. Чи на цьому економлять, чи воно так знівелювало себе в
книжковій графіці? Втім, це моя думка. Знаю, що критикувати ці вади Ви
також майстер (з малої букви і в хорошому значенні слова).
Зичу здоров’я, творчого натхнення, добра родині!
Ваш,
М. П. Шкурко
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ДОДАТОК А
Це добре б десь надрукувати
Шановні Земляки!
У розмові з Миколою Пантелійовичем Шкурком я довідався, що в
Крутах на кладовищі є пропам’ятна плита – на честь тих червоноґвардійців, що полягли в бою з українською армією.
Так от – за свідченням моєї матері, усіх забитих червоноґвардійців вивезено з-під Крут у невідомому напрямку, так що ніхто не знає,
скільки їх полягло і де їх поховано.
Але 1919 р. на самій станції Крути був бій між Добровольчою
армією («білі») та Червоною армією.
Я запитав у матері: «Чого це стоять руїни водокачки?». Мати
мені розповіла, що по водокачці били з гармат, бо там було кулеметне
гніздо.
Обидві армії втратили тоді по кількадесят забитих, може, й
понад 100. Біля станції, у березовому ліску (по нашому, крутянському
боці) було невеличке кладовище. Але для такої кількости забитих там не
знаходилося місця.
Тому не виключаю можливости, що забитих перевезли до села
Крути (хоча про таке ніколи не чув…).
Можливо, що поховали всіх разом – і «червоних», і «білих»…
З привітом Ігор Качуровський

16.11.06 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Хочу порадувати Вас, і не тільки надісланим з цим листом
випуском 33 «Літератури та культури Полісся», а й звісткою, що макет
збірника «Крути мого дитинства» передано до друкарні.
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Будемо сподіватися, що цю працю омине типова доля Ваших публіцистичних робіт, що видаються на Україні, – порушення авторського
тексту.
Таких, на жаль, у статті «Що таке “празька хвороба мови”?» я
нарахував 23.
Директор друкарні, крутянин Володимир Григорович Дорошенко
поцікавився Вашою публіцистикою. Довелося, за сприяння О. Г. Бросаліної, подарувати йому «Село в безодні» та «Шлях невідомого».
Запитав я сам себе, а чи не видати Ваші статті, замітки, репліки,
відгуки, рецензії тощо? Що Ви на це скажете?
Хочу побажати Вам бадьорого настрою, творчого натхнення.
Будь ласка, передавайте моє вітання Лідії Борисівні, Вашій
незамінній помічниці й порадниці.
Хотів би провідати Вас, але справи не пускають.
Отож тримайтеся, кріпіться, а може, й видасться така нагода.
Щиро Ваш,
М. Шкурко

ДОДАТОК А
[Нотатки М. Шкурка]
19.09.2006
12.00–12.15
Розмова з І. В. К[ачуровським] (він телефонував).
Знову упав, пошкодив ребра. Настрій поганий, Л. Б. знову у
від’їзді.
Я повідомив, що сьогодні мав розмову з О. Г. Брос[аліно]ю, вона
отримала доповнення до «Спогадів про Крути».
Порадив І[гореві] В[асильовичу] записувати голос. А потім
ч[ере]з комп’ютер роздруковувати.
Мені: дзвонити, писати.
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3.XII.2006
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Дякую за «Полісся»…
Зацікавив мене В. Г. Дорошенко. В кагарлицькій семирічці я
вчився разом із двома Дорошенками, і вони були між собою «брати в
перших». З одним із них я трохи приятелював. І він надіслав мені в
Ніжен листа – добре пригадую – з фальшивою маркою, так що я мав
заплатити за лист удвічі…
У відповідь на Вашу заувагу: «Чи не видати Ваші статті, замітки,
репліки, відгуки, рецензії тощо?», я зробив деякі підрахунки.
Самих рецензій (друкованих і недрукованих) набереться на 1000
ст[орінок], так що від рецензій відразу треба відмовитись.
Але всілякі дрібниці – «замітки, репліки, статті» (на нелітературні
теми), уривки спогадів – могли б скласти гарненьку книжку.
Порахував – таких дрібниць виходить понад 30.
Скільки можу судити, спогади, публіцистика тощо цікавлять тепер
нашого читача більше, ніж суто-художня «фікційна» проза.
Тому припускаю, що на мою книжку статтів і т. п. читач у нас
знайдеться…
Провізоричний список матеріялів для евентуальної книжки подаю
окремо [див. дод. А].
Зі доров’ям у мене було б усе добре, але вчора помітив, що у правому
оці виник несподівано туман. Можливо, що це через перевтому очей…
Ось уже тринадцять місяців, як живу в’язнем – спочатку в
лікарнях, а від кінця березня у власному помешканні.
Привіт Ніжену й ніженцям.
З найщирішими побажаннями сил, здоров’я і господарчих успіхів.
Ваш І. Качуровський
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ДОДАТОК А
Ігор Качуровський
Нотатки і спогади
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Спогад про Малу Виску.
Четверта школа і я.
Спогад про Бориса Ярхо.
Шварцах.
Турксиб.
Алесь Соловей106, яким я його пам’ятаю.
Екватор.
Ми в Аргентині.
Журнал «Пороги».
Оксана Драгоманова107.
Над свіжою могилою Тараса Микиші108.
«Приємна несподіванка».
Меценат Хомишин.
М. П. Сліпченко.
Рятівні посилки од митрополита Іларіона.
Як я був севеушником.
Над чужими спогадами.
Жмуток дорожніх вражень.
Спогад про Якова Гурського109.

106 Алесь Соловей (справжні ім’я і прізвище – Альфред Радзюк, на еміґрації –
Альберт Кадняк, 1922–1978) – білоруський еміґраційний поет-парнасець, близький
приятель І. Качуровського. Від 1945 р. – в Австрії, від 1949 р. – в Австралії.
107 Оксана Драгоманова (в заміжжі – Хропко, 1894–1966) – український
еміґраційний прозаїк, перекладачка, громадська діячка. Дочка рідного брата
М. Драгоманова і Олени Пчілки. Від 1928 р. жила в Аргентині (Буенос-Айрес). 1931 р.
очолила перше жіноче українське товариство в Аргентині. Від 1958 р. – у США.
108 Тарас Микиша (1913–1958) – український еміґраційний піяніст-віртуоз,
композитор, педагог, перший український лавреат міжнародних конкурсів піяністів.
Успіхи на конкурсах відкрили Микиші шлях до концертування в европейських
країнах. У середині 1930-х років зрікся радянського підданства й оселився у Відні.
По Другій світовій війні переїхав до Парижу, згодом – до Буенос-Айресу.
109 Яків Гурський (1923–1995) – мовознавець, дійсний член НТШ. По
закінченню Другої світової війни еміґрував до США. Викладав у кількох
американських університетах, мюнхенському УВУ. Документальних підтверджень
споріднення Я. Гурського з родом тещі І. Качуровського Ольги Гурської знайти не
вдалось. А однак, як пише Ігор Васильович, «могло статися, що за часів Катерини ІІ
предки моєї дружини “довели” своє дворянство (в документах сказано, що рід
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Відвідини О. Солженіцина.
Борис Крюков очима письменника.
Малярка Ольга Гурська.
Про українського мореплавця.
«Как страшно…».
Доля українських лінґвістів.
Все життя – вісімнадцять.
Про Григорія Крука110.
Мій побратим Кость Бульдин111.
«Изъять отдельные издания».
Контррепліка (про всеповторність).
Шокова терапія.
Два тижні в Києві.
Враження з другої подорожі.

Деякі коротенькі, лише по сторінці.
Маю враження, що матеріялу тут забагато: з нього треба буде
щось вибрати…
А може, вибрати статті лише на м о в н і теми:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Доля укр[аїнських] лінґвістів (На мовні теми).
Українські консонанти.
Про почвірну еволюцію мови.
«Садок вишневий» – спроба формальної аналізи.
Відповідь проф. Пономареву.
Що таке «празька хвороба мови»?
Рецензія-відгук на працю Б. Леськова.
Кинетична мова українців Б[уено]с-Айресу.
Собача сторінка.

Гурських “польський – шляхетський”, герба Штернберґ), а предки Якова
Пантелеймоновича [Гурського] не змогли довести і лишилися козаками»
(Качуровський І. Спогад про Якова Гурського (До 76-річчя від дня народження – 4
листопада 1923) // Українські Вісті. – 1999. – 21 липня).
110 Григорій Крук (1911–1988) – український еміґраційний скульптор і графік.
Від 1937 р. жив у Німеччині. Основна тема творчости – історична доля
України (понад 300 скульптур різного формату).
111 Кость Бульдин (1897–1964) – український еміґраційний скульптор і прозаїк.
На еміґрації жив в Австрії, згодом – в Аргентині. Близький приятель
І. Качуровського за його буенос-айреських років.

176

13.XII–06 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Відразу ж відповідаю на Ваш лист, до якого додано перелік
нотаток і спогадів.
Моє перше враження, що невартісних речей немає, друкувати
можна все.
Головне, упорядкувати. Але цим займеться Олена Геннадіївна
[Бросаліна].
Справді, «нефікційна» проза може виявитися вельми цікавою для
«звичайних» людей. До них я б відніс і Володимира Григоровича
Дорошенка. Ніколи б не подумав, що матиму з ним спільну справу – якби
не Микола Петрович Бутко. Познайомився я з В[олодимиром]
Г[ригоровичем] кілька років тому заочно. Спочатку ми не знайшли
спільної мови в друкуванні однієї нашої афіші (видрукували в Полтаві),
потім не зійшлися в друці «Нової Просвіти». Тепер, здається, наше
земляцтво всіх примирило. За це дуже вдячний і Вам. Тож давайте все,
що згодиться для нової книги.
«Крути мого дитинства» мають вийти з друку в перших числах
січня. У січні ж хотілося б провести й презентацію збірника в Крутівському
будинку культури (директором там Світлана Іванівна Ворона).
Нині великих планів не можу робити, бо весь час йде на основне
заняття – мій бізнес. Добре, що вже підключився син Тарас. Дуже дякую за
щирі Ваші побажання успіхів у моїх справах. Вам же зичу здоров’я й творчого натхнення в підготовці нового збірника. Моє вітання – Лідії Борисівні.
Ваш,
Шкурко М. П.
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12.01.07 р.
Шан[овний] Ігоре Васильовичу!
Прийміть ще раз новорічне привітання, на цей раз – у вигляді
пакунка з десятьма книжками «Крути мого дитинства».
Для гарантії доставки наступну половину відправлю за кілька днів.
По тексту помітите правки, зроблені вже після друку.
Що упустив, не знаю, як вийшло, так це схему Вашого кутка. Вона
є в книжці С. П. Реп’яха.
Гадаю, ретельні дослідники Вашої творчості зможуть
скомпенсувати зазначену ваду.
27 січня в Крутівській школі о 12.30 розпочнеться презентація
збірника…
Про новини буду повідомляти Вам відразу ж. Якщо можна,
напишіть, як у Вас справи з підготовкою дослідження про дохристиянські вірування українців.
Зичу здоров’я Вам і Лідії Борисівні.
Ваш,
М. Шкурко

15.01.07 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Будь ласка, з цим листом отримайте ще 10 прим. (двома
пакунками по 5 шт.) книжки «Крути мого дитинства».
Якщо ще буде треба – повідомте.
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З новин. Я був присутній на 80-річному ювілеї Олександра
Васильовича Жомніра, кол[ишнього] викладача анг[лійської] мови з
педінституту, перекладача творів з англійської, польської на українську
мову. Там був присутній Ткаченко Всеволод Іванович, перекладач з
французької, киянин. Він Вас знає.
У спілкуванні я зробив для себе висновок, що українську літературу не знають за кордоном тому, що бракує перекладів зворотних – на
поширені чужі мови. Проте, може, я не в курсі цих справ.
Ваш,
М. Шкурко

16.I.2007
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Маєте список для розсилання «Крут» [див. дод. А]. Але якусь
кількість ще має роздати – безпосередньо з рук до рук – Олена
Геннадіївна [Бросаліна]. Болабольченкові я написав «дві книжки» – друга
для Р. Доценка, Ротачеві – дві – друга для Ганни Киященко.
Нетерпляче чекатиму на всі три пакунки.
Вчора, після довгих блукань, дісталося до мене запрошення від
видавництва «Знання» у Львові – питають про дозвіл на передрук
«Променистих сильветів».
Але цю книжку мав би перевидати Шевченківський комітет, який
присудив мені премію. Теоретично…
Думаю, що ліпше синиця у руку, ніж журавель у небі.
Привіт Ніжену й Ніженцям.
Ваш І. Качуровський
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ДОДАТОК А
Др. БОГДАН ЗАВІДНЯК
вул. СОНЯЧНА 23
82300 БОРИСЛАВ
ЛЬВІВСЬКОЇ обл.
ІГОР НАБИТОВИЧ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА вул. 64
м. ХОДОРІВ
81750 Львівська обл.
ГАВРИЛЕНКО Андрій Андрійович
Ж/М КОМУНАР 13–л–42
49128 ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Олександра КОВАЛЬОВА
просп. марш[ала] ЖУКОВА, 49, кв. 57
61096 ХАРКІВ
ГЕОРГІЙ ШИБАНОВ
вул. КОМСОМОЛЬСЬКА, буд. 2 пом. 15
смт ЧОРНУХИ ПОЛТАВСЬКОЇ обл.
37100
БОЛАБОЛЬЧЕНКО АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ
вул. ТИМОШЕНКА, 1, кв. 356
04212 Київ
(два примірники)
Надія СІДАК
вул. ЯРІВСЬКА 32
с. КОВАЛІВКА
НЕМИРІВСЬКОГО р-ну
ВІННИЦЬКОЇ обл.
22830
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МАРІЯ ГАВРИШ-ЯКУБОВСЬКА
просп. Акад. Глушка, 5–В, кв. 78
64113 ОДЕСА
ІВАН ДЗЮБА
а/с 111
03186 Київ
М. Д. ЗЕРОВА
ВОЛОДИМИРСЬКА 51/53, кв. 73
01034 КИЇВ
ВОЛОДИМИР БАЗИЛЕВСЬКИЙ
вул. ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, 4, кв. 48
01135 КИЇВ
ЛЕОНІД ЧЕРЕВАТЕНКО
пров. САДОВИЙ 26
смт БУЧА
КИЇВСЬКОЇ обл.
08292
СЛАБОШПИЦЬКИЙ М. Ф.
М[іжнародний] Б[лагодійний] Ф[онд]
Ліга українських меценатів
а/с 47
01034 КИЇВ
П. П. РОТАЧ
вул. Жовтнева 66а, кв. 6
36029 ПОЛТАВА
(два примірники)
ЛЕСЬКІВ Богдан Васильович
вул. 50-річчя ВЛКСМ 24/14
22800 м. НЕМИРІВ
ВІННИЦЬКОЇ обл.
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26.01.2007 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Ваш лист із адресами для розсилки «Крут» учора отримав.
Сьогодні книги розіслано.
До переліку отримувачів я додав С. В. Вишнівську з Борзни,
В. І. Ткаченка з Києва, Р. І. Іваничука зі Львова (два останні –
письменники). Плануємо подарувати кожному депутатові міськради по
примірнику (бл[изько] 46 штук) для ознайомлення з Вашою творчістю в
зв’язку з поновленням подання на почесного громадянина Ніжена.
З керівником дитячого хору «Сяйво» Сергієм Олександровичем
Голубом домовився, що на ювілейному концерті у квітні місяці буде
виконуватися «Дощова ніч» у їх обробці.
Зичу здоров’я, творчого настрою в опрацюванні публіцістики.
Ваш,
М. Шкурко

06.02.2007 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Про книгу «Крути мого дитинства» пішли відгуки. Один з них, у
газеті «Ніжинський вісник», надсилаю. Автор статті – Володимир
Гільчук, інженер за фахом, але й сам пише як поезію, так і прозу. Крім
викладацької роботи, підробляє – продаючи книги на базарі, а ще він –
бігун на марафонські відстані. І це в 50 з гаком років!
Гадаю, після прочитання статті у Вас підніметься настрій, що
книга спогадів знайшла прихильність земляків.
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Весь тираж книги роздали, десять примірників передали в магазин
«Освіта» для реалізації тим, хто виявить особливе бажання ознайомитися
з «Крутами».
Зичу Вам здоров’я, вдалої операції!
Ваш,
М. Шкурко
P. S. Прошу Вас підписати і вислати мені назад акт про передачу
Вам 20 прим. книги «Крути…».

6.II.2007
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Ваш реєстрований лист прибув учора. Дякую за все.
З кількома літераторами я листувався прибл. десять років тому,
але протягом останнього часу не маю від них ні листів, ні новорічних
привітань.
Тому вважаю, що не варто висилати їм «Крути мого дитинства».
Ще я хотів би, щоб Ви вислали книжку на такі адреси:
Берлов Михайло Іванович
просп. Леніна, 64, кв. 243
61103 Харків
Це – мій курський друг (див. «А всередині – камінь…», стор. 93). І
я не знаю, що́ з ним: на два листи не дістаю відповіді. Тож на всякий
випадок вишліть реєстрованим.
Ще обізвалася одна кореспондентка – літературознавець:
Семенець Олена Олександрівна
вул. Короленка, 42, кв. 7
25005 Кіровоград
183

Станіслав Панасович [Реп’ях] надіслав свою книжку «На ярмарок
і з ярмарку». Є там непогані вірші.
Сподіваюся цими днями вислати матеріял для книжки
Спомини й постаті.
Олена Геннадіївна [Бросаліна] набирає другий том «Ґенерики».
А третій майже готовий до друку. Він разом такий, як два перші.
З «Фондом Багряного» справа розладналася остаточно.
Хай живе український Ніжен.
І. Качуровський
ПС. Чи немає якоїсь можливости дістати з Чернігова ще два-три
примірники Реп’яхової книжки про мене?

16.II.2007
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Щиро дякую за газети з відгуками на кн. «Крути мого дитинства».
Особливо цікава для мене була стаття Вол[одимира] Гільчука, який
звернув увагу на ті предмети, що їх вивчала моя мати.
Тяжко нам було на Заході – не лише через матеріяльні умови, не
лише через небезпеку – погрозу репатріяції (небезпека тривала аж до
1948 р., коли почали вивозити потроху за океан), а також через зневагу
«західніх братів», котрі – куди виразніше, аніж самі німці – вважали нас
«бидлом». І казали це в очі.
До батька зверталися: «Ти, хлопе!», а деякі дивувалися: «А ви,
бабцю, навіть і читати вмієте».
Сьогодні була в нас давня приятелька, яка сварилася: чому я писав
«євреї», а не «жиди». Я намагався пояснити, що для нас – української
інтеліґенції зі Сходу – це два різні поняття, і з них друге – образливе.
Жінка додала, що так само образливі відповідні форми цього слова в
німецькій, французькій та інших західніх мовах. Звісно, це нічого не
подіяло…
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Матеріялу у формі статтів, нарисів, спогадів у мене набереться на
добру книжку.
Хай живе український Ніжен.
Ваш І. Качуровський
З Москви озвався Володимир Іванович Гурчин, у Крутах
народжений.

01.03.07 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Дякую за два листи, які прийшли один за одним із невеликим
інтервалом.
Щодо Вашого прохання, викладеного в листі від 6.02.07 р., то
його виконано: книгу «Крути мого дитинства» відразу відправлено пані
Семенець О. О. в Кіровоград, а Вашому товаришеві Берлову Михайлу
Івановичу – спочатку листа, а тепер і «Крути», бо отримав від нього
відповідь [див. дод. А].
З цим листом Ви будете мати ще три примірники книги
С. П. Реп’яха, отже, таким чином виконую й друге Ваше прохання.
Із зацікавленням читаю матеріали до книги публіцистики, про яку
Ви згадуєте в листах (під назвою «Спомини й постаті»). Якщо буде на те
Ваша згода, я маю намір видавати її в Луцьку.
Днями до мене завітав директор Волинської облдрукарні пан
Головенко Дмитро Адамович із двома молодими співробітницями і
водієм. Вони брали участь у книжковій виставці в Чернігові. Тут ми
відвідали Музей рідкісної книги, а потім з’їздили до пам’ятника на
станції Крути. Я запропонував Дмитрові Адамовичу, на його запрошення
співпрацювати далі, видати Вашу публіцистику в них. Якщо пам’ятаєте,
вони друкували книжечку про І. М. Кошелівця «Між Сциллою і
Харибдою» та «Історію Ніжена», а папір для «Крут» придбано також у
них. Перед Новим роком я відвідав Луцьку друкарню, подарував
Д[митрові] А[дамовичу] пару книжечок про Крути, познайомився з їх
виробництвом. Тепер вони, крім друкування, здійснюють видавничу
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підготовку, а також мають власний книжковий магазин при друкарні. У
них, як тепер кажуть, – замкнутий цикл. Крім того, Д[митро] А[дамович]
має зв’язки в цій сфері по всій Україні. Може, через нього вдасться
зібрати замовлення на тираж. Ось такі плани. Тим часом уже зараз треба
подумати, хто напише передмову. Це має неабияке значення і в
літературному аспекті, і в рекламному.
Ще з пакунку Ви дістанете два витяги з відгуками в пресі. Взагалі,
через Інтернет можна познайомитися з деякими публікаціями про Ваші
твори. Тобто про Вас дізнаю́ться все більше, але все це тоне в сучасному
інформаційному морі й тому для загалу Ви все ще невідомі.
Тим-то й хочеться, щоб книжка публіцистики пішла ширше і далі.
Мабуть, так само як і мені, непересічному читачеві, тобто допитливому і
вдумливому (як тут не згадати В. Гільчука!), буде надзвичайно цікаво
познайомитися з Вашими судженнями на такі, здавалось би, звичайні
питання (як звати євреїв і т. п.). Не все так просто, не на все є пояснення,
тобто відповідні знання.
Ще одна хороша новина – Шура Микитенко перемогла на
обласному конкурсі з укр[аїнської] літератури. Тема її роботи – Ваша
творчість…
Я і Станіслав Панасович [Реп’ях] подавали відгук-рекомендацію в
зв’язку з цим.
Знову спрацювала солідарність шанувальників Ігоря Качуровського.
Хай Вам здоровиться!
Ваш,
М. Шкурко
ДОДАТОК А
[Лист М. Берлова до М. Шкурка]
26.02.07 г.
Уважаемый Николай Пантелеймонович!
Ваше письмо от 18.02.07 г. получил.
Почта сработала. Можете высылать книгу Игоря Качуровского
«Крути мого дитинства».
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Надеюсь получить ее вовремя.
Заранее премного Вам благодарен.
М. Берлов

14.III.2007
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Довгий час я нікому не писав, бо зіпсувалася писальна машинка.
Тепер пишу на позиченій.
Приходять до мене подяки за «Крути». Сьогодні дістав з
Перемишля:
…Добре, що на прохання Базилевського відповіли не тільки
віршем, а й книжкою.
А сам Базилевський обіцяє «відгукнутися».
П. П. Ротач пише:
Читаємо. Дивуюся Вашій чіпкій пам’яті, яка зберегла таку
масу деталей родинного життя. Читається книга з цікавістю.
Мова жива. Ваш оригінальний стиль розповіді заворожує…
Олександра Ковальова, поетеса й перекладачка з Харкова:
Книга унікальна не лише тим, що вона автобіографічна і з
неї можна дізнатися про автора. Мене вразила Ваша
феноменальна пам’ять, я розумію, що були і документи і спогади
інших людей, але щоб отак згадати себе, це рідкісна здатність.
Богдан Завідняк, професор теології зі Львова:
Щиро вдячний за книгу «Крути мого дитинства» /…/. Мені
вона дуже сподобалася, як і сподобається тим, хто любить і знає
Ігоря Качуровського.
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Надія Сідак, сільська вчителька:
Приємно було взяти до рук новеньку красиву книжку
«Крути мого дитинства» /…/. Графіка ілюстрацій додає
душевности. Ілюстрації ніби знайомлять з автором особисто та
з його родом…
А капітан спеціяльної поліції в Голлівуді, син земляка з Ічні
Михайло Семенець надіслав 100 дол[ярів] і віршик:
Твій вірш – оповідання про село,
Розбороздило кадри кров’яні до болі, (може, надри)
Ще більш дало оцінку нашій волі,
Ще вище Твою славу піднесло!!!
Але мій психічний стан дуже пригноблений: через кілька днів маю
йти на операцію ока.
Що в нас?
Німці – як німці: логіки в них не шукайте. Пані канцлер
влаштовує з’їзд для рятування природи, а під час з’їзду в Мюнхені
відбувається генеральна очистка міста від деревонасаджень.
Жертвою такого стали чудові тополі напроти мого балькону.
А ті, що лишилися, вже зеленіють.
Готую до друку другу (вже готова) і третю книжки із серії
«Ґенерика і архітектоніка».
Привітання ніженцям.
Ваш І. Качуровський

21.III.2007
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
14 березня я вислав Вам листа, де були виписки з кількох відгуків
на «Крути».
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А 15-го надійшли разом Ваш лист із відгуком на презентацію в
Крутах та дуже цікава стаття «Промениста доля». І три книжки. На
статтю я написав відразу відгук [див. дод. А], де бороню слово
СИЛЬВЕТА
Цей мій відгук я вже вислав до Києва – письменниця Теодозія
Зарівна обіцяла надрукувати, правдоподібно, в журналі «Київ».
Найцікавіший відгук надійшов з Москви, од нашого земляка
Володимира Івановича Гурчина. Зі мною він по телефоні говорив поукраїнському, а листа написав по-російськи. Він пише:
Прочитал Вашу книгу «Крути мого дитинства» с
восторгом и слезами на глазах. С восторгом потому, что впервые
читал так проникновенно написанное о Крутах, а со слезами
потому, что до боли и радости все знакомое, родное.
Гурчинові я вислав чималого листа, але лист, здається, не дійшов,
можливо, тому, що там був нарисований від руки плян «дворища», де
жили ті Гурчини, що мали «дворянство».
А сьогодні я дістав листа з Польщі від Тадея Карабовича з
проханням – надіслати йому «Крути мого дитинства». А я роздаруваврозіслав майже все – те, що лишилося, це вже недоторканний фонд.
Посилаю Вам адресу Карабовича і долучаюся до його прохання.
Карабович видає збірник «Український літературний провулок». В
останньому числі вміщено з дуже солідними примітками Вол[одимира]
Пилиповича мої листи до нього. Разом 23 листи, що займають 65
сторінок.
Володимир Пилипович бував тут у Мюнхені, й відтоді ми
листувалися.
Якщо вишлете для Т. Карабовича «Крути», то зажадайте взамін
«Провулок» ч. 6 за 2006 р. [див. дод. Б].
Була весна, та вже нема – тепер у Мюнхені – зима...
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З найкращими побажаннями.
Матеріяли для нової «нефікційної» книжки зібрані. Але маю
перевірити, щоб лишилась копія, коли вишлю до Ніжена.
Усього най-найліпшого.
І. Качуровський
ДОДАТОК А
Лист до автора статті «Промениста доля»
Вельмишановний Земляче!
Щойно тепер потрапила до мене Ваша стаття «Промениста
доля» в газеті «Пульс» за 7 квітня 2006 року.
За статтю я щиро й сердечно вдячний.
Але є там один пункт – який Вас турбує і з яким Ви не можете
погодитися: це «пропоноване слово сильвет».
Відповім на це, що я не міг пропонувати такого слова з двох
причин:
1) воно принаймні сто років, як існує в українській мові,
2) слово це у французькій, німецькій, еспанській, італійській, польській, а також і в українській мові жіночого роду.
Про це свідчать такі словники:
Українсько-німецький словник Кузелі112 й Рудницького113 (200 тис.
слів!):
Сильвета, сильветка, див. Силюета

Кузеля Зенон (1882–1952) – український еміґраційний мовознавець,
бібліограф, фолкльорист, історик, журналіст, етнограф, редактор, видавець,
громадський діяч. Жив в Австрії, Німеччині, наприкінці життя оселився у Франції.
113
Ярослав-Богдан Рудницький (1910–1995) – український еміґраційний
славіст, літературознавець, фолкльорист, науковий і громадський діяч. Від 1939 р.
жив у Німеччині, далі – в Чехо-Словаччині, знову в Німеччині, Канаді. Члензасновник і президент (1955–1969) УВАН.
112
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Українсько-італійський словник Є. Онацького114 (прибл. 195 тис.
слів):
Силюета – див. обрис
Еспансько-український словник Олекси Бунія115 (40 тис. слів):
Сильвета, сильветка, силюета
«Правописний словник» Гр. Голоскевича (40 тис. слів, 1-ше
видання 1914 р.):
Силюета
У французько-німецькому словнику дано пояснення, що ou після
silh вимовляється як англійське w; додамо: як білоруське «ў» чи наше
друге «в» у слові «вовк».
Галичани, під польським впливом, кажуть не «сильвета», а
«сильветка».
Ну а щодо нашої бідолашної «широкої громадськости», то вона
«сприймала» або «не сприймала» те, що їй веліло начальство –
починаючи від Андрія Ананьйовича Хвилі-Олінтера па Павла Петровича
Постишева і кінчаючи більшими чи меншими Русанівськими. Адже після
заламання Калиновича серед наших «україністів» більше не було українців (кажуть, що Білецький нарікав: «Меня назначили украинцем…»).
Книгу «Променисті сильвети» я писав, не прислухаючись, щó
сказали з того чи іншого приводу троє Юріїв (Лавріненко, Шевельов,
Бойко116), ані сам Іван Кошелівець.
Так само, ні на кого не оглядаючись, зазираю я час до часу в
царину стилістики, зокрема до того її відгалуження, що зветься лексикологія. Тому я вживаю такі незвичні терміни, як «франкорусизми»,

Євген Онацький (1894–1979) – український еміґраційний громадський діяч,
у роки Визвольних Змагань – член Центральної Ради, згодом – ОУН, журналіст,
лексикограф, ініціятор створення першої діяспорної енциклопедії («Українська
Мала енциклопедія» у 8-х томах, Буенос-Айрес, 1957–1967). Після поразки
Визвольних Змагань виїхав до Італії, по Другій світовій війні – до Аргентини.
115 Олекса Буній (1911–?) – український еміґраційний лексикограф. Належав до
ОУН, 1931 і 1932 р. був заарештований польською владою.
116
Юрій Бойко-Блохін (1909–2002) – український літературознавець,
театрознавець, професор Українського Вільного Університету в Мюнхені,
громадський і політичний діяч, член Проводу ОУН. Від 1945 р. жив у Німеччині.
114
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«англорусизми», «італо-» та «еспанорусизми» (останні дві категорії
обмежуються лише кількома випадками).
Мова йде про слова, котрі увійшли до нашої лексики не
безпосередньо від французів, англійців тощо, лише потрапили до нас
уже тоді, як були засвоєні росіянами і відповідно русифіковані.
Так, французькі слова жіночого роду – з «німим» «е» на кінці
(хоча воно аж до появи «верлібрів» зберігалося в поезії, а нині збереглося
лише в пісні) – міняли граматичний рід на чоловічий – процес
«маскулінізації».
Два інші фактори – це «веляризація» палатального «ль» та
розклад дифтонгів на дві голосівки.
Усі три згадані процеси проробили росіяни над словом «сильвета»
(la silhouette), і тому з неї вийшов «силуэт».
Впроваджений силоміць до нашої мови силует належить до
франкорусизмів.
З пошаною, Ігор Качуровський
ДОДАТОК Б
[Лист М. Шкурка до Т. Карабовича]
29.03.2007 р.
Шановний пане Тадею Карабовичу!
Надсилаю Вам на прохання Ігоря Васильовича Качуровського
збірник «Крути мого дитинства».
Мені приємно виконати це доручення ще й тому, що перед Новим
роком я, виявляється, проїжджав автомашиною через Ваше містечко,
бо їхав з Луцька на Холм, а потім на Білу Підляску. Там є фірма «ТрансНусс», з якою наша фірма «Сяйво» має ділові стосунки.
Взамін хочу попросити Вас надіслати збірник «Український
літературний провулок», ч. 6 за 2006 р., де розміщені листи Ігоря
Васильовича. Адреса є на конверті та в кінці.
Зичу Вам добра, успіхів.
З повагою,
М. Шкурко
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23.03.2007 р
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Я дуже радий за Вас і за успіх книги «Крути мого дитинства». Цей
результат надихає на продовження роботи. Маю на увазі збірник Вашої
публіцистики. Хай би ця справа йшла поволі, але якісно. Щоб було
багато різних цікавих матеріалів.
Якщо Ви не проти, я лист із відгуками про «Крути» передам для
публікації в «Ніжинський вісник» – газету, яку читають і в місті, і в селі.
Навзамін висилаю дві замітки про презентацію в Крутах. Треба
сказати, що книга ви́кликала величезний інтерес, особливо у крутян.
Коли Ви отримаєте цього листа, позаду буде операція. Цієї миті,
зараз же, я зичу, щоб вона пройшла успішно.
З повагою,
Шкурко М. П.

03.04.2007 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Відповідаю на Ваш лист, до якого Ви додавали відгук-коментар до
слова «сильвета». Я відразу ж передав цей відгук авторові статті
«Промениста доля» – Якову Феофановичу Ковальцю. Я. Ф. Ковалець
народився в Талалаївці (гадаю, не в тій, що під Ніженом, а в райцентрі)
1946 р. Він журналіст, живе у Чернігові, судячи з назв кількох його
книжок – написані в дусі радянського патріотизму.
Друге Ваше прохання теж виконав – надіслав книгу про Крути
п. Тадею Карабовичу [див. дод. А, Б]. Виявляється, я проїздив через його
містечко (чи село) Старий Брус, коли їхав перед цим Новим роком із
193

Луцька через Холм на Білу Підляску. От коли б раніше дізнався про
цього чоловіка – провідав би обов’язково.
Ще раз хотів би просити Вашого дозволу дати у друк до
«Ніжинського вісника» відгуки, зокрема і Володимира Івановича
Гурчина, про «Крути мого дитинства». Редактор мала намір опублікувати
в газеті розділи спогадів, так як книжка набула розголосу, попала в село в
зручний час – зимовий, а інтерес до неї є й по інших селах Ніженщини.
Ваші спогади про Крути, мабуть, теж можна віднести до, як Ви
кажете, «нефікційної» літератури. Хоча подиву гідна форма подачі
матеріалу у формі невимушеної розповіді, в якій до дрібниць описуються
звичаї сільського життя в період його повнокровності.
Тепер село на Чернігівщині в занепаді, вимирає, зникає…
Особливо невелике. Устоять Крути, хоча тепер цибулю на Москву й не
возять, зміняться в містечко Ніженської округи, чомусь у це віриться.
Цьогоріч весна рання, суха. Почалися городні роботи, майже на
місяць раніше.
Діяльність нашої фірми «Сяйво» напрямý пов’язана із сільським
господарством – торгуємо олійним та бобовим зерном з півдесятком
областей та із закордоном. І хоча передбачити, як воно буде на Вкраїні
надалі, невгадно, проте ми потроху посуваємося вперед, навпомацкиінтуїтивно. Ви між іншим критикуєте німців, я ж щодо такої [критики] на
адресу наших правителів утримуюся, бо нема слів…
Тішить ваше повідомлення про завершення підготовчої роботи
над книгою публіцистики. Для Вашого зацікавлення додаю сторінку з
останнього числа газети з мовознавчими матеріалами.
Як Ваші очі?
Хай Вам і Вашим рідним здоровиться.
З повагою
Шкурко М. П.
P. S. В. Русанівський, якого згадуєте в листі до Я. Ковальця,
недавно помер. Я пам’ятаю його виступ на установчій
конференції Товариства української мови в лютому 1989 р. З
тих часів мало що змінилося… Дискусії щодо двомовності
тривають, про відродження правопису забули. А втім,
Христос Воскрес, Воскресне й Україна!
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ДОДАТОК А
[Лист Т. Карабовича до М. Шкурка]
Голя, 16.04.2007
Шановний пане Миколо Пантелійовичу!
Дозвольте висказати гарячу подяку за спомини «Крути мого
дитинства» Ігоря Васильовича.
Власне, триває процес вивчення мною творчості Ігоря
Качуровського, а згодом приступаю до перекладів його творів польською
мовою. Цей процес важкий, оскільки переклади мають показати поета у
його творчій іпостасі та величині, гідній його літературної спадщини.
Можна завидувати [заздрити], що маєте такого земляка в далеких
світах, і коли вшановуватимете його ім’я в Ніжині, вулицею чи назвою
школи, то прошу мене повідомити – я на це свято приїду до Вас.
Наша Голя, де я живу, – це інша місцевість чи село, розташоване на
південь від Білої Підляської, коли цікаво, то шукайте на карті біля
Сосновиці. Я є працівником університету в Любліні, але хату маю власне в
Голі, є дві місцевості з тою самою назвою. Отже, ця під Білою – не моя.
Висилаю Вам «Провулок» з листами Ігоря Качуровського та свою
поетичну збірочку для кращого знайомства.
З повагою до Вас
Тадей Карабович
P. S. Назвати вулицю, присвячену Ігорю Качуровському, в Ніжині – не
сюрприз чи вигода, а реальність, яку Ви повинні передумати,
тим більше що за рік поет святкуватиме своє дев’ятдесят.
І насправді як уродженець Ніжина розславив його далеко,
та навіть як лауреат Шевченківської премії вартує пошани
земляків міста, де народився, тощо.
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ДОДАТОК Б
[Лист М. Шкурка до Т. Карабовича]
20.05.2007
Шановний пане Тадею!
Дякую за «Український літературний провулок». Я постарався
уважно переглянути його зміст та деякі твори. Заодно з Енциклопедії
Українознавства, що перевидана у Львові, перечитав статті про
Холмщину і Підляшшя. Знайшов на карті Сосницю, але Голу [Голю] не
побачив, мабуть, це невелике село. Чомусь порівняв депортації: українців
у Польщі і татар із Криму. Останні потужно відвойовують свої позиції.
Їх сила, наша слабкість? Принагідно я запрошу Вас у Ніжен і Крути, але
щодо називання вулиці чи школи іменем І. В. Качуровського – так зараз
питання не стоїть.
Наш благодійний фонд готує подання до міської ради про
присудження землякові звання «Почесний громадянин Ніжена». У планах
є видання збірника публіцистики, такого роду творів під однією
обгорткою, здається, немає. Друкувати книгу будемо в Луцьку. Якщо
захочете, я надішлю Вам макет, а Ви підготуєте анотацію-відгук.
Вступну статтю напише Віталій Панасович Карпенко, відомий
публіцист та журналіст.
Якщо ж Вам знадобиться допомога матеріалами біографічними
тощо в підготовці збірника перекладів польською мовою творів Ігоря
Васильовича – прошу, звертайтеся.
Зичу успіхів!
З повагою,
М. П. Шкурко

22.04.07 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Вирішив присвятити цього листа підготовчим моментам у виданні
Вашої публіцистики.
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Саме завдяки виходу цієї книги Вас узна́ють ще й як публіциста.
Цей рід літератури здебільшого читачі пов’язують із журналістикою.
Принаймні, я так досі думав. До того ж такого виду твори, тим паче
збірки, побачити зараз – рідкість.
Гадаю, багато буде значити, як скомпонувати книгу, класифікувати статті, наприклад тематично, гармонізувати все це під однією
палітуркою. А ще будуть ілюстрації, їх теж треба до ладу розмістити.
Мабуть, тут Вам допомагатиме Лідія Борисівна. Немаловажним моментом є подача вступної статті. Я вже повідомляв Вам у телефонній розмові
про пропозицію Леоніда Никифоровича Горлача – попросити написати
вступне слово Віталія Карпенка. Так от: із Віталієм Панасовичем я
домовився про це, вчора увечері телефонував у Київ спочатку до
Л. Горлача, а потім до В. Карпенка.
Кілька слів про цю людину, що я знаю. Він був довго гол[овним]
редактором газети «Вечірній Київ», активний учасник національнодемократичних подій ще з кінця 80-х, плідний журналіст-політик. І,
насамкінець, побував в УВУ, Вас знає.
Ми домовилися зустрітися, коли я одержу від Вас рукопис книги.
Я сподіваюся, що Віталій Панасович зможе посприяти, крім написання
вступу, оформленню (компонуванню) книги, щоб вона була
привабливою для сучасного українського читача.
Зараз особливо потрібне виважене, мудре слово з об’єктивною
оцінкою подій як минулого, так і днів сьогоднішніх.
З наших телефонних розмов я бачу, що Ви і цікавитесь, щó тут
відбувається, і непогано в цьому орієнтуєтеся.
Отже, вірю, що збірник публіцистики матиме успіх.
Хай Вам здоровиться, плідно працюється!
Ваш,
М. Шкурко
P. S. Надсилаю газету «Товариш» з віршем, присвяченим
О. О. Морозу. Ще одне свідчення, що Ви тут потрібні.
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25.IV.2007
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Хочу з Вами порадитись писемно, бо, коли розмовляю по
телефону, завжди щось забуду.
Мова про Івана Максимовича Кошелівця. У мене про нього
написано дві речі: огляд його спогадів («Розмови в дорозі до себе») та
посмертна стаття «Данина землякові».
Але…
Якщо надрукувати без змін, то вийде звеличування людини, яка
мала більше неґативних рис, ніж позитивних – саме в питанні літератури
і мови.
Коли проф. Виноградов у Москві почав акцію за ліквідацію
укр[аїнської] мови взагалі, до нього прилучився на еміґрації потрійний
аґент Ігор Костецький (Іван Мерзляков)117, а Кошелівець – по дружбі
вмістив його статтю в «Сучасності».
Тоді його були зняли з редакторства, але за якийсь час узяли на
посаду мовно-літературного редактора.
Якщо я це промовчу – буде нечесно.
Якщо згадаю, скажуть – дріб’язкова помста покійнику…
Друга справа – останні роки в нього вже був комплекс величі –
«манія ґрандіоза». Творів моїх він уже не читав.
Усіх письменників ділив на дві категорії: геніїв та графоманів.
До графоманів у нього належали: Данте, Достоєвський, Леся
Українка, Юрій Клен та Іван Багряний.
Особливо мене вразила зневага до Юрія Клена, від якого він свого
часу в Австрії «набирався культури».
А що Ви на все це скажете?
Ваш І. Качуровський

Ігор Костецький (справжні ім’я і прізвище – Іван Мерзляков, 1913–1983) –
український еміґраційний письменник-модерніст, перекладач, критик, режисер,
видавець. У творчості відзначався епатажем, експериментуванням із мовою. На
еміґрації мешкав у Німеччині, був одним із засновників МУРу.
117
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8 травня 2007
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Вашого листа з газетою (а газета з моєю поезією) дістав 3 травня.
Маєте свіжонаписану публіцистичну статтю. Можливо, щось
треба буде додати чи викинути.
Чимало моїх матеріялів розгубилося в пресі. Написав до Шугая та
до С. Козака – чи не натрапляли в «Укр[аїнських] Вістях» на мою статтю
«Три смерті». Думаю, що її ніхто вже не знайде118.
Олена Геннадіївна [Бросаліна] готує до друку вже зверстану
книжку моїх перекладів «Круг понадземний».
(Завжди трапляються якісь недобачені дефекти…).
Маю до Вас невеличке прохання: чи не могли б Ви дістати для
Олени «Отчий поріг» із матеріялом про наші «Крути»?
З приводу отриманих «Крут» Тадей Карабович надіслав
захопленого листа.
30 квітня мені оперували ліве око. Операція пройшла не так добре,
як це було з правим. Весь час моргала повіка…
Тоді дали мені наркозу
Конячу дозу…
У Мюнхені нарешті пішов дощ. Третина врожаю вже загинула:
такої сухої весни не було ще в історії Німеччини.
А в Італії посохло геть усе – національна катастрофа.
А як у нас?
Пишу на позиченій машинці – своя геть зіпсувалася…
Чекаю на зауваги з приводу статті «Проблема національної
єдности» [див. дод. ІІІ.2].
Щиро Ваш. З найкращими побажаннями
І. Качуровський
Українські Вісті. – 1962. – 13 трав. – Ч. 20. – С. 4–5 (ксерокопія статті
збереглася в архіві М. Шкурка [див. дод. ІІІ.1].
118
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ПС. Про деякі моменти статті я не маю певности.
Якщо на Крути було призначено німцями 50 душ для праці в
Німеччині, то на Веркіївку119 було визначено душ 200–250.
Я не певен, чи Сидорцеві вдалося врятувати всіх, чи лише
якусь частину…
Іще лежить (уже понад рік…) стаття-огляд російськомовного
дослідження
Ал. Сидоров.
Жиганы, уркаганы, блатари.
Маю упорядкувати чернетки і докінчити…

20.05.07
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Подаю відповідь на Ваш лист, датований 25.IV.2007 р.
Ви запитуєте, чи подавати спогади про Івана Кошелівця такими,
як воно було. Думаю, нічого прикрашати не треба. Хай тоді і про нас
говорять правду. Тоді й ми виглядатимемо як реальні люди, а отже,
нікому й ніколи не доведеться розвінчувати міфи, спекулювати і т. п. У
цьому й цінність документальних творів, як Ви кажете, нефікційної
літератури. До такої можна віднести листування, що завжди має відбиток
натури автора. Звичайно, листування друкують окремою книгою і за
змістом – до максимального числа адресатів. Тоді проявляється
багатогранність особи, що писала листи. Мабуть, не тільки від мене Ви
отримували вдячність за свої листи.
Я прочитав Ваші листи з «Українського літературного провулка».
Вони специфічні (за літературною тематикою), добре прокоментовані. Мабуть, і для збірника публіцистики треба дати коментарі. Який
ерудит у квадраті це зробить? Може, Лідія Борисівна чи хтось із
тутешніх (наприклад, Максим Стріха)?
Телефоном я повідомляв, але й напишу тут такі новини:
119

Веркіївка – назва с. Вертіївка Ніженського р-ну до 1930 р.
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1. 12 травня відбулася прем’єра «Дощової ночі»120 у виконанні
зразкового дитячого хору «Сяйво» під керівництвом Сергія Голуба.
Концерт відбувся в актовій залі Ніженського університету з нагоди 25річчя хору.
2. Готуємо подання до міськради Ніжена про присудження Вам
звання почесного громадянина.
Орієнтовно номінування відбудеться до дня міста 15 вересня.
3. На кладовищі в Кагарликах (колишніх) є могила Птухи Андрія
Івановича (1902–1963). Під час німецької окупації він був старостою
села, після війни відсидів 10 років.
4. У журналі «Ніжинська старовина» за цей рік вийшла стаття про
ніженську управу (копію додаю). Чи не змогли б Ви надіслати спогади
(перекази) про бій з поліцією під час визволення від німецької окупації
Ніжена? Може, цей матеріал теж додати до публіцистики?
Насамкінець я згадав про твір, що [про нього] колись запитував у Вас,
а саме про дохристиянські вірування українців. Чи не додати і його в збірник?
5. Відгук-вірш на «Поетичну Корюківщину121» [див. дод. А]
вислав Л. Н. Горлачеві, а також передав у «Ніжинський вісник». Редактор Любов Кузьмівна Романчук підтвердила, що має намір подавати
матеріали, пов’язані з «Крутами мого дитинства».
Я ж більше чекаю на Ваші поштові висилання.
Ваш,
М. П. Шкурко
P. S. Шкода, був 9 травня на крутянському кладовищі і не зробив
пам’ятні фото. Наступного разу.
ДОДАТОК А
Прочитавши «Поетичну Корюківщину»
Поети в Чернігові й Ніжені
Забуті всіма і принижені.
Сл. І. Качуровського, муз. С. Спєха [див. дод. VІІI.1].
Лантух О., Пономаренко Г. Корюківщина поетична [Вірші] // Отчий поріг:
Видання «Чернігівського земляцтва». – К., 2007. – Ч. 3 (березень). – С. 8.
120
121
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А в них же первоцвіт і проліски,
Талантів не звихнених полиски.
І соки живі іще точаться.
Бо гнатись їм зовсім не хочеться
За різними постмодернізмами,
Де тільки недокурки з клізмами…
І[гор] К[ачуровський]
Це передайте Л. Горлачеві.

04.06.2007 р. – 08.06.2007 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Дякую за пізнавальну, як завжди, статтю «Проблема національної
єдности».
Пізнавальна вона тому, що викладено там правдиві факти,
щоправда з Вашими коментарями. А Вам, з висоти Ваших літ, ой як
видно. Додати б можна про бій ніженської поліції з радянськими
військами в 1943 р. під Баромиками (урочищем біля Веркіївки). Про цю
трагічну сторінку в нашій історії тут не наважуються сказати. А може, й
нíкому. Правильно Ви говорите, що ми, знаючи правдиву історію, не
маємо зла. Але помилки продовжуємо робити. Адже і тепер утворилася
величезна прірва між верхівкою (політичною та економічною) і рештою
народу. На якій національній ідеї їх об’єднати? На черзі – розпродаж
сільськогосподарської землі. За це і Ющенко, і Янукович не проти (тобто
ті, хто за ними стоять).
Отже, боротьба, але чи і в інтересах народу? Ось я, наприклад, за
Ющенка, але проти приватизації сільськогосподарської землі. Бо знаю,
вона попаде в руки небагатьох. І хіба після цього згуртується наш народ?
Чомусь згадуються мені тут індіанці Північної Америки, вигнані зі своїх
земель у резервації.
На мою думку, народ може об’єднатися навколо національних
ідеалів, святих символів, які порушувати нікому не дано. У цьому ряду –
рідна мова, земля та інші природні дари (ріки, моря, ліси тощо). Інша
справа – цим треба дбайливо користуватися, за законом писаним і
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неписаним, що називається вірою. Це теж наша святиня – віра предків.
Отже, шлях до національної єдності – довгий, не без втрат… Українці
звільняють життєвий простір, для кого? Адже щороку нас стає менше на
300–400 тисяч. Чи зможемо ми утворити спільноту з новоприбулими?
Українська кров поповнила стару Європу. Яка кров віллється у
звільнений простір? Що краще, розчинитися в Євросоюзі (малоймовірна
перспектива), чи дати заполонити себе прибульцями з півдня і сходу
(ознаки цього стають все виразнішими)?
Україна вабить до себе, і надто своїми землями, багатою
природою, словом – життєвим простором. Замість слабких, вимираючих,
прийдуть сильні, плодовиті – такий закон природи.
Отже, українська нація приречена, після потрясінь ХХ століття,
…на оновлення, підживлення генетично й інформаційно в цьому
глобалізованому світі.
Ось такі роздуми з’явилися після прочитання Вашої статті. Є
можливість надрукувати її в газеті «Слово Просвіти». Яке буде Ваше
рішення? Нині, після отриманої згоди телефоном?
Гадаю, що й інші твори з майбутньої книги публіцистики будуть
зворушувати сучасних українських читачів, а для майбутніх поколінь
вона буде джерелом знань про минуле й вікном у майбутнє.
Хотілося б, щоб ця книга вдалася.
До цієї справи я, до слова, загітував і Олександра Григоровича
Астаф’єва. Запропонував взятися за коментарі. Я подарував йому
«Крути», а також «Історію Ніжена», де він, до речі, є серед членів
авторського колективу.
О. Г. Астаф’єв 30.V прочитав доповідь на конференції з проблем
української діаспори (в якій згадував і Вас). Конференція відбувалася в
Ніженському університеті.
Також про Вас згадано в статті про Варшавський книжковий
ярмарок, яку надрукував «Урядовий кур’єр» 1 червня ц. р., а також у
моїй замітці в «Ніжинському віснику». Виявляється, з Ніжена родом був
єврейський поет Мані-Лейб Брагинський, з яким познайомився Сергій
Єсенін у Нью-Йорку. Про Брагинського мені розповіла Валерія
Богуславська під час презентації «Ґенерики і архітектоніки» в КиєвоМогилянській академії.
Колись у Ніжені євреїв багато жило, зараз їх майже не видно. Це
також наслідок бурхливого ХХ століття.
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«Отчий поріг» для Олени Геннадіївни попросив у Леоніда
Горлача.
Спека в Ніжені спала, проте на півдні до 30 % урожаю втрачено.
Скоро на роботі стане жарко.
Хай Вам здоровиться!
Ваш,
М. Шкурко
P. S. До нас заїхав під завантаження автофургон. На тенті
написано:
Zahidtrans
Gaydamatska str. 1,
Drogobych.
Ось таке написання українських слів латиницею. Для
філологів тут непочатий край роботи.

1 липня 2007
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Щойно тепер збирався відповісти на Вашого листа з двома
датами: 4–8 червня.
У мене було дуже погано з очима – промучився яких три тижні.
Тепер ніби ліпше – вчора й позавчора вже дивився по телебаченню старі
фільми.
Також відповів на листи деяких літераторів, зокрема написав до
А. Болабольченка, якому авто скалічило сина, а сам він ледве вижив
після інсульту.
Тому затримався з відповіддю на Ваш вищезгаданий лист.
Дуже мені хочеться переповісти розповідь земляка про бій під
Ніженом, але ніяк не можу згадати його прізвища.
А без імени оповідача буде якось непереконливо…
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Статтю «Проблема національної єдности» я вислав до мельниківського квартальника «Самостійна Україна». Там я вже друкувався,
редактор добре до мене ставиться. А журнальчик хоч і невеликий, але
його розсилають по всьому світі – від Австралії до Швеції.
На стор. 9, після імені Федорова. Дописав:
А хлопці тим часом співали:
Не за Сталіна, й не за Суворова,
І не за Гітлера, на розум хворого,
За Вкраїну йдем, за безмежную,
І від Фріца і від Йоська незалежную.
Пісня автентична – я її чув, а записаної не бачив.
Відгуки на «Крути» в листах – позитивні, а Базилевський обіцяв
написати рецензію, яку він дає до журналу «Київ», на жаль, цього
журналу ніде не можна дістати.
Щодо продажу, а чи удержавлення землі, то мені звідси тяжко
судити. Вибирати доводиться не між добрим та поганим, а між поганим і
гіршим. У Баварії залишена напризволяще земля заростає лісом, а в нас,
скільки можу судити, бур’яном.
Коли на початку ХХ в[іку] українці масово їхали до Аргентини, їх
там наділяли землею – здається, 25 гектарів на родину. Якби наші
керівники мали голови, то мали б визначити максимальний розмір
земельної дільниці, що її можна придбати. А якщо наділятимуть по 1000
гектарів, то це повернення на кількасот років назад.
На генетичний фонд України розраховувати вже не доводиться:
якщо рахувати з Кубанню та Слобожанщиною, то не менше 6-х млн.
найздібніших, найміцніших фізично, найактивніших, найпрацьовитіших
українців – селян чи козаків – вивезено в сибірські хащі, звідки
повернулись одиниці.
Так само кількасот тисяч інтеліґентів знищено з 1929 р. по 1938 р.
Лишався невеличкий золотий запас – волинська та галицька
молодь. Бандерівські вожді підняли її на безнадійну і марну боротьбу,
точніше на загибель.
На початку Другої світової війни Ілля Еренбурґ писав про
військові відділи расових німців: їх, мовляв, 300 тис. 100 тис. уже
знищено, решту буде знищено.
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Ніби на догоду Еренбурґові «вождь» вирядив 100 тис. на певну
загибель до Сталінграду.
Загибель 200 тис. бійців УПА – чи не було це кимось запляновано
для знищення української генетичної сили?
Що Ви на це скажете?
(Якщо Ви хотіли б це десь опублікувати, то лише без мого імени.
Але ліпше не друкуйте).
Ні замітки в «Урядовому кур’єрі», ані Вашої статті я ще не бачив.
Олена Геннадіївна [Бросаліна] надіслала натомість зловлені через
Інтернет матеріяли про мене з «Конгресу укр[аїнських] націоналістів» –
про поему «Село» (стаття Надії Степули) та з журналу «Вітчизна» –
замітка про мене, де все наплутано і досить гарна добірка віршів.
Коли матимете час і бажання побалакати – дзвоніть!
З найкращими побажаннями
І. Качуровський

15.VII.2007
Доброго дня, Ігоре Васильовичу!
Пишу цього листа в Качанівці вранці. На вихідні приїхав сюди з
найменшим сином Антошею.
У пакунку, який отримаєте з цим листом, є фотоальбом
«Качанівка поетична». Можете уявити, що це за місце за годину
спокійної їзди на авто з Ніжена. Майже на такій же відстані знаходиться
інше моє улюблене місце відпочинку – Батурин. Найкращого місця для
купання, як у Сеймі, я не знаю. Тому-то на моря мене не тягне.
Але головне у пакунку – не про Качанівку. Там є: чудова стаття
Анатолія Григоровича Шкуліпи122 – взірець журналістики – на підтримку
Вашої кандидатури на звання почесного громадянина Ніжена, а також
уривок (точніше, початок публікації) з «Крут мого дитинства» (дивіться
в цьому ж «Ніжинському віснику» про книги наших земляків); ще одна
122

Анатолій Шкуліпа (нар. 1950) – ніженський поет і прозаїк.
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стаття на цей раз в «Урядовому кур’єрі» за 22.06.07 – про 25-х поетів
української діаспори.
По правді, про Вас як діаспорного поета говорити не можу, оскільки останнім часом присутні Ви тут у культурному просторі. Я подивився
також в Інтернет – про Вас чимало інформації й вона далі з’являється.
Нарешті, в пакунку ще один фотоальбом. Це «Нѣжинъ на пороге
ХХ века» з коментарями, взятими зі спогадів Олександра Миколайовича
Лазаренка, почесного громадянина Ніжена, однак до того зневаженого
киянина. Мабуть, Вам відомо від А. В. Сакович про її товаришування
(чи, може, просто знайомство) з іншими «ніженськими» киянами
Л. А. Проценко та К. О. Лазаренко. На жаль, дві останні патріотки вже
покійні. Спогади діда Людмили Проценко – Федора Даниловича
Проценка – давно опубліковані («Мистецькі спомини»). Копію машинопису батька Каміли Лазаренко з Вашої поради мені передала Алла
Вікторівна, і тепер, хоч і в уривках, [це] теж опубліковано. А от спогади
самої Алли Сакович про її батька, а Вашого дядька, ще в рукописі в мене.
Проте повернусь до головного – справи видання Вашої
публіцистики. З переліку статей [див. дод. А] я зрозумів, що буде дві
книжки. Який приблизно їх обсяг? Видавати одразу двома книгами,
тобто кн. 1 і кн. 2, чи відокремлено? Як Вам це бачиться? Хотілося б, аби
публіцистика розійшлася по всій Україні. Принаймні по університетських містах, там, де є філологічні та історичні факультети, відповідні
книгарні та зацікавлені люди. Треба буде вкласти «енну» суму грошей у
тираж, може, 1000 прим., і виймати назад протягом року. Після
отримання від Вас матеріалів можна буде провести розрахунки.
Якби справа поширення літератури не була такою важкою, то
наші письменники доживали б віку принаймні безбідно. Я маю на увазі
не ту літературу, що після прочитання викидають у смітник як порожню
пластикову пляшку. А ту, що вишуковують її як скарб. Недавно якась
баварська бібліотека придбала «Історію Ніжена мовою дат» через
київську фірму «Книжкова біржа», яка розшукала мене. Я зрозумів, що
ця фірма заробляє на виконанні конкретних замовлень. Ось такий бізнес,
цікаво. Думаю, є й інші оригінальні форми книгопродажу. Тепер хочу
зупинитися на продовженні розмови, яка має відношення до Вашої
публіцистики. Звичайно, її вартісність – в інформативності: про видатні
постаті й події, пережите, побачене, почуте від очевидців. Але завжди
при цьому мається на увазі злободенність, перекидається місток із
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минулого в сьогодення. Зараз ми знову на порозі великих перемін. Ваш
досвід і знання не можна переоцінити, адже історія, відомо, має
циклічний характер, подібне Україна вже переживала: становлення
державності, земельні реформи, потужні впливи з-за її меж тощо. Як не
дивно, досі єдиної потужної державної і суспільної думки щодо цих
процесів не було. Величезна розрізненість, розпорошення сил. Нарешті, в
результаті призначення Президентом дострокових виборів пішла
консолідація демократичних, патріотичних сил. У виборах візьмуть
участь і ввійдуть у парламент три потужні сили: «Партія регіонів»,
«Наша Україна – Народна самооборона», «Блок Юлії Тимошенко».
Може, ще раз проскочить КПУ, але вона не матиме ніякого вирішального
значення. Отже, по-великому, зі 100-ма партіями-клубами буде
покінчено. Причому має утворитися рівновага сил, яка буде давати
можливість залишатися Україні самою по собі. Вважаю, що ми є
самодостатні, не дивлячись на демографічну кризу. У світі не існує
демографічної кризи, є енергетична криза. Євросоюзові потрібні наші
аграрні ресурси. Не сумніваюся, ЄС буде тягти нас до себе, їм потрібні не
ми, а наша плодюча земля. Це наше багатство і наша ахілесова п’ята,
коли ми роз’єднані й нерозумні. Щойно в «Сільських вістях»
опублікована велика стаття про Олега Ольжича, викладено позицію
ОУН-мельниківців щодо уникнення даремних втрат українців у II світовій війні. Популярним, однак, був такий собі кабінетний революціонер
Д. Донцов123, який, здається, благополучно дожив до кінця своїх днів у
США. Провокацією фактично стало проголошення державності України
1941 р. у Львові. З іншого боку, спровоковано було й різню між
поляками та українцями на Волині. Хтось уміло маніпулював і німцями, і
росіянами, і нами. І від цього нікуди не дінешся й тепер. Але вихід – в
уникненні кровопролиття, даремних втрат людських життів. Мені
моторошно, як чую кожен день про втрати людей в Іраку, винищення
палестинців. Але й ми зникаємо тихо.., дай Боже, щоб це були просто
наслідки попередніх катаклізмів. Будемо сподіватися, що генетичний
фонд України буде відроджуватися, швидше якісно, ніж кількісно. Ваші
міркування на цю тему виважені, тому – цікаві й цінні, а якщо будуть
Дмитро Донцов (1883–1973) – український еміґраційний публіцист,
літературний критик, філософ, політичний діяч, засновник теорії інтеґрального
націоналізму. 1939 р. еміґрував до Румунії, згодом жив у Чехо-Словаччині,
Німеччині, Франції, США, Канаді.
123
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публікації, що про них Ви згадуєте в останньому листі, повідомте. Я
обов’язково віднайду і «Самостійну Україну», і «Київ», і «Вітчизну».
Радий, що у Вас наладилося з очима, зможете прочитати оцей
довгий лист.
Хай вам і Лідії Борисівні здоровиться!
Ваш,
М. Шкурко
ДОДАТОК А
Ігор Качуровський
Спомини й постаті
1. Спогад про Малу Виску.
2. Четверта школа і я.
3. Автобіографія творча?
4. Професор Борис Ярхо.
5. Алесь Соловей, яким я його пам’ятаю.
6. Рятівні посилки від митр[ополита] Іларіона.
7. Ми в Аргентині.
8. Журнал «Пороги».
9. Оксана Драгоманова.
10. Над свіжою могилою Тараса Микиші.
11. М. П. Сліпченко.
12. Художниця Ольга Гурська.
13. Борис Крюков очима письменника.
14. Жмуток дорожніх вражень.
15. Відвідини Солженіцина.
16. Спогад про Якова Гурського.
17. Данина Землякові (доробити, це про Кошелівця).
18. Про Григора Крука.
19. Трагічна доля В. Барвінського.
20. Все життя – 18.
21. Про українського мореплавця.
22. Над чужими спогадами.
23. Два тижні в Києві.
24. Грибні справи.
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25. Про книжку К. Каздоби124.
26. Огляд книжки Й. Гошуляка125.
27. Контррепліка.
28. «Жодної подібности…».
29. У справі Віктора Петрова.
30. Мій глек на капусту.
31. Повертаючись до теми «крадіжка».
32. Про одну передмову.
33. Огляд книжки «Жиганы»126.
34. До питання національної єдности.
35. Самовітальна промова.
Це – на велику книжку.
А це – на маленьку:
Ігор Качуровський
ЕПІЗОДИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Шварцах.
«Турксиб».
Як я був севеушником.
Екватор.
Приємна несподіванка.
Привласнена книжка.
Меценат Хомишин.
Спогад про червону шовковицю.
Шокова терапія.

(Ще маю додати…).

Каздоба Кузьма (1907–1984) – український еміґраційний письменник-мемуарист,
громадський діяч. У період колективізації був вивезений в Архангельську обл. 1937 р.
повернувся на Україну. 1943 р. еміґрував до Німеччини, з 1948 р. мешкав в Австралії. Був
референтом, потім головою Української громади Південної Австралії (1959–1964).
Заснував Товариство приятелів творчости М. Зерова в Австралії.
125 Йосип Гошуляк (нар. 1922) – український співак (бас), автор мемуарів.
Заслужений артист України. Наприкінці Другої світової війни еміґрував, від 1950 р. – у
Канаді. Очевидно, І. Качуровський прорецензував книгу його спогадів «Й свого не
цурайтесь» (Львів, 1995).
126 «Жиганы, уркаганы, блатари» Ол. Сидорова.
124
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17 липня 2007
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Нещодавно дістав я дуже цікаву рецензію на мою збірку «Село –
Осінні пізньоцвіти» з Полтави. Від незнайомого мені Анатолія Дяченка
[див. дод. VІ.4].
Автор виявляє фахову обізнаність із питаннями літератури, а
водночас партійну нетерпимість. Зв’язків, щоб надрукувати рецензію, як
виходить, він не має.
Я йому відповів, подякував, запропонував написати неупереджену
нотатку про УПА, «Галичину» і «Нахтіґаль» – пояснити, що це три різні речі.
Відповіді від нього нема, а його лист із адресою в мене вже
загубився… (Звісно, він ДЕСЬ є, але як знайти?).
Може, Ви спробуєте десь надрукувати цю рецензію?
Також пояснив, що мова моя – це дотримання Академічного
правопису 1928–29 рр.
Спробуйте надрукувати в Чернігові рецензію А. Дяченка.
Новина в мене така: 11 липня я мав в УВУ доповідь на тему
української етимології. Назва «Про вовків і верблюдів». Сподіваюся, що
її вдасться надрукувати в журналі «Дивослово».
Я раз уже був вислав, але редакція загубила. Доведеться вислати
вдруге.
Багато листів до мене не доходить, зокрема не дійшов великий
лист від Олени Геннадіївни [Бросаліної]. Нема вісток від Олександри
Микитенко – напевно пропав лист. Листи пропадають не так у Вас там,
як тут у Мюнхені…
На все добре.
І. Качуровський
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30 липня 2007
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
«Ніжен», «Качанівка» й газети прибули ще 26-го. Дякую дуже. Не
відповідав, бо закінчував – і таки закінчив кількасторінкові спогади
«Чому я не став мельниківцем»
Мова про перебування в таборах «ДіПі» в роках 1945–48.
Знайшов листа й адресу Анатолія Дяченка:
Некрасова 8/1
36038 Полтава–38
Він пише:
Чиніть із рукописом, як вважаєте потрібним. Якщо щось
оприлюдните, то буду щиро вдячний.
Отже – варто скоротити ту частину, де мова про поета
В. Старицького, а також випад проти УПА й дивізії «Галичина».
В журналі «Київ» за червень вміщено рецензію Володимира
Базилевського на наші Крути [див. дод. VІ.5]. Але я журналу ще не маю і
ледве чи матиму. Боюся, що в Ніжені «Києва» також не можна дістати.
А тепер – про деяких ніженців.
Єврей Палєй-Палій у 20-х рр. був непманом, а тоді втік до
Курську – жив на тій самій вулиці, що й ми.
У Олексія Кушакевича було три дочки, а синів не було. Одна
вийшла заміж за галичанина (?) і виїхала з ним за кордон.
Дві – гарна й паскудна – залишилися в Ніжені дівувати.
До гарної залицявся Федір Миколайович Голобородько, чудовий
оповідач. І раптом оженився з паскудною на йменя Віра Олексіївна.
У Кушакевичів відібрали кілька домів, а на Василівській, біля
церкви, лишили. У Голобородьків на квартирі ми жили після втечі з
Курську.
Сусідня дівчинка мені оповідала: коли Федір Миколайович
оженився, вони, діти, бігли за ним і кричали:
Ухаживал за одной, а вышел замуж за другую.
212

Ця «другая» за німців була перекладачкою при коменданті міста.
Комендант знав, що жандармерія співпрацює з партизанами, але не міг
нічого зробити.
Голобородька заарештували в 1937 р.
Лазаренко був зразковий гімназист і улюбленець страшного
Римші.
А дядько мій127 оповідав, як один з його приятелів стріляв у
Римшу з-за колони ліцею.
А Римша, сидячи на звощику, який гнав коня щосили,
відстрілювався.
А донести на гімназиста він не міг, бо як католик не мав права
викладати в казенній гімназії.
З оповідань Голобородька пам’ятаю дослівно анекдоти про грека
Йоне і його непристойні витівки.
Дядько мій оповідав про гімназичні бійки – кастетами.
Про витівки гімназистів. Не знаю, чи він написав про це – боюся,
що ні.
Сподіваюся в кінці тижня вислати увесь матеріял для книги
спогадів.
Ваш
І. Качуровський
ПС. Щойно надійшов лист від Анатолія Дяченка – він у лікарні.
Йому 82.
Він був професором Полтавського педагогічного універс[итету].

21 серпня 2007
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Маєте першу порцію моєї майбутньої книжки.
До другої частини мають увійти спогади та нариси з часів
перебування в Аргентині, до третьої – мюнхенські часи й матеріяли.
127

Віктор Сакович.
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Четвертою, невеличкою, частиною мають стати суто-публіцистичні
статті.
Аргентинського матеріялу не висилаю, бо хочу дописати ще один
нарис – на 2 чи 3 сторінки.
На всякий випадок перераховую статті:
1. Спогад про Малу Виску
2. Четверта школа і я
3. Професор Ярхо
4. Чому я не став мельниківцем
5. Шварцах
6. Турксиб
7. Рятівні посилки
8. Алесь Салавей…
9. Як я був севеушником
10. Привласнена книжка
У цьому пакунку – дослідження Лідії Качуровської про родовід
Гурських. Не знаю, чи вдасться Вам десь це опублікувати… Спробуйте.
А якщо ні – то буде перший експонат для музею в с. Крути…
З найкращими побажаннями
І. Качуровський

02.09.07 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Висилаю Вам проспект про Качанівський заповідник і збірку
поезій Олександра Ахмета128.
Ніколи не звертався до Вас із таким проханням – написати відгук
про творчість людини.
Олександер Ахмет (1949–2007) – поет узбецько-українського походження.
Писав російською та українською мовами. У дитинстві виїхав із батьками з України
до Узбекистану. Опановував східні єдиноборства, вивчав тюркські мови. Повернувшись на Україну, вчителював, працював старшим науковим співробітником
Державного історико-культурного заповідника «Качанівка», оспівував у своїх
віршах красу качанівського палацово-паркового ансамблю.
128
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Про О. Ахмета, його вірші – прошу.
Річ у тому, що навесні цього року ця людина померла. Здавалося
б, цілком здоровий фізично чоловік – і раптом смерть.
Гадаю, це типова трагедія поета (така його доля), який шукав своє
місце, був одинокий, його не розуміли оточуючі, навіть у Качанівці.
У збірнику є вірш, присвячений моєму старшому сину Кості.
Мені ж випало бачитися з О. Ахметом тої осені в Качанівці під час
традиційного вересневого свята – вперше і востаннє.
Хай би Ваша рецензія стала добрим словом про колегу та перлину
Чернігівщини, яка його надихала і де він спочив.
Хай Вам здоровиться у Ваш 90-й рік!
Ваш,
М. Шкурко

09.09.07 р.
Добрий день, дорогий Ігоре Васильовичу!
Буду вважати, що цим листом даю відповідь на Ваші три останні
листи (телефонні дзвінки та деякі висилання до Вас не беру в розрахунок).
Отже, статтю Анатолія Дяченка передано Григорію Васильовичу
Самойленку (проф. НДУ ім. М. Гоголя) для розміщення в збірнику
«Література і культура Полісся». Тим часом я направив п. Анатолію
Дяченку листа із проханням подати автобіографічну довідку для
розміщення в збірнику.
Як я повідомляв телефоном, отримав першу частину публіцистики, а також нарис про родовід Лідії Борисівни. Все перечитав, переглянув. Щодо Вашої роботи, то вони (нариси) мені здалися більше
спогадами, бо все пов’язано з Вашим життям. Зовнішні події виглядають
тлом, і тільки в статті «Чому я не став мельниківцем» виринають Ваші
публіцистичні здібності – в зв’язку із замовленням Вам прогнозу
політичних подій. Проте аналізувати майбутню книгу – це справа
рецензента, яким згодився бути фаховий журналіст В. П. Карпенко. Тож
чекатиму подальших розділів.
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Непогано, здається, складаються справи з можливою публікацією
розвідки про шляхетство Гурських. Позавчора я побував на конференції
в Качанóвці, де познайомився зі співробітницею Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Музей видає збірник наукових праць
«Скарбниця української культури», в якому доречно буде розмістити
дослідження Вашої дружини. Також я домовився долучити до матеріалів
Качанівської конференції Ваш відгук на добірку поезій Олександра
Ахмета. Мабуть, це має бути стаття не тільки про поета, а й про саму
Качановку – гніздо української культури в часи російського самодержавства. Збірник матеріалів конференції, а учасники були зі Львова,
Києва, Сум, Дніпропетровська, Чернігова, Батурина, Санкт-Петербурга,
Полтави, Кривого Рога.., має розійтися відповідно далеко за межі цього
єдиного на Чернігівщині заповідника, що має статус – національний.
У доповідях ішлося про історію створення маєтку, особливо роль
династії Румянцевих, про діяльність трьох поколінь українських
філантропів Тарновських, врешті про 20-літній період володіння маєтком
дочки видатного підприємця Харитоненка.
Подавалися записані спогади про період запустіння в 20-х роках,
коли там розміщався сиротинець. Звісно, ключовою темою було –
розвиток тут українського духу, значення палацу як місця зустрічей
людей прогресивних.
Здається, що і зараз усе більше Качанɪв́ ка (так тепер кажуть) стає
таким притягальним місцем. Особливо для спраглих киян.
Хай Вам, Ігоре Васильовичу, здоровиться й успішно твориться!
Ваш,
М. Шкурко

13 вересня 2007
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Нарешті я докінчив статтю-розвідку про «НА» в нашій мові [див.
дод. ІІ.5].
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Це ніби додаток до статті проф. Одарченка [див. дод. VІ.6] –
окремо моя розвідка непереконлива. Скажуть, що це, мовляв, лише в
піснях було «НА», у писемній літературі буцімто було тільки «В». Не
хотів називати речі своїми іменами, але Вам напишу: я припускаю, що
митрополит Іларіон СВІДОМО писав брехню, щоб сподобатися братамгаличанам, які від часів «русофільства» полюбляли оте «В Україні».
Прочитавши (перечитавши оце тепер) статтю П. Одарченка, я
дуже гостро змінив своє ставлення до митр[ополита] Іларіона. Він мені
здавався мало не святим, саме тому я йому вибачав безнадійно-слабкі
вірші.
А впровадження виразу «В Україні» до офіційної мови, на мою
думку, – це акт послідовної і продуманої русифікації. І то під претекстом
гура-патріотизму.
А палення лісів – це так само послідовне винищування умов для
існування білої раси.
Наступного року випалять, правдоподібно, колишню Югославію
та Австрію. На 2009 р. прийде черга до Баварії…
Кольосальні лісові масиви були колись на півдні України.
Хотілось би знати: хто й коли їх знищив…
По Німеччині чимало місцевостей із назвою «Вальд» (ліс) –
приїдемо туди шукати грибів, а там – звичайне поле…
На все добре.
І. Качуровський
14 вересня
Дякую за «Леґенди Ніжена».
Дуже ориґінально й цікаво зроблено. Подібних видань я ще ніколи
не бачив.
Справді: те, що Гоголь «Сорочинську ярмарку» змалював з
ніженської, давно стверджено.
Але на те, що він для своїх «ґотичних новель» брав матеріял
також із якихось ніженських леґенд, чи не перша звернула увагу
працівниця музею Лідія129 Руденко.
Між іншим, всесвітньо-відомий фахівець із питань «ґотичної
літератури» (себто літератури про страшні помсти, привиди, ходячих
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Правильно – Лілія.
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мерців тощо) сер Девендра Варма130 був у дружніх взаєминах із
любителькою такої літератури Лідією Борисівною. Вона спеціяльно
їздила (і я з нею і сином…) по старих німецьких замках, де живуть
всілякі привиди.
Там, де виходить у поле Василівська вулиця, було якесь озеро, але
в 30-х роках – як мені казали – від нього прокопали рови до Остра і геть
спустили воду. Ті рови я бачив. Озеро було мілке, заросле, купатись там
не можна було, бо не було доступу до води через осоку та очерет.
Виходить, що це озеро нищили, та не до кінця…
А яке ще може бути озеро?
Чи є десь у Вас мапа Ніжена з околицями?
Ще раз дякую.
[І. Качуровський]

19 вересня 2007
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
У мене знову біда з оком – напухла ліва повіка. Вчора возили до
лікаря. Вимучили страшенно.
Тому в «качанівських» справах не написав усього, що хотілося.
У моєму тексті [див. дод. І.2] можете вилучити імена моїх друзів.
За календарчик дякую. Про інші справи – іншим разом, коли
видужає око.
Ваш І. Качуровський

Девендра Прасад Варма (1923–1994) – професор англійської літератури та
ґотичної романістики Університету Далгаусі (Галіфакс, Канада), з походження –
індієць. Автор монографій «Ґотичне полум’я: Історія ґотичного роману в Англії»
(1957) та «Вічнозелене дерево диявольського знання» (1972).
130
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29.09.2007 р.
Шановний Ігоре Васильовичу!
Ваші листи від 13–14 вересня (разом зі статтями П. Одарченка і
Вашою) та від 19 вересня одержав.
Все піде за своїм призначенням, про що додатково повідомлю.
Карту-схему Ніжена додаю. Також автобіографію А. Дяченка [див.
дод. А, Б].
Зичу здоров’я.
Ваш,
М. Шкурко
P. S. О. Мороз після передвиборчої зустрічі в НДУ сказав мені, що
надішле Вам свою поетичну збірку «Кують зозулі…». Якщо,
бува, забуде, то в мене є для Вас запасний примірник.
ДОДАТОК А
[Лист А. Дяченка до М. Шкурка]
4.09.07
Шановний Миколо Пантелійовичу!
Щиро вдячний Вам за увагу до мене в момент, коли коливання
температур несподівано загнали мене до шпиталю.
А Ваш лист – гарна моральна підтримка. Тим більше, що
Качуровський не дуже чітко пояснив мені, що́ й де те «Сяйво».
Я думав, що воно в Мюнхені. А воно поруч, майже дома.
Я написав довідку, адресу і роз’яснив дітям, що́ і як треба
зробити. Думаю, що вони впораються, тим паче, що текст вони
оформили і принесли мені підписати. Сьогодні ж Вам відішлють. А мене
через 2–3 дні випустять на волю. Полежу дома.
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Примітки:
По паспорту я пишуся з «ь» – «Дьяченко», хоча український «дяк»
його не визнає́. Кажуть, так по метриках.
Раптом Ви філателіст, то в нашому листуванні, якщо воно
триватиме, я Вам буду ліпити гарні марочки. А я – «заслужений
філателіст України».
У Полтаві й області буде багато заходів до 200-річчя Гоголя.
Якщо Вас щось зацікавить – замовляйте. Я як журналіст, якщо доживу,
буду про все знати.
З повагою
Дяченко
Ніжин – «Сяйву»
ДЯЧЕНКО Анатолій Миколайович
Народився 22 березня 1925 року в селі Мачухи під Полтавою.
Вчився у Полтавській СШ № 10 ім. В. Г. Короленка. З вересня 1941 р.
учасник Великої Вітчизняної війни, нині пенсіонер, інвалід війни 2-ї групи.
Після війни закінчив школу і літфак П’ятигорського педінституту,
після чого працював у школах і газетах Ставропілля (Росія). Закінчивши у
1959 р. аспірантуру Київського педінституту ім. О. М. Горького, повернувся
на батьківщину, працював викладачем, доцентом Полтавського педінституту ім. В. Г. Короленка, останнім часом редактором у місцевих видавництвах. Кандидат філологічних наук.
Маю близько 20 книжок з літературознавства, 3 художні
(оповідання, повісті). Понад 200 наукових і науково-методичних праць у
наукових записках, колективних збірках, журналах України, Росії, Узбекистану, Туркменії, Грузії, Болгарії, Угорщини, виданнях «Української
енциклопедії» тощо.
Член Національної спілки журналістів України, Міжрегіональної
спілки письменників України. Маю державні нагороди, лауреат премій
імені Володимира Даля і Володимира Малика.
Паспорт: КО 575289
Ід[ентифікаційний] №: 0921200332
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Посв[ідчення] інв[аліда] війни: II № 668773
Вул. Некрасова, 8, кв. 1, Полтава–38, 36038, Україна.
Тел. 59–54–98.
4 вересня 2007
ДОДАТОК Б
[Лист М. Шкурка до А. Дяченка]
23.09.07 р.
Шановний Анатолію Миколайовичу!
Дякую за листа, в якому запрошуєте до продовження спілкування,
а також за біографічні дані.
Ви – ровесник моєї мами, яка народилася 17 квітня 1925 року,
батько – 1922 р. н[ародження], помер 10 років тому. Батьки – вчителі.
Отже, і тут є спільність. Ігор Васильович для мене – духовний батько.
Взагалі, поважаю людей старших, мудрих – з життєвим досвідом.
Гадаю, від Вас теж можна набратися багато повчального, незнаного.
Скажімо, тема Гоголя. Хоч я й не філолог, але Ваші розвідкистатті, якщо вони будуть зачіпати Ніжен, – направлю в місцеву газету.
З нашим містом багато пов’язано в творчості Гоголя: і «Тарас Бульба»,
і «Сорочинський ярмарок»… Кажуть, усе це має ніженське коріння.
Ваше дослідження поезій І. В. Качуровського я прочитав з великим
задоволенням. Відчувається фаховість, глибоке проникнення в процес
віршотворення. Таких розвідок я ще не зустрічав, хоча зараз про
Качуровського пишуть. Сам він би сказав: так не пишуть тому, що не
перебували (-ють) у його мовній стихії.
Так говорять на Ніженщині у вимираючих селах 80–90-літні. Це
не штучна, рафінована мова київських «мовознавців» (мовонезнавців). Та
хіба тільки справа в мові?
З Вашої розвідки ми викинули тільки одне речення – стосовно
«Галичини», «Роланда» – «Нахтігаля». Що ми знаємо про ОУН на наших
теренах? У Ніжені їх розстріляно 42 року. А ніженські Броди – вересня
1943 року? Мова не про оцінки, а про факти, які й зараз не озвучують.
Розкажуть, коли повимирають свідки? Тож хай краще буде свобода
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говорити всім – і правим, і лівим – головне, учасникам подій.
Добре, що нарешті почуто й голос здалеку – Качуровського.
Може, й тут, на Україні, голоси відлунять, страх переборовши.
Ще раз вдячний за Ваш відгук, зичу здоров’я.
З повагою,
М. Шкурко

25.10.2007 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Надсилаю до відома Програму мовної конференції, в матеріалах
якої буде й Ваша стаття про прийменник «на».
На конференції я познайомився з авторитетним мовознавцем
Сологуб Надією Миколаївною (дом. тел. /044/ 483–33–64). Вона є одним
із постійних консультантів радіопередачі «Слово». Ми домовилися, що
після виходу збірника матеріалів конференції вона посприяє, аби
озвучили Вашу позицію щодо виразу «на Україні».
До речі, в книжці Олександра Олександровича Мороза «Кують
зозулі…» по одному разу пишеться «на» і «в» Україні.
Всі раніше надіслані Вами матеріали («Про качанівського лірика»,
«Етика і поетика Ігоря Качуровського», розвідку про родовід Лідії
Борисівни) я направив для друку у відповідних збірниках і, як тільки
з’являться з друку примірники – відправлю Вам.
Крім того, надсилаю копії двох публікацій в «Урядовому кур’єрі»,
які будуть цікавими для Вас: про УВУ та про «Довідник лауреатів
Шевченківської премії», а також – статті в «Українській музичній газеті».
Не питаю про публіцистику, бо знаю, що над цим Ви працюєте і в
міру готовності матеріалів продовжите їх надсилати.
Не кажу про звання почесного громадянина Ніжена, бо зрушення в
міськраді поки що не відбулися. Очевидно, ця справа має трохи
«дозріти».
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Ви ж бачите, як у нас (Державі) все швидко робиться – маю на
увазі висліди дострокових перевиборів В[ерховної] Р[ади].
Хай Вам і Вашим рідним здоровиться!
Ваш,
М. Шкурко

11.ХI.2007
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Ваш великий лист із матеріялами надійшов іще 2-го листоп[ада],
але я мав на голові стільки справ, що відповідаю тільки сьогодні.
Лідія Борисівна їздила на кілька днів до Праги – і ось уже понад
місяць не може видужати від простуди.
А я мусів докінчити матеріяли про лірику – для другого тому кн.
«Ґенерика і архітектоніка». Вже вислав на адресу Олени Геннадіївни
[Бросаліної].
У Києво-Могилянській акад[емії] вийшла нарешті ще одна моя
велика книжка – «Круг понадземний» (переклади).
Книжки для роздачі і розсилання має Олена Геннадіївна. Добре
було б, якби Ви з нею зкомунікувалися і взяли для себе і для Ніжена яких
чотири примірники. Або й п’ять…
Для бібліотеки Університету і ще для потрібних людей.
Книжки я ще не дістав.
Довідник лавреатів Шевченківської премії надіслала мені Олена
Ген[надіївна].
Коли жінка видужає, проситиму, щоб зробила копії тих сторінок,
де мова йде про мене. Це може допомогти в міськраді – на здобуття
почесного громадянина міста.
До мене звернувся Ів[ан] Дзюба – він хоче відновити-оживити
журнал «Сучасність». Тож Олена Ген[надіївна] переслала йому на моє
прохання статтю «Чому я не став мельниківцем».
Від Олександра Мороза я маю його збірку «Обличчям до вогню»
та хрестоматію «На левадах шовкових».
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А зозуль, які кують, не маю.
На УВУ справи стоять не так погано, як виглядало торік:
історичний будинок – продається (є й покупці), а за вторговані гроші
можна купити новий і великий дім – для лекцій, бібліотеки і студентів.
На цьому мушу кінчати, бо на черзі ще кілька листів.
За всі Ваші клопоти й турботи дякую щиро.
Щиро Ваш
І. Качуровський

25.11.07 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Як обіцяв по телефону, відповідаю на Ваш лист від 11.XI.2007.
При цьому листі надсилаю:
1. Книгу поезій О. О. Мороза «Кують зозулі…».
2. На двох аркушах – поезії Майї Богуславської [див. дод. А] та
розповідь про неї Святослава Хрикіна [див. дод. Б].
Щодо М. Богуславської [див. дод. В, Г, Ґ] – я її бачив у Чернігові
на зібраннях ТУМ «Просвіта», а тепер її донька Євгенія звернулася до
мене за сприянням у виданні поезій покійної мами. Я поцікавився
поезіями. За незначним винятком вони російськомовні, але здалися мені
справжньою лірикою.
Чи не захотіли б Ви перекласти заголовний вірш майбутньої
збірки «Я – залетная птица»?
У будь-якому випадку я надішлю книгу, як тільки вийде.
«Круг понадземний» почитую вечорами. Один примірник і
останній, з тих, що передала О. Г. Бросаліна, обов’язково передам до
бібліотеки НДУ. Щодо копій з довідника лауреатів Шевченківської премії,
то я зроблю їх сам, бо ця книга в мене є, і долучу ще раз до подання в
міську раду. Певен, що Вас таки вшанують наші можновладці. Мабуть, у
них невирішених питань вистачає, а тут ще сам Президент указав на
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недоречність пам’ятника
Крутянського подвигу.

Леніну

в

місті

напередодні

90-річчя

Зичу Вам і Лідії Борисівні здоров’я, звершень творчих намірів!
Ваш,
М. Шкурко
ДОДАТОК А
Майя Богуславська
***
Розмай. Бентежність. Дихається влад.
Старе гніздо і ластівочок пара.
Накинь пуховий мамин теплий плат
І вийди слухать, як звучить гітара.
Такий знайомий трепет струн нараз…
І голос несміливого Орфея.
…Бузок і в сяйві місячнім – анфас –
Немов постала врубелівська фея.
Переклав із російської Мик[ола] Лелюк
***
Давай майнем у глушину кудись,
Почуть зозулю, духом трав подихать.
Не вицвіли м’які рум’янці, й вись
Іще квітує над узліссям тихим.
Ще чутна голосу твого луна,
І на піщанім березі озерця
Донині припинає хтось човна,
Щоб нам пуститись знов на розсуд серця.
Хай накує зозуля ще копу нам літ.
…Не чуть тебе.
Осиротів мій світ.
Переклав із рос[ійської] Мик[ола] Лелюк
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***
Минає час, минає наче мить,
І залишається давно за поворотом
Земля моя!
За що тебе любить,
Хто зветься – зрадником
Хто гордо – патріотом?
Ні, не за подвиги минулих літ,
Що збереглись в піснях твоїх тужливих.
Не за багатство,
Не за пишний вид,
Не за поля від краю і до краю.
Земля моя!
За що тебе любить?
Ти мовила мені: «Не знаю».
Відверто.
Ми з тобою віч-на-віч.
…Давно було це.
Заметіль гула.
Я не дочкою – байстреням була,
Підкинутим під тин в холодну ніч.
…Але…
Притулюся плечем до стіни кам’яної
Біля церкви старої на схилах крутих.
І вдивлятимусь довго в луги за Десною.
…Мені нікуди звідси іти.
***
А Есенина в тридцать седьмом не убили бы?
Не сгноили бы в тундре
Рязанское золото?
Сколько их – неизвестных,
Что жили и жили бы,
Сколько их – неизвестных,
Что были так молоды.
Вот живу я на свете,
Стишатами балуюсь:
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Что выходит, что нет –
Я на люди не вынесу.
А любимую мною
Марину Цветаеву
Из убогого дома готовили
К выносу.
Я б к рукам ее смуглым,
Что с тряпками возятся
(Не годится в уборщицы –
Видно, из барынек),
Я приникла бы, словно
К рукам Богородицы,
И молчала бы, просто боясь
Разговаривать.
Да от этого можно об столб головою,
Да от этого можно
Прямо с берега в воду. –
Задушили.
Забили смолистой доскою
То, что было и славой, и силой народа.
Даже песню оставили
В мире без имени –
Ту о «Встречном»,
Что пели и дети, и взрослые:
Бориса Корнилова –
Повалили под корень
На первую сосенку.
Это было в двадцатом кровавом
Столетии,
Это было под бодрые
Марши и пенье.
Процветали чиновники –
Гибли поэты.
И твердили о счастье
Моему поколению.
1 июля 1967
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***
Цветенье. Радость. Дышится легко.
У старого гнезда касаток пара.
Закутай плечи маминым платком
Да выйди слушать тихую гитару.
Такой знакомый перебор возник,
И юношеский голос пел, робея.
…Сирень в цвету, и лунный свет, и лик –
Совсем такой у врубелевской феи…
***
Давай поедем летом в дальний лес,
Подышим травами, послушаем кукушку.
Еще не выцвел алый цвет небес
Над той лесной, далекою опушкой.
И голос твой еще не отзвучал.
И на песке, у озера лесного
Лодчонку кто-то ставит на причал,
Чтоб нам с тобою в путь собраться снова.
Пусть накукует нам кукушка много лет.
…Но ты молчишь.
Тебя на свете нет.
***
Я – залетная птица,
Не ваших кровей,
Из далеких туманов
Сюда залетела случайно.
Над крестами соборов,
Над серым холстом площадей
Пронесла свою боль,
Свою тайну.
Я – залетная птица.
Мне биться крылом о стекло,
К невозможной свободе
Душою стремиться. –
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Не держите меня,
Умножая ненужное зло.
Отпустите меня:
Я – залетная птица.
ДОДАТОК Б
Святослав Хрикін
м. Чернігів
Її поезії зовуть до храму душі нашої
«…Перечитуючи її вірші, все глибше проникаєш у добрий і сонячний,
засмучений і урочистий її внутрішній світ… Її поезії, де космічні далі і
сльозинка роси на пелюстках квітів зливаються в один акорд… звуть до
храму душі нашої», – так у свій час відізвався про творчість Майї
Богуславської відомий чернігівський художник Михайло Прокопюк.
Майже все її життя – велике й насичене – було пов’язане з нашим
містом. Тут вона народилася (15 листопада 1933 року), тут пройшло її
дитинство, тут вона закінчила жіночу середню школу № 2 (на Валу),
сюди вона приїздила на канікули під час навчання в Ленінградському
бібліотечному інституті, сюди вона повернулась із Сибіру, де вона
відпрацювала кілька років (спочатку на станції Тулун в Іркутській
області, потім у Кизилі – столиці Туви, в Саянах). У 1991 році – в надії
знайти нове русло для свого життя – вона виїхала в Ізраїль, але любов до
рідної землі виявилася сильнішою і навесні 1995 року вона повернулась у
наше місто. – І палаци над Невою, і саянські багаття, і Єрусалим із
пустелею Негев знайшли своє місце в її поезіях. Але все ж таки
переважна більшість її віршів присвячена нашим – чернігівським –
настроям і пахощам, садам і лукам, звичайним нашим землякам, бо саме
тут – біля білих соборів, серед наших вулиць і парків – пройшло майже
все [її] життя. Тут вона працювала бібліотекарем у Будинку
будівельників, завідуючим книжкового магазину, методистом і
бібліотекарем у Палаці піонерів. Багато років вона була керівником
дитячої літературної студії, відкриваючи своїм вихованцям чаруючий
світ поезії Анни Ахматової і Марини Цвєтаєвої, Бориса Пастернака й
Осипа Мандельштама, знайомила дітей із шедеврами сучасної
вітчизняної та світової лірики, прилучаючи їх до літературної
творчості.
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Майже всі її вихованці стали професійними літераторами, викладачами літератури, журналістами. І сестри Хемлін, і Марина Козлова, і
Майя Семко (Руденко), і Олександр Норов, і Андрій Деркач, і Віктор
Скляр – усі вони залишаться на все своє життя вдячними їй за це.
Серце цієї прекрасної, неповторної людини зупинилося 31 жовтня
2005 року, але назавжди залишилися з людьми її вірші – по крайці
наповнені світлом, добротою і теплотою, трохи сумною мудрістю.
ДОДАТОК В
[Лист Є. Богуславської до М. Шкурка]
Шановний Миколо Пантелійовичу!
До Вас звертається дочка покійної Майї Григорівни
Богуславської, Євгенія. Я зі своїм та маминим близьким другом, Славком
Хрикіним, готуємо посмертне видання творів і спогадів про Майю
Богуславську.
Із цього приводу маємо до Вас велике прохання: по-перше, оскільки
Ви з нею спілкувалися, чи не могли б (хотіли) поділитися спогадами? Подруге, хоч якось допомогти матеріально для здійснення цього видання?
За обидва види допомоги будемо Вам щиро й безмежно вдячні.
З повагою – Євгенія Богуславська
Моя адреса: проспект Перемоги 14/34
м. Чернігів–17, 14017
тел.: 80939265014
дом.: 77 19 25 (після 20 листопада змін[ився] на 641925)
ДОДАТОК Г
[Лист М. Шкурка до Є. Богуславської]
28.ХI–2007
Шановна пані Євгеніє!
Повертаю пакунок із віршами Вашої мами.
Вірші мені сподобалися. Гарно зроблені переклади кількох. Тобто
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вони легко перекладаються на українську. Це спонукало мене звернутися
до Ігоря Васильовича Качуровського з пропозицією зробити переклад
заголовного вірша збірки. Гадаю, Ви не будете проти.
Деяку фінансову підтримку я згоден надати, беручи до уваги
кількість україномовних поезій.
Для орієнтації, будь ласка, повідомте загальну вартість проекту.
Зичу успіхів!
М. Шкурко
ДОДАТОК Ґ
[Лист Є. Богуславської до М. Шкурка]
30.11.07
Шановний Миколо Пантелійовичу!
Отримала Вашого листа. Мені дуже приємно, що Вам
сподобалися вірші моєї мами. Також красно дякую за таку пропозицію
щодо перекладу заголовного вірша збірки, це цікава ідея. Лукавити не
буду, мені ім’я І. В. Качуровського невідоме, але з Вашого листа та зі слів
Валерії Богуславської я розумію, що Качуровський – це велич!
Ще раз спасибі, я безумовно згодна.
Щодо вартості проекту. Знов-таки, в цьому мені допомагає
Валерія, вона підказує, що близько 3600 грн. (тираж, оформлення і т. д.).
І останнє: Валерія Борисівна [Богуславська] передавала свій
теплий привіт, буде також звертатися до Вас (з приводу організаційних
питань). Валерія вже переклала Мані Лейбе і хоче зробити презентацію
книги у м. Ніжин.
У мене ще маленьке прохання, будь ласка, вишліть свій дом.
№ телефону, буде легше спілкуватися.
Спасибі! З повагою, Євгенія
231

13.12.07 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Після телефонної розмови з Вами сьогодні направляю ще раз лист
від 25.XI.07 р. з додатками поезій М. Богуславської.
Будь ласка, якщо є змога, – зробіть переклад вірша «Я – залетная
птица».
Книгу О. Мороза «Кують зозулі…» вишлю ще раз, якщо на
момент отримання цього листа попередня висилка до Вас не надійде.
Зичу здоров’я!
Ваш,
М. Шкурко
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08.02.08 р.
Шановний Ігоре Васильовичу!
Після телефонної розмови з Вами висилаю книжку А. Шкуліпи «І знов
являється княжна», газету «Наш Н[іжинський] В[існик]» зі статтею про
презентацію в Українському домі, лист із музею Тарновського щодо
друкування родоводу Л[ідії] Б[орисівни], збірник зі статтею А. М. Дяченка.
На жаль, досі не отримав від Вас листа, такого довгоочікуваного, з
перекладом вірша М. Богуславської. Мабуть, як у казці – все відбувається
на третій раз.
З приємних новин – до Дня Соборності України Президент нагородив
ряд закордонних українців. Серед них – Тадей Карабович. Я його привітав.
Ваш,
М. Шкурко

12.02.08 р.
Шановний Ігоре Васильовичу!
Направляю:
1. Книга А. Шкуліпи «Навскрізь».
2. Книга О. Кавунник «Музиканти Ніжина» (див. стор. 180–181).
3. Фото з учасниками презентації в Укр[аїнському] домі
20.12.07 р.
4. Листівка з пропозицією подати звукозапис спогадів про Ніжен.
Від Вас листа досі не отримав.
Щойно отримав від п. Тадея Карабовича подяку за привітання з
нагородою та «Укр[аїнський] літ[ературний] провулок», т. 7/2007.
З повагою,
М. Шкурко
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18.02.2008 р.
Шановний Ігоре Васильовичу!
Направляю Вам останню із серії книг А. Шкуліпи – «Будемо
живі». Також висилаю журнал «Ніжинська старовина», вип[уск] 4–5,
2007 р. про окупаційний період, де є згадка про І. М. Кошелівця, а також
газетні вирізки зі статтями до 100-річчя І. М.
Якщо у Вас буде бажання подарувати якісь книги, то це можна
буде зробити для Ніжинської міської бібліотеки (пл. Заньковецької, 2),
університету (вул. Гоголя, 4) або в Крутівську школу – для майбутнього
музею села.
Досі чекаю від Вас листа.
Друк Вашої статті (з часткою «на» перед «Україна») 131 тримаю на
контролі.
Зичу здоров’я, творчої наснаги.
Ваш,
М. Шкурко

27.II.2008
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Сьогодні отримав
Анатолія Шкуліпу,
ніженських музикантів,
поштівку з фотографіями,
листівку з пропаґандою про Ніжен.
Дякую за все.
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Мова про статтю «Препозиція “на”» [див. дод. ІІ.5].
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Я ще хотів би отримати (може, Ви вже були вислали, та не
дійшло?) журнал із рецензією Дяченка [див. дод. VІ.4].
Надішліть бодай фотокопію.
П. Сергій Козак132 знайшов в архіві «Укр[аїнських] Вістей» мою
статтю про смерть трьох рос[ійських] журналістів. Надсилаю.
(Це для моєї майбутньої книжки з публіцистики та спогадів).
Згадалася мені Василівська вул. – і якось само написалося кілька
сторінок спогадів [див. дод. V.1].
Не знаю, чи вони будуть комусь цікаві?
Надвечір. Того ж дня
Дякую за участь у «святкуванні» «Круга понадземного».
І за те окремо, що привезли групу ніженців.
Переклад поезії Майї Богуславської я вислав УДРУГЕ 28.I [див.
дод. А]. Чи дістали?
Усього найліпшого!
І. Качуровський
Жінка пересилає копію шляхетського диску роду Гурських [див.
дод. Б].
ДОДАТОК А
Майя Богуславська
***
Я – лише залетуха,
Я – не вашої крови,
Я з далеких туманів завіяна птиця.
Над хрестами соборів,
Над плахтами площ випадково
Я пронесла свій біль
І свої таємниці.
Тож мені залетухою
Битись об шибу крилом,
Сергій Козак (нар. 1961) – публіцист і літературознавець, головний редактор
газети «Літературна Україна». Був студентом І. Качуровського, навчаючись в УВУ.
132
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Неможливої волі жадать без упину.
Не тримайте мене,
Зла не збільшуйте злом,
Відпустіте мене,
Як залітну пташину.
Переклав І. Качуровський

ДОДАТОК Б
Lidia K.-Kaczurowskyj
Preziosastr. 41
81927 München
Tel. +49174 4731042
13.ХІ.2008
Чернігівський Обласний Історичний
Музей ім. В. В. Тарновського,
директор Музею Сергій Лазарович Лаєвський,
Пані Л. П. Линюк
Вул. Горького, 4 – вал
14000 м. Чернігів Україна
Шановні Пані й Панове!
За порадою п. Миколи П. Шкурка посилаю Вам диск мого
невеличкого дослідження про одну з галузів чернігівського шляхетського
роду Гурських герба «Стернберґ» (1-ша частина: переклад на
укр[аїнську] мову ориґінальних документів ХVIII–ХХ ст.; 2-га частина:
деякі джерела про походження герба) та, додатково, три диски з
репродукціями ілюстрацій.
Сподіваюся, що моя праця Вам знадобиться для Збірника
Наукових Матеріялів.
З пошаною,
Л. Крюкова-Качуровська
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9.III.2008
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Повідомляю писемно, що дістав:
три книжки Анатолія Шкуліпи,
кн. «Музиканти Ніжина»,
зб. «Ніжинська старовина»,
«Література й культура Полісся» зі статтею Дяченка.
Крім того, газета зі статтею А. Шкуліпи і витинки про Кошелівця.
У «Н[іжинському] В[існику]» правдивий опис подій під Крутами
без типової брехні про 300 хлопчиків, котрі буцімто загинули в
рукопашному бою.
Чи дійшов мій переклад (удруге висланий) поезії Майї
Богуславської, я так і не знаю.
До мене зверталася пані Тарнашинська, яка укладає книгу
споминів про Кошелівця, щоб я написав свої спогади. Я відповів, що
особисто ми ніколи не були близькі, а можу дати тільки те, що вже
написано («Данина землякові»).
28 лютого на Вашу адресу вислано мої спогади про перебування в
Ніжені в рр. 1930–1931.
Єдине, що там може мати вартість, – це доля укр[аїнської]
інтеліґенції: усіх знищено або репресовано. Лише «Мих-Мих» залишився
живий після двох ув’язнень…
Не маючи адреси Ан[атолія] Шкуліпи, посилаю до нього листа
«зозулячим способом» (як казав проф. Державин) [див. дод. А].
На все добре.
І. Качуровський
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ДОДАТОК А
[Лист І. Качуровського до А. Шкуліпи]
9.III.2008
До Анатолія Шкуліпи
Шановний Земляче й Колеґо!
Першими дійшли вірші. Я їх продивився, читаючи там, де
відкрилося (так я роблю завжди). Відкрилися «Нічні пастушки» – і
стало трохи шкода, що я не мав саме такого дитинства.
«Стільці розставлено» – це один з ляйтмотивів сучасної нашої
лірики. «Пісня про Ніжин» нагадала: коли дивитися з базару на захід, на
місто, то бачиш, було, хрести та бані від двадцятьох церков (лише
Василівська лишалася збоку) – такого видовища не було в жодному місті
у цілому світі.
А коли читаєш про кішку, що треться об ногу (стор. 16), то ніби
сам відчуваєш котячу ласкавість.
Думаю, що більшість наших сучасних поетів (кількох міських не
рахую) пише в такому ж стилі і на такому ж рівні.
Прози Вашої я прочитати не зможу: у мене оперовані очі, читаю
тепер без окулярів, але зір швидко стомлюється. Хоча друковано чітко,
але шрифт надто дрібний.
А от за «Княжну» дуже й дуже дякую: це була для мене, як то
кажуть, приємна несподіванка. Якби був композитором – написав би оперу.
Особливо радують мене забуті старі слова: «шатун», «гнесь»,
«ол» (порівняйте анг[лійське] «ель»).
На окрему увагу заслуговує цілковито своєрідний жанр цього
твору. Я сказав би, що це
віршована драматична казка-леґенда.
Єдина моя заувага – на стор. 55 Чаушіар згадує Ярила. Це ледве
чи можливе, чейже хозари були юдейської віри.
Шкода також, що запізно дізналися про ім’я Преслава.
Моє побажання – щоб знайшовся режисер, котрий би поставив
цю леґенду.
І. Качуровський
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8 квітня 2008
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Маєте статтю про весняні гриби [див. дод. ІV.1]. Якщо не вдасться
опублікувати в газеті, то нехай полежить.
(У газеті може не бути латинського шрифту… А без нього
друкувати нема сенсу).
Прочитавши в «Ніжинській старовині» матеріяли про бій за наше
місто, написав свої спогади – про вересень 1943 р.
Але не знаю, як закінчити. Боюся, що колишні комуняки почнуть
казитися…
Може, придумаю якесь злагіднююче закінчення, тоді надішлю.
Коли – кілька років тому – в Чернігові опублікували мою статтю
про Петра Карпенка-Криницю, то знайшлися люди, котрі його знали.
Може, й на мій спогад про Василівську вулицю хтось
відгукнеться.
Олена Геннадіївна [Бросаліна] надіслала знимки з «презентації» у
Спілці.
Вона щойно закінчила остаточне відшліфування тексту другої
книги «Ґенерики і архітектоніки».
Так що невдовзі Вам – разом із ніженськими друзями – доведеться
їхати на чергову «презентацію».
А як правильно: Гадзинський чи Ґадзинський?
Бож у 30-х роках Ґео Шкурупія перейменували на «Гео»,
Вол[одимира] Ґжицького га «Гжицького», а Ґадзинського на
«Гадзинського».
А за помилки – вибачте.
Ваш І. Качуровський
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15.04.08 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Сьогодні отримав Вашого листа від 8 квітня зі статтею про гриби.
Вирішив написати відповідь – аж на три Ваші листи:
сьогоднішній, від 9.III.2008 з додатком листа до А. Шкуліпи, від
27.II.2008 зі статтею про Василівську вулицю.
Крім того, отримав окремо переклад вірша М. Богуславської, його
передав особисто кому треба. Передано також і диск із записом родоводу
Гурських.
Анатолій Шкуліпа віддав статтю про Василівську вулицю
редакторці газети «Вісті». Що це за газета і хто її шеф – можете побачити
з примірника, який додаю, зі статтею п. Анатолія про презентацію
«Круга понадземного» в Спілці письменників. Стаття писалася, щоб
заохотити депутатів міської ради. Я ж чекав рішення, тому зволікав із
відповідями.
За другої спроби забракло одного голосу (минулого разу –
кількох). Головна причина – питання ставлять на кінець сесії, коли в залі
залишаються найстійкіші депутати. А це, насамперед, комуністи,
вітренківці, хоч їх і небагато, але проти. Будемо робити третю спробу, не
сумніваюсь в успіхові.
Тим часом статтю про гриби я віддам у міськрайонний
«Ніжинський вісник», а коли надішлете спогади про вересень 1943 р. –
до «Ніжинської старовини». Виходу збірника зі статтями про вираз «на
Україні» очікую з дня на день.
Між іншим: це правда, що Ви вилікувалися від тяжкої недуги
грибами? Щодо прізвища Олександра Євгеновича, за паспортом він
Гадзінський (укр[аїнською]), Гадзинский (рос[ійською]), а правильно має
бути Ґадзінський.
Принагідно передаю від Вас вітання усім згадуваним Вами і не
згадуваним персонально ніженцям.
Хай Вам здоровиться.
Ваш,
М. Шкурко
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17.04.08 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Разом із цим листом Ви маєте книгу «Ніжин із глибини віків…»
автора Л. Б. Петренко.
У ній є згадка про Вас. А так книга неважна, бо повторює оцінки
доби «розвинутого соціалізму».
Останнім часом спостерігаємо відкат від демократичних
завоювань 2004 року. Навіть по цій книзі це помітно (можете порівняти з
попереднім варіантом, який у Вас, здається, є).
Тим більше значення мають Ваші спогади про окупаційний
період.
Вони потраплять уже в осінній випуск «Ніжинської старовини».
Отже, у Вас є час над ними попрацювати. Щодо випуску збірника
публіцистичних статей, то я про це не забув. Просто на часі інші наші
спільні справи. В ході кампанії щодо набуття Вами звання почесного
ніженця кожному міському депутатові подаровано книжку «Село в
безодні» – всього близько 50 прим.
У проробці також ідея музею села Крути. Тут активність проявляє
Володимир Іванович Гурчин, який до мене час від часу навідується.
Життя, таким чином, насичене по вінця. Зичу й Вам цього.
Ваш,
М. Шкурко

26 квітня 2008
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Насамперед – Христос воскрес! Вітаю з Великодніми святами!
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Щойно дістав Вашого листа з газетою, а газета з розмовою поміж
Анатолієм Шкуліпою та Олександром Жомніром.
Слово «пилявий» давно мені знане. У перекладі з Бернса в обох
попередніх перекладачів є слово «білий», якого в ориґіналі нема: є воно,
це слово, лише в перекладі Маршака.
Звільнити українське перекладацтво від російських впливів – це
було моє завдання. Обом названим співрозмовникам – моє привітання.
А тепер – головне. Як я лікувався грибами.
Від дитинства аж до середини 70-х років я мав проблеми зі
шлунком та його хворобами: коліти, гастрити, гепатити…
Коли я щойно почав працю в українській редакції, де писав
скрипти на літературні теми, редактор повелів мені, назвавши два імені
партійних літераторів:
«Стежте за їх творчістю, бо вони далеко підуть».
Однак творчість тих літераторів мені не імпонувала – і я не
послухав, не підпорядкувався наказу.
Тоді мене посадили робити новини, праця була для мене нова,
незвична – і я не встигав…
На нервовому тлі почалися нестерпні болі, лікар-грузин, до якого
я звернувся, знайшов рак дванадцятипалої кишки і сказав негайно робити
операцію. Але я збагнув, що це – шахрай, тож інший лікар (німець)
знайшов лише виразку. І дав посвідку, яка звільняла мене від напруженої
нервової праці.
А ми вже почали цікавитися грибами, і я вичитав, що грибні
страви так загартовують апарат травлення, що його вже не беруть ніякі
виразки.
І справді: невдовзі, за яких півтора місяця, від виразки не
залишилося жодного сліду.
Яких десять років – аж до Чорнобильської катастрофи – нашою
головною їжею були гриби; насамперед польський гриб та моховик,
також синявка, дощовики, порхавки, лепіоти, гнойовики, а взимку
лубинька та аврикулярія.
А щодо білого гриба – боровика, то відомо, що це лік проти
ракових пухлин.
Білогрибних місць в околицях Мюнхену не так багато, до того ж
їх – мов навмисно – нещадно вирубують або видавлюють-видушують
бульдозерами.
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Але повертаюся до інших справ.
Спогаду про вересневі дні 1943 р. я покищо не присилаю: думаю,
як його закінчити – щоб не показилися наші комуняки.
У двадцятих роках мин[улого] століття на Україні були
письменники Ґео Шкурупій, Ґадзинський, Ґжицький.
Між іншим, наша мова має на чотири консонанти (приголосні)
більше, ніж російська.
Звук, що передається літерою «ґ», є в усіх головних европейських
мовах, а «г» – лише в німців та англійців.
Глумлячись з української мови, нам веліли його писати через «х»,
хоча в англійців такого звука нема і вони навіть не вміють його
вимовити…
На все добре. Гарної весни!
І. Качуровський
ПС. Відкреслене червоним133 можете дати до преси…
Про те, як ми отруїлися опеньками, напишу в розділі про осінні
гриби.

08.05.2008 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Вітаю Вас із Великодніми святами та Днем 9 травня – днем
пам’яті про загиблих у війні 1941–1945 рр.
Ці дні для мене особливо скорботні, бо 4 травня померла моя
мама, Марія Данилівна, яка прищепила мені любов до науки. 17 квітня їй
виповнилося 83 роки, відійшла вона тихо, не завдавши нам душевних та
фізичних страждань, які супроводжують часто завершення земного
шляху близької людини.
133

Абзаци, де йдеться про те, як І. Качуровський лікувався грибами.
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Тим-то дорогим для мене є спілкування з Вами і взагалі з людьми
віку моїх тата і мами, покоління, що остаточно покидає нас.
Багато пізнавального прочитав і в останньому Вашому листі, де,
зокрема, продовжується розповідь про гриби, їх лікувальні властивості. У
мене теж не все гаразд зі шлунком, тому хотілося б дізнатися більше, як
споживати гриби, які я люблю не тільки їсти, але й збирати в
заньківських лісах134.
Щодо спогадів про окупацію, то для орієнтації висилаю Вам копії
публікацій сучасних і часів перед здобуттям Незалежності. Змін практично ніяких. Це погано, бо свідків майже не залишилося. Принаймні тих,
хто може й захоче сказати правду. До слова, правдиво почали було
писати за правління М. С. Хрущова. У мене зберігся журнал «Юность»
(московський) за 1964 р. з публікацією роману Юрія Піляра «Люди
остаются людьми», де без прикрас описано початковий період війни.
На Україні за таку позицію поплатився, здається, російськомовний Віктор Некрасов. Тих, що писали чесно українською про війну, – не
пригадую. Нині ця тема для творців художнього слова забута, невідома.
А відтак – нецікава.
Гадаю, Ваші спогади стануть відкриттям (!) після довгої перерви
від з’яви «Шляху невідомого».
Зичу Вам, Лідії Борисівні і Вашому синові міцного здоров’я та
душевного спокою.
Ваш,
М. Шурко

14 травня 2008
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
«Ніжин» прибув іще 2 травня, але я лише тепер можу і подякувати
за книжку, і поділитися з Вами своїми враженнями про неї.
134

Поблизу с. Заньки, де народилася Марія Заньковецька.
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Усі ці дні я перечитував свою – вже набрану і майже готову до
друку книжку
«150 вікон у світ».
Це збірка моїх радіоскриптів на теми українського перекладацтва
та про світову культуру взагалі.
А з Києво-Могил[янської] акад[емії] підганяли: давайте
матеріяли…
Від того, що я читав (хоча шрифт виразний і великий, але це щось
400 стор.) з ранку до вечора, схитнулася вісь у правому оці: сидить на
бальконі дрозд, раптом бачу, що він роздвоївся…
«Ніжин» робить дуже ДИВНЕ враження: з одного боку – вкладено
багато праці, подано чималу кількість матеріялів, а з другого – вражає
написання
гнітом – зам. ґнотом
або НЄЖЕНЪ зам. НѢЖЕНЪ
Авторка книги наше старе І (Ѣ) читає як російське Є.
Щодо антів, то це слово не має нічого спільного з латинським
«антик» («старий»), це група народів досить різних, частинно – мабуть –
іранського, а частинно (анти Псевдомаврикія) протослов’янського роду.
Але певности мати не можемо, бо немає мовних (писемних) пам’яток.
На Поділлі та в Галичині жили кельти – зберігся кельтський вівтар
з рогатим богом Цернунно біля Бару. Хто його знищив – не знаю, до
більшовицького перевороту він іще був.
На Україні жив іранський народ – алани. Алани в добу мандрівки
народів рушили до Еспанії, там вони й «розтанули» (це родичі нинішніх
осетинів).
Дощі й холод вигнали з Прибалтики германське плем’я ґотів, яке
захопило було південну частину України.
Величезний густезний ліс (якого давно нема…) відділяв ґотів від
страшних і диких гуннів, які потім рушили на Захід.
Усе це відоме з історії, зафіксоване, вивчене.
А в «коліні» Дніпра жили (дуже давно) єдині в Европі андрофаги.
Чому нам не оголосити їх нашими безпосередніми предками?
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Усе, що відомо про античність (не про антів!), зібрав давно вже
німець Фрідріх Любкер.
І от знаходяться наші пройдисвіти й неуки, які «відкривають» (на
базі збігу звучання) античний світ наново.
І ось авторка книги, замість того, щоб сісти за наукові книжки,
використовує халтурну або вар’ятську писанину різних Силенків (він же
Лев Орлигора…), цілковито зварйованого Плачинди – і сама на їхніх
безграмотних чи божевільних писаннях базує свою книжку.
Повертаюся до книжки. На с. 254 мова про демонстрацію в
Ніжені. Знаю, що моя мати брала в ній участь.
А от щодо описаного акту знущання над студентами (с. 257:
«…ставили в багнюку перед портретом царя…»), то я вперше про таке
чую. Якби справді щось таке сталося, мати не могла б про це не знати…
У книзі зазначено:
«науковий редактор П. П. Кононенко».
Правдоподібно, це Петро Петрович з Київського університету. А
може – якийсь інший?
На стор. 330 згадано І. Ярешка – як редактора газети. Але Ярешко
(Кошелівець) був редактором тиждень чи два. Далі редактором був
Ярошевський, а Ярешко лишався співробітником редакції.
Чекав я, що буде розділ про Лисянського135, а його лише раз
названо…
Натомість повно російських генералів на чолі із Суворовим.
Дякую авторці, що вона назвала розділ «Друга Світова війна».
Кардинальна помилка: «Гімназію вищих наук» у Ніжені заснував
не князь Олександер Безбородко, а його брат – граф Ілля Безбородко
(якого навіть не згадано…).
З ніженських героїв не згадано Віктора Пархоменка, який щось
коли б не 20 років був генералом рос[ійської] армії – на турецькому
фронті. Від Лазаренка він трохи старший. Загинув під час перського
походу рос[ійської] армії десь у 1915 чи 1916 р.
Юрій Лисянський (1773–1837) – мореплавець українського роду на
російській службі, географ, океанограф, засновник російської наукової
океанографії, капітан 1-го ранґу.
135
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А з тих учених, що були потім на еміґрації, нікого не згадано. Це
Великохатько, Одарченко, той же Кошелівець.
Вибачте за розмазану-брудну писанину. Чекаю на гриба та на
«НА». Дякую за все!
Ваш І. Качуровський

22.V.2008 р.
На Миколая
Доброго дня, дорогий Ігоре Васильовичу!
Нарешті Ви маєте збірник «Лінгвоукраїністика…» з Вашею
статтею «Препозиція “на”». Подано в ньому також і розвідку на цю ж
тему Петра Одарченка. Щоправда, без зазначення авторства – уважний
читач помітить Ваші посилання на Петра Васильовича.
Є й інші дрібні вади, але це звичне явище.
Я направлю один примірник Петру Тодосійовичу Бойку, ведучому
щотижневої передачі «Слово» на Українському радіо 1.
Попрошу його, а також Надію Миколаївну Сологуб, яка
співпрацює зі «Словом», щоб вони підготували розповідь за темою Вашої
статті [див. дод. А, Б]. Я писав, здається, що була передача на «Слові» з
викладом позиції Олександра Пономарева, а саме «в Україні». Хай цього
разу прозвучить альтернатива.
Я дуже вдячний Вам за коментар [до] книжки «Ніжин…» у листі
від 14 травня. Чи можна його опублікувати? Я обмовився про Ваші
зауваження заступникові редактора «Ніжинського вісника». Надія
Петрівна [Онищенко] зацікавилася, проте я відказав, що, по-перше, не
маю на це дозволу, а по-друге, ще не вийшла стаття про гриби. Газета,
буває, друкує що попало, і обсяг площі куценький. Інша газета – «Вісті»
– взагалі сумна: ніяк не надрукують статтю про Василівську вулицю.
Серйозне видання, яке з’явилося порівняно недавно, це
«Ніжинська старовина». Журнал фінансується з держбюджету, має
науковий статус. Але виходить тільки 2 рази на рік. Днями говорив з
одним із його упорядників – Сергієм Юрійовичем Зозулею. Виявляється,
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поточний випуск, зверстаний, не профінансовано. А наступний, що має
вийти в кінці року, – буде тематичним. Туди матеріал про окупацію не
пасує. Одним словом, порадував мене Сергій… Пошукати інше видання,
в Чернігові?
Залишається побажати й собі, і Вам творчого натхнення й
терпіння в подоланні часових меж.
Хай вам здоровиться!
Вітайте Лідію Борисівну!
Ваш,
М. Шкурко
ДОДАТОК А
[Лист М. Шкурка до Н. Сологуб]
Сологуб Н. М.
23.05.2008 р.
Шановна Надіє Миколаївно!
Направляємо примірник збірника матеріалів конференції
«Лінгвоукраїністика у вищих навчальних закладах».
Прошу спільно з П. Т. Бойком підготувати повідомлення на
радіопередачі «Слово» про вираз «на Україні» за статтями
І. В. Качуровського та П. В. Одарченка в цьому збірнику.
З Петром Тодосійовичем [Бойком] я домовився про це і йому
також вислав матеріали. Було б добре зробити запис радіопередачі,
який я б надіслав Ігорю Васильовичу Качуровському, ветеранові
українського радіомовлення.
З приємною згадкою про Вас та побажанням творчого
натхнення.
М. П. Шкурко
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ДОДАТОК Б
[Лист М. Шкурка до П. Бойка]
П. Т. Бойку
23.05.08 р.
Шановний Петре Тодосійовичу!
Радий звернутися до Вас цього разу з відповідальним проханням.
Для
цього
направляю
примірник
матеріалів
конференції
«Лінгвоукраїністика у вищих навчальних закладах». Там є статті Ігоря
Васильовича Качуровського та Петра Васильовича Одарченка щодо
виразу «на Україні».
Будь ласка, подайте повідомлення на цю тему в радіопередачі
«Слово». У цьому Вам зможе допомогти Надія Миколаївна Сологуб, з
нею я домовився. Гадаю, що було б добре надіслати Ігорю Васильовичу
запис радіопередачі.
Принагідно направляю історичні фото: панахиди 17.VI.1991 р.
біля Спасо-Преображенського храму та сучасне фото.
Тоді я був головою Ніженського товариства української мови ім.
Т. Шевченка, а сьогодні біля церкви знаходиться офіс фірми «Сяйво», якою
я керую. Звісно, допомагаємо як можемо відродженню святого місця.
Зичу творчих успіхів і всіляких гараздів,
М. П. Шкурко

22 травня 2008
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Вам особисто і всій Вашій сім’ї висловлюю моє глибоке й щире
співчуття з приводу Вашої втрати. Хай з Богом спочиває…
Так – «не завдавши нікому душевних та фізичних страждань» –
умирали в наших Крутах старі селянки; кожна мала приготовану
заздалегідь «смертельну» сорочку.
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Так помер і мій батько: мене встигли виписати з Мюнхену; він до
останньої хвилини був при свідомості.
А мати, бідна, пролежала одинадцять місяців у стані «коми»:
лікарі приходили, дивувалися – усе життя вона лікувала «хворе» серце, а
виявилося, що воно – залізне…
15 травня Вам вислав листа з подякою за «Ніжен» (чи пак
«Нєжин») і з висловом деяких здивованих зауважень.
Є стільки СПРАВЖНІХ наукових досліджень про древніх слов’ян,
історія Риму відома до найменших подробиць, так само відомі й ті
народи, з якими римляни мали постійні (переважно – воєнні) стосунки.
«Венеди» – кельтське слово, означає «білі»; Відень – кельтське
«Віндобона» – «білий будинок».
Пізніше німці «віндами» почали звати сусідніх – тоді – слов’ян.
(венеди–вінди, є ще кілька інших видозмін слова).
Народ, що жив на терені нинішньої України, мав татуювання на
тілі. Чому ж ця традиція не дійшла до нас?
Тому – відповім, – що там були, приходили й відходили – різні
народи.
«Зальцбурґ» змінив три назви: «Ювава» (кельтське), «Сольноград»
– хорутанське чи словінське (не пригадую), нарешті – німецький
переклад слов’янської назви.
Межа слов’яно-баварська була на Хімзее – це озеро на захід від
Зальцбурґу. Над озером, у селі Уршалінґ, є церква, де під ти́нком знайшли
фрески з XIV віку: Господь Бог благословляє Авеля, а Каїнові тиче дулю.
Дуля – жест суто-слов’янський, поза слов’янами його ніхто не знає:
Да були в кума бджоли,
Да просив я в кума меду,
А він мені – дулю.
Іллірійці, що жили на території нинішньої Каринтії та далі на
південь до Адріятики, були християни, – в добу Аттіли туди увірвалися
слов’яни, які понищили церкви. Я бачив поблизу від Мільштатського
озера руїни іллірійської церкви.
А ті наші неуки плутають (не знати, через дурість чи навмисно)
слов’ян з іллірійцями…
Але інша справа набагато актуальніша: бачу, що в Лосинівці нашу
талановиту молодь виховують чекісти-ґебешники.
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Не згадаю, скільки було розкуркулено, вивезено в тайгу – на
ХОЛОДНУ смерть. Скільки загинуло з голоду, скількох у тридцятих
роках – розстріляно (серед 105-х вчителів, розстріляних у Ніжені в квітні
1938 р., були, напевно, і лосинівці).
Автор статті забув, що 1941 р. армія фактично не воювала: одні
загинули в німецькому полоні, а інші – «оточенці» – якось прибрели до
рідних сіл.
А у вересні–жовтні 1943 р. їх погнали у Дніпро (840 тисяч тоді
загинуло…).
Про 1941 р. хтось із українських літераторів писав, що це був
єдиний в історії випадок, коли армія жадала перемоги для ворога…
У статті Симоненка136 (це 1990 рік) – нахабна й підла брехня, що
дає зброю в руки тим єврейським фанатикам, котрі в кожному українцеві
добачають антисеміта.
Таж ніженська поліція євреїв не розстрілювала! (Це перше, що ми
довідалися, коли в липні 1942 р. повернулися з Курську).
У Крутах на станції жила одружена з циганом вихристка – на них
ніхто не доносив…
У Ніжені був адвокат Гордон (він був одружений з Оксаною Гриценко,
нашою дальньою родичкою) – усі знали, що він з вихристів, але – тому,
можливо, що він був порядною людиною, – ніхто на нього не доніс…
Смішно (але це гіркий сміх!) читати про «фашизм» нашого Івана
Максимовича Кошелівця, який у редаґованій Ярошевським ніженській
газетці якось спромігся дати на всю сторінку статтю про такого, як сам,
українського фашиста – Григорія Савича Сковороду.
Щодо ніженських вулиць, то у більшості випадків їм було
повернено їхні попередні – «дорадянські» – імена.
Ще одна брехня – про необроблену землю. Справді: перестали сіяти
клятий коксагиз, де заробіток був 25 сотих трудодня за день каторжної праці.
Але земля не лишалася необробленою, інша річ: старости й поліцаї часом
примудрялися щось посіяти чи посадити для себе.
Тепер – про гриби. Ми харчувалися переважно «польським
грибом», їли також різни типи моховиків – з червонавою ніжкою, з
плямистою шапинкою. І це вони мене вилікували.
Моховиків знайдете багато, але вони досить часто хробашливі.
На початку червня бувають іноді (не кожного року) появи
Володимир Симоненко – співробітник ніженської філії Державного архіву
Чернігівської обл.
136
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колосовиків, себто грибів, котрі з’являються разом із колосом на житах.
Це можуть бути дубовики, білі (боровики) – це триває лише кілька
днів.
Дубовики ліпше відварити і відвар вилити. А виварений гриб
добре просмажити (сирі нібито отруйні…).
У червні мають з’явитися лисички – смажити їх належить лише 3
хвилини – щонайбільше 5.
Хробак лисичку не їсть, часом у глушині, де ніхто не збирає, вона
може стояти до осени…
Польський гриб буває іноді влітку – в липні. А часом його нема аж
до осени. Знову ж таки: в одному лісі – жодного гриба, а за півсотні
кілометрів – повно грибів.
Але про літні гриби я маю написати докладно – якщо є надія це
видрукувати бодай у газеті.
А літературні мої справи стоять так:
1) Готова до друку друга книга «Ґенерики і архітектоніки».
Толстоухов, що дав гроші на першу книгу, поки що… обіцяв.
Казав пан: «Кожух дам», – слово його тепле…
2) Готова до друку книжка
«150 вікон у світ».
Це мої колишні радіобесіди.
3) Готова до передруку книжка «Променисті сильвети».
Гроші на передрук має дати Шевченківський комітет.
Мельниківський журнальчик «Самостійна Україна» мою статтю
«Чи можлива у нас національна єдність»
скоротив і зіпсував.
У Львові вийшла збірка віршів і перекладів проф. Богдана
Завідняка (це людина справжніх знань) з моєю передмовою – про
вартість поезії авторів «голубої крови».
М. Слабошпицькому я ще у ВЕРЕСНІ мин[улого] року вислав
статтю-рецензію на книгу про «воров». Він обіцяв, що дасть до якогось
журналу, – і на тому скінчилося.
Іншу статтю п’яний поет Ігор Трач нібито передав до львівського
«Дзвону». Я написав до «Дзвону», але він не дзвонить.
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У квітні вислав до збірника «Україна модерна» статтю про поета
Первомайського. Відгуку немає.
Мабуть, писав Вам, що в журналі вчителів «Дивослово»
надруковано мою мовознавчу розвідку
«Про вовків і верблюдів».
Якщо хотіли б мати, надішлемо копію.
Ще добра новина: в «Літературці» надруковано статтю Олени
Геннадіївни [Бросаліної] про презентацію «Круга». Але я газети не маю.
На все Вам добре!
Ваш
І. Качуровський
В жодному разі не беріть свинюх: щойно наприкінці 70-х років
стало відомо, що це гриб
смертельно-отруйний.
При повторному споживанні отрута вбиває через 6–7 років.

4.VI.2008
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Позавчора надійшла «Лінґвоукраїністика» разом із Вашим листом;
я відразу ж подзвонив до Вас, але Вас не було в Ніжені.
Над матеріялом Одарченка я вклеїв напис «Петро Одарченко».
Сьогодні Лідія зробила десять копій – розсилатиму.
Дуже і дуже Вам вдячний.
Своєї статті, ані Одарченкової ще не перечитував: уже другий
тиждень у лівому оці маю кон’юктивіт.
Натомість із великою цікавістю – попри сльози в очах – прочитав
статтю О. Забарного про Вадима Дорошенка і Ольгу Мак.
З Ольгою Нилівною ми були знайомі в Австрії, у Філляху, де я жив
у таборах, а вона з другим чоловіком – на приватці.
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Цей шлюб довго не протривав: чоловік був із зарозумілих галичан,
не то маґістр, не то редактор, уже не пригадую.
У Бразілії вони розійшлися. І вона переїхала з дівчатами до
Канади. Гірке було її життя: одна з дівчаток упала з велосипеда,
пошкодила коліно, почалася саркома – і їй відрізали ніжку.
З ніженських професорів я добре знав у Австрії Федора
Даниловича Великохатька. Потім ми листувалися.
Щó він викладав у Ніжені, я навіть не знаю, бож був він іхтіолог
та орнітолог. Зрештою, в часи ІНО програми стрибали – кондуктор
трамваю був тоді директором ніженської поліклініки. Іхтіологію могли
запровадити замість лінґвістики.
Маю – як бачите – цікаву новину: вона може Вам придатись у
боротьбі за «громадянство Ніжена» для мене.
Надіслав з Бремену колишній колеґа по Радіо – він там працює в
архіві. Це Ґаррік Суперфін, дуже добра людина – це він свого часу зібрав
матеріяли для книги «Архипелаг ГУЛаг».
Казав мені нещодавно, що Солженіцин іще живий, ходити вже не
може – його підносять, а він сидячи весь час пише.
На превеликий жаль, у статті [див. дод. А] кілька фактичних
помилок: подаю на окремій сторінці [див. дод. Б].
А тепер – сенсація! Лідія Борисівна сьогодні принесла торбу
синяків і дубовиків! Вони ростуть біля нас так рано!
Ану ж бо – навідайтесь у Заньки!
Дубовик у сирому стані трохи отруйний. Найкраще – обварити,
щоб закипів, і воду вилити. А варити чи смажити треба уже відварений.
Так само й синяк.
Це т. зв. колосовики, себто гриби, що з’являються разом із
колосом на житах.
З моїх грибних писань у листах можна давати до друку все, де
немає заборонного напису: «Не для друку» або щось подібне.
А моя грибна стаття тепер уже ні до чого: пощо потрібні весняні
гриби, коли вже є літні?
Мав недавно листа від Ів[ана] Дзюби: він мусить лягати на
операцію підшлункової залози. Біда з ним і його здоров’ям.
Ще запит і прохання:
Бойко Надія, а по-батькові як?
Передавайте їй подяку.
Ваш І. Качуровський
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ДОДАТОК А
[Стаття з вид-ня: Енциклопедія історії України. –
Т. 4 (Ка–Ком). – Київ: Наукова думка, 2007]
КАЧУРОВСЬКИЙ Ігор Васильович (псевдоніми – Андрій Вересень,
Франсуаза д’Ервіль, Ігор Некостецький, Хведосій Чичка, Юлій Тирса
(спільно з М. Баланович), Свирид Чичка (спільно з Б. Грибінським), на
радіо «Свобода» – пасічник Панас Карпович; н. 01.09.1918) – поет,
прозаїк, публіцист, літературознавець. Д-р філософії, педагог. Чл[ен]засн[овник] об’єднання укр[аїнських] письменників на еміграції «Слово»,
чл[ен] Спілки аргентинських письменників і Спілки письменників України
(1992). Н. в м. Ніжин у сім’ї юриста, колиш[нього] пом[ічника]
держ[авного] секретаря Української Центральної Ради. Перші 10 років
проживав в оселі матері в с. Крути (нині село Козелецького р-ну
Черніг[івської] обл.). Через переслідування влади родина потайки
дісталася м. Курськ (нині місто в РФ). Там К. закінчив школу і
пед[агогічний] ін-т (1941), де викладали «опальні» професори (Б. Ярхо,
П. Одарченко та ін.). В роки Великої вітчизняної війни Радянського
Союзу 1941–1945 родина повертається в Україну, згодом рушила на
Захід (1943); з 1944 перебувала в австрійс[ьких] таборах переміщених
осіб (Шпітталь, Віллях137). 1946 р. в укр[аїнській] газ[еті] «Останні
новини» (м. Зальцбург, Австрія) з’явилася перша публікація К. – вірш «Як
це добре, що ти не зі мною». Перша зб. поезій – «Над світлим
джерелом» (Зальцбург, 1948). Того ж року родина переїхала до
Аргентини, де К. довгі роки працював чорноробом на припортовій
залізниці Буенос-Айреса. Опанувавши іспан[ську] мову, став слухачем
Графотех[нічного] [літ(ературного)] ін-ту (1958–62). 1963–64 –
викладач давньої укр[аїнської] літ[ератури] і старослов’ян[ської] мови
на курсах при ун-ті Дель Сальвадор (Спасителя). Один із чл[енів]засн[овників] Спілки науковців, літераторів і ми[с]тців Аргентини,
співробітник журналів «Мітла» і «Пороги». Одружився з Лідією –
дочкою художників Б. Крюкова і О. Гурської, 1969 виїхав до Мюнхена
(ФРН). Як літ[ературний] оглядач редакції радіо «Свобода» підготував
у 1970–80-х рр. понад 2 тис. передач. Одночасно захистив докторську
137

Правильно – Філлях.
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дис[ертацію] в Українському вільному університеті про давні
слов’ян[ські] вірування, став його викл[адачем] (1979) і проф. (1982).
У поезії К. продовжує традиції укр[аїнських] неокласиків в плані
витонченості, оригінальної образності, вільного володіння всіма
формами віршування (зб. «Надвечір’я», «Свічада вічності» (1990) та
ін.). За лірику отримав премію ім. В. Свідзинського (2005). Прозовий
доробок К. складають дилогія «Шлях невідомого» (1956) і «Дім на
кручею» (1966) та повість «Залізний куркуль» (1959). Теоретик і
практик перекладу загалом з 20 мов світу з оригіналу – рос[ійської],
білорус[ької],
італ[ійської],
іспанської,
лат[ини],
польс[ької],
нім[ецької], португальської, франц[узької]; з підрядників – китайс[ької],
новогрец[ької], вірм[енської] та ін. Переклади творів укр[аїнських]
поетів
рос[ійською]
мовою
(неокласиків,
Л. Первомайського,
М. Рильського, Л. Костенко та ін.) зібрано в кн. «Окно в украинскую
поэзию» (1977). За перекладацьку діяльність отримав премію ім.
М. Рильського (1994). В теор[етичних] та літ[ературно]-критичних
працях К. плідно розвиває ідеї Д. Чижевського; автор монографій і
підручників з віршознавства, стилістики, генерики (історії літ[ературних] жанрів). За фундаментальну панораму укр[аїнської] емігрантської
літ[ератури] «Променисті сильвети» (2002) удостоєний Держ[авної]
премії України ім. Т. Шевченка (2006). Упорядник (разом з В. Яневим)
1-го т. «Хрестоматії української релігійної літератури. Поезія» (1988),
збірок «Італія в українській поезії» (1999), «Задзеркалля» (разом з
В. Шевчуком). Колосальна ерудиція і бездоганний смак К. ввели його
творчі здобутки до скарбниці світ[ової] к[ульту]ри. Окремі твори К.
перекладено рос[ійською] мовою Л. Алексєєвою, англ[ійською] його
перекладали Ватсон Кіркконнелл та Ю. Ткач; численні літературознавчі
розвідки написані К. нім[ецькою] і франц[узькою] мовами. 1994 К.
перебував в Україні, прочитав кілька лекцій про літ[ературу] діаспори
для студентів Києва і Ніжина, провів творчі вечори в Полтаві та
Харкові. Друкується в журналах «Визвольний шлях», «Всесвіт», «Київ»,
«Сучасність», «Хроніка–2000» та ін. Творчість К. вивчають у середніх
та вищих навч[альних] закладах України.
Тв[ори]: В далекій гавані. Буенос-Айрес, 1956; Строфіка. Мюнхен,
1967; Прозріння. Поезії. Поеми. Статті. Балтимор–Торонто, 1978;
Петрарка Ф. Вибране [переклади]. Мюнхен, 1982; Фоніка. Мюнхен, 1984.
Нарис компаративної метрики. Мюнхен. 1985; Золота галузка:
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Антологія іберійської та іберо-американської поезії. Буенос-Айрес–
Мюнхен, 1991; Гумор української еміграції. «Сучасність», 1992, № 10;
Поезії. «Хроніка–2000», 1993, № 3/4; Дім над кручею. К., 1994; Метрика.
К., 1994; Основи аналізу138 мовних форм (Стилістика). Мюнхен – Ніжин,
1994; Основи аналізу мовних форм, ч. 2. Фігури і тропи. К., 1995; Село:
Поема. Осінні різноцвіття139: Лірика 1990–2000 рр. К., 2000; Стежка
крізь безмір: Сто німецьких поезій (750–1950). Париж, 2000; Променисті сильвети: Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. Мюнхен, 2002;
Генерика і архітектоніка. Кн. 1: Література європейського Середньовіччя. К., 2005; Листування митрополита Іларіона (Огієнка). К., 2006; Село
в безодні: Поема. 4 вид., доп[овнене]. К., 2006.
Літ.: Чуб Д. Творчість Ігоря Качуровського. В кн.: Чуб Д. У
дзеркалі життя і літератури. Мельбурн, 1982; Славутич Я. Українська
література в Канаді. Едмонтон, 1992; Астаф’єв О. Одіссея Ігоря
Качуровського. «Чернігів», 1993, № 1; Покальчук Ю. Самоцвіти Ігоря
Качуровського. «Всесвіт», 1993, № 2; Слабошпицький М. «Пройди усі
шляхи, що має їх життя…», «Хроніка–2000», 1993, № 3–4; Астаф’єв О.
Життя і творчість Ігоря Качуровського. Ніжин, 1994; Салига Т.
Послідовник неокласиків: Розмова з І. Качуровським. «Дзвін», 1994, № 1;
Гордасевич Г. Сьомий з лебединого грона. «Вітчизна», 1995, № 9/10; Те
саме. «Визвольний шлях», 1995, № 5, 6. Астаф’єв О. Перекладацький
доробок Ігоря Качуровського. «Літературний Чернігів», 1996, № 9; його ж.
Таємниця особистості: Ігорю Качуровському – 80. «Літературна
Україна», 1998, 3 верес[ня]; Нитченко Д. Універсальнй талант Ігоря
Качуровського. Там само, 1998, 29 жовт[ня]; Астаф’єв О. Ігор
Качуровський – теоретик літератури і критик. «Просвіта», 1988, 3
листоп[ада]; Сорока П. Психологічна проза Ігоря Качуровського. Тернопіль,
1998; Дзюба І. Вірність собі. «Сучасність», 2000, № 11; Тарнашинська Л.
Закон піраміди. К., 2001; Степовик Д. Дослідження Ігорем Качуровським
української релігійної поезії. «Сучасність». 2004, № 10; Стріха М. Ігор
Качуровський – перекладач Франческо Петрарки. Там само; Матеріали
«Круглого столу». Там само, № 9–10; Сідак Н., Леськів Б. Він дивує і
захоплює нас. «Літературна Україна», 2005, 3 листоп[ада].
Г. П. Герасимова
Правильно – «аналізи». Так само – у бібліографічному описі ч. 2 цього
видання.
139 Правильно – «пізньоцвіти».
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ДОДАТОК Б
Виправлення та зауваги до статті в Енциклопедії:
1) Те, що я перекладаю з 20-х мов, аж ніяк не свідчить, що я ті
мови знаю. Переважно я вибирав певну поезію, а Лідія Борисівна давала
дослівний еспанський переклад. Зокрема так було, коли я перекладав
Петрарку.
2) Книжка «Задзеркалля» було оповіщена, але ніколи – скільки
мені відомо – не вийшла.
3) Мої статті на німецьку мову перекладала Лідія Крюкова, а на
французьку – Зірка Вітошинська.
4) Кричуща помилка: книга «Прозріння» – це твір Миколи
Руденка, до книги долучені статті Петра Григоренка і моя.
5) Друга помилка (не помилка, а злочин).
Кн. «Листування митрополита Іларіона» упорядкував і видав
невідомий мені о. Юрій Мицик. При чому дав туди – без мого дозволу – і
мої листи до Іларіона. Це – кримінальна справа.
І ось мені приписують авторство цієї книжки!
З моїх творів натомість не згадані: «Новеля як жанр», «Пісня
про білий парус», віршована казка «Пан Коцький», виданий окр[емою]
книжкою переклад драми «Човен без рибалки» А. Касони. І ще дещо…
На німецьку мову мої вірші перекладала Елізабет Коттмаєр.

08.06.2008 р.
Добрий день, дорогий Ігоре Васильовичу!
Дякую за щирі співчуття – якраз минає 40 днів по моїй мамі.
Під впливом її втрати я вирішив якось допомогти поруйнованому
храму, який бачу з вікна офісу. Це збіглося в часі зі вшануванням
Т. Г. Шевченка в зв’язку з його перепохованням у Каневі. Газета
«Покрова», примірник якої висилаю, дає звіт про те, що вдалося зробити.
У мене добрі стосунки з редактором, може, у Вас знайдеться якийсь
матеріал для публікації (скажімо, про церкву в Ніжені під час німецької
окупації). Ще Вам висилаю фотопутівник про Батурин та книгу «Забутою
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Україною» з присвятою Вам від авторів. Це я придбав сьогодні в Батурині
під час традиційного тут щорічного Свята козацтва.
Нарешті, висилаю дві ксерокопії: одну із серії старих публікацій
про окупацію та іншу – про лікувальні властивості грибів. Знаю, що Вам
важко читати. Але Ваш останній, насичений фактами, лист спонукав
мене відреагувати…
Там же в Батурині я придбав книгу Сергія Наливайка «Етнічна історія
Давньої України». Отже, почитаю це обширне видання і тоді мені буде легше
зрозуміти Ваші зауваження до книги про Ніжен. До слова, зараз з’явилося
багато літератури з дохристиянського періоду України, зокрема напрямків
православної віри за В. Шаяном (Г. Лозко) та Л. Силенком.
Але до справ сьогоднішніх. Усе-таки я докладаю певних зусиль, аби
вийшла Ваша стаття про гриби в «Ніжинському віснику» та ця тема мала
продовження (Качанівку теж не будемо скидати з розрахунку). Ваша
рецензія на краєзнавчий збірник «Ніжин…» може бути опублікована у
«Ніжинській старовині», якщо на те буде Ваша згода. Про це я говорив з
Олександром Морозовим, співукладачем журналу, директором Музею
рідкісної книги Ніженського університету. Зустрічно він просив передати
Вам пропозицію про передачу в дар музею книги з Вашим автографом. Це
хороша ідея та відповідь тим, хто закидає: а що дав Ніжену Качуровський.
Як і писав у попередньому листі, я надіслав збірник матеріалів
конференції з Вашею статтею Н. Сологуб і П. Бойку – це для проведення
в радіопередачі «Слово» позиції щодо виразу «на Україні». Тримаю цю
справу на контролі.
Як бачу з Вашого листа, наміток на публікації, випуск книг у Вас
чимало, та справа ця посувається поволі. Часто – з причин фінансових.
Мабуть, ті, що мають гроші, про Вас не знають. Бо називав у Батурині
Ваше ім’я людям, причетним до культури, створення та розповсюдження
краєзнавчої книги, – кажуть, щось чули…
Тим-то цінними стають публікації, передачі про Вас у ЗМІ
(засобах масової інформації).
Тож надсилайте, по можливості, копії публікацій. Як завжди, приємним сюрпризом стає Ваш лист, за що особливо дякую. Хай здоровиться!
Ваш,
М. Шкурко
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P. S.
11.06.08 р.
Епопея з наданням звання почесного громадянина
продовжується. Вчора знову на сесії міської ради піднімалося
це питання (депутат Науменко Микола Миколайович).
Результати голосування:
присутніх
за
проти
утрималось

37 депутатів
25
2
8.

А треба 26 голосів, оскільки всього депутатських місць 50.
На завершенні сесії виступав і я. Відповідав на «гостре»
питання (мовляв, щó робив Качуровський під час окупації в
Ніжині) – сказав, що нічого, бо був у Крутах, і то рік.
Зійшлися на тому, щоб винести знову це питання, коли в
залі збереться більше депутатів.

20.06.08 р.
Добрий день, Ігоре Васильовичу!
Одержав Вашого листа з копією сторінки з «Енциклопедії історії
України» про Вас. До Ваших зауважень до статті в енциклопедії додам ще
одне: помилково зазначається, що Крути нині – село Козелецького р-ну.
Проте за аргумент для приземлених наших депутатів (на закид – щó
дав Ніжину Качуровський) може стати маленька газетна замітка «Подарунок
від Ігоря Качуровського» за підписом Олександра Морозова, директора
Музею рідкісної книги. Ще раз передаю Вам його уклінне прохання
подарувати музею книгу з Вашим автографом, може, діаспорного видання, та
ще б одну (чи кілька) з автографом іншого українського діяча. Свого часу до
мене потрапила від п. Мирона Лапки з Австралії книжка В. Кубійовича «Мені
70» з авторським дарчим надписом. Я передав її Музею книгодрукування, що
на території Києво-Печерської лаври.
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Принагідно ще раз заручився згодою О. Морозова та Сергія Зозулі,
співукладачів «Ніжинської старовини», щодо публікації Ваших нотаток до
книги з історії Ніжена Л. Б. Петренко – якщо на те буде Ваша згода. То як?
Нарочито висилаю «Ніжинський вісник» – з публікацією «Про
гриби навесні» та ін. Швиденько присилайте статтю про літні гриби!
Благодійників у нас шанують. Тож бажаю Вам творчого писання, а собі
творчого підприємництва. Обов’язково при зустрічі передам від Вас
вітання Олександру Вадимовичу Забарному (декан філфаку) та Надії
Іванівні Бойко (завідуюча кафедрою української мови НДУ).
Добра Вам і Вашій родині!
Ваш,
М. Шкурко
Продовження від 23.06.08 р.
Ще кілька слів хочу сказати з приводу використання о. Юрієм
Мициком Ваших листів до І. Огієнка без Вашого дозволу.
Хто такий Ю. Мицик, дізнатися неважко. Щойно в Батурині купив
книгу подорожей по Україні, де він серед авторів. Здається мені, що він є
священиком УАПЦ або УПЦ КП. Займається краєзнавчими дослідженнями, є доктором історичних наук, професором Києво-Могилянської
академії, де друкують Ваші твори.
Проте головне – це самі листи. У них багато пізнавального, і
зокрема особистих оцінок. Як і щоденники, листи – це твори інтимні.
Але пишуть їх люди видатні часто для того, щоб потім їх хтось прочитав.
Причому солідно видаються, звичайно, коли авторів давно нема.
Позитив у тому, що життя славетних продовжується, бо час від
часу виявляють усе нові листи і це, бува, стає сенсацією.
Так, гадаю, і сталося з листами митрополита Іларіона. Але
зробили це негарно.
Додаю ще одну газету «Ніжинський вісник», найсвіжіше число її,
де опубліковано спогади С. Кузуба про період німецької окупації.
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24.VI.2008
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Насамперед повідомляю, що в суботу прибув пакунок, де були:
книжка «Забутою Україною»,
Ваш лист [від] 08.06,
газети, Батурин.
У газеті, зокрема, дуже потрібна нотатка про церковний етикет
(пригадую, коли я робив радіопередачі, то часом ішов до рос[ійської]
редакції – запитати про значення священицьких та чернечих чинів).
Також би не зашкодило дати нотатку про значення «двунадесятих» свят.
Бож мені на Великдень наші літератори присилають вітання «з Різдвом
Христовим!»…
Стаття «Чорна ніч окупації» назагал правдива – лише «забули»
автори сказати, що «за німців» колгоспна праця втратила була характер
рабської: не було вже ні коксагизу (де селянки заробляли 0,25 на
трудодень, а на буряках – 0,30), не було штрафу, коли за один невихід на
роботу відраховували 5 трудоднів, не стало безперервної – без жодних
вільних днів (крім 1–2 травня та «жовтневої»), від «посівної» до
закінчення «уборочної», ані нічної праці – у дві зміни. Натомість були
вільні – неробочі – неділі.
Чимало важило також і відкриття церков – адже основна маса
народу лишалася православною.
Та найголовніше: не було страху – щоб не сказати щось зайве.
На станції Крути – вже під час війни – промовець кричав:
– Враґ будєт разбіт! Разобйом фашістов!
А якийсь дядько й ляпнув: «…Їжака голою с…!». Його
розстріляли.
Тепер до модного – «шаянівського» – «православ’я». Сам Шаян –
а з ним ми були дуже близькі – ніколи не називав себе «православним»,
ані «волхвом», буцімто висвяченим десь у Карпатах (де нібито збереглася
«стара віра»). Усе це брехні. Коли вже в нього замутилося в голові, він
уявив, що він «гуру» – індійський святий…
Це була людина великих знань.
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У приязних стосунках із ним були Михайло Орест, поетеса Галя
Мазуренко в Лондоні. Жодної групи «віруючих» біля нього не було.
Ще в перші повоєнні роки крутився біля нього – кажуть, дуже
темний тип – Лев Орлигора, він же Силенко.
25 червня
Продовжую листа.
Хто такий Сергій Наливайко – я не знаю. Але боюся, що це може
бути чергова книжка з того жанру, що по-латині зветься
бред сумасшедшего.
Таких псевдонаукових книжок виходить тепер безліч.
Як більш-менш наукову працю можу Вам порадити книгу
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ СЛАВЯН
Видання Російської академії наук, Москва 1996 р.
Праця колективна, деякі імена авторів мені відомі, деякі
(очевидно, новіші) – ні.
Зверніться до нашого з Вами земляка Бориса Гурчина140.
25 років тому я захистив докторську дисертацію на тему «Давні
слов’янські вірування та їх зв’язок з індо-іранськими релігіями».
На сьогодні моя праця вже заcтаріла. Але все таки я ще щось
тямлю в цих питаннях.
Після перерви, того ж дня
Розпитував про Сергія Наливайка. Здається, це справжній вчений.
Тепер – про інші справи. Кілька разів минулого й цього тижня
дзвонив до Вас у Ніжен, один раз озвався Тарас, а інші рази – то не було
сполучення, то ніхто не брав слухавку.
А я обов’язково хотів би знати: чиї саме підписи на подарованій
книжці. Перший – це Матющенко, другий – очевидно, М. Чабан. Третій –
це котрийсь із Юріїв. Але котрий саме?
Читаю з величезним захопленням. Багато чого хочеться додати або
виправити.
140

Очевидно, Володимира Гурчина.
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До сторінки 114.
1) Отаман Ґонта-Лютенко не загинув. Він тримався до 1921 р. А
тоді перейшов польський кордон. Він залишив книгу «Вогонь з
Холодного Яру». Книжку видав Сидір Кравець. Я її маю.
2) Молодший брат Костя Степового-Пестушка-Блакитного, Юрій,
належав до моїх добрих знайомих чи приятелів. Він написав дві книжки:
«В херсонських степах», «Зв’язкова Віра».
Я маю лише першу книжку.
До стор. 24.
У статті про Івана Сірка вражає незнання слов’янської літери
ѣ («ять»).

Росіяни читають це як «є», а українці – як «і».
Іван Сѣрко був не Сєрко, а Сірко, і діяв він не на СЕЧІ, а на СІЧІ.
Невже з чотирьох авторів плюс п’ятий – редактор – ніхто не знає
літер старої абетки? Невже в школі не вчили, що, скажімо,
бѣлый снѣгъ
по-російському буде «белый снег», а по-нашому – «білий сніг»?
До стор. 198.
Про «бій під Крутами» ми почули вперше на еміґрації. Леґенда не
має нічого спільного з подіями.
До стор. 201.
Більшовики на підступах до Києва взяли на приціл будинок
Грушевського. Він згорів під час обстрілу.
Стор. 265.
Один з учасників Другого зимового походу оповідав, що
Тютюнник141 раптом зник. Вони переконалися, що це пастка, – і
повернулися. Далеко вони не зайшли.
Третя проблема. Гриби.
Дякую за вирізку. Але в мене є ціла книжка чеською мовою
«Léčivé houby».

141

Юрій Тютюнник (1891–1930) – генерал-хорунжий армії УНР.
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«Лікувальні губи» – в нас на селі також колись казали «губи», –
гриб був лише один – білий гриб, боровик.
26 червня
Учора не закінчив листа, бо стало недобре з очима.
Отже: якщо не трапиться якась невідкладна справа, то напишу про
літній грибний сезон.
Тепер – до інших питань.
Рідкісних книг у науковому значенні в мене немає. Але якщо
зарахувати до рідкісних книжки, видані мікроскопічним тиражем (200 чи
300 примірників), то це «Пісня про білий парус», «Золота галузка»,
«Свічала вічности», переклад «Човна без рибалки». Мушу передивитися,
чого в мене більше лишилося (бож роздарували майже все).
Якщо той огляд книжки про Ніжен, що був у моєму листі до Вас,
вважати рецензією, то я не маю нічого проти публікації.
На цьому кінчаю, бо болять очі.
Ваш І. Качуровський
ПС. Мусів обірвати обкладинку з журналу, бо переважувало на 1
грам…

27.06.2008 р.
Доброго дня, Ігоре Васильовичу!
До цього короткого листа додаю сьогоднішній
«Ніжинського вісника» з Вашою заміткою про гриби.
Будь ласка, давайте продовження – про гриби влітку.
Хай здоровиться!
Ваш,
М. Шкурко
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номер

P. S. 1. Завтра від’їжджаю на 2 тижні до Євпаторії.
2. Вам передає найщиріші доброзичення Володимир Павлович Крутиус, ветеран кафедри української літератури НДУ.
Він пам’ятає Ваші лекції.

31.07.08 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
На Ваш великий лист від 24.06.2008 р. та доданий до нього
журнал «Самостійна Україна» з Вашою статтею в ньому поки що ніяк не
реагую. Просто брак часу.
Знову від’їжджаю з Ніжена, і надовго. Буду в Моршині (це курорт
у Львівській обл.) протягом усього серпня місяця.
Тому вирішив зробити нагальне.
1. Будь ласка, підпишіть акт передачі книжок і один примірник
поверніть мені. Подяку Музею надішлю пізніше.
2. Вдруге направляю Вам замітку «Як я лікувався грибами» в
«Ніжинському віснику». Будь ласка, надсилайте чергову статтю про
гриби. Тим часом я з’ясовую можливість випуску книжечки про
Качанівський парк із вміщеною там Вашою повною розвідкою про
гриби.
3. Надсилаю чергове число «Ніжинської старовини» (вип. 6 /9/,
2008 р.), де продовжено окупаційну тему.
Було б добре, якби Ви прояснили Вашу діяльність під час окупації, бо
тут суцільний морок та версії. Розумію, що у Вас також навала клопоту та зір
не дозволяє багато працювати, проте спогади про період німецької окупації є
надзвичайно важливими. Можна сказати, що це може стати своєрідним
коментарем до раніше написаних прозових творів.
Зичу доброго настрою та творчого натхнення!
Ваш,
М. Шкурко
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25.VIII.2008
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Як Вам відпочивалося?
Моє писання статті про гриби літні й осінні перервалося через
1) цілий ряд книжок, що я їх отримував одну за одною. Треба ж
було бодай проглянути й подякувати.
2) Через поганий стан зору: оперовані минулого року очі чогось
збунтувалися: коли я дивився на червоне, то бачив вогонь – ніби
розпечене залізо. До лікаря не звертався.
А тим часом колеґа з Канади надіслав сторінку з «Української
правди» (рос[ійською] мовою):
…в прошлом году в Украине отравилось 180 человек, 9
умерло (…). В этом году уже отравилось 27 человек, один умер…
Друга газета з моєю заміткою (про лікування виразки) так і не
дійшла…
Збірник Ніженського Універ[ситету] я десь поклав так, що не
можу знайти. Якщо Ваша ласка, то пришліть копію обкладинки. Текст
мій і Одарченків я скопіював, а звідки – не можу зазначити.
Щó справді сталося в Грузії, ми тут не знаємо, бо німецькі засоби
масової інформації дають лише те, що й московські.
Буцімто грузини вимордували ні сіло ні впало 15 тис. осетинів. Чи
могло таке бути?
Точно таким голосом у 39-му році радіо повідомляло, що
Фінляндія напала на Рад[янський] Союз…
На все добре!
І. Качуровський
Зі статті «Про гриби навесні» я зробив копію, жінка розмножила
на копіювальному апараті, і я тепер розсилаю по знайомих.
Для Музею маю ще деякі речі.
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06.IX.2008 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Пишу цього листа ввечері після телефонної розмови з Вами. Отже,
виявляється, Ви не отримали мого останнього листа, датованого 31.VII–
2008 р., та доданого до нього. Тому надсилаю ще раз того листа з актами
про передачу книжок, копією статті «Як я лікувався грибами».
«Ніжинську старовину», ч. 6 (2008 р.) вишлю пізніше.
Крім того, висилаю:
1. Копію титульної сторінки і змісту матеріалів конференції в НДУ
на тему: «Лінгвоукраїністика у вищих навчальних закладах».
2. «Ніжинський вісник» від 9 серпня 2008 р. з Вашею статтею «На
Василівській вулиці» [див. дод. V.1].
3. «Ніжинський вісник» від 30 серпня 2008 р. з поздоровленням до
Вашого ювілею та початком статті І. Рудика «Повернення в Україну».
4. «Ніжинський вісник» від 4 вересня 2008 р. із закінченням статті
І. Рудика про Вас.
5. «Вісті» від 29 серпня 2008 р. зі статтею до Вашого ювілею.
6. Дві сторінки з газети «Сіверщина», на яких розміщено статтю
«Чернігівщина отаманська».
7. Сторінку з газети «М[осковский] К[омсомолец] в Украине» з
приводу смерті О. Солженіцина.
Ваш останній лист, датований 25.VIII–2008 р., отримав. У ньому Ви
повідомляєте, що продовження статті про гриби поки що відклалося через
брак часу та проблеми з очима. Також що маєте для музею деякі речі.
Може, варто почекати, поки з’явиться замітка О. Морозова про
вже передані книги? Моя, а потім його відсутність у Ніжені внесли збій у
наші контакти, пов’язані зі спільними видавничими планами.
Серед них – і публікація Вашого відгуку на книгу оповідань
Л. Петренко з історії Ніженщини.
Ще кілька слів хочу сказати (на Ваше запитання – як мені
відпочивалося) про перебування в Євпаторії та в Моршині (Стрийський
район, Львівська область). Крім мовних відмінностей, у краєзнавчому
музеї Євпаторії відсутня інформація про період більшовицького
перевороту та громадянської війни та дуже обмежена – про II світову
війну на кримських теренах. Якщо в нас (на Ніженщині) правлять
комуністи, то у Криму – комуністи в квадраті.
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У Моршині збудовано модерний санаторій для ветеранів УПА, а
перед ним є стелла з барельєфами Коновальця, Бандери і Шухевича.
Проте 24 серпня – День незалежності України – пройшло в
Стрию, де я якраз був протягом дня, якось непомітно. А Стрий – це ж
один із центрів національного руху як на початку, так і в кінці XX віку.
Проаналізував останні події на Кавказі та в нашій Верховній Раді
й дійшов висновку, що справжньої держави ми за 17 років ще не
побудували. Це якась перманентна країна взірця УНР 1917 року.
Дай Боже піднятися В. Ющенку до рівня П. Скоропадського, але
опираючись при цьому на власні сили.
Зичу Вам і Лідії Борисівні міцного здоров’я, успіхів у творчості.
Ваш,
М. Шкурко
P. S. Свої роздуми про сучасну ситуацію виклав під враженням від
прочитання Вашої статті «Проблема національної єдности» в
журналі «Самостійна Україна». Дякую за правду.

30.09.08 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Направляю Вам збірник матеріалів конференції в Качанівці, де в
кінці є Ваша стаття про поета О. Ахмета, а також книгу поезій
А. Шкуліпи «Отава».
Автор, гадаю, розраховує на Ваш відгук. Тому додаю свій, який
написав на прохання Анатолія Григоровича [Шкуліпи] після обговорення
передмови М. Слабошпицького до цієї збірки [див. дод. А].
У планах залишається подача повного матеріалу про гриби в книзі
про Качанівський парк.
Зичу здоров’я та творчого натхнення.
Ваш,
М. Шкурко
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ДОДАТОК А
Відверта розмова
Коли відкладаєш після прочитання книгу поезій Анатолія Шкуліпи
«Отава», пригадуються знамениті слова: «Поетом можеш ти не бути,
та громадянином – зобов’язаний». У першій же поезії сказано, як
закарбовано, безкомпромісно:
Розумні є занадто,
Які гребуть вагонами добро.
Ніхто й не писне чесно:
– Казнокрад то! –
Хоч видно всім!..
Як на чолі тавро.
Поет, як і всі ми, намагається розібратися в суперечностях
українського буття доби вимріяної незалежності.
Хоча це нелегко зробити, бо словами поетичного персонажа:
Прагну Вкраїні служить, а служу – лиш іудам.
У цьому трагічна тональність віршів на злобу дня, нічим не
прикрашена правда епохи, коли, як завжди, поет-громадянин «карається,
мучиться, але не кається».
Спорідненість автора з позицією Шевченка, Стуса ще й у тому,
що він не впадає у відчай, а закликає до боротьби:
Єднайтеся!
Під українські стяги!..
З глибин коріння ваше спільне зве!..
Це краще життя проступає світлими сторінками-спогадами
там і тут через усю поетичну збірку:
Веде в дитинство зоряна стежина,
У заметіль черешень біля хати.
Здається: знов кружляє хуртовина,
А на порозі – посивíла мати.
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Здавалось би, Анатолій Шкуліпа належить до покоління, яке не
зазнало особливих потрясінь, тому мав би насолоджуватися красою
природи, принадами жіночої вроди… Ніщо людське йому не чуже.
Навіть в інтимних рядках поет оригінально відвертий:
Ех, дівчата!..
Не провокуйте, благаю вас.
І не робіть неандертальця з мене.
Прочитати поезії Анатолія Шкуліпи отак одним духом
неможливо. До них тягне повернутися, щоб учитатися, збагнути
сказане поетом про пережите тобою самим.
Досі Ніжен мав серед своїх мешканців прозаїка (Віктора
Абузярова), тепер і такого ж неординарного поета.
М. Шкурко
29.09.08

1 жовтня 2008
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Позавчора отримав: газету з уривком моїх спогадів, газети зі
статтями Ігоря Рудика та заміткою З. Петрика, газети з Солженіциним та
повстанцями, два Ваші листи, титульну стор. наукового збірника
«Лінгвоукраїністика» і акти приймання-передачі.
Шкода, що замінили українське (і загальносвітове) написання
«ариТметика» на суто-російську ариФметику. Можна було дати примітку:
так, мовляв, тоді писали.
Про Солженіцина можна сказати, що він сам себе зрадив: від
Єльцина, який здійснив те, що фактично почав Солженіцин, себто
зруйнував Імперію Зла, він не прийняв ордена. А від Распутіна, чи пак
Путіна, який відновив ту імперію (і який належав до тих, що катували
самого Солж[еніцина]), прийняв.
Мій і́менник дещо наплутав: лінґв[істичного] інституту я не кінчав,
бо відвідував його як вільний слухач, – після роботи, у вечірні години.
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У отців єзуїтів я викладав лише на курсах при універс[итеті].
До УВУ мене ніхто не запрошував, навпаки – не допустили робити
докторат з літератури, тож я взяв мітологію. Диплом дали найнижчої
категорії – без права викладати. Але новий декан невдовзі прийняв мене,
всупереч дипломові.
Я такими речами не переймаюся, переймається Лідія Бор[исівна],
особливо коли напишуть, буцімто я знаю двадцять мов.
З очима в мене досить погано – то не можу дивитись на червоне,
то вискочить ячмінь…
Фінансова катастрофа у Сполучених Штатах відбилася й на
нашому рахункові в банку – грошей там не більшає, а меншає. Лідія
Борисівна – поки є за що – їздила до Португалії, а тоді – до Греції.
А катастрофа володарям світу була потрібна на те, щоб відвернути
увагу від морської військової бази у Венесуелі, яку будує Распутін.
Так само 1929 р. штучна фінансова катастрофа відвернула увагу
від депортації й голодомору в країні соціялістичного будівництва.
Для землячки з Ічні142 накидав я коротко розповідь про сім’ю
Семенців [див. дод. А].
Прошу їй переслати або передати.
Розвідку про гриби посилаю поки що без фотографій. Але якщо є
надія на друк – надішлю й фотографії.
Для Музею я відклав кілька книг, але не висилаю.
«Самостійна Україна» має, на жаль, досить обмежене коло
читачів. Дотепер обізвався в листі до редакції лише один читач, що
походить з Кукшина.
А проти [Павла] Скоропадського наші соціялісти підняли повстання
не тому, що він був за федерацію з Росією, а тому, що він був пан.
Перший виступив зі статтею, що повстання проти гетьмана було
помилкою, – «багрянівський» журналіст Віталій Бендер.
У Києві видали його твори, редаґував Олександер Шугай. Я не маю…
Якщо натрапите в журналах чи газетах на статті чи замітки про
моє багатоліття, то сповістіть.
З найкращими побажаннями
Ваш І. Качуровський
Для Любови Карпенко (нар. 1949) – поетеси з м. Ічня на Чернігівщині, котра
листовно заприязнилася з І. Качуровським в останні роки його життя.
142
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У листі:
«Путівник…» [див. дод. ІV.2] – 21 стор.
Лист до Вас – 1 стор.
Лист до пані Карпенко [див. дод. А]
Факс від Президента
Акт приймання-передачі
Дубовики і «самотник»143
ДОДАТОК А
[Лист І. Качуровського до Л. Карпенко]
Шановна пані Карпенко!
Надаю короткі дані про родину Семенців.
Сидір Семенець був (здається?) старостою Ічні. Коли прийшли
більшовики (1919 або 1920), вони старшого сина-лікаря відпустили, а
Сидора й середнього сина Василя вивезли за містечко, старого зарубали, а
Василя забули зв’язати, він перехопив занесену над головою шаблю (лишився
шрам на долоні), стрибнув на того, що був з ґвинтівкою, – і втік.
Наймолодшого з синів розстріляли десь на початку 20-х рр. – він
грав на трубі – таким чином давав сиґнали загонові отамана Ангела…
Лікаря «забрали» щойно 1937 р., коли брали лікарів.
*Василь Сидорович завдяки голосу (добрячий бас), музичним
здібностям і поставі (195 см) став артистом опери у Дніпропетровську
(казав мені, що знає сорок опер…).
Одружився він зі співачкою *Надією Едуардівною Негель (з
чеського села на Україні), 1937 р. народився син Михайло.
За німців Семенці співали в Київській опері.
Виїхали на Захід, перші роки перебували в Австрії – Тіроль.
Десь 1948 чи 1949 р. переїхали до Аргентини.
Власне, ми не самі їхали, а нас перевозила організація, що
називалася ІРО.
Василь Сидорович ставив у Буенос-Айресі для українців наші
традиційні опери, мав квартет – але це не йшло, заробітку не давало.
Тож він переключився на малярство – став художником. Тут він
143

Фотографії грибів.
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заробляв добре. Врешті відкрив нічний ресторанчик у центрі БуеносАйресу…
Перший переїхав до Сполучених Штатів син Михайло. Згодом
подалися туди й батьки.
Михайло жонатий, мають сина, що працює на посаді шерифа.
Сам Михайло дослужився до капітана в голлівудській спеціяльній
поліції. А чемпіон він – з рибальства.
Матеріяльно Михайло й Лєна підтримують у Києві родину одного
хворого письменника…
І. Качуровський
* Див. фото іченських грибарів.

19.Х.2008
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Дякую за книжки. Я їх отримав іще 13-го, але за іншими справами
трохи зволікав із відповіддю.
Треба ж було бодай проглянути обидві книжки. Щоб подякувати за
«Дворянські садиби», я мусів би мати адресу Інни Миколаївни Шевченко.
Надішліть, будь ласка, в черговому листі.
А тепер – якщо маєте телефон – подякуйте від мого імени.
Анатолію Григоровичу Шкуліпі передайте мою віршовану
маленьку вдячність [див. дод. А].
Сподіваюся, що відзначення мого ---річчя в Крутах пройде добре.
Я сповістив колишню власницю Тетяну Самойленко – дочку Льолі
Помаз, онуку Івана Васильовича [Помаза], який колись лікував мене
малого…
З очима в мене погано – відремонтовані торік очі це не те, що свої
власні…
На все добре!
І. Качуровський
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ДОДАТОК А
Анатолію Шкуліпі
Читаючи «Автобусну баляду»
…Здавалося, сам я товчусь у тій давці…
Аж раптом – як помах лискучого леза –
Хлопчина на лавці
Здіймає протеза…
І знітилась підло-жорстока,
Чужа, набундючена жінка…
А в мене із лівого ока –
Сльозинка…
Ігор Качуровський

29.10.08 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Цього листа висилаю разом із програмкою конференції та в
спеціальному до неї конверті. Це щоб Ви відчули дух підготовки до
цього важливого заходу. Також отримаєте частину «Деснянської правди»
з подякою за книги [див. дод. А]. Подяка також прозвучала по обласному
радіо. Отже, можна висилати для музею книги ще.
Вашого «зозулиного» листа Анатолію Шкуліпі передав. Також
передав телефоном і Вашу подяку Інні Миколаївні Шевченко за
«Дворянські садиби». А писати їй можна в Качанівку на таку адресу:
НІКЗ «Качанівка», с. Качанівка,
Ічнянський р-н, 16735, Чернігівська обл.
Тел. (04633) 2–41–15
Прочитав Вашу передмову до ІІ частини «Ґенерики і архітектоніки». Ви маєте рацію щодо недоброзичливців, які є в мовно-культурній
сфері.
За приклад може бути, зі слів Петра Бойка, небажання редактора
радіопередачі «Слово» Тетяни Теодорович подавати матеріал на тему
275

препозиції «НА» у виразі «на Україні». Мовляв, щоб не розпочинати
дискусію.
Отак у нас у всіх культурних сферах і панують «Пономареви».
Звідси наша затюканість і провінційність.
Гадаю, проведення конференції саме в Крутах буде кроком із
цього зачаклованого кола.
Зичу Вам здоров’я.
Ваш,
М. Шкурко
P. S. Попереднього Вашого великого листа, датованого 1-м
жовтня, повністю отримав (з додатками: «Путівник для
грибарів», фото, лист до п. Карпенко, акт, факс). Скажіть,
це весь матеріал про гриби для майбутньої книги про
Качанівський парк?
ДОДАТОК А
«Строфіка» від Ігоря Качуровського
За ініціативою Благодійного фонду «Ніжен» поповнилася колекція
Музею рідкісної книги Ніжинського держуніверситету імені Миколи Гоголя.
Цінна бандероль надійшла з Мюнхена від нашого земляка,
видатного поета, прозаїка, публіциста, перекладача, вченого-літературознавця, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Ігоря
Васильовича Качуровського. Для збірки музею шановний автор подарував
п’ять книг, а саме: збірку своїх поезій «Над світлим джерелом»
(Зальцбург, 1948), теоретичну працю літературознавчого характеру
«Строфіка» (Мюнхен, 1967), книги перекладів віршів «Франческо Петрарка. Вибране» (Мюнхен, 1982) та поетичних творів латиноамериканських авторів «Золота галузка» (Мюнхен, 1991), а також прозовий
твір автобіографічного характеру «Дім над кручею» (Мюнхен, 1966).
Ігор Васильович Качуровський народився в Ніжині 1 вересня 1918
року, а дитинство провів у мальовничому селі Крути, що ввійшло у
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світову історію завдяки героїчному подвигу українських студентів, які
ціною життя в нерівному бою боронили тут незалежну Українську
державу від московських банд Муравйова того ж кривавого 1918 року.
Бурхливі вітри історії закинули Ігоря Васильовича, як і багато
мільйонів українців, на чужину. Від 1943 року письменник живе на
еміграції. Але пам’ятає та любить Батьківщину, її історію та мову.
Свідчення тому – багатолітня наукова та творча діяльність. Після
здобуття Україною незалежності Ігор Васильович побачив місця свого
дитинства та молодості. Тоді, 22 жовтня 1992 року, відвідав він і
Музей рідкісної книги. У книзі почесних відвідувачів зберігся його
захоплений запис: «Після музеїв у Сен-Ґаллені та Чівідале (де зібрано
старі книжки) я вже не сподівався побачити такий музей, котрий би їм
дорівнював. І ось знайшов його в рідному Ніжені».
Надія Онищенко
(«Деснянська правда», № 117 /27796/, 16 жовтня 2008 року)

21.ХІ.2008 р.
Дорогий Ігорю Васильовичу!
Накопичилося багато матеріалів, які треба Вам вислати.
1. «Строфіка» від Качуровського. «Н[іжинський] В[існик]» за
30.Х.08 р.
2. Наукова конференція у Крутах. «Н[іжинський] В[існик]» за
1.ХІ.08 р.
3. «Літературний Чернігів» (зі статтею С. Реп’яха), ч. 3 за 2008 р.
4. «Сяє гранями всіма». «Біла хата», 4.Х.2008 р. [див. дод. VІ.7].
5. Володимир Сенцовський, «Борзенка».
6. Лист Алли Ротач144 [див. дод. А].
7. Акт передачі 3-х книжок для Музею рідкісної книги.
Алла Ротач (нар. 1930) – полтавський музеєзнавець, педагог, філолог.
Удова Петра Ротача.
144
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Один примірник акта прошу повернути. Чекатиму також тексту
Вашого привітання учасникам конференції під час телефонного мосту
Крути–Мюнхен.
Збірник матеріалів конференції145 плануємо видрукувати
наприкінці грудня – початку січня. Тоді можна буде поставити крапку в
цій справі, підбивати підсумки.
Матеріал про родовід Лідії Борисівни буде друкуватися в травні
наступного року. Про це щойно довідався з музею Тарновського.
Зичу здоров’я Вам і Вашій родині!
Ваш,
М. Шкурко
ДОДАТОК А
[Лист А. Ротач]
10.11.2008
Полтава
Шановні колеги і друзі,
з сумом і щемом у серці прочитала я програму і запрошення П. П. Ротачу
на Всеукраїнську конференцію, присвячену 90-літтю від Дня народження
відомого всьому світу великого вченого Ігоря Васильовича Качуровського.
Душа Петра Петровича відлетіла за зоряну смугу 13 червня 2007
року.
Я Вас дуже прошу, якщо це можливо і буде у Вас Ігор Васильович,
допомогти йому зателефонувати до мене (8–0532–762–93).
Вітаю ювіляра і всіх Вас!
Наперед вдячна. З пошаною –
Алла Ротач
Збірник вийшов у червні 2009 р.: Ігор Качуровський: від Крут до «Старої
Европи»: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Крути, 16 листопада
2008 р. – Ніжин, 2009.
145
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24.XI.2008
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Насамперед хочу листовно, а не тільки словесно, подякувати Вам
за все, що Ви для мене і України робите.
Пані Інні Шевченко я написав окрему подяку.
Тепер щодо грибів. До тих текстів, що Ви маєте, я хотів би додати:
1) два-три окремі випадки,
2) дещо про русифікацію мікологічної термінології,
3) російський радіоскрипт (він, до речі, є в Інтернеті),
4) кілька грибних фотографій.
16-го увечорі зі мною говорив з Києва (від Олени Г. [Бросаліної])
проф. Завідняк – йому сподобався виступ дитячого хору.
Я хотів би мати – якщо можна, дві касетки з тим співом: для себе і
для проф. Спєха. Він видав величезний том своїх творів, і я б спробував
намовити його жінку – вислати це в Ніжен (сам він уже в такому стані, як
я, або в гіршому…).
З дотеперішніх публікацій на тему мого ---ліття маю лише
журн[ал] «Київ» та Оленину [О. Бросаліної] статтю в «Дивослові».
У «Всесвіті» є стаття Маргарити Жердинівської – їй ще не
прислали.
У «Сучасності» має бути дещо моє і дещо про мене. Але не
вислали…
Про 16-те листопада146, напевно, були відгуки в ніженській і
чернігівській пресі.
Боюся, що в світі, після обрання мусульманина Гасана Обами на
президента християнської держави, йтиме від поганого до гіршого. Реґан
був один-єдиний, другого такого нема.
Тримаймося.
І. Качуровський
Ідеться про Всеукраїнську наукову конференцію «Ігор Качуровський: від
Крут до “Старої Европи”» (Крути, 16 листопада 2008 р.).
146
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Заради економії свій виступ (не дослівно…) [див. дод. А] подаю на
цигарковому папері.
ДОДАТОК А
Ігор Качуровський
Слово до учасників Конференції
У молоді роки я міг зімпровізувати доповідь, а на другий день
слово в слово відтворити її на папері147.
Пізніше імпровізувати я ще міг, але записати власну промову вже
був неспроможний148.
Тепер я мушу готувати мої публічні виступи заздалегідь. Проте
стається так, що завжди відходжу від писаного тексту. Тож про мій
виступ 16 листопада – з Мюнхену телефоном до Крут – я можу лише
сказати, що там заторкнено було три питання.
Перше – це ностальгія, туга за рідним:
В лихі часи кидьком гіркої долі
Мене жбурнуло у краї чужі,
І рік за роком проминав поволі
Між мадресельви та мбурукужі.
Та я мого села не міг забути
І відривавсь од квітів і од книг.
І виринала думка: «Як там Крути?
Кого б тепер я там зустріти міг?».
1994 року я таки завітав на Батьківщину:
І ось я в Крутах. Я прибув додому.
З Кагарликів побачив рідний дім.
Чий він тепер – і хто б не жив у ньому,
Він зáвжди залишається моїм.
Мова про читану в Укр[аїнському] Клюбі в Б[уено]с-Айресі доповідь про
нашу жіночу поезію. – Прим. І. Качуровського.
148 На презентації «Публіцистики» Ів[ана] Багряного я виступив з коротким
словом. До мене підійшов Ів[ан] Дзюба: «Дайте текст Вашого виступу». «Що? Та я
п’ять хвилин тому не знав, про що говоритиму». – Прим. І. Качуровського.
147
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Друге питання було про літературну долю не лише мою, а цілого
мого покоління – а було нас, на Заході, із прозаїками та критиками, мало
не чотири десятки. Але ми не вписувалися в ті рамки, котрі були
приготовані для нас нашими літературними батьками. Коли
найталановитіший з-поміж нас подав заяву до МУРу (так називалася
літературна організація) – його висміяли. Він спився й загинув149.
Мене просто не помічали – дивилися крізь мене й не бачили. У
журналі «Нові Дні» був огляд нашої еміґраційної прози, там я нарахував
50 імен. Мого імени там не було.
Вихід «Петрарки»150 привітав російський літературознавець
Борис Філіппов151. Тоді ж таки журнал «Сучасність» дав список наших
перекладачів на Заході. Мене серед них не було.
Коли Василь Васильович Яременко укладав капітальну – згідно
задуму – хрестоматію «Українське слово», йому допомагав Олег Зуєвський.
З усього нашого покоління він дав до книжки лише самого себе.
І от щойно Михайло Федотович [Слабошпицький] (він тут – між
вами…) глянув на українську еміґраційну поезію не очима ШевельоваЛавріненка, а своїми власними.
Тож до збірника «25 поетів [української] діаспори» він дав
п’ятьох забутих: Веретенченка, Качуровського, Бориса Олександрова і
двох Леонідів – Полтаву й Лимана.
Після цього поет прочитав свою поезію, мені присвячену.
Враження складалося непогане, на жаль, останньої строфи я не міг
почути. Але щиро подякував авторові.
Потім, не знаю, з якої нагоди, було заторкнено питання про
премію Нобеля.
Я сказав на те, що в наші часи ця премія має більшою мірою
політичний характер, ніж суто-літературний.
Але якщо вважати її найвищою літературною відзнакою, то, на
мій погляд, з наших відійшлих прозаїків на цю премію заслуговували
Володимир Винниченко та Іван Багряний.
І. Качуровський говорить про Михайла Ситника.
Петрарка Франческо. Вибране / З італійської мови переклав Ігор
Качуровський / Ін-т Літератури ім. М. Ореста. – Мюнхен, 1982.
151
Борис Філіппов (справжнє прізвище – Філістинський, 1905–1991) –
російський еміґраційний поет, прозаїк, літературознавець, видавець, викладач. У
1927, 1936 рр. був заарештований, наприкінці Другої світової війни еміґрував –
спершу до Німеччини, згодом – до США.
149
150
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А серед тих кандидатів, що їх висували пізніше наші земляки, є
дуже різні літературні особистості – в тому числі й такі, в чий бік не
хочеться дивитись.

30.XI.2008
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Насамперед повідомляю, що пакунок із усіма сімома матеріялами
отримав позавчора. Перше, ніж дякувати, мусів усе перечитати. Учора
перечитав, а сьогодні – дякую.
Дзвонив до Алли Олександрівни Ротач. Сполучення є, але
розібрати нічого не можна. А листи мої до неї не доходять…
До Музею повертаю підписаний акт.
Про Вашу конференцію152 дістав поки що два листи. В обох
схвалення, навіть захоплення:
Неймовірно! Цікаво! Захопливо! Хвилююче!
Це пише молода «китаєзнавка», перекладачка з китайської мови153.
Інша гостя пише:
Було багато виступаючих, і всі говорили про Вас тільки
хороше.
Обом паням – і молодшій, і старшій – особливо припали до смаку
крутянські страви.
Я часом варю український борщ. Але Лідія Борисівна не має
замилування в наших рідних стравах.
Про гарне вшанування мого ---ліття в журналі «Київ» я, мабуть,
уже писав.
Мова про Всеукраїнську наукову конференцію «Ігор Качуровський: від
Крут до “Старої Европи”», в організації якої брав діяльну участь М. Шкурко
(Крути, 16 листопада 2008 р.).
153 Ярослава Шекера (нар. 1982), землячка і листовна кореспондентка
І. Качуровського. Крім перекладів китайської поезії, давньої й новочасної, пише
власні вірші.
152
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У «Сучасності» – поважна стаття Надії Степули, але з моїх
спогадів «Чому я не став мельниківцем» редакція дала лише шматочок –
і примістила наприкінці журналу.
А журнал по-ідіотському – оздоблено яскраво-червоними
шкідливими для очей цитатами з публікованих творів. Гидко дивитись.
Редактор журнальчику «Самостійна Україна» надіслав копію з
газети, де дав уривок моїх спогадів про голод у Малій Висці, там же
портрет Багряного з підписом «Ігор Качуровський»… Отаке.
А В. Сенцовський не залишив адреси, щоб я міг йому подякувати.
Маргарита Жердинівська вже дістала «Всесвіт» зі своєю статтею
про мої перекладацькі здобутки.
Коли в попередньому листі я переповів мій виступ, то забув те, що
казав про нашу мову. Відтворити з пам’яти – чи не варто?
А хто ж це готував крутянські страви?
Ваш І. Качуровський
ПС. Від пані [Любови] Карпенко я дістав листа, але поштовий код
(«індекс») Ічні на коверті неповний – лише з чотирьох цифр.
Напишіть мені правильний код, щоб я міг відповісти.

7.XII.2008
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Сподіваюся, що до Вас уже дійшла нотатка-переказ мого виступу
перед конференцією. Вислано 1 грудня.
Щось я говорив про мову. Відновлюю з пам’яти приблизний
текст, дещо, очевидно, додавши [див. дод. А].
Від Любови Карпенко, що була на конференції, я отримав збірку її
віршів «Подих тиші». Вірші мені подобаються.
А музика її пісень сподобалася Лідії Борисівні.
Також дістав листа од Ярослави Шекери. Вона «китаєзнавка».
Обидві – і Любов, і Ярослава – хвалять обід.
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А в нас неабияка подія: прилітав Леонардо зі своєю нареченою.
На мене вона справила добре враження.
Головне – вони дуже пасують одне до одного.
На все добре.
І. Качуровський
ДОДАТОК А
Додаток до моєї промови 16 листопада
Також не можу я оминути болючої теми про українську мову.
Тому, що мова – це душа народу, її пильнували найвірніші слуги
режиму і найзапекліші русифікатори.
У Сполучених Штатах кожен новий президент приходить до
влади зі своєю власною «командою», а в нас, у незалежній Україні,
істотних змін, властиво, й не сталося, зокрема в галузі мовознавства.
Зневагою до пам’яти знищених і репресованих лінґвістів став
переклад збереженої нами на Заході мови з єдиного Академічного
правопису на радянський варіянт мови, запроваджений Хвилею й
Постишевим.
Але радує мене те, що Галичина заговорила таки українською
мовою.
Хочу вірити, що в нового покоління, яке винесе зі школи певне
знання мови, зродиться бажання:
звільнити цю мову від прищеплених, принесених ззовні вад.
І. К[ачуровський]

18.ХІІ–2008
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Напередодні Миколая поздоровляю Вас, Лідію
Леонардо і його наречену з Різдвяно-Новорічними святами.
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Борисівну,

Хай 2009-й буде для всіх вас легким, не менш успішним за цей.
Приємно, що в 2008-му ми багато зробили (тут маю на увазі усю Вашу
когорту на чолі з Вами).
Цим листом традиційно перекриваю кілька Ваших, а саме від
30.ХІ та від 7.ХІІ, і з ним надсилаю:
1. «Ніжинський вісник» за 4.ХІІ.
2. Копію замітки про конференцію з «Літературної України» за 11.ХІІ.
3. Книгу поезій М. Богуславської.
Гадаю, що компакт-диск із записом хору «Сяйво» Ви отримали і
насолоджуєтеся чудесним виконанням «Дощової ночі».
Я примітив, на конференції ми «почастували» на початку хором
«Сяйво», а наприкінці – неперевершеними, особливо для киян, крутянськими стравами. Готували їх у шкільній їдальні під керівництвом директорки Валентини Іванівни Кунтиш.
Уже зібрали майже всі матеріали для збірника. Наступного тижня їх
подадуть на вчену раду університету. Вийде ж він [збірник], мабуть, у січні.
Це не менш важлива справа, ніж сама конференція, оскільки
збірник треба буде розіслати всім учасникам, а також по гуманітарних
університетах країни.
Повідомляю адреси:
– Сенцовського Володимира Івановича (мені подобаються його
вірші):
16400, Чернігівська обл., м. Борзна, вул. Леніна, 37–Б, кв. 1,
тел. (04631) 2–18–41;’
– Карпенко Любові Григорівни:
16700, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 12, кв. 14.
Ваш,
М. Шкурко
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4.I.2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Насамперед – з Новим Роком і нашими Святами.
Повідомляю, що 2.I надійшли газети і вірші Майї Богуславської.
Дякую за все.
Було б добре, якби Ви (чи хтось із упорядників) вислав книжку у
Бремен для архіву (туди дотепер я висилав свої матеріяли).
Адресу долучаю.
Я тепер готую для передруку книжку про вірш. Були три книжки:
«Метрика», «Фоніка», «Строфіка». Соловйова (Києво-Могилянка) обіцяє
видати в одному томі.
Очі мої дуже роздратовані – немає зелені, яка їх заспокоює…
Для «грибознавства» написав я ще дещо, але треба упорядкувати.
Мих[айло] Семенець надіслав мені стару фотографію: його батьки збирають
гриби біля Детройту – це 1966 рік. Фотографія аж проситься до книжки:
«Іченські грибарі в Америці»…
(Ми казали колись «іченські», тепер, мабуть, кажуть «ічнянські» – бо так
по-російському…).
Европа вже цілком мусульманська: в кількох містах демонстрації
проти євреїв, які насмілилися кидати бомби на будинки, звідки їх
обстрілювали російські катюші.
На історію з газом европейські держави реаґують точнісінько так,
як у байці про бичка та ведмедя:
…і той реве, і той реве,
а хто кого дере – чорт їх розбере…
І чи відомо конкретно, хто саме вкрав міліярди?
…А в газетах – з нагоди мого «багатоліття» – публікують портрет
Ів[ана] Багряного із підписом «Ігор Качуровський».
Хотілось би знати: кому потрібен цей ідіотський жарт?
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Надішліть, будь ласка, список творів (статті та вірші), що увійдуть
до книжки про мене.
З найкращими побажаннями на рік 2009.
Ваш І. Качуровський
ПС. Лежать у нас роками у шафі Леонардові дитячі книжки.
Думалося: ану ж бо він одружиться з українкою – і ті книжки
будуть йому потрібні.
Нещодавно він сповістив, що одружується з аргентинкою.
Вони вже були тут у Мюнхені, і вона справила дуже добре
враження.
Хотілось би мені два десятки виданих тут на Заході
укр[аїнських] дитячих книжок переслати в Крути – для шкільної
бібліотеки. Є там і твори наших безпосередніх земляків Ольги
Мак, Леоніда Полтави.
А ми з Лідією Борисівною (фактично вона зі мною) видали
книжечку «У свинячому царстві».
Її фотографії живих «диких» (а фактично – ручних) свиней.
А мої віршовані підписи. Видали ми 200 штук. Ще 18 штук
лишилося.
Валентина Іванівна [Павленко] усе збирається до Мюнхену –
але досі не зібралася.
У відчиті про конференцію згадані пані Бутко і пані Ворона.
Якщо котрась із них обізветься до мене, спробую вислати
бодай наших свиней.
Ваш І. К[ачуровський]

14.I.2009
Вітаю зі святами, які вже минули.
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Сьогоді прибула картка з Вашим новорічним вітанням. Дякую
дуже (бо кому ж, як не Вам, я маю бути вдячний?).
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З дискети зі співом хору Лідія зробила (для неї зробили…) ще дві.
Одну ми вислали для пана Спєха.
Оце щойно годину тому дзвонила пані Ірина Спєх. Він – у лікарні,
тож для нього провели спеціяльний кабель, щоб він міг почути.
Він, бідний, був дуже щасливий, слухав кілька разів і давав
слухати своїм лікарям. Виконання йому дуже сподобалось.
Велику книгу з композиціями Спєха має хтось у Львові (здається,
його брат), там книга вийшла, і звідти мають вислати до Ніжена два
примірники на Вашу адресу.
Найголовніше те, що від Тетяни Самойленко, від Череватенка, від
Алли Сакович, від Ярослави Шекери, від Слабошпицького і від Олени
[Бросаліної] мав листи – у всіх добре враження від конференції 16
листопада.
Газети і «Майя Богуславська» прибули від Вас 2 січня. 5-го я
вислав потвердження й подяку. Сподіваюся, що той мій лист уже дійшов.
Учора вдень у мене була велика радість – яка протривала до
вечора: видавець Фешовець привіз щойно видану книжку
«Пісня про Ролянда»
Видано книжку дуже гарно. Але…
Не знаю, чи Ви пригадуєте той випадок, коли на ст[анції]
СТАЛІНГРАД У НАПИСІ ПОГАСЛА ОДНА ЛІТЕРА. Не знаю, скільком
це коштувало життя…
Щось подібне сталося і з моєю книжкою. Видавець дав її на
редаґування якійсь малограмотній дурепі – і вона змінила розмір у вірші.
І якраз той уривок з поламаним розміром видавець дав на задню
обкладинку.
…Уявіть, що 16 листопада в Крутах на закуску гостям принесли
по сирій картоплині…
Зі здоров’ям у мене досить погано: майже щодня іде кров з носа.
Привітання ніженцям.
Ваш І. Качуровський
Щодо віршів Майї, то вони роблять добре враження.
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15.I.2009 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Щойно отримав Вашого листа, датованого 4-м січня ц. р. Відразу
ж даю відповідь, оскільки є трохи вільного часу.
Книгу віршів М. Богуславської у Бремен вишлемо [див. дод. А].
Щодо матеріалів про гриби – давайте! Будемо все це компонувати
для майбутньої книги про Качанівський парк. Тут є домовленість з
Л. Г. Карпенко з Ічні про її участь в укладанні – це справа десь на весну –
літо. У Вашому листі від 24.XI–2008 р. є перелік того, що ще треба
додати до цієї «грибної» теми. «Іченські грибарі в Америці» може стати
розділом книги. До речі, я нарочито прошу в магазині «іченське» масло,
яке справді гарне, а молокозавод там справді знаменитий.
До цього листа додаю перелік доповідей, які будуть вміщені у
збірнику матеріалів крутянської конференції. Зараз усі матеріали зібрані і
вони у видавництві університету. Скільки примірників Вам надіслати?
Дитячі книжки, на яких виростав Леонардо, краще висилати Антоніні
Іванівні Бутко. Вона вчителька-методист і взагалі симпатична і приємна
людина в Крутянській школі. Пропагує Вашу творчість на уроках української
мови й літератури, виступала на конференції з доповіддю.
Ще одна симпатична й розумна жінка була на конференції –
Тетяна Іванівна Конончук. Вона є завідувачкою кафедри української
філології та культурології в Академії адвокатури України. Її доповідь та
супровідний лист до мене додаю [див. дод. Б].
Якщо Ви захочете написати їй відгук – ось її адреса: 03039,
м. Київ, проспект Голосіївський (колишній проспект 40-річчя Жовтня),
буд. 7, кв. 109. Конончук Тетяні Іванівні.
На закінчення цього листа спробую прокоментувати поточні події,
до яких ми з Вами небайдужі. Щодо сектору Ґаза. Там багато є українок,
які вийшли заміж за палестинців та понароджували дітей. Тепер вони
гинуть… У нас працювала одна ніжинка, правда, вона виїхала в
Йорданію, має двох хлопчиків. Словом, симпатії, гадаю, на стороні
арабів. Щось тут схоже на ситуацію Росії з Чечнею.
Щодо газу з Росії. Як відомо, цього разу ми запаслися, а Євросоюз
– ні. Очевидно, що пряма труба з Росії до ЄС теж не убезпечить
європейців від російських новорічних сюрпризів, якщо не мати резервів.
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Як відомо, США мають нафтові резерви. Україна має і вугілля, і
нафту, і газ. Але…
Будемо сподіватися, що самостійність – таки наступить.
Ваш,
М. Шкурко
ДОДАТОК А
Gabriel Superfin
Historisches Archiv
Forschungsstelle Osteuropa
(Osteuropa-Gebäude)
Universität Bremen
Klagenfurter Str. 3
28359 Bremen
Deutschland

№ 909–007 vom Januar 16, 2009

Sehr geehrter Herr Gabriel Superfin!
Auf Vorschlag vom Dr. Igor Kaczurowskyj schicke ich an Sie dieses Buch:
Майя Богуславская.
Отпустите меня, я – залëтная птица!
Mit freundlichen Grüßen,
Mykola Schkurko,
Aufsichtsratsvorsitzender der Stiftung
ДОДАТОК Б
[Лист Т. Конончук до М. Шкурка]
24 грудня 2008 р.
Шановний Миколо Пантелійовичу, дуже вибачаюсь за затримку
доповіді. Чесно зізнаю́сь: не гуляла. Підтягую всі справи, за робочим
столом. Але з великою радістю звітую Вам, надсилаючи матеріал. Хоча
тема дуже важка. Страшна річ – ця поема «Село в безодні» Ігоря
Качуровського. Як він її писав?! Текст пропускається через душу. Отже,
переболів він. Дай Боже йому здоров’я і многії літа. Дай Боже і Вам
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благополуччя, добра, нових успіхів, нових здобутків. Добре, що є такі
завзяті люди, як Ви. На таких земля тримається.
Гарного Вам і нам усім Нового року!
Зі щирою пошаною і з вдячністю,
Тетяна Конончук

1.II.2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Пакунок, де були
Ваш лист,
список творів для збірника,
лист (до Вас) Тетяни Конончук,
стаття Тетяни Конончук – отримав 29 січня.
Насампепред за все щиро дякую.
А тепер запит: чи є ще можливість долучити до цих матеріялів
статтю Маргарити Жердинівської з нагоди мого ---річчя? Стаття
невеличка, лише неповні три сторінки в журналі «Всесвіт». Олена
Б[росаліна] цей журнал має.
Я намагався до Вас додзвонитись (після отримання «Змісту»), але
безуспішно.
Тільки дві душі було в мене в день відзначення ---ліття: Наталка
Зубенко154 та Маргарита [Жердинівська]. Буде мені дуже незручно, якщо
її стаття не увійде до збірника.
До пані Конончук сподіваюся написати цими днями.
Маєте знимку – іченські грибарі в околицях Детройту. Жовтень
1966 р. Але матеріялу на цілий розділ не набереться, хіба пару речень…
Наталія Зубенко (нар. 1947) – українка з Пряшівщини (Словаччина), донька
українського письменника Михайла Шмайди. 1969 р. переїхала до Мюнхену,
працювала у книгарні, що поширювала видання з СРСР, згодом у Науковій
державній бібліотеці. Українська громадська діячка, була головою Об’єднання
українських жінок у Німеччині, брала участь у поширенні українського самвидаву
на Заході в 1970-х рр. Давня приятелька І. Качуровського.
154
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Десь наприкінці січня з’явився видавець Фешовець (для якого
Олена Геннадіївна [Бросаліна] багато перекладала) і привіз 20 книг мого
щойновиданого перекладу «Пісні про Ролянда».
Таку ж кількість він привіз і Олені.
Я тут не знаю, що́ з ними робити: колеґи з УВУ повмирали, друзілітератори також.
А від Києво-Мог[илянської] акад[емії] Олена отримувала по 30
прим. моїх книжок і могла розсилати-роздавати.
Щодо Ґази, то, на мою думку, насамперед винний Путін, який
постачає арабів «катюшами».
А про арабський світ, з яким познайомився наш Леонардо, коли
возив прочан з Африки до Мекки, напишу колись окремо.
На все добре.
Ваш І. Качуровський

05.02.09 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Зичу Вам доброго здоров’я і настрою.
Ваш лист, датований 14-м січня, отримав 23-го січня. У ньому Ви
пишете про відгуки на конференцію.
Тим часом я переймався крутянськими читаннями. Вони теж
пройшли успішно. Про це подано інформацію, яку опублікувало «Слово
Просвіти» на шпальті, повністю присвяченій Крутам.
Гостей знову частували крутянськими стравами…
У зв’язку з підготовкою до читань переглянув Вашу статтю про
В. Винниченка зі щойно виданих К[иєво-]М[огилянською] А[кадемією]
«Сильветів».
Винниченко під час головування в Уряді УНР успішно займався
літературною творчістю. Не так давно так само Олександр Мороз,
головуючи у Верховній Раді, випускав книжку за книжкою поезій. Чи
виграли від цього справи державні?
По собі знаю, важко поєднувати діла комерційні і справи
громадські. Правда, «Сяйву» – 15 років, тобто це налагоджена структура,
яка заробляє гроші, витрачання яких на суспільні потреби я ретельно
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визначаю. Цей рік – дуже складний уже, а яка перспектива – невідомо.
Завершимо намічені з минулого року проекти, а за нові поки що братися
не будемо. Погано функціонує фінансова система країни. Скарги на
урядовців направили Президенту, до суду позиваємося на податківців…
Усе це – наслідок безвідповідальності й непрофесіоналізму. У
моїх очах Київ зовсім упав. Цей космополітний мегаполіс не є
українським за духом, до того ж не виконує обов’язків просто
адміністративного центру країни. Можна уявити, щоб, скажімо, у Берліні
не можна було почути української155 мови, а вивіски магазинів у центрі
були переважно на іноземних мовах? У Києві – це «норма».
Висловлю думку, що успіх Б. Хмельницького великою мірою був
гарантований [тим], що столицю він розмістив у Чигирині, а неуспіх керівників УНР та Української держави [– тим], що вони розташувались у Києві.
Символічно, що ми не маємо жовто-блакитний прапор державним,
а столицею маємо Київ, який за всю історію ніколи не був за духом
українським містом. Правда, в ньому жили і живуть українські патріоти,
які, проте, погоди не роблять.
Щоб не закінчувати листа на мінорній ноті, додаю листа до Вас Світлани Іванівни Ворони, директорки Будинку культури с. Крути [див. дод. А].
З великим інтересом ознайомився б із книгою пана Спєха, якщо її
мені надішлють.
Ваш,
М. Шкурко
ДОДАТОК А
[Лист С. Ворони до І. Качуровського]
Шановний та дорогий наш земляче, Ігоре Васильовичу!
З українським привітом пише Вам крутянка Ворона Світлана
Іванівна, директор Крутівського БК. Вибачте, що не поділилася своїми
враженнями зразу ж після конференції на честь Вашого 90-річчя і не
привітала Вас. Хочу виправитись і роблю це саме зараз. Я з почуттям
гордості розповідаю підростаючому поколінню про нашого славного
земляка Ігоря Васильовича Качуровського, який прославляє нашу Україну
155

Очевидно, слід читати «німецької».
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в своїх творах та поезіях, досліджує українську мову далеко за межами
України. З захватом прочитала Вашу книгу «Крути мого дитинства» і
була приємно вражена, знайшовши там своє коріння.
Мій батько, Попко Іван Максимович, 1937 р. н., уродженець
с. Крути – син Попка Максима та Попко Ганни (по-сільському –
Рябенчукові). Крім батька, у подружжя було дві доньки – Мотря
(1935 р. н.) та Наталка (1940 р. н.). На жаль, з них у живих не
залишилось нікого. По матері – мій дід Коновалов Іван Мілентійович,
1907 р. н., у післявоєнні роки був присланий на ст[анцію] Крути
директором засолочного заводу. З бабусею Тамарою Василівною в них
було четверо дітей, але в бабусі були дві позашлюбні доньки від
Бандисіка Георгія Івановича – Наталія (1959 р. н.) та Валентина
(1962 р. н.). Ці жінки і є мамині сестри, а мої тітки. За таких обставин
доля і звела мене з Рискіною Галиною Георгіївною (вона гадала, що я її
племінниця по батьку).
Працюючи на той час соціальним працівником, я взяла на
обслуговування маму Галини Георгіївни Любов Тимофіївну і до кінця її
життя була в захваті від цієї людини.
Коли я займалася газифікацією Вашого будинку – Любов Тимофіївна
ревно захищала будинок від руйнування (випилювали діру в стіні для
встановлення конвектора). Так вона берегла історію будинку над кручею.
Коли я стала працювати директором БК (2006 р.), то перше, на
що я звернула увагу, – зберегти минуле нашого села і зуміти його
донести до майбутніх поколінь. Так і звела мене доля з Миколою
Пантелійовичем Шкурком – людиною, яка любить свою землю і цінує її
культуру та людей. Він і став моїм творчим наставником у цій справі.
Вже два роки, в листопаді 2007 та 2008 р., ми проводимо «Качуровські
дні» – читання в школі, конференції в БК. Поповнилася бібліотека с/ш
та сільська Вашими книгами, а книга «Крути мого дитинства» стала
настільною книгою крутянина.
Спасибі Вам та низький уклін за Вашу справу. Многії та многії літа.
З повагою, Світлана Ворона
P. S. До речі, за чоловічою лінією Ворона – мій чоловік – внук Ворони
Івана Захаровича (1915 р. н.), крутянина з Ворониної156.
23.01.2009 р.
156

Воронина – Воронин куток у селі Крути.
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22.02.09 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Відповідаю на Ваш лист від 01.02.2009 р., хоча вже двічі після
його отримання розмовляв з Вами по телефону.
Варто підбити певні проміжні підсумки.
Насамперед, щодо підготовки книги про Качанівський парк.
Минулої неділі я відвідав Ічню. Там Л. Г. Карпенко познайомила мене
з Віктором Яковичем Барановим. Він має готувати книгу, в якій буде розміщено й Ваш матеріал про гриби. Ми докладно поспілкувалися на цю тему.
Я повідомив Вашу адресу пану Віктору та передав наявні
матеріали про гриби. Так чи інакше, Вам випадає з ним поспілкуватися,
тому коротко його відрекомендую.
Віктор – мій ровесник, народився 23 лютого 1954 року. Журналіст
(учився спочатку в Театральному інституті, потім – на факультеті
журналістики Київського університету), дисидент і правозахисник, за що
відбув в ув’язненні 3 і 5 років (вийшов на волю чи не останнім з
політв’язнів щойно 1990 року). Людина ерудована й цікава. А живе у
Парафіївці – містечку, що лежить між Ічнею й Качанівкою. Він пересилає
свої статті про Україну в московські Інтернет-видання, зокрема www.primanews.ru. Отже, готуйте Ваші матеріали та рекомендації (Ваше бачення)
щодо їх розміщення у книзі-путівнику про парк.
Тим часом оригінал-макет збірника матеріалів ювілейної
конференції вже переслав О. Г. Бросаліній на редагування. Там уміщено
й статтю та фото М. Жердинівської.
Вам же висилаю книгу про ніжинську «Просвіту». Там є кілька
фотографій з конференції. Цілий фоторепортаж розміщено у збірнику.
Хочу нагадати ще й при цій нагоді, що очікую на Вашу статтю до
збірника читань, які під назвою «Репресовані мовознавці» мають
відбутися 4-го березня в НДУ.
Як на мене, про репресованих мовознавців говорено-переговорено, зате про репресоване мовознавство, а тим паче – про репресовану
мову нашу, інформацій обмаль. У справі реабілітації мови зроблено
зовсім мало. Для цього мав би вийти відновлений правопис, але вже й
поміняно його прихильника, В. В. Німчука – [звільнено] з посади дирек295

тора Інституту української мови. Тим часом носії живої української мови
відходять: село зникає, а місто на такому роздоріжжі вибирає напрямок
мови російської. Приклад тому – Київ, який так і не став українським.
Щоправда, і в Ніжені, де панує рідна мова, Безбородьків ліцей, проте, не
дає глибокого знання української мови студентам непрофільних
факультетів. Чому? Мабуть, до цього ніхто принципово не ставиться.
Одержав дві книги композицій Степана Спєха. Я їх передам
керівникам хорів: музичної школи і училища культури. Сподіваюся, що
ті збагатять свій репертуар і, відповідно, порадують шанувальників хорового співу доробком не відомого досі майстра. Дякую за таке відкриття.
Хай Вам здоровиться!
Ваш,
М. Шкурко

07.03.09 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Як завжди, назбиралося чимало інформації для Вас.
Додаю, по-перше, до цього листа програму Всеукраїнської
конференції «Репресовані мовознавці».
У ній зазначено і Вашу статтю. «Галочкою» я помітив ті виступи,
які я прослухав на відкритті, де і сам виступив.
Мені особливо сподобався виступ В. В. Німчука.
Можете зорієнтуватися за темами і, в разі потреби, врахувати у
Вашій статті. Як правило, підготовка збірника матеріалів конференції
забирає немало часу, то Ви вправитеся дослати такі доповнення.
Під час конференції мені повідомила Н. М. Сологуб, що вона
працює над Вашим матеріалом з попередньої конференції (про
препозицію «на»), аби він був озвучений у радіопередачі «Слово».
Принагідно додаю вирізку з газети «Слово Просвіти» з інтерв’ю з Вашим
опонентом О. Пономаревим під заголовком «Державна мова
Конституцією утверджена». Там же вміщено й фото мовознавця.
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Ще додаю копію публікації в газеті «Сіверщина» про презентацію
книги «Ніжинська “Просвіта”. Сторінки історії». Цю книгу, гадаю, Ви
вже отримали. Мабуть, вже дійшов до Вас і лист від Віктора [Я.]
Баранова з Парафіївки Іченського району. Я маю на увазі заплановану
роботу над книгою про Качанівський парк, де мають бути й Ваші
грибарські дослідження.
Тим часом роботу над збірником матеріалів Крутянської конференції проводить О. Г. Бросаліна. Хочеться нарешті поставити знак «!»
у цій справі.
Зичу здоров’я!
Ваш,
М. Шкурко
P. S. Щойно повернувся із Крут. Побував на березневих урочистостях (жіночо-шевченківських) у Будинку культури,
передав у подарунок канцелярські товари для школи,
дитсадка, Будинку культури. Там С. І. Ворона дала мені
журнал «Українська мова і література в школі» за березень
1992 р., щоб почитати Вашу статтю «Поет самоти та
безнадії». Цікаво, що ще вчора прочитав статтю «Бродський у підсвідомості, або Літературна війна “класика” з
аматором» у газеті «Сіверщина», в якій редактор Василь
Чепурний (він же голова обласної «Просвіти») дискутує з
Володимиром Базилевським щодо Пушкіна і Шевченка.
«Аматор» Чепурний зачепив критикою Пушкіна, протиставляючи тому Шевченка, а «класик» Базилевський з цим
не погоджується…
Провідав нарешті Галину Георгіївну [Рискіну]. Вона добре
почувається, передала 100 грн. на видання збірника
конференції.
Зустрівся і з дядьком Грицьком [Вороною]. Він передає Вам
вітання та повідомляє, що Ваш ровесник Андрій Іванович
Дяченко зовсім осліп. У селі (Крутах і Кагарликах-Галиці)
найближчі до нього за віком – 1922 року народження.
Бувайте ще раз, і хай Вам здоровиться.
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9 березня 2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Щойно сьогодні відповідаю на два Ваші останні листи. Лист від 5
лютого я отримав 13-го, лист від 22 (з нагадками про читання
«Репресовані мовознавці») надійшов у день того читання – 4 березня. Цю
дату Ви, мабуть, сказали мені по телефону – я не запам’ятав і вирішив
вислати перероблену статтю разом із «Грибами».
Що ж поробиш? Може, ліпше запізнено, ніж ніколи?
В статті [див. дод. ІІ.6] додав нові дані про репресованих, а також
долучив одне ім’я з репресованих і цілий ряд імен тих, що виїхали на Захід.
Сторінки, обкреслені зеленим олівцем, – нині вже неактуальні –
це писалося під враженням відомої Вам статті Плачинди.
Дуже цікавий для мене був лист Світлани Ворони. Разом із цим
листом висилаю й листа до неї.
«Путівник для грибарів» я доповнив і трохи переробив.
У друкованій частині («Про весняні гриби») зауважив одну власну
помилку, яку виправив.
Ще чимало міг би написати, але боюся, що буде забагато.
Передайте це В. Я. Баранову – разом із проханням викинути
попередній варіянт, щоб не плутались.
Від В. Я. Баранова вісток покищо не маю.
Наука про гриби не стоїть на місці. Так, помітна різниця між
атласом Зерової 1974 р. та атласом 1988-го.
Можливо, що тепер уже й на Україні знають про смертельну
ґалерину. А може, я перший там звертаю на неї увагу.
А новини в нас такі. Алла Вікторівна [Сакович] сповістила про
смерть нашої «сестри в-перших», що жила в Жовтих Водах. Я з нею не
листувався: вона там очолювала ветеранів. Чоловік її був якийсь великий
каґебіст (помер давно). Хотів написати: «Постав за мене свічку». Аж
читаю – ховали з червоними прапорами.
А в Мюнхені після довгої важкої хвороби помер композитор Степан
Спєх. Лідія Борисівна веліла мені: напиши поезію його пам’яті. Поезію я
написав. Запис дитячого хору з крутянської зустрічі був у його житті
останньою радістю. Текст моєї поезії – на зворотній сторінці [див. дод. А].
Щиро ваш І. Качуровський
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ДОДАТОК А
Ігор Качуровський
На відхід композитора
Коли гортав поезії грибні
(А в мене їх набралося чимало),
Не раз у підсвідомості зринало,
Що там чогось бракує ще мені.
Були знайомі барви й аромати,
Але кружляла думка: що, якби
Зненацька в пана Спєха зажадати,
Щоб написав сонату про гриби?
А нині все мов спалене й розрите,
Дедалі менше розсипів грибних.
І сумно знати: музики про них,
Мабýть, уже нікому не створити.
25 лютого 2009

24.III.2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Ніженську «Просвіту» я отримав 4 березня, прочитав насамперед
Ваші спогади та спогади Грицая.
Бачу, що бандерівці були найактивніші і найкраще організовані.
Натомість багрянівці, здається, жодної активности не виявили. Скільки мені
відомо, вони покладалися на Яворівського, який завів їх у сліпий кут. Так,
що «східняцька» партія не знайшла на Сході опертя й поширення.
Кілька разів зустрічається ім’я Астаф’єва. Він багато мені допоміг –
двічі влаштовував мої лекції в Інституті, його заходами фактично
вийшли мої книжки «Окно в украинскую поэзию» і два томи
«Стилістики».
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Але переконуюся, що він на мене гірко ображений. Участи у
відзначенні мого багатоліття він не брав, на листи не відповідає.
Можливо, він сподівався, що я хвалитиму його переклади, які увійшли до
книжки «Близнюки мої – очі».
А переклади ті, на жаль, подвійні – не з ориґіналів, а з російських
перекладів. Доказом такої подвійности є те, що він не знав, коли писати
«Г», а коли «Ґ».
А там, де в російському перекладі «Х», – він також пише «Х», а
треба «Г».
Якби він був надіслав це нам перед тим, як давати до друку, Лідія
Борисівна виправила б за десять хвилин. І не було б дурниць.
А 21 березня надійшов реєстрований пакунок, де були
1) Ваш лист, 2) газета, зі статтею Ол[ександра] ПономарЕва (за
Акад[емічним] правописом, а не ПономарІва), 3) відбитка про
«Просвіту», 4) програма конференції.
Бачу, що моя тема добре «вписується» в програму конференції.
Там у мене згаданий Грицько Шевчук. Коли його посадили, то готову до
друку його книжку (підручник для шкіл?) видали під своїм іменем Наум
Каганович та Юрій Шевельов.
Шевельов на Заході певний час підписувався «Гр. Шевчук» –
мовляв, ніякого іншого Шевчука не було, оце він і є.
Багато на світі було пляґіяторів, але до такого ще ніхто не
додумався…
Довідуюся, що Ви взяли в Крутах мою «войовничу» статтю про
культ Шевченка. Стаття писана на замовлення ПОЛЬСЬКОЇ газети, тож я
свідомо оминав певні – прикрі для поляків – речі.
Назву придумав Костецький, вставивши «ТА» і таким чином
протиставляючи самоту безнадії.
У мене мало бути: «Лірика самоти Й безнадії в творчості
Шевченка».
За цю статтю МЕЛЬНИКІВЦІ, на пропозицію Є. Онацького,
видали на мене смертний вирок і вирядили двох ґевалів, котрі мали мене
«кропнути». Вони буцімто мене шукали, але «не знайшли»…
Стаття базована на поглядах Еммануїла Райса, який писав, що
певною частиною своєї творчости Шевченко залишається на рівні
Роберта Бернса, натомість іншою – підноситься до рівня Бодлера.
Я – чи не вперше – спробував відділити в Шевченковій творчості те,
що цікавить нас, українців, від того, що могло б зацікавити західній світ.
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Можливо, я писав занадто гостро… Не хочу шукати й перечитувати, бо лише в найнеобхідніших випадках мушу читати сам себе. Читаю –
головно – перед публікацією певного твору. Щоб не було помилок.
Про війну Базилевського з Чепурним я вже знаю від Базилевського. Він надіслав мені продовження дискусії, але ж я не знаю початку.
Якщо це для Вас не тяжко (себто не пов’язане з зайвими клопотами), то я
просив би дістати початок.
Для мене Базилевський важить багато – він був один з перших
моїх прихильників і оцінювачів.
До речі, «Полтава» Пушкіна – це був викуп голови, так само, як у
Рильського «Пісня про Сталіна». А такої паталогічної ненависти до
України, як це маємо у Г. Сенкевича, у Пушкіна я не бачу.
Бідолашний Андрій Дяченко. Я колись був написав йому листа і
тепер розумію, чому не дістав відповіді…
Стаття (чи інтерв’ю) ПономарЕва (а не «ріва»…) для мене була
приємною несподіванкою. Але постає питання: а що ж робити з тими
сорока тисячами слів, що їх вилучено з мови?
Я для своїх грибних справ познаходив народні назви.
Ще багато є справ, про які я хотів би написати, але маю кінчати.
Ваш І. Качуровський

02.04.2009 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Знов у Вас є велика пошта. До цього листа додаю:
1. Газету «Вісті» про ніжинську «Просвіту».
2. Газету «Ніжинський вісник» про те ж саме.
3. Газету «Сіверщина» зі словом на відхід композитора Степана
Спєха. (Його «Композиції» я передав урочисто керівникам хорів НДУ і
НУКІМ на завершенні всеукраїнського юніорського конкурсу).
4. Витяг зі сторінки Юрка Зеленого, пробує українізувати сучасну
лексику.
Ваші листи від 09.03 і 24.03 я отримав. Статтю про лінгвістів передав для друку в збірнику, а статтю про гриби вислав В. [Я.] Баранову.
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А чи отримали Ви від нього листа? Якщо є що додати (про народні назви
грибів) – висилайте.
Ви поставили в останньому листі кілька запитань, на які я хочу по
порядку відповісти:
1. Щодо бандерівців і багрянівців.
Про останніх тут ніхто не чув. Тому й прапор державний тепер
синьо-жовтий. І зараз піднімається партія «Свобода», яка теж, умовно
кажучи, на бандерівських позиціях. Будемо сподіватися, що цього разу
вони врахують нашу місцеву специфіку й традиції.
2. Щодо О. Астаф’єва.
Не думаю, що причина у Вас. Я особисто двічі запрошував його
приїхати на презентацію «Просвіти». Не приїхав (на відміну від П. Грицая,
який вирвався з лікарняного ліжка перед операцією у Чернігові). Просто
Ніжен для нього – це пройдений етап. Які тепер у нього зацікавлення – не
знаю. Треба б запитати в Олени Геннадіївни [Бросаліної].
3. Щодо статті «Поет самоти та безнадії».
Шкода, що я не вислав редакційної статті Анатолія Шевченка
«Дорости до Шевченка» (гадаю, дорости до Шевченка-поета). Там він
критично поставився до Ваших оцінок. Як на мене, Ваш підхід –
новаторський і об’єктивний.
4. Я передав Чепурному Ваше побажання переглянути повну
публікацію його дискусії з Базилевським. Як тільки надішле, я
переадресую Вам. Василь Федорович [Чепурний] побивається за
підтримкою. Але всі тут – кон’юнктурники або просто байдужі до таких
питань. Себе ж відношу до третьої категорії – у мене на це нема часу і я в
цьому не спеціаліст. Але – проти будь-якого застою, штампів,
стереотипів, особливо сформованих у часи несвободи.
5. Добре, що таким стереотипом не буде для нас тепер
О. Пономарів. Повна реабілітація його в наших очах, а заразом і
радіопередачі «Слово», настане, коли випустять до широкого слухача
розвідку про частку «на» біля слова «Україна».
Дякую за Ваші такі цікаві й змістовні листи, на які хочеться
відповідати невідкладно.
Хай Вам і Лідії Борисівні все буде гаразд.
Ваш,
М. Шкурко
302

P. S. Тим часом до збірника матеріалів ювілейної конференції
додався ще один – стаття Олени Петрик «Лексико-семантичні та структурні особливості віддієслівних іменників
опредметненої дії (на матеріалі книги Ігоря Качуровського
«Крути мого дитинства»)». Робота над збірником
продовжується.

29 квітня 2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Обидва пакунки з газетами отримав. Перший 16 квітня (де був
некролог Спєха та ін.), а 27 – відбитки газет із війною Чепурний–
Базилевський. (На жаль, витято і склеєно так, що деяких шматків
бракує). Все одно – дякую.
Спєхам ми надіслали копії.
Ви колись писали, що про Багряного донедавна взагалі нічого не
чули. Посилаю – не для друку – коротеньку балачку про його діяльність
[див. дод. А].
Програми УРДП я ніколи не читав, зрештою – справа не в
програмі. А партія була «суто-східняцька». За часів Вас[иля] Гришка там
було лише двоє галичан: Любко Думановський (мій близький приятель)
та ще один журналіст – підкинений бандерівцями або КҐБ.
Натрапивши в газеті «Сіверщина» на перелік українських споріднень, я пригадав, що давно цікавлюся цим питанням. І зімпровізував
чималеньку нотатку [див. дод. ІІ.7].
Побачимо, як зреаґує автор нотатки «Хто кому який родич».
Лідія Борисівна займається тепер писанням розвідки про мозаїку
Страшного Суду в соборі Богородиці на острові Торчелльо (це один з
островів біля Венеції). Читаючи статтю акад. Логвина в кн. «Історія
укр[аїнської] культури», вона показала мені таке місце (мова про мініятюри «Еґбертового кодексу», він же «Псалтир Ґертруди»), де мова про
ілюмінації, зроблені в Райхенав. Автор протиставляє їх київським – як
незграбні і примітивні.
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Уявіть собі, буцімто Чепурний написав, що Пушкін не вмів ні
читати, ні писати.
На такому рівні стоїть це твердження шановного академіка. Але я
вже трохи старший від Базилевського і не збираюся викликáти на двобій
покійного пана Логвина (який, до речі, ніколи не був у музеї Чівідале, де
зберігається згаданий кодекс).
А от у «репліці» Ярового неприємно вразило мене написання
імени Чепурний з малої літери.
Але подібні суперечки потрібні, бо без них немає того явища, що
зветься «літературне життя».
У мене було дуже погано з очима. Зокрема не міг писати – білість
паперу дратує очі.
За все – дякую. Більше напишу іншим разом.
Ваш І. Качуровський
ДОДАТОК А
Не для друку
Дещо про Багряного
За Багряним були арешт і заслання на Далекий Схід, втеча, знову
ув’язнення, повернення на Україну після відбуття строку і ще раз арешт,
тортури, які він витримав, нарешті – вихід на волю (десь напередодні
війни).
1943 або 44 року, переховуючись від ґестапо (вже в Галичині),
Багряний написав пригодницьку повість для молоді «Тигролови». 1946 р.,
коли масового вивозу вже не було, але репатріяція ще тривала і ми жили
під страхом – видадуть чи не видадуть, Багряний видав брошуру
«Чому я не хочу повертатися до СССР».
Брошуру перекладено на західні мови – розіслано політичним
діячам. Ще наприкінці 1945 р. Багряний із групою прихильників заснував
газету «Українські Вісті», яка прихилила до Б[агряного], можна
сказати, ОСНОВНУ масу «східняків». Багряний виявився блискучим
журналістом. Не знаю точних дат, але група переросла в демократичну
304

партію – УРДП (Укр[аїнська] революційно-демократична партія).
Спочатку там були й наші «ліві» – соціялісти та націонал-комуністи.
Але невдовзі відкололися.
До Багряного прилучився видавець-редактор журналу «Нові Дні»
Петро Волиняк. До кіл Багряного увійшов молодий талановитий
журналіст і прозаїк Віталій Бендер, який уперше висловив погляд, що
повстання проти гетьмана було ПОМИЛКОЮ.
Російські «ліві» кола у США пильно стежили за зростанням
популярности Багряного. З Б[агря]ним намагався домовитись Керенський (до речі, перша жінка Керенського – рідна сестра Розенберґа157). Але
на запит про укр[аїнську] самостійність відповів:
«Лучше плохой диктатор, чем резать живое тело России».
Інший член цієї ж групи пропонував Б[агря]ному якусь велику
суму, але Багряний відмовився. Той сказав: «Найдем частных людей». І
знайшли такого Доленка (він видавав себе за члена «справжньої» СВУ) –
той заснував «селянську партію» – що її метою була боротьба з
Багряним.
А бандерівці лютували, що молодь з України йде не до них, а до
Багряного.
А партія його більше нагадувала полтавське земляцтво.
1950 [року] вийшов роман Багряного «Сад Гетсиманський» –
страшна книга про зраду й про вірність. Куди страшніша, ніж
«Архіпелаг ҐУЛаґ». Наш землячок, Іван Максимович [Кошелівець], який
встиг відколотися від Багряного, поспішив виступити з рецензією –
мовляв, твір невдалий і безвартісний («ледве звів кінці з кінцями…» чи
щось подібне). Правда, це не перешкодило йому – в добу «перестройки» –
казати, що на еміґрації один Багряний щось вартий, а інші – графомани.
Натомість польський критик Лободовський побачив величезну
вартість і вагу «Саду Гетсиманського».
Велику серію романів «Буйний вітер» Багряний почав писати з
кінця – з роману «Огненне коло» – про трагедію під Бродами. Це мала
бути передостання частина.
За даними Вікіпедії, перша дружина О. Керенського Ольга – рідна сестра
Володимира Барановського (1982–1931), військового діяча Російської імперії, героя
Першої світової війни. Після жовтневого перевороту 1917 р. був заарештований,
згодом співробітничав з більшовиками. 1931 р. репресований.
157
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«Огненне коло» вийшло 1953 р.
Щойно 1957 р. вийшла перша частина «Буйного вітру» під назвою
«Маруся Богуславка».
Ігор Костецький та Ігор Качуровський визнали цю річ за
найкращий твір української прози.
А тим часом бандерівці та «доленківці» ніби змагалися: хто кого
з них перевершить у писанні паскудств проти Багряного. Хтось із них
видав брошуру «Камо грядеш, багряна шкіряко», хтось випустив
фальшивку – комуністичну брошуру із серпом і молотом (як буцімто
програму УРДП).
І бандерівці, й мельниківці мали – кожен свою «службу безпеки».
Багряний викидав з партії тих, що працювали на американську
розвідку.
Але крім американської розвідки біля нього крутилися аґенти (я
можу назвати імена – але не в листі…) з радянської розвідки.
Тож після смерти Багряного викрадено другу (можливо –
незакінчену…) частину роману «Буйний вітер».
А партія трималася на волі однієї людини. Після смерти Ів[ана]
Б[агряного] партія поділилася: більша частина пішла за Василем
Гришком, менша («правіша») – за Степаненком.
Про інше. До Світлани Ворони я вислав листа – але не маючи
точної адреси, вислав просто на Крути.
Боюся, що лист не дійшов. При нагоді – довідайтесь.

14 травня 2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Сподіваюся, що мій лист, висланий 30 кв[ітня], уже дійшов до Вас.
«Відкритого листа» до Базилевського я ще не написав – займаюся
власними, старими й новими, віршами, бож видавець Фешовець уже
розпочав справу видання моєї ЛІРИКИ. Я перечитую сам себе, дещо
викидаю, а дещо – навпаки – додаю.
Довірочно – не для публікації – посилаю короткий нарис про
бандерівців [див. дод. А]. Слід зазначити, що «на низах» серед рядових
членів або дрібних діячів були серед них дуже хороші й порядні люди.
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А також – що їм часом приписувано злочини, котрих вони не
вчинили.
Для російських відвідувачів Качанівки я трохи переробив мій
старий радіоскрипт.
Там є дані, що їх немає в українській частині мого грибного
нарису.
В Аргентині у мене є родич – Слава Кононенко. Я його знав
особисто, але тоді не подумав про те, що це може бути племінник або
внучатий племінник Насті Кононенко, що доводилася ятрівкою моїй
мамі.
Слава знав, що ніби рідня, але чомусь мені цього не сказав, а лише
своєму й моєму приятелеві – Мих[айлові] Семенцеві. Від Семенця я
довідався його адресу, яку додаю.
Я йому писав, але він не відізвався. Може – до Вас відізветься?
Sr. Wenceslav Kononenko
Mitre 320
San Carlos de Bariloche
Rio Negro 8400
República Argentina
У нас – важлива новина – одружився наш син Леонардо. Вона –
аргентинка, також пілот, але тільки на малих літаках.
Живуть вони в Еспанії, на околицях Мадріду, а одружуватись
літали в Аргентину, бо в Еспанії несамовита бюрократичність.
Тож тепер залишаються в нас непотрібні Леонардові дитячі
книжки українською мовою, в т. ч. Багряного, Леоніда Полтави та ін.
І не знаю, чи дійшов мій лист до Світлани Ворони.
Думаю, що найпевніше буде вислати до Вас – у Ніжен
(українських радянських видань пересилати не варто…).
Про інші справи – іншим разом!
Ваш І. Качуровський
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ДОДАТОК А
Не для друку
Про бандерівців
1. На час 2-ї Світової війни на Зах[ідньо]укр[аїнських] землях діяла
ОУН, члени якої були в Галичині, на Волині, в Чехо-Словаччині, Румунії.
2. У Варшаві лишався екзильний укр[аїнський] уряд (на чолі з
Лівицьким), що його ОУН не визнавала. Лівицький вирядив на зайняті
радянськими органами влади полісько-волинські землі отамана Тараса
Боровця, який організував там підпільну українську армію (вперше в
нашій історії там не знайшлося зрадника).
3. Коли почалася вже радянсько-німецька війна, у Львів – разом із
німцями – вступили два бандерівські батальйони – «Ролянд» та
«Нахтіґаль» («Соловей»).
4. Бандерівці створили у Львові свій уряд, що його німці
заарештували через кілька днів і запроторили до кацетів.
5. Боровець (Бульба) виступив з лісів з п’ятьма тисячами бійців –
хотів разом із німцями визволяти Україну. Німці наказали їм розійтися,
але вони пішли в ліс. Так постала УПА.
6. Бандерівські батальйони були післані німцями в Білорусію, де
діяли партизани, в т. ч. були і єврейські партизани (тепер зрозуміло,
чому у фільмі «Голокост» сказано, що «українці гірші від німців»).
7. На Холмщині восени 1941 р. поляки вирізали (з жінками й
дітьми) кілька сіл з укр[аїнським] православним населенням. Мельниківці
створили невеличкий загін і вирядили на Холмщину, щоб рятувати.
8. 1942 р. німці розформували батальйони, зробили з них поліцію,
яка невдовзі пішла в ліс.
За деякий час до загону Бульби – в сусідній ліс – прийшов загін
бандерівців – нібито для дружньої співпраці.
9. Котроїсь ночі бандерівці оточили армію Бульби. 400 бійців – із
Бульбою і Олегом Штулем (якого я добре знав) пробилися з оточення. А
80 душ загинуло – кого забили, а більшість повісили. Так постала
«бандерівська УПА», якою тоді командував Лебідь.
10. Сам Бандера сидів тоді в кацеті і за ці злочини не відповідає,
а Лебідь розпочав:
а) мордування волинської православної інтеліґенції (повішено
кількасот осіб). Його звали «Кат Волині»;
б) вимордування польських жителів Волині й Галичини.
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Ми проїздили через село Бринь, якого вже не було.
Залишився лише щит із написом.
11. Влітку 1943 р. радвлада вирядила для боротьби з УПА три
партизанські «дивізії» – Сабурова, Ковпака та Федорова.
12. 1944 [р.] у бою з радянською армією загинув увесь загін Різуна.
Але УПА продовжувала боротьбу. Будувалися «криївки». Того ж літа
радянська армія розгромила дивізію «Галичина». Дехто уник полону і
прилучився до УПА.
13. 1945 р. почалося табірне життя українців, котрі не вернулися
до Рад[янського] Союзу. Створено таборові «України». «Від таких
Україн у Сибір утечеш», – казав режисер Григоренко.
Були табори «бандерівські» (більшість), мельниківські (здається,
лише один). Були й невтральні чи мішані.
14. Бандерівці в таборах уже мали конкретне призначення: на
кожне українське місто: посадник (бурґомістр) та шеф поліції. І всі
вони діставали відповідну платню. Звідки бралися ті гроші, я не знаю.
15. Здалеку добачаючи «холодну війну», американці, ще за часів
вусатого батька158, готували відповідні карти для гри: на базі УНР і
уряду А. Лівицького передбачалося створити український уряд, куди б
мали увійти всі партії. Бандера зірвав цей плян. Створено було УНРАДУ,
куди увійшли кол[ишні] петлюрівці, соціялісти (родина Феденків і ще
кілька осіб – можна порахувати по пальцях), галицька партія
«угодовців» (що мирилася з поляками), мельниківці і партія Багряного.
Підтримували УНРАДУ такі безпартійні, як я.
Це складало разом яких 40 відсотків еміґрації, а 60 трималося
Бандери…
16. Тоді американці створили радіовисильню «Освобождєніє»
(так вона тоді називалася), де можна було гостро атакувати
радянський лад, Леніна і Сталіна (я тоді був уже в Аргентині…). Боже,
який рейвах підняли бандерівці, щоб українці не брали участи в тих
радіопередачах…
На жаль, на працю до радіо потрапили тоді випадкові люди.
А потім американські «ліві» обмежили діяльність станції – з
«Освобождєнія» зробили «Свободу», де все вже було під контролем.
17. А коли – після загадкової смерти Бандери – за якийсь час на
чолі бандерівців стало подружя Стецьків, колишня терористична
організація перетворилася на одну з українських партій.
158

Йосипа Сталіна.
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Саме партія зробила для мене добру справу – видала мою
«Хрестоматію укр[аїнської] реліг[ійної] літератури».

19.V.2009 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Після нашої розмови телефоном учора відправляю 2 примірники
збірника «Скарбниця української культури» з уміщеним там матеріалом
Лідії Борисівни. Також передаю подарунок Музею ім. В. Тарновського, а
саме 2 набори листівок:
1. Скарби Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського,
2. Прогулянки древнім містом.
Все це дасть вам приємність перегляду.
Від себе додам, що я коротко виступив на презентації збірника і
висловив припущення, що від Вас теж буде лист на музей із подякою
(завдячувати треба насамперед директорові Лаєвському Сергію Лазаровичу і його заступниці Линюк Людмилі Петрівні). Треба сказати, що
відбувалося це вчора ж, 18 травня, у Міжнародний день музеїв – з урочистостями, нагородами співробітників, виступом співочого фольклорного колективу «Сіверянські клейноди».
Тепер мені захотілося також дослідити свій родовід по батьковій
лінії, а це Шкурки, Крутьки. За Кононенка вийшла бабина сестра
Параска Крутько. Які б ви (звертаюся і до Вас, Ігоре Васильовичу, і до
Лідії Борисівни) дали мені поради? Яка методика пошуку тощо?
Учора ж бачився із Чепурним В. Ф. Чи буде для нього відгук на
дискусію з В. Базилевським? З Вашого останнього листа від 29 квітня я
зрозумів, що для цього Вам треба зосередитися, бо висловили тільки
перші враження. Ех, шкода Ваших очей. Дай Боже Вам здоров’я! Як
сприймається друк на цьому папері?
Всього доброго!
Ваш,
М. Шкурко
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P. S. З Лаєвським минулого літа, здається, сталася пригода. Вночі
було душно, і через відкриті двері на балкон другого поверху
вліз злодій. С. Л[аєвський] проснувся. Бандит накинувся з
ножем. Завдавши кілька ударів, утік. А С. Л. опинився у
лікарні.

2.VI.2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Повідомляю з подякою, що 30 травня прибули дві «Скарбниці»,
дві колекції чернігівських культ[урних] пам’яток і Ваш лист на
кремовому папері. За все дуже дякую – насамперед Вам, бо якби не Ваше
втручання, не було б ні «Скарбниць», ні листівок.
Дуже добре вийшла сторінка 38 з гербом і дипломом. На жаль, у
тексті є трохи помилок, зокрема тричі дано (лат[иною]) «Отенберґ» зам.
Штернберґ, а підпис дано не під зáмком, а посеред сторінки 88.
Але так чи інакше, все одно я радію, що публікація побачила світ159.
В обороні В. Чепурного я написав у листі до В. Базилевського, що
в газетних спекуляціях я не бачу чогось не зразок патологічної ненависти
до Пушкіна – це лише реакція на пересадний культ Пушкіна. Я копій
своїх листів не залишаю, тож у згаданому листі слова були не точно такі,
як тут я переповідаю. Але думка така. Я писав, що фейлетони Чепурного
не можна назвати «бузинізмом»160.
Тепер Олена Геннадіївна [Бросаліна] готує до друку-передруку
книжку, яка охоплює всю мою лірику, а редактор і автор статті про мою
поетичну творчість – Володимир Базилевський.
А з усього, що писано про мої вірші, наймудріше й найкраще
належить Галині Гордасевич і Базилевському.
Мова про публікацю: Крюкова-Качуровська Л. Шляхетство Ольги з роду
Гурських гербу Стернберґ // Скарбниця української культури: Зб. наук. пр. –
Чернігів, 2009. – Вип. 11.
160
Від прізвища Олеся Бузини (1969–2015), публіциста, есеїста, телеведучого,
відомого своїми українофобськими поглядами – зокрема завдяки книзі «Вурдалак
Тарас Шевченко», в якій намагався створити неґативний образ великого
українського поета.
159
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«Лірику» видає той самий Фешовець («Астролябія»), що видав
«Ролянда».
На Ваш запит щодо пошуку предків відповім, що в Лідії Бор[исівни]
були вже на руках потрібні документи, по бібліотеках вона познаходила
лише матеріял про чеських та польських носіїв герба Штернберґ.
А от наш земляк з Крут, Володимир Іванович Гурчин
повишукував по архівах матеріял про Гурчинів з часів гетьмана [Івана]
Скоропадського, на чиє прохання цариця Анна Іоанівна спрямувала в
Ніжен чужинця-аптекаря на прізвище Гурчин (це він мені оповідав у
телефонній розмові). Також він знайшов, що материна тітка Марія
Василівна Топольська одружилася з Миколаєм Кониським 1898 р. (мати
Кониського була з Гурчинів).
На всякий випадок подаю адресу:
Гурчин Володимир Іванович
Востряковский проезд, д. 15
корпус 1, кв. 23
Москва – 117403
У котромусь із попередніх листів я писав, що наш Леонардо
одружився з аргентинкою, тому – якщо й будуть онуки – то українські
книжки Леонардові (з дитячого віку) їм уже ні до чого. Я хотів би їх
подарувати крутянській школі. Але точної адреси не маю – тепер же там
є вулиці: Лєніна, Сталіна, Маркса, Гагарина, а може, навіть і Шевченка.
У мене на столі лежить книжка «Иван Семенович Орлай»161.
Авторка – Тамара Байцура, видано в Пряшеві. І не певен, чи університет
має книжку про цього «директора гімназії вищих наук».
Книжку я прочитав-проглянув – і можу переслати до Ніжена.
І ще хотів Вас запитати: чи можна буде дати до розвідки про
гриби бодай три-чотири кольорові фотографії?
Зокрема хотів би дати кольорову знимку ґалерини, яка є смертельно-отруйним двійником літніх опеньків. Ні в альбомах чи підручниках
М. Зерової, ні в російському альбомі про цей гриб нема ні слова.
Іван Орлай (1771–1829) – учений-медик, педагог, письменник. Академік
Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії. Автор праць з медицини й
педагогіки, а також з історії України («Коротка історія про карпаторусів», 1804;
«Про південно-західну Русію», 1826). За самовизначенням – карпатський русин.
161
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Наприкінці травня з’явилися літні гриби: печериці та дубовики
(що в сирому вигляді – отруйні).
А температура ночами падає майже до нуля – оце було 3 градуси.
Леонардо з жінкою в Мадріді, без роботи – роботу обіцяють
щойно в жовтні…
За акції, що ми маємо, обіцяють повернути 74 відсотки їх
вартости.
Лідія Борисівна написала велику наукову працю про «чорта на
мозаїці Страшного суду в Торчелльо та про її вплив на ікону ХVІ в. в
Галичині й Лемківщині» (вплив зображень з мозаїки).
З очима в мене ніби трошечки ліпше.
Чекаю на газету зі статтею про українські щаблі споріднення.
Ваш І. Качуровський
ПС. Про дитячі книжки і про Орлая я вже запитував у котромусь
листі, мабуть, той лист не дійшов.

16.06.09 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Думав, що ось-ось із друку вийдуть матеріали крутянської
конференції. Тому й зволікав із відповіддю, доки не прийшов ще один
Ваш лист. Отож, відповідаю на обидва: від 14 травня і 2 червня. Поперше, додатки до листів отримав, відповідно листи з подяками передаю
особисто в руки С. Лаєвському [див. дод. А, Б].
Подаю адресу крутянської школи:
Бутко Антоніна Іванівна
16645, с. Крути, Ніжинський р-н
вул. І. Качуровського (принаймні я так пишу для Галини
Георгіївни [Рискіної] і Світлани Іванівни [Ворони] – це все одна
вулиця), школа.
Це для того, щоб вислати дитячі книжки.
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Щодо грибних фотографій, то шліть, бо до роботи В. [Я.] Баранов
ще не приступав.
До цього листа додаю:
1. «Сіверщина» з Вашим відгуком [див. дод. ІІ.7].
2. «Слово Просвіти» зі статтею М. Слабошпицького162.
3. «Свобода»163 (ця партія зараз є попереду національних сил).
Зичу здоров’я Вам і Вашим рідним!
Ваш,
М. Шкурко
ДОДАТОК А
1.VI.09
До в[ельми]ш[ановних] панів
С. Л. Лаєвського і Л. П. Линюк
Чернігівський історичний музей
ім. В. В. Тарновського
Вельмишановний пане Лаєвський,
вельмишановна пані Линюк,
хочу висловити вам подяку за опублікування моєї компіляційної праці
«Шляхетство Ольги з роду Гурських гербу Стернберґ» у «Скарбниці
української культури», 2009 рік. Сподіваюся, що цей матеріял зацікавить не лише істориків та фахівців з ділянок генеалогії й геральдики, а
може, й деяких інших нащадків цього давнього чернігівського роду з його
гербом з XIII століття.
При цій нагоді прошу вас передати залученого листа вашому
науковому співробітникові п. І. М. Ситому.
З пошаною
Лідія Крюкова-Качуровська
П. С. Шкода, що моя коротка біографічна довідка надрукована як
продовження головного тексту (останній відступ на с. 89).
162
163

Мова про інтерв’ю, яке взяла у М. Слабошпицького Л. Голота.
Газета «Свобода».

314

ДОДАТОК Б
1.VI.2009
Ситий Ігор Михайлович,
старший науковий співробітник
Чернігівського історичного музею
ім. В. В. Тарновського
Шановний пане Ситий,
з випуску «Скарбниця української культури», 2009 р., де опублікована моя
компіляція про чернігівський рід Гурських герба «Стернберґ» (с. 75–89), я
довідалася, що Ви є автором книги «Генеалогія української шляхти»; тож
було б непогано, якби в наступному виданні Вашої книги, якщо таке
передбачається, фігурував і цей рід. Щоправда, я не маю ориґінальних
документів такої давности, як Привілей Сиґісмунда III з 1600 року,
натомість є – в дуже доброму стані – ориґінали з 1794, 1795 рр., у чому Ви
можете переконатися, якщо матимете нагоду колись відвідати Мюнхен.
З пошаною
Лідія Крюкова-Качуровська

22.06.2009
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Хоч сьогодні й День скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни в Україні, хочу все-таки порадувати Вас, свідка тих подій 68річної давності, виходом у світ збірника матеріалів конференції,
приуроченої до Вашого ювілею. Всього 3 примірники, один з яких – для
пані Жердинівської. Завтра ж я передам 25 примірників О. Г. Бросаліній
для поширення за її списком.
Сподіваюся на Ваш відгук, зауваження.
Ваш,
М. Шкурко
315

24.VI.2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Я дуже незадоволений зі свого останнього листа до Вас. На запит,
як Лідія Борисівна здобувала свої дані про предків, відповім трохи
докладніше: 1) головні папери зберегла її мама, 2) дещо їй прислали – за
відповідну оплату – з Чернігівського архіву, 3) тут у Мюнхені був
донедавна «Ост-Европа інститут», там були польські гербовники та інші
матеріяли. Пробувала вона також пов’язатися з адміністрацією за́мку
Штернберґів у Чехії. Але з того нічого не вийшло.
А В. Гурчин вишукує матеріяли зі старих ЗАҐСів.
Вибачте, що листи до чернігівців було вкладено у Ваш лист без
ковертів. Я дав був в окремих ковертах, але Л. Б. зважила – виходило
дуже дорого, а вона мусить пильнувати, щоб берегти кожну копійку.
Не хочу розповідати з усіма подробицями, але фінансове
становище в нас досить погане. Скажу лише, що власник малої авіокомпанії не заплатив Леонардові за три місяці – себто 30 тис. евро. Нині
Леонардо вже в Аравії (Об’єднані Емірати) і є надія, що там працюватиме, – а покищо вивчає арабські закони.
Ви писали мені про лист (чи книгу?) земляка з Парафіївки164.
(Лист проблукав півтора місяця й повернувся до відправника).
Ви тоді писали, що перешлете це мені самі. Але я досі нічого не
отримав.
Я зі свого боку ставив такі два питання:
1) Просив точну – з назвою вулиці – адресу крутянки Світлани
Ворони. Листа я вислав їй раніш, але не знаю, чи отримала.
2) Запитував, чи можна через Ваші руки передати до школи в Крутах
добірку дитячих книжок (які тепер Леонардові не будуть потрібні).
Маю враження, що той мій лист не дійшов до Вас.
(Або – навпаки – не дійшла Ваша відповідь).
З Києва в мене новини досить кепські. Бідна Олена [Бросаліна]
цілу осінь працювала над моїм «Віршознавством». А тепер я з’ясував, що
164

Ідеться про Віктора Я. Баранова.
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Соловйова (Києво-Могилянський видавничий двір165) не має можливости
друкувати.
А в Спілці письменників панує Яворівський, про якого мені
пишуть:
…продали письменницьку поліклініку, магазин, видавництво, частково будинки відпочинку…
26.VI
Продовжую позавчорашнього листа.
У протилежність до «київських» новин «львівські» ніби добрі: обіцяють там видати мою лірику. Над книгою лірики працює тепер Олена Геннадіївна [Бросаліна]. Це мають бути усі мої попередні збірки в одній книзі.
З очима в мене трохи ліпше. Тож цими днями дивився документальний фільм – про ліси на кордонах. Там, де був кордон між двома
частинами Німеччини, дроти знято 20 років тому, але сарни доходять до
того місця, а кордону перейти не сміють – колишнього кордону. І мені
подумалося: чи не так само наші хохли, як ті сарни…
Один молодий дослідник з Полтави звернувся до нас із запитом
про мозаїку із зображенням Страшного Суду в соборі на острові
Торчелльо. Власне, запит був до Лідії Борисівни. Тож вона написала на
цю тему справжню наукову працю. Я звернувся до Валентини Іванівни
Павленко, щоб вона зацікавила цією працею патріярха нашої православної церкви (не знаю, чи є в Києві якесь суто-релігійне видавництво?).
Я нарешті проглянув «Словник» Юрка Зеленого.
Цитата з Ґюстава Лебона дуже мудра і справедлива. Але щось
дуже подібне – і то значно раніш – сказав уже наш Сковорода.
Щодо словесних пропозицій, то багато серед них таких, що ми тут
вживаємо на Заході: згорток, додатно, обіжник, робітня, особовий,
пісенник, зголошення тощо. Але не завжди з тим значенням, що
пропонує Ю. Зелений. «Жарівка» (електрична лямпа) – галицький
полонізм. «Розважайлівка» – дотепно, тільки ледве чи прийметься.
Погода в нас виробляє «віци»: вдень було пекуче сонце – і
крижаний вітер, ночами температура спускалася майже до нуля. На горах
був мороз і сніг. Тоді почався брр… холоднющий дощ – у домах
увімкнули водяне огрівання. Але вже теплішає…
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А гриби ростуть: на моріжку біля нас Лідія Борисівна знайшла
дубовика вагою 700 грамів…
Отруйні свинюхи, яким належить рости щойно в серпні, з’явилися
в червні.
На все Вам добре.
Ваш І. Качуровський

29.VI.2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Позавчора Лідія Борисівна тільки вкинула до поштової скриньки
мого листа до Вас, як прибув пакунок з трьома газетами.
Щойно я почав читати інтерв’ю, що бере Любов Голота у
Слабошпицького, як прибув реєстрований пакунок із «Ігорями
Качуровськими».
Учора я прочитав усе, а дещо й перечитав двічі.
Дуже приємне враження справила стаття Миколи Науменка, тим
більше, що це представник державної адміністрації, так би мовити, особа
офіційна.
Радію, що є люди, котрі знають і розуміють ті події, що
відбувалися і далі відбуваються на Україні.
У ліричному «Білому айсберґу» є ряд дуже влучних спостережень:
А. Шкуліпа звернув увагу і на нікому в нас досі не цікавого Амадо Нерво
(в радянські часи його оминали – як містика), і на перевагу мого
перекладу над перекладами моїх колеґ з Роберта Бернса. Але звідки він
узяв, що я маю «достойну пенсію»? А пенсія в мене жебрацька (про це
колись оповім окремо…). Жалюгідна…
А наша крутянка, Антоніна Бутко, запевняє, ніби мені
«не раз доводилося уникати бійок».
Бійок я ніколи не уникав, але, на жаль, я успадкував від матері не
тільки любов до поезії, а також загальмованість рефлексій. Тож майже
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завжди був «потерпілою стороною». Але – «смелый парень», казали про
мене в Курську.
А факти мого життя і життя нашої родини шановна землячка
безнадійно переплутала. З Крут ми втекли не 1932, а 1930 року. І то не
вранці, а увечорі, десь у листопаді – числа не пам’ятаю. Це з Ніжена батько
виїхав навесні 1931 року, коли його попередили про небезпеку арешту.
Ваш земляк з Веркіївки, Сидорець, був районним старостою, він
чи то справді мав перелом ноги, чи – як припускали – симулював (щоб не
заарештували за зав’язок із партизанами), тож батько мій мусів його
заступати. Коли йому дали на підпис наказ про те, що с. Переяслівка має
здати негайно 105 корів, він закреслив 100, а залишив 5. За це могли й
розстріляти. Врятував комендант міста (військові не були
«гітлерівцями»). Гітлерівцями були «господарники» – і то не всі.
Там же далі:
«Батько запріг коня…» (стор. 44).
Ніякого коня батько не запріг: матір узяли на воза німецькі
«обозники», а ми з батьком ішли на Ніжен пішки.
Я двадцять разів по це писав – і завжди підкреслював: ПІШКИ.
А на стор. 45:
Качуровського запрошують працювати в Мюнхенський
університет…
Запросили мене не до університету, а до укр[аїнської] редакції
Радіо «Свобода». Це, як кажуть в Одесі,
две больших разницы.
А пару некованих колгоспних коней і воза дав нам під
Проскуровом знайомий поліцай.
Кіньми ми (власне – батько правив, а я не вмів…) доїхали від
Проскурова спочатку до Самбора, а після трагедії під Бродами – від
Самбора до Старої Любовни (нині – Словаччина).
Вертаюся до книги.
Дуже добре Ви зробили Список учасників конференції (я ще такого докладного списку учасників ніколи не бачив). Знаю тепер, хто є хто.
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От якби знайшлася якась добра душа, котра б написала огляд
збірника для преси – якщо не до журналу, то до «Літературної України»
чи до «Сіверщини».
А найприємніше мені було читати про гриби в статті Наталії
Науменко. Я навіть попросив Олену Геннадіївну [Бросаліну], щоб
дістала адресу авторки статті (статтю я знав уже раніш).
Ув інтерв’ю Слабошпицького майже всі названі письменники –
невідомі. Ледве чи я схвалив би всіх тих, кого там схвалено.
Але прочитав я не без цікавости.
Дякую за все.
Цими днями вишлемо грибні знимки.
Щиро Ваш І. Качуровський

5.VII.2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
На той випадок, якщо мій попередній (висланий 30.VI) лист десь
заблукав, повторюю, що 27.VI я отримав газети, а за ними вслід і
«Качуровський» збірник. За все ще раз дякую.
З фотографій найважливіша (її треба відтворити в кольорах)
«Ґалерина марґіната». Щойно у вісімдесятих роках стало відомо, що
свинюха – за постійного споживання – смертельно отруйна. Тоді ж таки
дослідники звернули увагу на кілька родів смертельної «ґалерини». Гриб
дістався до Европи з Північної Америки. Боюся, що він дійшов уже й до
України…
«Золота булава» (лепіота) – просто гарна. Якщо кольорова знимка
виходить дорого, то можна її взагалі не друкувати.
Кольоровими хотілось би зробити «дівчат»: Лідію Борисівну,
Наталку Зубенко та Олю з Англії (це моя колишня студентка).
З очима в мене кепсько. Возили до окулістки, а вона дала краплі,
від яких відразу набагато погіршало.
14 липня мають везти знову…
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Червень був цього року жахливий – вночі температура падала
майже до нуля, на горах був сніг і мороз. Вдень було гаряче сонце і
крижаний вітер. А тоді почалися дощі.
Та нема лиха без добра: на моріжках довкола ростуть печериці,
дубовики, синяки, моховики, «ореади» (рос[ійська] назва – «луговик») та
гриби-самотники.
Леонардо наш уже в Аравії. Задоволений дуже. Дай Боже, щоб
йому там добре велося…
До Наталії Науменко, авторки статті «Розхрабувався гриб…», я
написав вдячного листа, а статтю її вже кілька разів перечитував.
Прошу передати невеличку записку Анатолію Григоровичу
Шкуліпі [див. дод. А].
Привітання усім ніженцям.
Ваш І. Качуровський
ДОДАТОК А
[Лист І. Качуровського до А. Шкуліпи]
5.VII.2009
Шановний Колеґо,
Анатолію Григоровичу!
Я дуже дякую Вам за щиросердий і безпосередній виступ. Але є
там одна точка – точніше, це два слова, – що я мушу спростувати.
Ви певні, що в мене «достойна пенсія»?
Коли мене – сорок років тому – приймали на працю до
укр[аїнської] ред[акції] Радіо Свобода, шеф сказав:
– Є дві можливості: німецька пенсія або швайцарська.
Якщо повернетесь до Аргентини, то німецьку втратите.
Звісно, я вибрав швайцарську.
А коли вже я виходив на пенсію, колеґи казали:
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– Матимете 1.500 швайцарської, 1.500 німецької – можна
жити…
– Таж я не маю німецької.
– Чому не маєте? Таж усі мають…
Тут я ще раз переконався, що тодішній «шеф» був падлюка й
садист – найбільша його радість була зробити комусь прикрість.
(Колеґу др. Петра Горбаня він довів до інфаркту – і смерти…).
У профспілці мені підрахували: матиму 1600 на місяць.
Дістаю першу пенсійну суму, а там – 912 марок.
Хтось із начальства (начальники в нас стояли міцно: одна нога –
ЦРУ, а друга – КҐБ) дав наказ – знизити.
Тепер я дістаю 746,01 евро – і один цент!
(А заробляв по 7 тис. марок на місяць – не рахуючи 1 тис.
квартирних).
Жінка працювала по півдня, заробляла 1,500 на місяць, має тепер
425,96 центів.
…А Ви думали, що маю достойну…
Вибачте за письмо, що складається із самих помилок.
Невдовзі, мабуть, і взагалі не зможу писати…
Ваш І. Качуровський

07.07.09 р.
Доброго дня, Ігоре Васильовичу і Лідіє Борисівно!
Звертаюся до вас обох, бо бачу з листів співавторство. Щойно
отримав два відразу: від 24.06 і 29.06.
Знаючи, що відклад не йде в лад, тому й відповідаю зразу ж на ті
запитання, які Ви поставили. Подаю копію конверта з адресою
Волинської єпархії УПЦ КП (можете на мене посилатися, бо я в дружніх
стосунках з Владикою Михаїлом).
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Щодо відгуку в пресі на вихід збірника конференції, то побачимо, чи
хтось «розродиться». Я, коли при зустрічі передавав збірники О. Г. Бросаліній, натякав про це. Адже вона роздаватиме не учасникам конференції.
Дякую за Ваші, Ігоре Васильовичу, зауваження, уточнення.
Оприлюднення їх, мабуть, це справа наступних зібрань.
Згоден із закидами на адресу керівника Спілки письменників.
Письменники тут такі, що багато продажних, особливо серед тих, що
подалися в політику – це тепер найкращий заробіток для балакунів і писак.
У політиці надійно «прописалися» В. Яворівський і П. Мовчан. Я
був на останньому з’їзді т[оварист]ва «Просвіта» в Києві. Він пройшов у
дусі «застійних» часів брежнєвщини. Відзначилися одобрямсом серед
інших П. П. Кононенко та О. Пономарів (Вам відомі). Там же був і
І. Драч. Я ледь прорвався на трибуну, щоб зачитати резолюцію
Чернігівської обласної «Просвіти» з негативною оцінкою діяльності
зокрема голови П. Мовчана. Все пройшло за наперед складеним
сценарієм, знову 4 роки головуватиме Мовчан з Пономаревим. А все
тому, що річно т[оварист]во одержує з бюджету держави 3–4 млн. грн.
(тепер це близько 300–400 тис. євро, а минулого року – 0,5 млн. євро).
Ані копійки не попадає на Чернігівщину, газеті «Сіверщина», на інші
справи, які ми тут самі робимо. Колись була «власть конокрадів», а тепер
– «казнокрадів». Це коментар до того, як Ви там живете «багато». Тому й
занехаяно УВУ, немає підтримки від України – держави патріотівземляків за кордоном. Серед патріотів справжніх є Віктор [Я.] Баранов,
книжечку поезій якого Вам висилаю. Я з ним зустрічався в Парафіївці, і
ми обговорили справу створення майбутньої книги про Качанівський
парк, де буде вміщено матеріал про гриби.
Ви питаєте адресу Світлани Іванівни Ворони. Вона така: 16645,
с. Крути (Будинок культури), Ніжинський р-н, Чернігівська обл. Кілька
днів тому вона занесла три фотографії, які їй передала Галина Георгіївна
[Рискіна]. Я зробив копії, їх теж висилаю в цьому ж конверті. Може, Ви
когось пізнáєте? Напишіть. Начебто в неї є ще чемодан якихось старих
паперів з Вашої старої хати.
Кілька слів щодо пошуку своїх родовідних коренів. Я маю намір найняти професійного історика, бо сам не маю ні часу, ні фаху цим займатися.
До речі, сьогодні ж прийшов і лист від В. І. Гурчина. Він теж
скаржиться на важкі часи, які не дають можливості займатися пошуками…
Гадаю, Вам буде приємно погортати останній випуск «Ніжинської
старовини», де подано Ваші відгуки на краєзнавчу тематику. Може, у
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Вас знайдеться час подати матеріал на окупаційну тему, бо вона якраз
висвітлюється.
І останнє прохання-нагадування: будь ласка, висилайте на мою
адресу для Музею рідкісної книги НДУ книгу про Орлая пряшівського
видання, а також для Крутянської школи – дитячі книжки Леонардо. Хай
молодому подружжю щастить!
А Вам здоровиться!
Ваш,
М. Шкурко
P. S.
10.07.2009
Щойно отримав Вашого листа від 5.07.09 р. із «зозулиним» до
Шкуліпи та 14-ма фотографіями.

5 серпня 2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Давно вже – 25 липня – я отримав «Ніжинську старовину» – і
«Мокрое зеркало» Віктора [Я.] Баранова. Дякую щойно тепер, почасти
тому, що було погано з очима (дуже погано…), а почасти через вірші
В. Баранова, які треба читати й перечитувати (це Вам не Олесь і не
Сосюра, а дуже складна й глибока поезія). Сподіваюся, що цими днями і
з очима буде трохи ліпше, і в поетичний світ нашого земляка з
Парафіївки я увійду трохи глибше. Тоді напишу до автора.
Бо якби сказав просто: «Дякую, мовляв, за вірші», – це звучало б
як образа.
Зі статтів у «Старовині» я – з гріхом пополам – прочитав лише
статтю Валентини Кулик «Події в Ніжині в 1918–1919 рр.».
При цій нагоді згадав розповідь моєї матері, що штаб Таращанського полку стояв у нашому домі, а таращанці – на відміну від усіх
інших військових – були дисципліновані і поводилися бездоганно.
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На станції Крути між наступаючим загоном Добрармії та
більшовиками відбувся значний бій, пострілами з гармат зруйновано
водокачку (я добре пам’ятаю ту розбиту високу будівлю).
Було кількасот забитих з обох сторін.
Маю враження, що в народній пам’яті цей бій злучився докупи з
подіями в січні 1918 р.
Цікаво, чи є дані про китайців у Червоній Армії. Я розпитував
фахівців і довідався, що це мала бути 45-та дивізія Якіра, де були
китайські батальйони.
У нашому домі тоді відібрали кімнату, де якийсь час жила
шляхетна китаянка з мікроскопічними дитячими ніжками і зі страшними
кістяними наростами нижче колін. Вона, бідна, ледве могла ходити.
А в Ніжені китайці кільком «буржуям» (імен мати не знала чи я
забув) розпороли животи і вкинули живими до нужників.
Характерно, що більшовики, замордувавши свідомих українців,
пускали чутку, що, мовляв, «забили петлюрівці».
У Крутах був якийсь Коломиєць. Це був завзятий український
націоналіст (за словами моєї матері). Десь пізніше, чи не 1920 р., вже в
Ніжені (він мав дружину й дочку 14-ти років) хтось із сусідів зайшов до
нього, а він каже: «Ой, не можу вас прийняти, – у нас дорогі гості…», а
на ранок знайшли забитими його й жінку, а дівчину зґвалтовано, а тоді
забито. І пущено чутку, що вбили «петлюрівці».
Долучаю моє «Особисте» для публікації в пресі [див. дод. А].
Цей самий текст (чи, може, трошки інакший) я вислав Михайлові
Слабошпицькому для передачі через радіо, а – якщо пощастить – то й
публікації в «Літературній Україні».
Минулої неділі нас навідала дорога́ гостя – Валентина Іванівна
Павленко – у неї велика радість: має онука (дочка Наталка живе і працює
на «Радіо «Свобода» в Празі).
Лідія Борисівна похвалилася їй публікацією в Чернігові «роду Гурських», а я випуском «Від Крут до Старої Европи», якого вона ще не бачила.
Грибів цього року біля нас (на моріжках) та в Анг[лійському]
Парку вродило стільки, як ніколи.
На все добре.
Ваш [І. Качуровський]
325

6.VIII
Наш Леонардо вже працює в м. Дубай (Об’єднані Емірати), вже
виписав дружину і винайняв помешкання (дороге, люксусове…).
Я, очевидно, писав Вам, що вони одружилися в Кордобі
(провінція в Аргентині – бо є ще давніша Кордоба, еспанська), бо там –
найменше було бюрократичних перешкод.
Сподіваємося, що жінка буде пильнувати, щоб Леонардо не
витрачав більше, ніж заробляє.
Про наше фінансове становище я писав у попередньому листі – в
додаткові для п. Шкуліпи.
Ані дитячих книжок у Крути, ані книжки про Орлая до Бібліотеки
я ще не вислав. Чи ми ще не вислали (я звик писати «я зробив», «я
вислав» – а висилає чи робить Лідія Борисівна…).
Усіх благ бажаю і Ніжену, і Вам.
І. Качуровський
ДОДАТОК А
Особисте
Рік тому, 1 вересня 2008 року, мені минуло 90.
З цієї нагоди я отримав чимало листів і телефонічних вітань,
журнали «Всесвіт», «Сучасність», «Слово і Час» опублікували статті
про мене. А «Київ» і «Дзвін» вмістили мої матеріяли.
8 липня того року в Українському Вільному Університеті в
Мюнхені відбувся академічний вечір з нагоди мого 90-річчя (зорганізував
д[октор] М. М. Шафовал, канцлер УВУ).
У Київському Національному Університеті ім. Т. Шевченка,
заходами проф. Н. В. Костенко 28 вересня проведено віршознавчий
семінар «з нагоди 90-річчя від дня народження Ігоря Качуровського».
Матеріяли семінару опубліковано окремою збіркою.
А 16 листопада в с. Крути відбулася Всеукраїнська Наукова
Конференція під гаслом
«Від Крут до “Старої Европи”».
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(Організатор: Спілка Письменників України, Ніжинська районна
державна Адміністрація, Благодійний фонд «Ніжен», Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою Ніжинського Державного
Університету ім. М. Гоголя).
Участь взяли вчителі, студенти, вчені, письменники.
Матеріяли Конференції вийшли окремою книжкою (редакція:
О. Г. Бросаліна, В. О. Сидоренко, голова М. П. Шкурко).
Не маючи можливости – з незалежних від мене обставин –
подякувати особисто кожному з учасників згаданих імпрез чи авторів
опублікованих матеріялів, мушу подякувати усім через пресу і радіо.
Ігор Качуровський

10.08.2009 р.
Добрий день, дорогий Ігоре Васильовичу!
Хочу заздалегідь привітати Вас із Першовереснем. Хай цей і всі
наступні дні будуть для Вас лагідними, щоб ще багато змогли зробити,
що є в планах і буде.
Додаю дві газети: «Сіверщину» і «Ніжинський вісник», які
вмістили відгук на вихід збірника матеріалів крутянської конференції.
Найоперативнішим є В. Чепурний, який місяць тому подав на своїй
електронній сторінці цю новину (див. www.siver.com.ua за 10.07.2009 р.).
Зараз – період відпусток, тож, мабуть, ще відгуки будуть –
пізніше. Принаймні, М. Ф. Слабошпицький казав мені про це, коли ми з
ним були на Лесиному святі в Луцьку – Колодяжному – Ковелі 1 серпня.
Там був також В. Чепурний.
Садиба-музей Л. Українки в с. Колодяжне вражає, заснована у
1949 р.
Порівняв із музеєм-садибою П. Куліша на хуторі Мотронівка та в
Борзні – садибою-музеєм художника О. Саєнка (послідовник [В.] Кричевського і Бойчука), де побував учора, на Пантелеймона.
Борзна і тепер – стародавнє українське містечко, де є люди благородні. Разом із С. Вишнівською згадували Вас.
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Тим часом В. [Я.] Баранов (із Парафіївки) працює над путівником.
Але швидше вийде підготовлений ним і Л. Карпенко збірник
віршів О. Ахмета. До 60-ліття спочилого «качанівського лірика». Гадаю,
Ви не будете проти того, щоб там ще раз з’явилася Ваша стаття,
друкована минулого року в качанівському збірнику.
У роботі також книга «Голодомор на Ніжинщині», де буде подано
уривок із поеми «Село в безодні» та повністю Ваш коментар (про
генеральну реконструкцію села).
Зичу Вам і рідним здоров’я, добра.
Ваш,
М. Шкурко

9 серпня 2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Посилаю «зозулиним способом» листа до Віктора ЯКОВИЧА
Баранова [див. дод. А] (в редакції журналу «Київ» є ще Віктор
ФЕДОРОВИЧ Баранов).
Мимоволі думаєш про те, скільки в нас у різних Парафіївках іще
знайдеться справжніх поетів…
Переглядючи старі матеріяли про грибні справи, раз-у-раз
натрапляєш на чергові ЗЛОЧИННІ дурниці. Той пише, що коли здерти
шкірку зі смертельно-отруйного пантерного мухомора, то його можна
споживати. Брехня.
А інший – офіційна особа з міністерства здоров’я – радить на
випадок затруєння лікуватися молоком.
А молока якраз і не можна вживати при отруєнні грибами.
Одночасно із цим листом висилаємо книжку Орлая звичайною
поштою.
7-го серпня вислано листа з подякою усім тим, хто відзначив моє
багатоліття.
Ваш І. Качуровський
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ДОДАТОК А
[Лист І. Качуровського до В. Я. Баранова]
8 серпня 2009
Шановний Колеґо!
Антологія «Реквием» закінчується поетами сорокових років
(наймолодший там – старший від Вас лише на сім років), тому я досі не
знав про Ваше існування і Ваші вірші.
Окремі Ваші поезії перегукуються з російськими поетами
Срібного Віку: пригадався зокрема Сологуб («В тени косматой ели над
черною рекой качает черт качели косматою рукой…»), Ол[ександер]
Блок («Когда в листве сырой и ржавой рябины заалеет гроздь…»), а
також «Гімн “Алкоголь”» Кондратьєва, про якого Ви, напевне, ніколи й
не чули – бо поети найчастіше тоді повторюють один одного, коли один
не знає про існування другого. Маєте початок «Гімну»:
Когла толпа надежд растерянно рыдает
И дьявол прошлого на раны сыплет соль,
Когда спасенья нет – лишь он не отступает,
Лишь он целитель мук – священный алкоголь…
Але образність у Вас – інакша. Це вже здобуток доби
імажинізму. З українських поетів до імажиністів можна зарахувати
Богдана-Ігоря Антонича166. Він був лемко, тож ледве чи Ви його знаєте.
З наших українських поетів найближчий до Вас, по-моєму, Стус.
Я свого часу стежив за його зростанням – аж до загибелі.
І знаєте, щó мене тримало якось оподаль від Василя Стуса? Це вираз
його обличчя. Це була тверда, рішуча самовпевненість, а водночас – тінь
зневаги до всіх – і до мене… (Про моє існування він, очевидно, не знав…).
А у Вас – навпаки: обличчя щиро-відверте і приязне.
А специфікум Вашої лірики – це яскраві й несподівані пуанти.
Деякі поезії – завдяки несподіваним асоціяціям óбразів – для мене,
який звик до неоклясичного кляризму, – тяжкосприймальні.
Богдан-Ігор Антонич (1909–1937) – галицький поет-містик, прозаїк,
перекладач, літературознавець. Після входження Західньої України до складу СРСР
його творчість перебувала під забороною. Посмертне визнання прийшло до нього в
1960-х рр. у середовищі української діяспори, а згодом і на підрадянських теренах.
166
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Зауважив я і одну мовну похибку:
В этом пруду, среди желтого ряста.
А мова, очевидно, про ряску.
Але в моїх Крутах, за мого дитинства, на водяну лілію казали
«обуцики», на троянду – «трандахвель». У деяких місцевостях «рястом»
звуть первоцвіт, тож не виключаю можливости, що для Парафіївки
ряска може бути рястом.
А обкладинка, вибачайте за щирість, на мій смак – кепська.
А до найкращих речей, на мою думку, ні, не «на думку», а на мій
смак, належать «Красная роза», «Верный мой песик…», «Бокал»,
«Чудовище», «Самоубийство поэта», «Бродят за окнами…», «Пылают
вишни», «Ветка черемухи…».
Хто такий Деміс Русос167 (стор. 14), я не знаю.
Тепер підсумуємо. Були вже «Крук» Едґара По, «Черный человек»
Єсеніна. Щоб стати в цьому ряду – напрошується Ваша лірика.
На все добре.
І. Качуровський

16.08.2009 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Отримав Вашу подяку всім, хто Вас поздоровляв з ювілеєм.
Передав текст до «Ніжинського вісника».
Дякую за фото подружжя молодих Качуровських. Було б добре
познайомитися особисто з Леонардо. До речі, хто б подумав, що він
знайде роботу в мусульманському світі. Це прикметно.
Дякую за цікаві спогади з часів громадянської війни на Україні.
Може, колись із них, розкиданих по різних листах, можна буде
підготувати тематичну підбірку.
Деміс Русос (повне ім’я – Артеміос Вентуріс Русос, 1946–2015) – відомий
поп-співак і гітарист грецького походження.
167
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Принагідно хотів би поцікавитися: як зі спогадами для
«Ніжинської старовини» про німецьку окупацію? А поки що висилаю
газету «Н[іжинський] В[існик]» зі своїм відгуком, який є ніби
продовженням публікації С. Ворони (ту газету Ви вже маєте).
Віктору [Я.] Баранову (парафіївському, бо є ще київський) зачитав
телефоном Вашу попередню рецензію на поетичну збірку. Не знаю, чи
ще хто його так утішив, як Ви.
Зичу Вам здоров’я і всіляких гараздів рідним.
Ваш,
М. Шкурко

18 серпня 2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Вчора надійшли газети і Ваш лист.
Тож я проглянув мою статтю про генеральну реконструкцію і з
жахом зауважив, що (стор. 82), проводячи паралель між Єгиптом та
колгоспом, я забув згадати одну – дуже важливу подібність чи
тотожність:
Єгипетська господарська система була ПЛЯНОВА.
Тож після рядка
Усе це дуже пильнувалося і записувалося (наші обліковці)
додати:
А оскільки єгипетське господарство було пляновим, то ми
можемо лише уявити, яке покарання належало за невиконання
плянів…
(Далі як у тексті).
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8-го серпня я вислав на Вашу адресу листа для В. Ф. Баранова.
Сподіваюся, що Ви вже отримали.
Проти передруку моєї давньої статті про поета Ахмета я, звісно,
ніяких застережень не маю.
Прочитав страшну статтю «Родова земля». Цікаво: чи той Меґре
фанатик, а чи просто підлий шахрай – свідомий пропаґатор гадючих
ідей? Думаю, що це такий самий пройдисвіт, як наш Лев Орлигора,
засновник «Рунвіри».
І що та сáма рука кидає їм мільйони на нищення бідного нашого
християнства.
У статті «Наш спецкор» дуже зацікавив мене Анатолій Гордієнко. Те,
що відпущений з полону поляк опублікував дані про кількість радянських
полонених (біля 100 тис.), і те, що політрукам сказали, що в Петрозаводську
розстріляно 30 тис. повернених полонених, це він, очевидно, знає.
А чи відомо йому, що влітку 1940 р. трупи розстріляних – ночами –
перевезено на Північний Кавказ (свідчення машиніста Євгена Журавльова, який вивіз чотири ешелони трупів).
(Було б добре, якби Ви змогли переслати цей абзац мого листа до
згаданого дослідника).
Погані новини в мене такі: з очима весь час робилося дедалі гірше
й гірше, лише відучора ніби трошки поліпшало.
Минулої ночі не спав: зненацька почали боліти пальці правої,
«ішіясної» ноги. (Мабуть, на зміну погоди…). Отак і існую.
А добрі новини таки: в липні Мюнхен відвідала Валентина
Іванівна Павленко. У нас була, на жаль, дуже коротко, але ми з нею
зробили невеличку прогулянку в зеленій посадці біля дому.
(Мої доглядачі іноді мене виводять на прогулянку – але це щось
зовсім інше…).
У лісі я останній раз був восени 2004 р. Збирати гриби я вже не
міг, але міг пройти з паличкою трохи по стежці…
Лідія Борисівна збирає на моріжках по вулицях біля нас печериці,
дубовики, синяки (вони дуже подібні, ці дві категорії, їх належить
порізати, обварити, воду злити і тоді вже готувати), малесенькі грибочки,
що ростуть відьомськими колами або півколами – наукова назва
«маразміус ореадес», російська назва «луговик», про луговики сказано:
«гриб съедобен и очень вкусный», часом трапляються бабки.
А з парку іноді приносить грибів-самотників. Ніжка найбільшого
мала довжину 30 см (ніжка їстівна, лише трохи твердіша, ніж шапка).
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…Я – коли почну про гриби, то не можу зупинитись…
Сподіваюся, що Ви вже отримали мій попередній лист із деякими
заувагами про вірші В. [Я.] Баранова.
Одночасно із тим листом вислано книжку про Орлая – для Музею.
…На Полтавщині й на Кубані національна українська страва – це
малосольні огірки зі свіжим медом. А в нас, здається, такої не знають.
Спробуйте.
Щиро ваш
І. Качуровський

02.09.09 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Як подарунок до Вашого промайнулого 91-ліття висилаю дві
фотокартки з Ніжинського краєзнавчого музею.
На одному фото – Віктор Ємельянов біля стенду, присвяченого
Вам з нагоди Дня незалежності.
Також висилаю «Ніжинський вісник» з Вашою подякою усім
Вашим шанувальникам. Розмістили також на сайті фонду:
http://nizhen.syaivo.com/
Ваш лист-рецензію передав В. [Я.] Баранову майже у той же день,
як отримав, через Л. Г. Карпенко. Вона якраз була прибула до Ніжина у
справі видання збірки поезій О. Ахмета.
Книгу про Орлая тільки тепер можу передати Музею рідкісної
книги. Не було часу.
Прошу підписати акт передачі і один примірник повернути.
З 6-го по 27 вересня я у відпустці. Буду в санаторії біля Ялти
разом з найменшим – Антошею.
Зичу Вам усіляких гараздів.
Ваш,
М. Шкурко
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P. S. Пані Спєх прислала спогади про чоловіка, на моє прохання.
Вони будуть опубліковані в «Українській музичній газеті». Є
ідея організувати конкурс на краще виконання творів
С. Спєха. У Ніжині. Якщо підтримає родина композитора.

05.09.09 р.
Шановний Ігоре Васильовичу!
Направляю подяку від Музею рідкісної книги.
Днями заходила Світлана Іванівна Ворона (Крутянський будинок
культури). Запитувала про Ваш коментар до історичних фото, які я Вам
вислав з листом від 07.07.2009 р.
Ще одне вітання – від Чепурного В. Ф. Його видавництво
«Сіверщина» готує книгу про отаманів Чернігівщини часів громадянської
війни. Розраховує на Ваш коментар-рецензію. Як буде макет, я перешлю.
На цьому зичу здоров’я, доброго настрою.
Ваш,
М. Шкурко

18 вересня 2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Ваш лист із фотографією, газетою і «Актом передачі» дійшов 8
вересня. Не відізвався відразу, бо на мене валяться навалом книжки й
листи – і я вже не знаю, за що братися.
З очима в мене то ніби поліпшає, то знову гірше. Пишу –
підклавши під цигарковий папір темносиній листок.
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Від іченського (у нас казали «іченський», а не «ічнянський»)
[Віктора Я.] Баранова отримав цікавого листа.
У Крути жінка вислала пакунок дитячих книжечок 7-го вересня.
Один список вислано в Крути, другий – Вам, а третій лишаю собі.
Радію, що дійшов Орлай. Але це дарунок не мій, а НАТАЛКИ
ЗУБЕНКО, вона з Лемківщини, землячка Орлая. Вже запитувала, чи
дійшла книжка.
На книжці був дарчий напис моєю рукою – але від Наталки.
Думаю, що в неї знайшлась би – якби пошукати – ще й не одна
рідкісна книжка.
Від Леонарда з Аравії надійшла певна сума – тож Лідія Борисівна,
розбагатівши, вже зібралася відвідати давно бажаний Львів. Вже
виробила папери, тож їде на початку жовтня на кілька днів.
Справді – було б непогано влаштувати конкурс на краще
виконання творів Спєха. Бачу, що нашим ніженським музикознавцям ці
твори сподобались.
У Спєхів троє синів, старшому, мабуть, уже під 50. Але де ті сини
і що вони роблять, ми не знаємо. Ми – добрі знайомі. Але не надто
близькі. Ми не розпитуємо, а бачимось лише на людях, коли тільки
вітаємося.
Пані Спєх перекладає з укр[аїнської] мови на німецьку – вийшли
дві драми Лесі Українки в її перекладі.
З найкращими побажаннями Ваш І. Качуровський
Наступного разу напишу про деякі літературні справи.
Не знайшлося вдома довгих ковертів, тож використовую
американські – від Михайла Семенця.

29.09.09 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Сьогодні вийшов на роботу і прочитав два Ваші листи: від 18
серпня і 18 вересня.
Ваше прохання щодо внесення змін у статтю про реконструкцію
села я врахую. Вони надійшли своєчасно, бо робота над макетом книги
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про голодомор на Ніжинщині завершується. Про книги для крутянської
школи як довідаюся, повідомлю.
Щодо конкурсу ім. С. Спєха, то це залежатиме [від того], чи
захоче підтримати матеріально цю ідею родина.
На цьому хочу закінчити листа, бо справ-паперів накопилося багато.
Погода на південному побережжі Криму була чудова. Купався,
прогулювався гірською (царською) стежиною між Лівадійським і
Алупкинським палацами. Вдихав запах кримської сосни.
Хай Вам здоровиться!
Ваш,
М. Шкурко
P. S. Додаю фото, де я з Антошею.

16.Х.2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
12-го отримав Вашого листа з фотографією, за яку дякую. А по
скільки років мають Ваші сини?
13-го Лідія Борисівна вислала на Вашу адресу пакунок, де були
дві книжки: 1) «Листування Куліша», 2) «Кобзар», виданий в Аргентині
(для Музею рідкісної книги, бож я певний, що жодне аргентинське
видання до Ніжена не потрапило) [див. дод. А].
До речі, подяку за книжку про Орлая я завернув, бо подяка
належить не мені, а власниці книжки Наталії Зубенко.
Я радію, що посилка з дитячими книжечками дійшла до Крут. Бо
ми вже почали були турбуватись…
Мій колишній колеґа (з Радіо «Свобода»), а пізніше – один із
керівників бандерівської партії Андрій Гайдамаха хотів би мати
матеріяли ПРО Качуровського.
(До речі, в партії відбувся черговий переворот, так що пан Андрій
вже не є керівником партії, але думаю, що якусь силу він має).
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Адреса Андрія Гайдамахи:
«Визвольний Шлях»
Вул. Ярославів Вал, 9, пом. 5
01034 Київ
Мабуть, уже знаєте, що Олену Бросаліну прийняли до Спілки
письменників.
Вересень у Мюнхені був теплий, сухий і безгрибний. Я даремно
шукав когось, хто поїхав би зі мною до лісу.
Сподівався: приїде син. Син, справді, приїхав разом із невісткою,
але саме тоді, як… почалася зима.
Учора випав сніг, нині він трохи підтанув, але знову обіцяють
снігопад.
Син уже розрахувався за свої борги (в нього було їх багато), так
що Лідія Борисівна змогла на кілька днів заїхати до Львова. Львів вона
бачила малою в 1943–44 році. Це було УКРАЇНСЬКЕ місто. Тепер воно
лише напівукраїнське…
Але бачила чудову постановку в театрі опери «Карміна Бурана»
нім[ецького] композ[итора] Карла Орфа.
Такі речі треба було везти на Захід – показати німцям, щó ми
можемо і вміємо. А то привозили Франкове «Украдене щастя» – ніби на
доказ, що ми – народ мужиків.
У мене з очима значно ліпше, але не потрібно шукати кольорового
паперу – можна писати на звичайному білому.
На цьому мушу кінчати, бо весь час приходять листи і книжки. На
листи належить відповісти. А книжки треба спочатку прочитати, а щойно
потім – дякувати.
На все добре.
І. Качуровський
ДОДАТОК А
Принагідні нотатки
Книгу листів П. Куліша подарував мені Йосип Сірка, докторант УВУ.
Про першого власника – Стефана Селешка – відомостей не маю.
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Упорядник книги Юрій Луцький – син відомого поета-молодомузця
Остапа Луцького.
Ю. Луцький у своїй дослідницькій праці користався виключно
радянськими офіційними джерелами, тому його дослідження нині
мають досить сумнівну вартість.
У книзі я звернув увагу на деякі досить дивні моменти. Так,
Мордовця-Сліпченка, більша частина творів якого писана російською
мовою, названо чомусь лише «українським письменником». Куно Фішер,
автор багатотомової історії новітньої філософії став чомусь «істориком
і філософом». А дати його життя взято з невідомих джерел.
Рятівник і доброчинець Шевченків, на тридцять років старший од
поета граф Федір Толстой, став зненацька його «приятелем», хоча вони
зустрілися вперше лише тоді, як Т. Ш[евченко] прибув до Петербурґу.
Ігор Качуровський

1.XI.2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Насамперед ділюся новинами: мудра німецька установа, яка
стежить за станом здоров’я таких осіб, як оце я, визнала, що мій організм
на 90 відсотків нездалий, так що від колишнього Ігоря Качуровського
зосталася лише одна десята частина.
Леонардо вже сплатив борги, так що Лідія Б. змогла поїхати на
кілька днів до Львова і порівняти його з тим УКРАЇНСЬКИМ МІСТОМ,
ЯКЕ ВОНА БАЧИЛА ДІВЧИНКОЮ. Львів іще на третину – український…
Дуже їй сподобався оперний театр і сама постановка опери
«Карміна Бурана». Це те, що треба було б привезти на Захід (а привозили
Франкове «Украдене щастя» – аби підтвердити німцям, що ми –
«мужицька нація»).
Син із невісткою відпочивали (але коротко) на райському острові
на Індійському океані. Нáзву острова я не можу згадати (голова ще не на
90 відсотків нездала, а тільки на 50…).
Про «свинячу ґрипу» Леонардо каже, що американський
продуцент антиґрипозних омпуд подбав про поширення паніки, аби мати
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збут. Не виключено, каже він, що й бацилу виплекали штучно – заради
прибутку.
Штучно створена економічна криза уже досягла мети. Найдовше
тримався Уруґвай, де був некомуністичний уряд, але й там до влади
прийшли колишні терористи, очевидно, судитимуть генералів, котрі з
ними боролись.
Аргентинська президентка і нім[ецька] канцлерка ніби змовилися
щодо нищення молочарства: в Аргентині наклали такі податки, що там
власники просто порізали корів. А тут у нас знизили ціну, тож фермери
виливають цистерни молока просто на вулицю.
Вересень був сухий і теплий, раптом жовтень війнув морозом і
сипонув снігом.
Такої безгрибної осени, як ця, не було в Мюнхені за всі сорок років.
Справді: у вересні минуло 40 років нашого життя в Мюнхені. У
70-х та 80-х роках ми об’їздили задля грибів і задля пошуків
середньовічних руїн околиці біля Мюнхену.
Леонардо був би не від того, що відвідати – разом із Роміною –
Ніжен, Крути й околиці. Вона знає лише еспанську мову та англійську.
Чи не ризиковано?
А з Крут, зі школи чи шкільної бібліотеки – вісток немає. Серед
надісланих мені фотографій знайомих облич не було.
А тепер – трохи історії. Рівно тисячу років тому, 1009 року каліф
Гекем здійснив доктрину: жити на землі має право лише той, хто є
правовірний.
Не певен, чи його держава охоплювала весь мусульманський світ –
від мурів Китаю до Атлантичного океану, чи тільки якусь його частину
(здається, в Еспанії були царки з роду Омеядів, котрі цьому каліфові не
підлягали).
Але усіх християн і євреїв, котрі не прийняли ісламу, було
закатовано.
Скільки можу судити, рости на цій території мала право лише
пальма. Аравійський півострів, що був – за римських часів – земним раєм
– перетворено на пустелю.
У кінці XIII віку французи рушили в останній хрестовий похід не
в Палестину, а в Африку з наміром завоювати родючі чорноземи, що їх
римляни відвоювали від Картагену – і що доходили аж до екватора. Там
же були дубові ліси, звідки римляни брали дерево для розбудови своєї
200-мільйонної імперії та її міст.
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А виявилося, що лісів уже нема, а поверх чорнозему віють піски.
Армія загинула в пустелі…
Так само пустелю Ґобі на місці квітучої країни тохарців створено
винищенням дерев і спаленням міст.
У краю, де жили хорезмійці, після мусульманського нападу
лишилася пустеля Каракум.
Тепер вони палять Ґаліцію, Португалію, Сіцілію, Грецію, рік у рік
вони випалюють дубові ліси вколо Льос-Анжелесу (там чорні з християн
перейшли – скільки мені відомо – на мусульманство). Певен, що в
Пакістані нема вже жодного дерева.
А вчені вдають, ніби не знають причин зміни клімату.
На все добре!
Ваш І. Качуровський

09.11.09
Дорогий Ігоре Васильовичу!
При цьому листі висилаю:
1. «О, панно Качанівко!», вибрані поезії О. Ахмета. Там є Ваша
стаття.
2. «Українська музична газета», ч. 2, 2009 р. Там стаття про
С. Спєха, є згадка про Вас.
3. Газета «Слово Просвіти», ч. 44, листопад 2009 р. Тут прошу
звернути увагу на статтю на стор. 7 про заперечення препозиції «на» у
виразі «на Україну».
Останнє має Вас засмутити. Як і мене. Очевидно, що це питання
потребує глибшого з’ясування. Як бачимо, воно політизоване.
До мене Андрій Гайдамаха не звертався. Я ж теж не знайшов часу,
щоб йому написати на адресу, яку Ви подали в останньому листі (за
16.10.2009 р.). Напишу йому завтра.
Фактично я тепер долучився до бандерівської партії. Називається
вона – Всеукраїнське об’єднання «Свобода». Її голова – Олег Тягнибок
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претендує на пост Президента України. У нашому виборчому окрузі (а це
Ніжен, Ніженський, Борзнянський та Бахмацький райони) я є його
довіреною особою. Таким чином, буду брати участь у політиці. Тому, що не
вирішуються економічні питання. Наприклад, держава заборгувала нашому
підприємству (через наперед сплачений податок у зв’язку з експортом)
400 тис. грн. Всього по Чернігівській області такий борг сягає 100 млн. грн.,
а по Україні – 16 млрд. грн. Держава відібрала кошти у вітчизняних
підприємств, набралася закордонних кредитів, гривня обезцінилася.
Ми вивісили на офісі плакати з вимогою до уряду Тимошенко
повернути борг. Хтось уночі закидав плакати чорнилом. Тепер посилили
охорону і стережемо свою свободу слова.
До цих негараздів ще додався ажіотаж із грипом. Люди кинулись
до аптек розкуповувати ліки, бояться з’являтися в людних місцях. Влада
заборонила масові заходи (збори, концерти і т. п.). І це під час виборчої
кампанії. Отака у нас тут «погода».
Слава Богу, природа дарує нам погожі дні.
Хай Вам здоровиться!
Ваш,
М. П. Шкурко

10.XI.2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Вчора дістав розписки, а нині повертаю з підписами.
Шкодуємо, що вислали дитячі книжки до Крут – звідти ні
півслова… Треба було вислати до Дитячої Бібліотеки в Києві, але я не
мав адреси і не знав, де шукати. Та й Крути здавалися ніби якось рідніші.
Колись Ви мені писали, що хтось у Чернігові збирає матеріяли
про повстанців. Я написав до Михайла Семенця в Голлівуд і дістав ось
таку відповідь.
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Щодо Чернігова:
В сім’ї Сидора Осиповича Семенця-Бурма та Настасьї
Павловни (Науменко), в селі Ічня – було 16 дітей; між них 3
хлопці: старший – Микола – доктор, середній Василь, соліст
Опери, та наймолодший – Міша, якого розстріляли большевики за
повстанство. Йому було 17 років!
Дуже Тебе прошу, друже, не відкажи переслати телефон
та адресу цих людей у Чернігові. Я дуже хотів би з ними
з’єднатися!
З розповіді Надії Едуардівни168 мені відомо, що цей хлопець грав
на трубі, яку чути далеко. Було умовлено з повстанцями, які са́ме мелодії
означають більшу чи меншу небезпеку.
Мій батько, як фінансовий референт Ніженської округи, бував в
Ічні. Коли він і ще якісь службовці там були вперше (але якого року, я не
знаю), вони ночували в школі. Вночі їх обстріляли, але нікого не вбили й
не поранили.
Є припущення, що в загоні Ангела був якийсь час Михайло Зеров –
пізніше відомий як поет Мих[айло] Орест: він збирав матеріяли про
Ангела. І мав про нього якісь відомості.
Щиро Ваш
І. Качуровський
А коверти на Україні найкращі – жодна країна таких не мала й не має!

16.11.09 р.
Добрий день, дорогий Ігоре Васильовичу!
Насамперед хочу поздоровити Вас із перспективою ще років з 10
радувати шанувальників Вашої творчості. Це щодо висновку німецьких
Дружина Василя Семенця (до заміжжя – Негель), мати Михайла, автора
цитованого листа до І. Качуровського.
168
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лікарів про Ваше здоров’я. А от Вашій світлій голові треба б
попрацювати уп’ятеро більше. Це жарт, але б чому йому не справдитися?
Звичайно, я буду дуже радий познайомитися з Леонардом і
Роміною тут, на землі предків. Мовних проблем не буде. У нас є люди,
які добре говорять і англійською, і німецькою. Щоправда, еспанська
непопулярна. Це спадок старих радянських часів. Навіть дружба з
революціонером Фіделем Кастро не підштовхнула до цього. Тим часом
накочуються одна за одною проблеми куди серйозніші.
Чи справді жорсткі мусульмани винні у глобальному потеплінні?
Я так не думаю. Ті згорілі ліси – ніщо у порівнянні з викидами так званих
парникових газів, вирубуванням лісів, особливо у Південній Америці, де
якраз хазяйнують транснаціональні компанії, що натомість вирощують
сою, кукурудзу, соняшник.
Та повернімося до України, Крут. Я ще раз попросив, на цей раз
Світлану Іванівну Ворону, надіслати підтвердження отримання дитячих
книг від Вас. Сподіваюся, вона це зробить днями.
І останнє – мій коментар до газет[ної] вирізки про бій В[італія]
Кличка з мексиканцем Арреолою [див. дод. А].
Я знаю В. Кличка через мого небожа Валерія [Карпунцова]. Ми
були разом навіть на ювілеї родича. Віталій з виду нормальна людина. А
професія жорстока. Що тут вдієш?
Якби всі українці були такими ж бійцями (тобто працювали у
захисті своїх життєвих інтересів), як Кличко. Та от біда, сам Кличко
спасував не так давно під час телепередачі, коли його запитали, чи
представляє він Україну під час боїв і чи вважає себе українцем.
Зав’язав листування з Андрієм Гайдамахою. Не знаю, чи надовго,
бо часу обмаль на такі справи.
Хай Вам здоровиться!
М. Шкурко
Р. S. Сьогодні, 17.11.09 р., отримав Вашого листа та акти на
передачу книг до Музею рідкісної книги.
Щодо запитання Михайла Семенця про повстанця: повідомляю контакти автора – це Олександр Ясенчук, співробітник
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газети «Сіверщина» та прес-секретар ВО «Свобода»: його
моб. телефон +380 (63) 236–1 8 – 03.
Ел. пошта: Yasenchuk@i.ua
Ваші листи йдуть рівно тиждень!
Так що не тільки гарні у нас конверти, але й пошта справно
працює. Дай Боже!
ДОДАТОК А
[Нотатка М. Шкурка]
М. Семенець був на цьому змаганні. Пише, що сумно було дивитися на дитину мексиканця, яка плакала, спостерігаючи, як у її батька
замість обличчя лишалася кривава пляма.

29.11.2009
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Направляю Вам книжку «Голодомор на Ніжинщині».
Робота над нею була важкою, бо спочатку був задум один (у
співпраці з Василем Швецем із Ніжинського училища культури), потім
уже оцей варіант видавати вирішили у Чернігові. Рік тяглася ця справа, з
різними правками-доповненнями, але все-таки недогляди (сказав би так –
недоречності) залишилися. Однією з прикростей є те, що все-таки Ваше
доповнення пропустили. Буду сподіватися, що, може, вийде друге, більш
масове, виправлене й доповнене видання цієї книги.
Тим не менш, оскільки це все-таки книжечка, бо невелика за
обсягом, то, може, Ви зробите якийсь відгук. Звісно, для публікації у
пресі.
Ваш,
М. П. Шкурко
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3.XII.2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Пакунок, де були дві газети, Олександер Ахмет і Ваш лист, я
отримав іще 21 листопада.
Кілька разів починав відповідь на вправи безграмотних «знавців»
української та російської мов, але щоразу щось перебивало.
Наприклад, оце вчора подзвонила перекладачка з еспанської мови
Олена Криштальська з Луцьку – просить написати їй рекомендацію…
А щодня – як не лист, то книжка.
Сьогодні прийшла з Бразілії од поетеси Віри Вовк антологія
укр[аїнської] поезії в її перекладах (моїх там дві поезії).
Якщо через клопоти Ви досі не вислали моїх матеріялів до Андрія
Гайдамахи, то вже нема потреби – він знайшов в Інтернеті якісь
матеріяли про мене. Щось, напевно, наплутано, але дарма.
До пані Спєх я подзвонив і сказав про статтю «Закоханий в
Україну».
Буду просити Лідію Борисівну, щоб зробила для мене копію статті
про Спєха.
У новинах по радіо ми почули дуже неприємну для нас вістку:
Дубай, де нарешті знайшов гарну працю наш Леонардо, виявився
заборгований на мільярди й мільярди.
А там купують літаки й розбудовують місто.
Лідія Борисівна – саме перед спалахом свинячої ґрипи – таки
відвідала Львів, де вразили дві речі – могутня статуя князя (чи короля)
Данила та Львівський театр і поставлена там опера. (Я, мабуть, уже писав
Вам про це…).
За час Незалежности ми бачили два фільми про Україну. В
одному показано, як свиню годують, у другому – як свиню смалять. А не
покажуть ні Лаври, ні Чернігова.
Про бандерівців – та моє ставлення до них (а їхнє до мене)
напишу окремо. Скажу лише, що за життя Б[андери] діяльність мала
виразно неґативний характер у формі наклепів, очорнювання або
побиття. Щойно пізніше стали вони однією з укр[аїнських] партій.
Знайшов у себе писану рік тому сторінку спогадів. Якщо зможете
десь її – без змін і скорочень – примістити, буду вдячний [див. дод. V.2].
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10.XII.2009
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Ваш лист із датою 09.11 прийшов 21.XI. а з датою 16.11 – щойно
5.XII.
День перед тим я вислав на Вашу адресу свій – писаний рік тому –
спогад про вересневі дні 1943. Я так довго не висилав статті, бо вагався:
як закінчити?
Якщо моє закінчення підходить, то варто б дещо додати.
…штурм готелю «Прага», бій під Глевахою, загибель
кінноти Котовського на багнетах Чорних запорожців і перемогу
під Ніженом…
Залишивши собі копію відповідної сторінки, «Музичну газету» ми
переслали до пані Ірини Спєх.
Збірка віршів Ахмета виглядає приємно. А щодо віршів, то я
волію отакі простенькі і щирі, а не вар’яцьке патякання модерних
«геніїв».
Відповідь на полеміку двох дурнів у «Слові Просвіти» я таки
написав. Чи хтось наважиться її друкувати?169
А затримався через Олену Криштальську, яка просила мене дати
їй рекомендацію для премії Рильського. Історія її цікава. До Луцьку
повернулися з Аргентини скомунізовані українці, а вона – бувши
медсестрою – вивчила від них еспанську мову. І тільки маючи щось біля
60-х років здобула в Києві професійну освіту як перекладачка.
(Пишеться мені легко, але роблю страшну кількість помилок).
Наш Леонардо вільно говорить чотирма мовами: німецькою,
українською, англійською та еспанською. Але не знає РОСІЙСЬКОЇ.
Російські шовіністи (мабуть, усі з наших перевертнів…) вдають, буцімто
не розуміють.
Він уже мав проблеми в Києві. А Лідія Борисівна мала тепер у
Львові: службовець в аеропорту, що приймав речі, вдавав, ніби не
розуміє, і покликав перекладачку.
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«На Україні – чи в Україні?» [доповнений варіянт статті – див. дод. II.8].
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З Крут вісток поки що не маю. За адресу для М. Семенця дякую.
Щиро Ваш
І. Качуровський

11.12.2009 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу,
вітаю Вас і Вашу родину з наступаючим Новим 2010 роком!
Рік, що завершується, був складним, але зі здобутками. Так думаю
і про себе, і про Вас.
Ваші спогади про п’ять вересневих днів 1943 р. у Ніжені, додані
до листа від 3.ХІІ–2009 р., я переслав на «Сіверщину» В. Чепурному.
Сьогодні ж направлю пані І. Спєх п’ять примірників музичної
газети зі статтею про покійного С. Спєха.
Принагідно поцікавлюся, чи б хотіли вони (родина) підтримати
ідею влаштування музичного фестивалю з виконанням творів С. Спєха у
Ніжені.
Тим часом зав’язав листування з Андрієм Гайдамахою. Я йому
надіслав збірник конференції у Крутах, а він – книги з творами Романа
Бжеського та інших класиків українського націоналізму.
Я розумію Ваше становище і стосунки з прихильниками Бандери
по ІІ світовій війні в еміграції.
Як би ми там не ставилися до галичан, але вони були мотором у
проголошенні нашої незалежності і зараз піднімають другу хвилю
позитивних зрушень у становленні нашої державності.
Ніде правди діти, схід України, зокрема наша Чернігівщина, – у
страшенному занепаді. Населення, село, вимирає, при владі люди, які не
можуть ніяк порвати з комуністичним минулим.
Тому-то про Україну у світі нічого хорошого не показують і не
кажуть. Ми страшенно неорганізовані. Може, тому наша керівна еліта
так прагне до Євросоюзу, щоб нами управляли німці? Так колись зробив
московський цар Петро і закабалив з їх допомогою Україну. Бо старшина
була незгуртована. На нашу користь те, що Росія тепер ослаблена, а на
Заході – криза.
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Це відносне затишшя ми таки встигнемо використати, щоб стати
на ноги. Зичу Вам, Ігоре Васильовичу, Лідії Борисівні, Леонардо, його
дружині міцного здоров’я, всіляких гараздів у Новому році.
Ваш,
М. Шкурко

26.XII–09 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Одержав я Вашого листа від 10.XII–09 р., а також відгук «На
Україні – чи в Україні?». Передав його В. Чепурному, а той –
П. Антоненку, який одночасно працює і в «Сіверщині», і у «Слові
Просвіти». Будемо сподіватися, що київська газета цей відгук опублікує.
Зустрічно висилаю копію сторінок із книги І. Фаріон з її позицією
на цю ж тему. Учора вона представляла цю книгу – «Мовна норма:
знищення, пошук, віднова» – під час виступу в Ніженському
університеті. Я брав участь в організації її виступу, бо вона, як і я, є
довіреною особою Олега Тягнибока на президентських виборах. Треба
сказати, що у своїх книгах на мовну тему пані Ірина цитує іноді Вас
(посилається на Ваші праці), але з Вашою позицією стосовно цього
спірного питання глибоко не ознайомлена. Так мені здалося, коли я
повідомив їй про Вашу і П. Одарченка точку зору. Їй 45 років, вона
амбітна, але іноді її категоричність має хиби, на які нíкому, мабуть,
вказати. До речі, у своєму двогодинному виступі вона переконувала, що
на поразках українці загартовуються, тобто виправдані жертви, коли
наперед було відомо про неможливість перемоги. З іншого боку, як було
не боротися зі сталінським режимом?
З пані Криштальською я познайомився у Луцьку на Лесиному
святі, вона ж попросила Вашу адресу. Мені здається, що нині жінокпоетес на Україні у кілька разів більше, ніж чоловіків. Чому б поетесі не
звертатися за рецензією до іншої, відомої поетеси?
Що хотів би я попросити у Вас, то це дати коментар до закінчення
статті про вересневі дні 1943 р. Бо ці події тут, у нас, детально не
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описані, відомі як окремі точки з новітньої історії України. Саму ж
статтю має опублікувати «Сіверщина», а пізніше – може, якийсь із
краєзнавчих журналів. Є «Сіверянський літопис» і «Ніжинська
старовина», але виходять рідко. Така новина. З подачі С. Зозулі,
співукладача «Ніжинської старовини», Ніженському краєзнавчому музею
присвоєно ім’я І. Ю. Спаського170. Про цю людину є різні думки,
наприклад така, що завдяки йому нумізматична колекція з ніженського
музею опинилася в Ермітажі, де той працював у 30-х роках.
Насправді теперішній Ніжинський краєзнавчий музей створив (відродив) Володимир Шоходько, історик, інвалід II світової війни, нині покійний.
Стосовно Ваших зауваг щодо стану української мови, я цілком
згоден. Ситуація погіршується далі. Українську мову на Україні треба
захищати законом, як заносять до Червоної книги види тварин і рослин.
Але Янукович, який може стати наступним Президентом, – за
двомовність, де-юре.
Додаю до цього листа також ксерокопію поздоровлення до мого
55-річчя з газети «Сіверщина». У поздоровленні згадується й Ваше ім’я.
Мої новорічні вітання Вам – у листівці, яку вклав до конверта.
Отже, можна перегорнути сторінку нашого листування у році
2009-му.
Хай Вам здоровиться!
Ваш,
М. Шкурко
P. S. Про особливості життя-буття на Україні свідчить такий недавній випадок. Увечері на мого брата Віктора і його дружину
напали вдома двоє озброєних до зубів злочинців. Брата кілька
разів ударили електрошокером, але той підвівся і сокирою
мало не зарубав до смерті того, з яким боролася дружина
Світлана, інший бандит утік. Це, виявилося, були брати, що
виросли у цьому ж містечку Коропі (5 тис. населення).
Іван Юрійович (Георгійович) Спаський (1904–1986) – радянський історик,
провідний фахівець із російської нумізматики. Головний охоронець відділу
нумізматики Державного Ермітажу. Засновник радянської (російської, а через своїх
учнів – також української й білоруської) наукової нумізматичної школи.
Уродженець Ніжена.
170
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12.I.2010
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Погані сни мені сняться – аби тільки вони не здійснилися, бо
історія наша вперто повторюється…
Дякую за передачу моєї статті для нашої преси171.
Ви пишете про Криштальську: «Чому б поетесі не звертатися за
рецензією до іншої, відомої поетеси?».
Вона вже звернулася до Маргарити Жердинівської.
Настирлива наша волинянка…
Але переклади в неї непогані.
Хто такий І. Ю. Спаський, я не знаю.
Але перше, ніж писати про перемоги, подаю не для друку
короткий огляд подій на ст[анції] Крути [див. дод. Б].
Мати моя знала тільки про розстріл під Крутами, а про бій ми
почули вже на еміґрації.
Я запитав колись у Валентини Іванівни [Павленко]: що робити?
Написати правду? Ні, каже, не можна. Існує леґенда, і вже пізно її
оспорювати.
А чим закінчилася історія з нападом на Вашого брата?
13.I.2010
Закінчую вчорашнього листа.
Вчора увечорі телевізія демонструвала передвиборну Україну. У
блатному світі («вори в законі»), серед якого я мав добрих приятелів,
була найнижча злодійська категорія
Мова про статтю-спогад «П’ять вересневих днів». На прохання редакції
часопису «Сіверщина» І. Качуровський написав коментар до окремих згаданих у
статті фактів [див. дод. А].
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СЯВКА.
І маю враження, що саме Сявка буде нашим президентом.
Звісно, німецьке телебачення подбало, щоб показати Україну
такою, де нічого (майже…) українського немає.
На цьому мушу кінчати, бо чекає ще купа листів.
Ваш І. Качуровський
ДОДАТОК А
На прохання Редакції даю
Пояснення
Про готель «Прага» вперше почув іще від моєї матері: це був
чотирнадцятиповерховий будинок десь у центрі міста, а де саме, на
жаль, я не знаю.
Пізніше про події, пов’язані із цим готелем, мені оповів кол[ишній]
секретар Центральної Ради Михайло Єреміїв. За його словами,
більшовики захопили в Києві два пункти: Арсенал і готель «Прага». З
готелю вони мали під обстрілом центральні вулиці міста, в тому числі
котрусь вулицю біля Центральної Ради.
Так що члени Центральної Ради мусіли перебігати під кулями
вулицю.
А Коновалець уже почав формувати загін Січових Стрільців.
До нього звернулися з проханням про поміч.
Тож Січові Стрільці взяли штурмом готель. Більшовики
відступали поверх за поверхом – аж на плоский дах готелю. А там, у
рукопашнім бою, стрільці брали їх за руки й за ноги і жбурляли вниз…
Про Арсенал складали вірші й співали пісні, а Довженко накрутив
фільм.
Про готель не було ніде ані слова. Чи він згорів, чи його
демолювали, щоб не було ані спогаду, про це я не маю даних.
Глеваха (…) 29.VIII.1919 після триденного бою прорив
більшовицького фронту…
Докладніше: ЕУ, том 1, стор. 386, ліва шпальта.
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Про бій з кіннотою оповідав мені учасник: «…треба було лише
пірнути під носом у коня, а там ґвинтівка з багнетом дістає далі, ніж
шабля в правій руці… а тоді вже бігли коні без вершників».
Є відомості, що до «чорних запорожців» належав поет
Осьмачка172.
ДОДАТОК Б
Не для друку
Леґенда про «бій під Крутами» виникла в кінці 20-х років, коли
залізницю Чернігів–Прилуки перевели через Ніжен. (А я ще пам’ятаю:
Крути – це була велика й важлива станція: була розбита водокачка,
склади, депо (пригадую, як паротяг туди в’їхав, завернувся й виїхав
передом), великі майстерні для ремонту вагонів…
Тому ніхто з «учасників» не знав, що Крути були вузловою
станцією.
Нарешті я натрапив у журналі (думаю, що це був орган
кол[ишніх] «петлюрівців» «Мета», але певности не маю) на вірогідні
спогади. Автор спогадів знав 1) що Крути – вузлова станція, 2) також
знав назви довкільних сіл. Так, з Хорошого Озера прийшло 11 парубків –
прилучилися до укр[аїнської] армії.
Свирид Довгаль (він з Носівки) нібито зформував «студентський
курінь» (батальйон), чекали на курінь, а прибула чота (взвод). Подумали:
що з ними, ненавченими, робити? І хтось подав думку: вирядити як
заставу до с. Прохори, бож більшовики могли мобілізувати кількадесят
саней, об’їхати довкола, а тоді вдарити ззаду – і відрізати відступ.
Автор зазначає, що наші мали гармату, також що були убиті й
поранені. А скільки – не каже.
Раптом довідалися, що полк ім. Шевченка в Ніжені оголосив
невтралітет. Тож зібралися швиденько й подалися геть – через Ніжен,
Теодосій (Тодось) Осьмачка (1895–1962) – український поет, прозаїк, творив
у дусі символізму та неоромантизму. Перекладач (переважно творів Шекспіра). У
1920-х рр. – член Асоціяції письменників (Аспис), згодом «Ланки» (МАРС).
Неодноразово був заарештований за політичними звинуваченнями, симулював
божевілля, був одержимий манією переслідування. 1944 р. еміґрував (Німеччина,
США, Канада). У Німеччині, перебуваючи в таборах Ді-Пі, брав участь у розбудові
МУРу.
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де, каже автор, солдати дивилися на них вовками, але слóва дотримали і
їх пропустили.
Вже в потязі хтось (автор називає ім’я) пригадав – забули
хлопців у Прохорах: «Таж там мій брат» (здається, це був сотник
Омельченко).
А хлопці чекали – бій затих, думають – відігнали. І – вже потемному – подалися на ст[анцію] Крути, зайняту більшовиками. Їх
роззброїли, запитали: – Хто хоче до нас?
Один зголосився (автор називає ім’я), а інших вивели в Мокре
Поле і розстріляли. Там вони й лишилися лежати.
Мені Іван Бутко оповідав, що вони з Крут ходили дивитись на
побитих.
Більшовики – разом із полком ім. Шевченка – взяли Київ,
замордували в Липках 17 тис. киян і втекли. Тоді наші привезли постріляних
з Мокрого Поля. І поховали на Аскольдовій Могилі. Тичина писав:
На Аскольдовій могилі поховали їх –
Тридцять мучнів-українців, славних, молодих.
Згодом із 30-х стало 300 [див. дод. VII.1].

30.01.2010 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Дякую за спогади про Крути. Цього разу я не захотів туди їхати.
Вшанування перетворилося на офіціоз. Тим більше бажання пропало,
коли узнав, що там повинна побувати Тимошенко. Уявив білосердечні
прапори… Але її там не було.
Ющенко оголосив ще один Указ, чи не останній з такого ряду, в
якому визнано учасників визвольних змагань у XX ст., у т. ч. членів
ОУН–УПА.
Але повернімося до крутянських подій. Тепер, після досліджень,
з’явилися й більш реалістичні описи, даються об’єктивніші оцінки
дійових осіб. Для ілюстрації додаю статтю В. Сергійчука «Крути як
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відродження українства», «У[рядовий] К[ур’єр]», 29.01.2010 р. Тому я
думаю, що Ваші дані про бій під станцією Крути варті оприлюднення.
Нехай науковці співставляють і роблять правдиву картину. Проте
головне навіть не у цьому. Не робляться правильні практичні висновки
для сьогодення.
Тим-то й непокоять Вас погані сни. Коли Ви читатимете цей лист,
уже відбудеться другий тур голосування за Президента України. Треба
сказати, що інформації про претендентів не бракує. Може, це Вас здивує,
але я менш критично налаштований до Януковича. Хоча буду проти
обох. Щоб ще раз підтримати Тягнибока. Йому ж рости і рости.
До листа додаю титульну шпальту з матеріалом про напад на
брата і його дружину. Ця історія повинна закінчитися судом над
злочинцями. Є сумніви, що вони отримають по заслузі. Правосуддя у нас
наскрізь продажне.
Напередодні Дня Крут зустрічався у Києві з Андрієм Гайдамахою.
Проте поспілкуватися до ладу не зміг. Бо він залишив раніше зібрання,
на яке я його запросив. А зібрання та його учасники були надзвичайно
цікаві.
07–08.02.2010 р.
Продовжую листа. Додаю також ціляком газету «Сіверщина» з
опублікованими спогадами про вересневі дні 43-го. Ваші коментарі (про
справді видатні події в нашій історії) будуть подані пізніше.
Ще 24 січня побував у Віктора [Я.] Баранова в Парафіївці. Ми
обговорили роботу над путівником «З Києва до Качанівки через Ніжин»,
де буде вміщено Ваше грибарське дослідження.
Мушу сказати, справа посувається повільно, бо складна ситуація з
основною роботою, тому на благодійницькі проекти відволікаюся тільки
час від часу.
Сьогодні, 8-го лютого, стало відомо про результат виборів
Президента. Перемогу одержав В. Янукович з перевагою близько 2,5 %.
Зичу приємних сновидінь та творчої наснаги.
Хай здоровиться! Ваш,
М. Шкурко
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21.II.2010
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Вчора прибув Ваш лист у супроводі газет.
Дуже я задоволений публікацією «Вересневих днів», там я не
зауважив жодної редакторської «правки».
Передайте вислів моєї вдячности ред[акторові] Чепурному, а
також черговому редакторові.
Пояснення про штурм «Праги» та ін. я писав нашвидку і копії собі
не залишив, тож не виключено, що там були б потрібні ті чи інші зміни.
Але пересилання туди-сюди зайняло б багато часу…
А от чого не можна друкувати – це розповідь про справжні події
під Крутами.
Коли почала творитись ОУН (а саме роки 1928–29), група
молодих ентузіястів (а конкретно Богдан Романенчук, Вол[одимир] Янів,
Атанас Фіґоль – я знав усіх трьох) схопилася за «Бій під Крутами».
Залізниці Чернігів–Пирятин уже не було. І так постала ЛЕҐЕНДА. Тому
пані Астаф’єва у статті про цей «Бій» не знайшла жодного рядка про
ВУЗЛОВУ станцію. Усе це ФАНТАЗІЯ й ВИМИСЕЛ.
Якби я мав журнал із статтею про крутянські події, то ще, може, й
ризикнув би. А так скажуть, що це наклеп, ворожий акт, видадуть на
мене смертний вирок.
Напишуть образливі статті в газетах. Не хочу я такого.
Прочитав і перечитав по телефону вголос статтю про напад на
Вашого брата.
Тож прошу переказати йому дві речі: має він щастя, що це сталося
на Україні (де ще діють рештки старих законів), а не в Німеччині. Тут би
його (а не злодія) засудили років на 10 або на 15.
У Мюнхені був такий випадок: хлопець, що розносив молоко чи
газети, ґвалтував дівчину. Нагодився її тато, схопив того негідника,
прив’язав до поручнів на сходах і викликав поліцію. Поліція хлопця
звільнила, а батька заарештувала. Засудили його на п’ять років.
А в США жінка боронилася від негра, що намагався її зґвалтувати,
і пирнула його ножем. Її засудили на 15 років.
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А друга справа до Вашого брата така: йому треба якнайбільше
плавати, а після обіду пройти кілометр туди й назад.
Окремо висилаю великий пакунок.
З подякою Ваш І. Качуровський

25.II.2010
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Лідія вже зробила кілька копій зі статті «П’ять вересневих днів»,
починаю розсилати тим, кого це може цікавити.
Вам – для інформації посилаю
1) відбитку з Енциклопедії Українознавства, де, зокрема, зафіксовано, що вираз «На Україні» постав іще тоді, коли не було ні Росії, ані
навіть Московії – як окремої держави;
2) сатиру невідомого автора на Обаму. Надіслав Мих[айло]
Семенець.
Також посилаю свій спогад про піяніста Олександра Дмитрова
[див. дод. V.3] – для «Музичної газети» (якщо Ви маєте з нею певний
зв’язок).
А ще мушу сказати, що ніяким Тягнибокам я не вірю. Особисто я
голосував би за нелюбу мені Юлію [Тимошенко] – як за менше зло.
«Бандерівщина» на еміґрації – аж до часів подружжя Стецьків173 –
завдавала нашій справі куди більше зла, ніж користи, це наклепи,
цькування в пресі, побиття (зламали руку шевченкознавцеві Павлові
Ярослав Стецько (1912–1986) – український еміґраційний політичний діяч.
Від 1941 р. – перший заступник провідника ОУН(б) С. Бандери. У 1942–1944 рр.
перебував у німецькому концтаборі Заксенгаузен. Після звільнення керував
антибільшовицьким блоком народів, був головою Проводу ОУН(б) (1968–1986).
Його дружина Ярослава Стецько (1920–2003) – українська політична діячка,
журналістка, на еміґрації – співорганізатор Червоного Хреста УПА, жіночої мережі
і юнацтва ОУН, Антибільшовицького блоку народів. Голова ОУН(б) (1991–2001).
Перший лідер партії Конґрес Українських Націоналістів. 1991 р., після
проголошення Незалежности, повернулася на Україну. Депутат Верховної Ради
України 2-го, 3-го і 4-го скликань.
173

356

Зайцеву174). Одну з газет зі статтею проти мене я зберіг, в іншій наклепи
були такою мірою огидні, що я викинув.
Політична діяльність бандерівців довгий час мала три головні
спрямування:
1. Боротьба проти УНРади.
2. Боротьба проти Багряного.
3. Боротьба проти Радіо «Свобода».
Десь у 70-х роках почалася демократизація партії – я вже міг
друкуватись у їхньому журналі «Визвольний Шлях», серед бандерівців в
Англії в мене був щирий прихильник і приятель проф. Цимбалістий 175, з
нагоди 1000-ліття християнства бандерівці (в Англії) видали мою
хрестоматію укр[аїнської] релігійної поезії.
Бандерівцям також приписувано злочини, яких вони не вчинили.
Так, коли зник вчений і письменник Віктор Петров, з’явилася чутка,
нібито його забили бандерівці – навіть казали точно, що у Міттенвальді
(в горах на південь від Мюнхену). А коли він помер у Києві, його
поховали врочисто в дільниці для полковників, а за діяльність у час війни
дістав був він «орден вітчизняної війни» – як розвідник.
Не так давно я вислав Вам статтю на оборону виразу «На
Україні». Якщо вона ще не пішла до друку, то добре було б її доповнити:
мовляв, як міг цей вираз прийти з Росії, коли в ті часи, як він виник, Росії
ще не було взагалі, а Московське князівство щойно формувалося?
Вибачте за хаотичний лист. Напевно, щось іще я мав писати –
згадаю, як відішлемо листа.
Ваш І. Качуровський
26.II
Іще згадав: мою розвідку про генеральну реконструкцію села
друкував під псевдонімом, бо за неї могли й забити. Адже можна було
Павло Зайцев (1886–1965) – український еміґраційний громадсько-політичний і культурний діяч, член Української Центральної Ради, літературознавець,
автор однієї із найвідоміших біографій Шевченка «Життя Тараса Шевченка» (1955).
На еміґрації – від 1921 р. (Польща, Німеччина). Був викладачем Варшавського
університету, професором Українського Вільного Університету (Мюнхен).
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Петро Цимбалістий (1921–2006) – український еміґраційний учений,
професор, упродовж 1979–2004 рр. – директор філії Українського Католицького
Університету ім. Св. Климентія Папи (Лондон). Автор монографії «Українські
мовні елементи в російській мові 1680–1760 рр.» (Лондон, 1991).
174

357

писати лише про голод, що його влаштували москалі на Україні, а про
такі речі, як примусова колективізація, депортація на Сибір (вивезено
біля 5 млн. – ніхто не вернувся – це ХОЛОДНА смерть), комсомольські
бриґади, – невільно було згадувати.
І. К[ачуровський]

02.03.2010 р.
Добрий день, Ігоре Васильовичу!
Отримав одночасно два Ваші листи: від 21.02.10 і від 25–
26.02.2010 р. Також отримав і додатки. Дякую за цінні поради, думки
щодо історичних подій.
Усі Ваші прохання я справно виконую. До речі, Ваша стаття про
вересень 43-го розміщена також у новинах на сайті siver.com.ua від 24
лютого.
Висилаю збірничок «Репресовані мовознавці» і дві газети
«Ніжинський вісник» – за 18 і 20 лютого.
22 лютого у музичній школі провели вечір пам’яті Степана Спєха.
Його твори виконували чотири хори: діти молодших класів, діти середніх
класів, учні училища культури і студенти університету. Диск із записом я
скоро відправлю пані Ірині Спєх.
Завдяки Вам Ніжен прийняв творчість українського патріотакомпозитора.
18 березня в університеті нарешті відбудеться конференція,
присвячена Пантелеймону Кулішеві. До неї Світлана Василівна
Вишнівська (з Борзни) підготувала статтю, використавши Вашу книгу
(листування П. Куліша).
Враховуючи, що матеріали до друку готуються довго, Ви б змогли
подати й свою замітку, якщо є щось, [що] варто додати.
На цьому зичу здоров’я Вам і Лідії Борисівні.
Ваш,
М. Шкурко
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30.III.2010
ХРИСТОС ВОСКРЕС.
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Учора я отримав листа з Ічні – від поетеси Любови Карпенко.
Десь я поклав той лист, став шукати, натрапив на Ваш лист із датою
26.XI (на кремовому папері), там же відбитка з праці Ірини Фаріон.
Дивлюся, а в коверті – ще один білий складений аркуш. Розгортаю – а це
про Ваше 55-річчя.
Вибачте мою неуважність і прийміть моє запізнене поздоровлення. А також і співчуття – у зв’язку із тріюмфальним маршем
переможців, котрі відразу перейшли в наступ на всіх фронтах.
Так що Ваш намір видати поширений варіянт книжки про
голодомор став уже нездійсненним.
Чи ще стоять на Ніженщині пам’ятні знаки (хрести?) жертвам
голодомору? Боюся, що котроїсь ночі їх потрощать – одночасно по всій
Україні.
У виданому завдяки Вашим заходам збірнику «Від Крут до Старої
Европи» вміщено статтю Олександри Ковальової «Слово у двох свічадах».
23-го березня я отримав від неї листа. Пише, що помер її батько:
Відвернувся до стіни, гірко застогнав і сказав: «Пропала
Україна, пропали люди». І затих. Ми не відразу збагнули, що він
пішов…
Я вже уклав був список книжок – моїх творів, що їх бракувало в
Літературному Музеї на вул. Хмельницького, а Лідія Борисівна каже
(точно слів не пригадую), що тепер уже не варто посилати. Я кілька років
працював над тисячосторінковою хрестоматією «Погашений спалах».
Книгу мали видати рештки багрянівців. (Я, напевно, вже писав про це.
Так що – вибачте за повторення). А коли було зроблено половину,
замовці зажадали, щоб я викинув Вол[одимира] Державина, бо він
сварився з Багряним. Я не викинув – пропало три роки праці.
Але Андрій Гайдамаха виявив зацікавлення книгою. Тож я був
відновив працю. Аж чую: у Севастополі спалено українську бібліотеку.
359

І я знову відклав свою нещасливу хрестоматію.
Вчора дзвонила Валентина Іванівна [Павленко]: вже поїхав до
Москви укр[аїнський] представник – укладати угоду про «трикутню»
державу (про яку мріяв Солженіцин: Росія–Білорусь–Україна).
Підпишуть, ні в кого не питавшись, а Німеччина й Франція захоплено
схвалять угоду. Припускаю, що незабаром видадуть закон, що на Україні
не сміє бути недержавних вищих навчальних закладів. І таким чином
закриють Києво-Могилянську академію.
У Валентини Іванівни помер зять (йому було лише 45 років), а
дочка Наталка залишилася з кількамісячною дитиною…
Двічі вшановано в Києві Ліну Костенко. Пояснила мені
Вал[ентина] Іванівна, що відбулася презентація другого видання
«Берестечка» (якого я не читав…) та окремо – її лірики.
На першому вшануванні – оповіла Олена Геннадіївна [Бросаліна]
– були міністр культури та Ганя Стеців. Вони демонстративно не встали,
коли весь народ вітав Ліну – стоячи…
Вони певні своєї сили й ваги.
У мене з очима то ліпше, то знову трохи гірше. Але я тепер
лікуюсь ромен-зіллям. І допомагає.
А як закінчилася (чи ще ніяк?) історія з пограбуванням Вашого
брата?
На закінчення листа все таки згадаю щось усе таки приємне: ані
ректор Ніженського Універ[ситету], ані професори не підписали
підлабузницько-хвальної оди Дімі Собачніку.
Капітан Семенець з Голлівуду надсилає мені всілякі вирізки з
газет або копії. В останньому листі, на який я ще не відповів, була стаття
російської журналістки про ситуацію на Україні і в Росії. Я навіть не
уявляв, що серед російських демократів у нас було стільки прихильників.
На жаль, не позначено, з якої це газети чи журналу.
Можу тільки сказати: тримайтеся.
І. Качуровський
Американський формат паперу не пристосований до наших
ковертів. Довелося його кілька разів перегинати.
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04.05.2010 р.
Доброго дня, дорогий Ігоре Васильовичу!
Пишу до Вас із величезним запізненням. Постараюся коротко
відповісти на всі Ваші зауваги в останньому листі від 30.ІІІ.2010 р.
Щодо нової влади, можу сказати одне, що наміри в економіці у
них начебто обнадійливі. Однак багато залежить і від конструктивності
опозиції. Поки що такого підходу не видно. Так само і в критиці
Табачника конкретики, професійності нема. Протестували студенти, а
професура мовчала. Тому я скептично ставлюся до всіляких уравшанувань, тієї ж Ліни Костенко. Щось не чув, щоб вона виступила із
громадянською позицією (хай поетично) стосовно сучасних подій.
Вирізка з газети зі статтею Валерії Новодворської (відома вона ще з 80–
90-х років як демократка) говорить про те ж – емоційність, а не
врівноважений, усебічний аналіз ситуації після Ющенка–Тимошенко.
У зв’язку зі 65-літтям Великої Перемоги надсилаю:
1. «Ніжинський вісник» за 11 березня 2010 р. (див. статтю «Життя,
присвячене зіркам»).
2. «Деснянську правду» за 27 квітня 2010 р. (див. статтю
«Мегагалактика, зарита в землю»).
А також:
1. «Ніжинський вісник» за 29 квітня 2010 р. (див. вірш «Мати»).
2. «Сіверщину» за 11 березня 2010 р. (див. Ваш лист про готель
«Прага» і «Арсенал»).
Хотів би отримати Ваш коментар на статистику втрат під час
війни на Чернігівщині, а також відгук на вірш.
У чому є тепер проблема? Бракує відвертих спогадів про часи
війни. Так, як це було зроблено для вшанування жертв Голодомору.
Справді, шкода, що нема на президентстві Ющенка. Хоча він зміг би
продовжити цю справу і тепер – на громадському рівні.
Зичу Вам добра-здоров’я!
Ваш,
М. Шкурко
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P. S. Спогад про Олександра Дмитрова має вийти в «Українській
музичній газеті». Мабуть, пані Ірина Спєх Вам дякує за
пошанування тут Степана Спєха?

19.V.2010
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Вчора прибув пакунок із газетами. Насамперед прочитав вірш
ніженської гімназистки Анни (чому «Анна», а не Ганна?) Семенець.
Семенці були колись у Крутах – не знаю, чи лишилися. А поезія цілком
доросла. Чого-чого, а поетів у нас не бракує – особливо поетес…
У статті про «Життя, присвячене зіркам» згадано ополченіє. Це
були люди, непридатні до військової служби, що мали у військовому
білеті напис «невоеннообязанный со снятием с учета».
З Крут (це я знаю точно) погнали на схід 50 осіб, з них 49
повернулося назад. А один десь подівся – не пригадую, хто саме.
Восени 1941 р. повернулося чимало тих, котрі або уникли полону,
або втекли з таборів полонених. Чимало було й солдат-росіян, деякі з них
пристали «в прийми» до вдів і самотніх жінок. Коли була рознарядка –
вислати певну кількість людей до Німеччини на працю, вислали цих
полонених… Але не всіх…
А восени 1943 р. одних, і других, і третіх – усіх погнали
форсувати Дніпро.
Казав мені Володя Любчин (Слинько):
– Ти їдь, а нами Дніпро загатять.
Форсування Дніпра біля Києва, кажуть, коштувало 840 тис. жертв.
У статті «Мегагалактика», на превеликий жаль, автор вірить у ті
злочинні антиукраїнські граматичні норми, що тримаються в т. зв.
Академії Наук. Серед европейських мов лише німецька, англійська та
українська мають Г і Ґ.
Отож німецьке написання
Heinrich Heine
українською мовою має бути
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Гайнріх Гайне,
себто так, як вимовляють самі німці.
А якщо російське написання «Генрих Гейне» передати нашими
літерами, то вийде «Ґєнріх Ґєйне»…
І тут я хочу порушити одне питання, якого досі ще ніхто не
торкався. Восени 1939 р. було укладено угоду про співпрацю між НКВД
та Ґештапо. Ця угода діяла і в час війни. В народі казали:
«Де є ґестапо – є й НКВД».
Так, ми знали, що ніженська жандармерія співпрацює з партизанами. (Перекладачкою при коменданті в Ніжені була Віра Кушакевич –
з відомої родини ніженських мільйонерів…). Комендант знав про цю
співпрацю, але нічого не міг подіяти).
У хуторі Твані (тепер він зветься інакше, мабуть, «Поляна») іще
на самому початку війни – не виключено, що й до початку – в урочищі
Дупине було закладено базу для партизанів. А партизанів іще не було,
тож парубки з’їли призначений для партизанів мед і випили спирт.
Жандармерія забрала десять парубків і молодих чоловіків. І були
відомості, що їх розстріляно в Чернігові.
Мовляв, не чіпайте призначених для партизанів харчових запасів.
Не знаю, чи хтось писав про трагедію Варви, де місцеві комуняки
захопили управу й будинок поліції, забили поліцаїв – мабуть, кількох
німців. І вивісили червоні прапори.
На Заході були відомості, що після цього німці знищили цілий
район – усе населення.
У довіднику «Чернігівщина» наведено дані про кількість жертв –
тих, що загинули від німецьких репресій. Але – як взагалі усім цифровим
даним радянських часів – вірити їм не можна.
20.V
Закінчую вчорашнього листа.
Нині в Альпах сніг і 6 градусів морозу, а в Мюнхені – дощ і шість
градусів «тепла» (від якого ми трусимося і кажемо: «Брр – зимно»).
За публікацію вияснень у справі готелю «Прага» – дякую.
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Сподіваюся, що у «Музичній газеті» з’явиться і мій спогад про
Сашка Дмитрова.
До Дмитра Іванова я вислав листа з подякою за книжку і вітанням
з нагородою176 – відповіді немає. Боюся, що мій лист не дійшов.
Так само немає жодних вісток від родини Спєхів.
У редакційній нотатці до поезії Анни Семенець я побачив слово
«осколки». Російське слово «осколок» нашою мовою перекладається як
«іверень», а за вимовою має бути «иверень». Від української мови, яку
ми зберегли на чужині, як бачу, зосталися самі «осколки».
А Анні (яку я волів би звати Ганею) перекажіть, що я б не
здивувався, якби під поезією «Мати» був підпис когось із наших відомих
поетів. На такому рівні її писано.
На все добре.
За помилки вибачте!
І. Качуровський

[Без дати]
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Знову шлю Вам кілька газет.
Все це так чи інакше Вас зачіпає. Ну, скажімо, Ви згадали Дмитра
Іванова. А я [надсилаю] Вам статтю у «Деснянській правді» від 1-го
червня 2010 р., де поряд з Д. Івановим згадувано (негативно) ще одного
Вашого знайомого – Володимира Базилевського. А Іванов, як отримав
Шевченківську премію з рук В. Януковича, так свою газету «Гарт» до
Дня Перемоги присвятив Сталіну (передрук фото, наказів тощо). Ще
одна неприємна особа – О. Пономарів. В інтерв’ю в газеті «Урядовий
кур’єр» за 29 травня 2010 р. він повторює своє заперечення вислову «на
Мова про Шевченківську премію, присуджену Дмитрові Іванову 2010
року за поетичну збірку «Село в терновому вінку».
176
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Україні». Подати іншу, зокрема Вашу, думку з цього приводу разом з
П. Мовчаном не хоче – у газеті «Слово Просвіти».
Що тут вдієш?
Але є й позитив. Він у газеті «Ніжинський вісник», яка послідовно
виступає на захист української мови. Я подивився у «Великому
тлумачному словнику сучасної української мови» (Київ, ВТФ «Перун»,
2001 р.) і виявив на «и» п’ять слів. Ні «иверень», ні «іверень» там немає.
Отже, від української мови чим далі, тим дрібніші «осколки».
Здалеку Ви це добре підмітили.
Ваш,
М. Шкурко

2.VII.2010
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Дякую за листа й газети, які надійшли 26 червня.
А червень тут був бррр… холодний: на горах сніг і –6, а тут у
Мюнхені +7, тоді як у Києві 37. Давали навіть водяне огрівання…
У «Ніж[инському] Віснику» добра стаття про похибки в сучасній
укр[аїнській] мові. А на останній стор. – страшна стаття про нищення
природи. Але на німців не можна орієнтуватися: вони винищують
природу планово й послідовно. У місті сотні кілометрів різних
живоплотів, а землю під ними, щоб не ріс бур’ян, оприскують нафтою. А
траву в парках і довкола домів голять що два-три дні – тож у саду під
бальконом я бачу лише сіру землю.
От в Аргентині, коли мали владу військові, то вони просто
заборонили вживання хімікалій. (Не знати, як тепер – щó там натворила
«президентка»).
Цікаво, як реаґувала гімназистка Анна на мою репліку?
А в нас новина – Леонардо подарував мамі комп’ютер. Кілька днів
тому ми з ним розмовляли через комп’ютер. І він розповів, що в
Інтернеті є тепер докладний матеріял про радянських космонавтів. Дещо
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я вже знав – іще з Аргентини, але не все. Брат і сестра Джудіче в Італії
зконструювали зонд, що приймав сиґнали з космосу. Вони записали
дивні ритмічні звуки, які врешті затихли. Лікарі визнали, що це билося
серце вмираючої людини. Пізніше записали й слова: «Какое
одиночество! Как страшно». Отже – перші четверо космонавтів не
повернулися – вони досі десь кружляють у космосі.
Перший повернувся Ілюшин – син винахідника. Але він
приземлився не в Казахстані (це я додаю від себе, як, мабуть, було
передбачено), а в Китаї, причому апарат розбився, а сам Ілюшин був геть
покалічений – рік по тому мусів лікуватися, аж прийшов до якогось
людського вигляду.
Тож вирядили Гагарина – і він повернувся живий і цілий.
До Ілюшина тепер зверталися різні кореспонденти – але він
мовчить. А Гагарин, каже Леонардо, щось проляпав – і його ліквідували.
Щодо моєї статті у справі «На Україні» чи «В Україні», то маю
таку новину: «Л[ітературну] У[країну]» тепер редаґує Сергій Козак, який
слухав мої лекції в УВУ.
Він умістив у «Літ[ературній] Україні» свій запитник – і мої
відповіді Л[ітературній] У[країні] за 27 травня.
Я спробую свою розвідку (яку вже кілька разів переробляв)
вислати на його адресу.
А ще хочу Вас запитати: як стоїть справа із Вашим путівником по
Ніженщині і околицях?
Віктор Якович Баранов писав колись, що готує цей довідник до
друку. Але це вже досить давненько.
З Ічні дістаю листи, а також дістав нову збірку віршів від поетеси
Любови Карпенко. Мимоволі вертаюся думками до Крут. Пригадалося
(шкода – трохи пізно), – що мати моя вміла жати й косити, доїти корову,
могла запрягти до воза кобилу. Але не вміла прясти.
А її тітка Марія Василівна [Топольська] пряла і на прядці, і на
веретені, і вміла плести пальчатки і чу́льці.
Ніхто вже, мабуть, цих слів не пам’ятає. А гарні українські слова.
На все добре! Цими днями сподіваюся вислати на Вашу адресу
новий варіянт статті на тему «На» чи «В».
За помилки вибачте.
Ваш І. Качуровський
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ПС. А як справа з Музеєм у Крутах? Мабуть, ніяк – усе заглохло.
Але якщо б музей ожив чи вижив, то в Крутах був іще такий
Іван Карнаухов, що став суддею на Волині, більшовики його
не розстріляли й не вивезли – він помер на еміґрації. Чималий
некролог був у газеті «Укр[аїнські] Вісті».
Це постать відома.

13.07.2010 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Сьогодні отримав Вашого листа (від 02.07.2010) і зразу ж
відповідаю.
У нас справді спекотна погода. Особливо на Чернігівщині, бо дощі
випадають там, де хмари затримують гори. Не дивина, що заливає
Прикарпаття, а от що у жнива дощі йдуть на Херсонщині та в Криму –
такого я досі не знав. Тепер у нас природу не так нищать, бо нема грошей
ні на осушування боліт, ні на економіку.
Але біда зі сміттям, яке наші бідні (розумом) люди викидають де
заманеться, а ще багаті (не розумом) люди позабудовували колишні
заплави Дніпра, тому навесні довелося спеціально спускати воду (щоб
багатіїв не затопило) і багато риби подохло.
Цікава Ваша інформація про радянський космос. Слава Богу, ми
про це взнаємó. А от на Захід гласність в усьому прийшла?
Тому й не визнаю́ть голодомор. До речі, хотів би спитати, чи
залишили нарешті у спокої Івана Дем’янюка177? Про те, щоб якось тій же
Меркель вибачитись перед Україною, чи хоча б поспівчувати, за жертви у
II світовій війні, – ні пари з вуст.
Іван Дем’янюк (1920–2012) – українець, колишній громадянин СРСР і США.
Під час Другої світової війни був солдатом Червоної армії і пораненим потрапив у
німецький полон. З початку 1980-х і до смерти у 2012 р. його звинувачували у
співучасті в нацистських злочинах, проти нього була розгорнута світова медійна
кампанія. Протягом 7-х років був ув’язнений в Ізраїлі, де його засудили 1988 р. до
страти, але Верховний суд виправдав його. У Німеччині його було звинувачено у
співучасті в убивстві понад 28 тис. людей під час служби охоронцем у
концентраційному таборі Собібор. Процес Дем’янюка у Мюнхені тривав упродовж
18-х місяців, і у травні 2011 р. суд засудив його до 5-х років ув’язнення. Вирок так і
не набув чинности, оскільки апеляційний суд не встиг винести свого вердикту через
смерть фігуранта справи.
177
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Соромно за Януковича, який задкував перед ЄС у питанні [визнання] геноцидом голодомору. Проте, не дивно. Бо «відомі» мовознавці
навіть не розберуться в українському правописі. Дуже хочеться, щоб
Ваша стаття на тему «на Україні» вийшла у солідному фаховому виданні.
Щодо путівника, то В. [Я.] Баранов пообіцяв доопрацювати матеріал до 1-го вересня. А я буду старатися видрукувати до 1-го січня ц. р.
Я по самі вуха завантажений справами, мабуть, так само і Віктор
Якович. А з 19 липня буду у відпустці – днів на 20. Цього разу в санаторії
«Десна», разом з найменшим Антончиком. Він щойно прибуває з
«Артека», знаменитого ще з радянських часів дитячого табору в Криму.
Про гімназистку Ганну [Семенець] розказував А. Шкуліпа (редактор «Ніжинського вісника»), що начебто хоче написати Вам подяку.
Поки вона збирається це зробити, прийміть – від мене.
У Крутах був. Зустрічався з Галиною Георгіївною [Рискіною],
сином, здається, Сергієм, онуком Євгеном [Рискіними].
Говорив і зі Світланою Іванівною [Вороною]. Річ у тім, що на
виборах Президента вони, як і вся Чернігівщина, зорієнтувалися на Юлю
[Тимошенко]. Вийшов стратегічний промах. Тепер влада міняється, а під
час перемін говорити про перспективи музею не доводиться. Якби хоч те,
чого домігся Ющенко, вціліло.
Проте матеріали потроху збираються. Буду вдячний за інформацію
про згаданого Вами Івана Карнаухова.
Вам же висилаю «Духовні роси» В. Корнійчука зі згадкою про Вас
у передмові.
З нетерпінням чекатиму Вашої відповіді.
З повагою,
М. П. Шкурко

20.VII.2010
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Посилаю доповнений текст статті про «на» та «в» Україні [див.
дод. ІІ.8]. Цей самий текст 12 липня вислано Сергієві Козакові для газети
«Літ[ературна] Україна», де він має функцію одного з редакторів. Надій
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на те, що він наважиться цю річ надрукувати в газеті, а вище начальство
не помітить і пропустить, – дуже мало.
Відповіді від С. Козака я ще не мав…
Вчора отримав листа від Любови Карпенко з Ічні, пише, що
цьогорічний – надто ранній урожай – це «половина торішнього».
Дуже сумно…
А кілька днів тому мені надіслали дві сторінки політичних дотепів
на нинішнього президента. І всі російською мовою. Виходить, що за 20
років «незалежности» ми так забули рідну мову, що вже і сміятись не
вміємо по-українському. А в 30-х роках – хоч і гірко, але рідною мовою
створили дотепи, де відбилася ціла історична доба:
Сидить баба на рядні,
Та й рахує трудодні:
Ні корови, ні свині –
Тільки Сталін на стіні.
Я ще якось тримаюся. Котрогось дня, коли температура була
понад 30 градусів, мені було трохи млосно – серце почало бунтуватися,
тож я боявся лягати, а дрімав сидячи. Але воно, серце, потроху
заспокоїлося.
З очима то ліпше, то трохи гірше. Але мене возили до окуліста, він
ствердив, що все в порядку.
А поблизу від нас працюють два величезні крани, тож там, де були
квіти й зелень, росте якась споруда…
Весна була холодна і грибна – були «майки» (гриб св. Георгія),
але Лідія Борисівна пішла по гриби разом із нашою знайомою, а та
хапала, рвала, пхала до торби, не обчищаючи.
Лідія Бор[исівна] давай і собі так брати. А тоді довелося гриби
мочити в тазу. І потім вже відмивати під краном по одному. Коли
зварили, то вже був не гриб, а ганчірка. Отже – найкраще гриби взагалі
не мити, а тільки обчищати.
На все добре.
ПС. Я дзвонив до пані Спєх, тож вона за якийсь час надіслала
дискету із записом концерту.
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На жаль, у Лідії Борисівни стара апаратура: ми прослухали тільки
до того моменту, як немолодий чоловік став співати сольо. А що
він співав – ми вже не почули, було лише др-…др. А екран
блимав-миготів…
Гарна жіночка-конферансьє спочатку прийняла була наше Є за
російське Э – оголошувала СПЭХ…
Інша справа. Недавно завітав був до нас видавець Фешовець, він
казав, що в шкільних програмах з іноземної літератури переклади
із західніх мов (зокрема – з еспанської) – не українські, а
російські.
Може, хтось із Ваших синів має відповідний підручник, де
зазначено, кого саме зі світової літератури введено до шкільних
програм (і кого в т. ч. дано не в українському перекладі, а в
російському).
Щиро Ваш І. Качуровський
Вислів про російські дотепи можна б дати десь до преси – з
відповідними змінами…

05–09.08.2010 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Цей лист Ви одержите незадовго до Вашого Дня народження.
Тож шлю Вам мої найтепліші зичення здоров’я та творчої наснаги
для себе і всіх нас!
На подарунок висилаю книгу «Чернігівці – лауреати державних
премій» зі статтею про Вас.
З великим інтересом прочитав розвідку «На Україні – чи в
Україні?».
Я вже писав, що Ваші аргументи гідні викладу у фаховому
(науковому) виданні, аби раз і назавжди поставити крапку у цьому
питанні. Після 1-го вересня, як закінчаться літні канікули, я
намагатимусь зв’язатися з Інститутом української мови з цього приводу.
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Ваше занепокоєння станом української мови у практичному
застосуванні – поділяю. Мова не тільки збідніла, але й звузилася сфера її
функціонування. На мою думку, це тому, що місто Київ не справляється з
обов’язками столиці і змінити там нічого не можливо.
Новий уряд Януковича, навіть за гучними деклараціями про
реформи, нічого путнього не змінив.
Мабуть, тому й виникли дотепи, російською мовою, про які
згадуєте у листі.
Що б’є рекорди, так це літня спека. Врожай на Україні буде
середній, проте ціни на продовольство зростуть з огляду на ситуацію у
Росії (посуха) та Західній Європі (зливи, повені).
На Чернігівщині спека сягнула 40о С. Почали горіти торфовища.
Чернігів у диму. У Ніжині – також запах торфяного гару. Торф начебто
горить біля Кукшина, Стодолів, Мрина.
Кажуть, що Десна обміліла. Я, правда, цього не помітив, пробув
два тижні в санаторії, кілометрів за 50 нижче по течії від Чернігова. А от
учора бачив, як у Салтиковій Дівиці хлопець середнього зросту
перейшов Десну. Температура води сягала 30о. Отже, у цьому році біля
моря навіть прохолодніше. Проте довго перебувати під сонцем навіть у
воді набридає і некомфортно. Тим-то я й вийшов знову на роботу.
На Ваше прохання я поцікавився змістом підручників зі світової
літератури. Подаю перелік підручників, які я переглянув у райвідділі
освіти:
1. В. М. Назарець, «Зарубіжна література». Підручник для 9-го
класу. Київ: «Вежа», 2009. Пушкін, Лермонтов – українською.
2. Н. О. Дорофєєва, С. П. Касьянова, «Зарубіжна література».
Підручник для 7-го класу. Київ: «Весна», 2007. «IF» Р. Кіплінга [з]
англ[ійської мови]: укр[аїнський] переклад Є. Сверстюка.
3. В. Фесенко, «Зарубіжна література». Підручник для 5-го класу.
Київ: «Навчальна книга», 2003.
Є твори, наприклад Єсенін, «Белая береза» і переклад В. Сосюри.
4. Ю. І. Ковбасенко, Л. В. Ковбасенко. «Зарубіжна література».
Підручник для 6-го класу. Київ: «Грамота». 2006 р., укр[аїнська] мова.
Ситуація нормальна, але у бібліотеках твори зарубіжних авторів
здебільшого російською мовою, бо видавалися ще за СРСР.
Висилаю газету «Ніжинський вісник» від 10 червня ц. р. Там є
стаття О. Кавунник про вечір пам’яті С. Спєха, який вона вела і на
початку неправильно вимовляла його прізвище.
371

Що ж до музики Степана Спєха, то її можна було б пропагувати
тут. Організувати фестиваль, запросити виконавців, зробити рекламу,
влаштувати врочистості для рідних композитора. Я запропонував цю
ідею, а також підтримати матеріально її реалізацію, пані Ірині Спєх.
Пропозиція виявилася надто сміливою… або не на часі.
Втім, і без цього турбот вистачає.
Зичу всього найкращого!
Ваш,
М. Шкурко
P. S.

На
конверті
–
адреса
поштової
скриньки
kaczurowskyj@gmail.com. Сюди можна слати тепер листи
чи далі звичайною поштою?

8.VIII.2010
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Вашого листа, датованого 13.07, я отримав 26.VII.
А 21.VII вислано на Вашу адресу доповнений текст моєї статті про
«на». Сподіваюся, що Ви вже отримали.
А вчора я дістав журнал «Український Тиждень» із тим інтерв’ю,
що брала колись давно в мене редакторка журналу. Звісно, спрямувала її
до мене наша Валентина Іванівна Павленко.
Щодо «гласности» на Заході, то вона в Німеччині дуже обмежена.
А в Аргентині – цілковитий хаос. Адже світову кризу було організовано,
щоб передати Венесуелю та Аргентину колеґам Фіделя Кастро.
Але наші друзі з Аргентини переслали нам через «і-мейл» знимки
з процесії, що відбулася в Києві під проводом патріярха Філарета.
Натомість існує – дуже правдоподібне – припущення, що каґебіст
Кіріл у своїх неконтрольованих на митниці валізах розвозить наркотики. І чому б йому справді не займатись торгівлею цим дуже прибутковим товаром?
Питаєте про Дем’янюка… Давно вже нічого не чути в його справі.
В Ізраїлі судили не його особисто – судили УКРАЇНУ. Чи знаєте, що
372

адвокатові-єврею, який щиро боронив Дем’янюка, кинули кислотою в
обличчя і випекли очі?
Дем’янюк був потрібний перед виборами на Україні – щоб певна
частина населення голосувала за Януковича, а не за українських
кандидатів.
А про Меркель були ніби відомості, що це особиста приятелька
Медведєва. Не знати, чи правда…
Боюся, що моєї статті на теми «В» чи «На» ніхто не надрукує.
Журналові «Ятрань», що виходить не радянським, лише нашим
правописом, я запропонував статтю на мовну тему – відповіді немає.
Так само давно нема відповіді від Сергія Козака, якому я дякував
за публікацію моєї відповіді на його запитник. Коли обізветься, звернуся
в справі Івана Карнаухова.
У журналі «Київ» вміщено записник Мих[айла] Ореста із моїм
вступом («Орест невідомий» – це має цікавити наших літераторів та
літературознавців).
А в «Українському Тижні» за липень вміщено, як уже згадано,
інтерв’ю зі мною, що робила редакторка журналу. Тож подивіться, як я
тепер виглядаю…
У тому інтерв’ю є трохи помилок – сказати б, «недослухів».
Доведеться скласти окремий список таких «недослухів» і розіслати моїм
кореспондентам…
Книжечка Володимира Корнійчука виглядає симпатично. Але у
нас є поняття
ДУХОВІСТЬ
«духівництво»).

–

ДУХОВИЙ

(також

«духовний»

і

У росіян таких понять нема. Тому вони вилучили ці слова з нашої
мови
і заступили своїм «духовний».
…Відкрилося на стор. 79.
На Заході вираз «Стиль – це сама людина» означає, що людину
пізнають по її стилю (а «стиль» – це поведінка, одяг, спосіб говорення і
лексика тощо).
Я натомість сказав би: куди частіше стиль буває маскою людини.
На жаль, творчість В. Корнійчука видається мені цілком чужою…
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Проте – як до редактора «Музичної газети» я мав би до нього
безліч питань…
На все добре.
Ваш І. Качуровський
ПС. Не знаю, чи писав Вам, що син подарував мамі комп’ютер.
Тож Лідія Борисівна годинами дивиться і слухає. Зокрема
вона вислухала англ[ійською] мовою дуже об’єктивну
історію України. Читає професор-поляк у Канаді.
Розглянула знимки – собор «У Спаса на Крові» в Петербурзі.
Хотіла подивитися на наш Володимирський собор – а там
морда з висолопленим язиком: мовляв, ось тобі замість
собору…
Якщо будуть цікаві для мене газети, то прошу надіслати.
Але на всякий випадок подаю:
e-mail: kaczurowskyj@gmail.com
Подайте також і Вашу електронну адресу.
На все добре!
Ваш І. Качуровський

21.09.2010 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Відклав був відповідь на Ваш останній лист, від 08.08.2010, бо
направив запит до Інституту української мови.
Щойно отримав відповідь і пересилаю повністю у тому ж вигляді
разом із моїм запитом [див. додаток А].
Дозволю собі маленький коментар. Інститут і сам директор
Гриценко П. Ю., з яким я особисто знайомий, ухилилися від прямої
позиції щодо проблеми із вживанням виразу «на Україні». Бо цей заклад
не має на те ні суспільного, ні державного статусу. Зокрема, повноважень
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центрального органу державного управління у мовній царині. На це не
спромоглися за 29 [20] років і наші горе-депутати ВРУ або так звані
«патріоти-демократи», в т. ч. Мовчан, Яворівський і їм подібні.
Хай їм грець!
Хоча тепер у Вас є привід напряму́ поспілкуватися з інститутом.
Для уяви про стан мови додаю копію титульної сторінки стандарту
«Насіння льону для перероблення». Ми ж у фірмі кажемо – для
переробки. Можу тільки ствердити – мова гине на очах, села нема, а
місто зросійщується швидко завдяки засобам комунікацій. До того ж
Київ – неукраїнська столиця.
Також надсилаю «Сіверщину» за 20 серпня, де у календарі
видатних дат згадуєтесь Ви.
Тепер газета у скрутному становищі. Редактор Чепурний В. Ф.
намагається пристати до якогось берега, бо «патріоти» зовсім
збанкрутували. Та й сам Василь Федорович виявляв часто надмірну
толерантність у принципових питаннях…
Я надіслав книжечку висловів В. П. Корнійчука О. Бросаліній. Бо
перед тим вона прислала мені гумористичні оповідання «з кафе
Пегас»178. Бачите, я добре знаю Володимира Петровича особисто, тому
розумію його щирі почуття. Хоча, може, не так довершено висловлені, як
би цього хотілося. Олена Геннадіївна, як і Ви, невисокої думки про
«Духовні роси». На жаль, йому не вдається, поки що, опублікувати Ваші
спогади про Олександра Дмитрова – не дає згоди його начальник. Він
шукає якийсь вихід із цього тупика.
У нас зараз несподівано розпочався грибний сезон. Вродили
надзвичайно літні гриби – після вересневих дощів. На базарі у тітки із
Тванів я купив 2,5 кг білих грибів (боровиків) за 35 грн. Це недорого.
Кажуть, такого доброго (і пізнього!) грибного врожаю давно не було.
Хай би так в усьому! Будьте здорові!
Ваш,
М. П. Шкурко
P. S. Електронна пошта, про всяк випадок, nizhen1@syaivo.com
Мова про збірник «Одкровення в кафе “Пегас”: Письменники про себе.
Анекдоти. Кулінарні рецепти» (автор передмови, упорядник – М. Слабошпицький,
К.: Ярославів Вал, 2010), внесок до якого зробив і І. Качуровський.
178
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ДОДАТОК А
16 вересня 2010
Качуровському Ігореві
Високоповажний пане Качуровський!
Проблему, яку Ви порушили у своєму листі, співробітники Інституту української мови НАН України вивчали. Матеріали спостережень
за вживанням форм на Україні і в Україні викладено в публікації Наталі
Сидяченко «На Україні – в Україні» (Культура слова. – 1994. – Вип. 45. –
С. 87–89). Пропонуємо ознайомитися із цією публікацією.
Директор Інституту
д. філол. н., професор
П. Ю. Гриценко
Наталя Сидяченко
На Україні – в Україні
Останнім часом у назвах рубрик газет, наприклад у «Вечірньому
Києві», читаємо: «У Києві – В Україні – У світі». Коли йдеться про події
в нашій державі, почали вживати конструкцію з прийменником в – в
Україні. І в багатьох одразу виникло запитання – чому? Адже раніше
писалося лише – на Україні. Щоправда, в пам’яті багатьох спливали
рядки Т. Шевченка: «Було колись в Україні, Ревіли гармати»; «Посіяли
гайдамаки в Україні жито»; «Добридень же, новий годе, В торішній
свитині, Що ти несеш в Україну В латаній торбині…» та ін. Отже,
така прийменникова сполука в українській мові була, але чому про неї
раніше забували газетярі, та й не тільки вони? І ще доскіпливого читача
цікавить, чим же гірша сполука на Україні, всі так звикли до неї, та й у
Т. Шевченка її подибуємо: «І не в однім отім селі, А скрізь на славній
Україні Людей у ярма запрягли Пани лукаві»; «Як умру, то поховайте
Мене на могилі, Серед степу широкого, На Вкраїні милій». Трапляється
така сполука й у багатьох інших поетів.
Пишуть, телефонують, звертаються по консультації і в редакції
газет, і до нас – в Інститут української мови. Що ж відбулося?
А відбувся цікавий процес спеціалізації мовного засобу, процес
закріплення сполуки в Україні за певною сферою вживання – офіційно376

діловою. Саме в діловому стилі: в документах, ухвалах, постановах
уряду і Верховної Ради прийменникова конструкція в Україні витіснила
колишню в Українській РСР, а слідом за нею і сполуку на Україні, що
одразу вплинуло й на мову газет. Ділове мовлення вимагає чіткості,
однозначності. Тут недопустимі коливання. А оскільки змінилася не
лише назва нашої держави, а й сутність, семантика поняття Україна –
тепер це самостійна держава, тому й конструкція слова з прийменником в – в Україні – формує додаткові нюанси значення: «в незалежній», «в самостійній», «в суверенній». А також протиставлення: «не
на території Союзу (імперії, Росії і под.)».
Як відомо, процеси в суспільстві впливають на мову, і те, що
відбулося з семантикою і функціонуванням конструкції в Україні, –
яскравий приклад цього. Знаменно, що це відбулося у час здобуття і
утвердження незалежності.
Таким чином, у мові документів і офіційних повідомлень віднині
маємо однозначне – в Україні, наприклад: «Сьогодні в Україну прибув з
робочим візитом державний секретар США Джеймс Едісон Бейкер (з
офіційного повідомлення); «Державний митний комітет України
забезпечує сприяння у здійсненні заходів щодо захисту прав споживачів
стосовно товарів, що завозяться в Україну» (з «Тимчасового положення
про Державний митний комітет України»); «В Україні під керівництвом національних федерацій успішно розвиваються всі олімпійські
види спорту (із «Звернення Верховної Ради України до Міжнародного
Олімпійського Комітету») і т. д.
Якщо вдатися до історії української мови, то вона також
переконує нас у новизні, зміні семантики відомої раніше, але малоактивної прийменникової сполуки. Так, учені вже давно підрахували, що у
Т. Шевченка конструкція на Україні вживається у 46 випадках, а в
Україні – у 25 і якихось значеннєвих нюансів у прийменник в поет не
вкладав. Вживання варіантів на Вкраїні, на Україні, в Україні пов’язане
у нього лише з вимогами рими, ритму, мелодики віршової мови. У мові
інших авторів XIX–XX століть (П. Куліша, М. Костомарова, Марка
Вовчка, Л. Глібова, М. Старицького, Олени Пчілки, І. Нечуя-Левицького,
Панаса Мирного, І. Франка, М. Коцюбинського, Лесі Українки), сучасних
поетів і прозаїків сполука на Україні не конкурувала або майже не
конкурувала з синонімічною в Україні. На Україні – так писали також
критики, історики, лінгвісти – і в нас, і в діаспорі. Однак уже давно було
помічено (видається, вперше цю думку висловив відомий мовознавець
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І. Огієнко), що така традиція вживання прийменника на відбиває
провінційне становище України. І справді: в Росії, в Англії, у Франції, в
Польщі, в Америці, в Китаї і т. д. – скрізь з прийменником в, але – на
Україні. І ще було відзначено, що вживання іменника «Україна» з
певними означеннями тяжіє до прийменника в: в самостійній Україні, в
незалежній, у вільній… Наведемо ще промовистий приклад з художньої
літератури: «Нафта є в Голландській Індії, і на Малайських островах, в
Пенсильванії і Каліфорнії, в Румунії і Баку, в Туреччині і Персії, в Алжірі і
Марокко, на Мадагаскарі і в Новій Каледонії. То повинна вона бути і на
Україні» (М. Стельмах). Отже, на Малайських островах, на
Мадагаскарі і на Україні… Але ж Україна – не острів. Зрештою, в мові
не все так однозначно. Говорять же українці в університеті, а поляки –
на університеті, ми кажемо – поїхав у Крим, поляки – на Крим, і при
цьому ані не перебільшується, ані не применшується значення
університетів і Криму. Згадаємо також, що взаємозамінні прийменники
у – на у таких випадках, як поїхав у село і на село, пішов у поле і на поле.
Що ж відбуватиметься з цими конструкціями далі? Оскільки
роль
офіційно-ділової
мови
в
незалежній
державі
дедалі
посилюватиметься і вона, безперечно, впливатиме на інші стилі
мовлення, то й конструкція в Україні, очевидно, значно потіснить
синонімічну на Україні і в мові художній, і в науковій, і в розмовній, у
мові ж публіцистики це вже відбулося.

24.IX.[2010]
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Сьогодні Віктор [Я.] Баранов сповістив, що довідник готовий до
друку. Це – приємна вістка.
А в нас було деякий час сумно й лячно. Леонардо сповістив, що
англійці, які були під його «командою» як копілоти179 на літаках
арабської компанії, подали начальству заяву – мовляв, пілот Леонардо
забагато собі дозволяє і т. п. Тож його звільнили. І він залишив Дубай і
подався до турків. Вчора сповістив, що його вже прийняли на працю.
179

Помічники пілота.
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У Лідії дуже підвищений тиск (200 на 100), а в мене на нозі якісь
болячки поробилися.
А наша давня приятелька Наталка Зубенко подарувала мені до дня
народження дискету народніх наших пісень – співають точнісінько як за
мого дитинства співали баби в Крутах. Але тексти пісень не були мені
досі відомі, крім однієї – про п’яницю. І я пригадав, як моя мама
обурювалася, почувши замість «під коморою» – «в рубленій коморі». І це
дало мені думку написати про спотворення тексту пісень [див. дод. ІІІ.3]
людьми, котрі не розуміють, про що са́ме складено ту чи іншу пісню.
Може, спробуєте дати до «Музичної газети»?
Бажаю грибного жовтня.
Ваш І. Качуровський

13.10.2010 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Сьогодні відправив поштою Вашу замітку про пісні Володимиру
Петровичу Корнійчукові.
Щодо спотворення пісень, то такого багато можемо почути у
виконанні Кубанського народного хору.
Зараз на Україні люди менше стали співати, навіть за столом після
чарки.
Щодо путівника. Віктор [Я.] Баранов перебільшив, до друку – як
до неба. Можливо, ми вправимося видати до Нового року.
Чому, не буду переповідати – це марудна справа, видавництво в
Києві, друкарня у Ніжині і так далі. Але головне, треба зробити якісно. Я
пам’ятаю помилки «Крут мого дитинства».
Хай здоровиться Вам і Лідії Борисівні!
Хай щастить Леонардові!
Ваш,
М. Шкурко
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31.Х.2010
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Ваш коротенький лист з датою 13.10 прибув 20 жовтня. Я вже
вчуся писати листи електронною поштою, але це мені діє на нерви –
кілька разів навіть плакав…
Тож залишімо комп’ютер для суто-ділової кореспонденції та
якихось нагальних (хай їм біс…) випадків.
На публікацію моїх зауваг щодо спотворення пісенного тексту не
покладаю великих надій. Редакторові скажуть: таж САМ такий-то писав
«засвіт встали», а до тексту
«Ніч яка місячна, зоряна, ясная» –
ми вже звикли…
Ми з Лідією мерзли ціле літо: червень і липень. Тож від застуди в
мене на лівій нозі зробилися виразки. Вони вже ніби гояться. Але
російська приповідка каже
Болезнь входит пудами, а выходит золотниками…
Щодо довідника, то чи він вийде ще в цьому році, а чи на початку
наступного, це великого значення не має.
Що в мене?
Для Олени Криштальської (настирлива пані…) я написав
передмову до її нової книги перекладів.
Сьогодні у Пряшеві відзначають 90-річчя гарного прозаїка
Михайла Шмайди. Це Лідія Борисівна випадково відкрила, що він
високого рівня новеліст, не гірший від найкращих новелістів Зах[ідньої]
Европи та Пів[денної] Америки.
Може, саме тому його ніхто не знає?
Він – батько нашої давньої приятельки Наталки Зубенко…
Від щирого серця я написав короткий схвальний нарис про
творчість Мих[айла] Шмайди.
Нарис має з’явитися на Словаччині в укр[аїнському] журналі «Дукля».
У Києві в журнальчику «Тиждень» за 23–29 липня був (старий)
репортаж про мене – інтерв’ю робила редакторка журналу Олена Чекан.
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Не так давно нас відвідала письменниця Теодозія Зарівна.
Мене сповістила Олена Геннадіївна [Бросаліна], що її репортаж є
вже в газеті «День».
Думаю, що Вам буде цікаво довідатися: в Києві, у видавництві
«Смолоскип» – після 20-х років відкладань і чекань – таки вийшла книга
нашого земляка (нар. у Седневі), забутого поета Аркадія Казки – разом із
дослідженням про його життя і творчість. Автор дослідження –
Олександер Шугай (але лише про Чернігів).
Удова мого приятеля Сашка Дмитрова привезла на Україну і
висипала в Карпатах, на козацькому старому кладовищі в Кам’янці та в
Каневі, де народився Сашко, попіл з його праху.
П’ять років тому, коли я вже був умирав, я також думав про те,
щоб мій прах був похований у Крутах, над рештками Остра, на бéрезі…
А матеріяльне становище в нас досить кепське: якби не
Шевченківська премія, яку здобув для мене Микола Пантелійович із
допомогою Валентини Іванівни [Павленко], то ми вже мусіли б просити
допомоги від «Соціяламту»180…
Леонардо втратив працю в Дубаї – його «копілоти» (помічники)
англійці подали заяву начальству, що він перевищує свою владу… А
заробити там він нічого не заробив: платив за помешкання 2.500, а все
дороге… (Попередній власник авіокомпанії не заплатив йому яких
40 тис.). Його НІБИ взяли на працю турки, взяли – й не кличуть, він
трохи прожив у турецьких готелях, тоді – в Мадріді – в помешканні
одного з приятелів, а врешті вони з жінкою подалися до Буенос-Айресу,
до тещі. А його годують обіцянками. Мовляв – якщо не в кінці жовтня,
то на початку грудня покличемо…
А Леонардо в житті своєму не знав, щó таке заощадження…
Поплакався Вам у «жилєтку» – і ніби трохи легше стало.
Вибачте за помилки.
ПС. У книзі «Одкровення в кафе “Пегас”» наш земляк Мушкетик
навів рецепт «чартаначки» (у Крутах казали «гартаначка») –
читаючи, я відчув у роті смак цієї чудової страви, яку їв
хлопцем, так у роках 1926–28. Чи досі хтось її варить?
А ще була улюблена моя страва – кваша, її я їв також у ті роки,
а готувала її моя мати. Іще пам’ятаю прикмету: найкраща
кваша виходить у тих жінок, котрі мають товсті п’яти.
180

Соціяламт (Sozialamt) – заклад соціяльного забезпечення в Німеччині.
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А пиво українське на всі Крути уміла варити лише Рябинчукова Ганна, жінка Миколи Попка. Мабуть, уже ніхто не вміє
й не знає.
На все добре!
І. Качуровський

14.11.2010 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Згоден з Вами, що електронне листування – не кращий спосіб
передачі своїх думок, а ще більше настрою. Техніка – гарна справа,
особливо коли від неї не залежиш. Ось чому преса, книга ніколи не
втратять свого значення.
Мене заспокоює Володимир Корнійчук, а я Вас, що і спогад про
Олександра Дмитрова, і замітка про спотворення пісенних текстів будуть
опубліковані у випуску «Української музичної газети» за IV квартал.
До слова, ця замітка редакторові сподобалась, як кажуть, «з ходу».
Ви згадали про Олену Чекан. Я знав таку (і її чоловіка), ще коли був
Ніженський педінститут. Якщо не помиляюсь, вона кандидат
мистецтвознавства, викладала на музпеді, а нині мешкає і працює у
Києві. Щось схоже на службовий шлях подружжя Астаф’євих. Колись
Ніжен був місцем заслання інакодумаючих зі столиці, а тепер – це гарний
трамплін у зворотному напрямку.
Ви докладно оповіли про літературні новини, а от чомусь не згадали,
чи отримали мого передостаннього листа, до якого я додав відповідь пана
Гриценка П. Ю., директора Інституту української мови НАНУ, з приводу
правильності застосування виразу «на Україні». Бачите, ця тема не затухає.
Як доказ тому направляю публікацію «“В Україні” чи “на Україні”» з газети
«Слово Просвіти», ч. 45, 11–17 листопада 2010 р. У статті на другій світлині
– п. Гриценко за столом президії серед жінок.
Чи не тому, що у нас мовознавством, а значить і мовною
проблематикою, займаються переважно жінки, а рішення приймають
грубі чоловіки, не бачимо прогресу у цій сфері?
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Я вирішив відгукнутися на цю публікацію, і не тільки, на
персональній сторінці «Сіверщини» в Інтернеті. Отже, відкривши
siver.com.ua, шукайте мою замітку «Про право на державну мову і на
захист мови бездержавного народу».
Хотів би знати Вашу думку. Ось тут Інтернет – незамінна штука.
Адже свій відгук Ви можете відразу долучити слідом за моїм матеріалом, та
ще й про Вас довідається багато земляків (мої замітки читає кількасот осіб).
Звісно, Ваше ім’я відоме, але дуже вузькому колу людей – тим,
хто глибоко цікавиться українською літературою. А у ринкових умовах
«розкручене» ім’я приносить його власникові немалі дивіденди,
матеріальні, якщо постаратися.
І все ж Ви могли б звернутися листом до пана Анатолія
Толстоухова і поклопотатися про Леонардо. Хай би Ваш син записався
на особистий прийом до міністра Кабінету Міністрів (а ще й поета і
доброчинця) та подав особисту заяву про працевлаштування за фахом на
Україні чи у відповідному представництві за кордоном. Узнати графік
особистого прийому А. Толстоуховим та інші формальності зможе
Валентина Іванівна Павленко.
Як кажуть «спрос не б’є в нос», а скитатись по світу єдиному сину
Шевченківського лавреата негоже. Звісно, я висловлюю власну ідею з
практичних міркувань, ділового досвіду і бажання перспективи стосунків
з Вашою родиною моєї.
Кілька слів про путівник. Тексти поправлені. З видавництвом
визначаюся. Початково начебто домовився з «Автотуристом», але вони
справу спустили на гальмах.
Домовляюся з пані Каменецькою Зіною Петрівною, маленьке в-во
«Кий», яке готує до друку не тільки мініатюри, але й солідні києвознавчі
книжки. Друк вірогідно буде у Ніжені, у друкарні «Гідромакс».
Наш спільний знайомий пан Андрій Гайдамаха зацікавився
«Путівником для грибарів». Коли ж я йому запропонував долучитися до
числа благодійників і отримати гарантовано книгу (внесок в еквіваленті
20 євро), десь пропав…
Ще із цікавих новин. Світлана Іванівна Ворона і ще двоє з
крутянської інтелігенції стали депутатами Ніжинської районної ради. Я
вітав Світлану Іванівну, вона підтвердила, що у раді буде намагатися
реалізувати плани щодо розвитку Будинку культури.
Насамкінець на кулінарну тему.
383

Польову кашу, юшку з рибою тепер варять на відпочинку влітку
на Десні. А так кожного дня чи на вихідних можна поїхати за місто до
«Рибальського хутора» (помилково пишуть «Рибацький»). Це ресторанний комплекс на природі за селом Хвилівка (як їхати з Ніжена на
Прилуки, якихось кілометрів зо 5 від міста).
Або у «Лісову казку» – цей ресторан розташований на узліссі перед селом Мала Кошелівка, приблизно так само від Ніжена, але з протилежної, північної сторони.
Щодо пива, то був у нас пивзавод, заснований чехом ще на початку минулого століття, та вмер. Задавила бельгійська транснаціональна
потуга «Інтербрю».
Ех, недолугі ми, українці… Хай йому грець!
Ваш,
М. Шкурко

1 грудня 2010
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Вчора поштар вручив мені Вашого листа з датою 14.11 та «Слово
Просвіти» ч. 45.
Відповідаю за пунктами, щоб чогось не забути.
1. Вашого вересневого листа разом із відповіддю пана Гриценка я
знайшов серед своїх паперів. Треба сказати, що відповідь Гриценка
досить хамська: 1) якщо підписуєшся «професор-доктор» – і т. п., то так
само і звертайся – чейже я не лише «професор-доктор», а також автор
затверджених Міністерством освіти університетських підручників. Не
кажу вже про незатверджені.
2. Авторка, на яку він посилається, базується на ФАЛЬШИВИХ
даних митр[ополита] Іларіона…
3. У нас стоять морози і лежить сніг. Але ще не глибокий. Проте
Л[ідія] Б[орисівна] автом користатись не може – очищати його від снігу
їй уже не під силу. У неї тиснення 200 на 100. І ніякі ліки не
допомагають. А я ковтаю відповідні пігулки – тож тиснення в мене
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«парубоцьке». Але настрій не дуже радісний: листи мої на Україну не
доходять, ані листи з України до мене: у червні отримав 20 листів, а в
листопаді – 8. Олена Геннадіївна [Бросаліна] та Вол[одимир]
Базилевський дали до «Літературної України» велику добірку моїх
віршів. Редактор Сергій Козак вислав мені газету – але вона не дійшла.
С. Козак просить матеріялів для газети. У Інтернеті я просив Вас
переслати йому мою мовознавчу розвідку, якої не друкує наша затемнена
«Просвіта».
На всякий випадок (комп’ютери люблять робити всілякі витівки –
от візьме, та й не розкриється…) посилаю ще раз його адресу:
С. Козак
пр[оспект] Тичини, 9–Б, кв. 45
Київ 02152
4. Почав був писати за пунктами, а тоді забув і перемішав усе.
Тож маю сказати, що Леонардо вже нарешті підписав контракт із
турецькою авіяційною компанією.
Того ж дня, у вечірні години
Даремно я нарікав на пропажу числа «Л[ітературної] У[країни]» з
добіркою моїх віршів, вступною нотаткою Олени Ген[надіївни Бросаліної] та статтею Вол[одимира] Базилевського. Газета за 4 листопада прийшла 1 грудня: майже місяць була в дорозі між Києвом та Мюнхеном.
Якщо хтось у Вас чи біля Вас у Ніжені дістає «Л[ітературну]
У[країну]» – прочитайте у цьому числі на останній сторінці (стор. 6)
«Таємниці страшної доби».
Андрій Гайдамаха обіцяв завітати до Мюнхену у грудні. Я говорив з
ним на тему великої хрестоматії «Погашений спалах», що має бути свого
роду доповненням до книги Лавріненка «Розстріляне Відродження». Не так,
може, доповненням, як протилежністю до названої книги.
Напевно, Ви пригадуєте: я нарікав на Олексія Коновала:
«багрянівці» були погодилися на мій список авторів, а коли я зробив
майже половину праці, зненацька зажадали: викиньте Державина. Звісно,
я не викинув.
Побачимо, щó скажуть (і щó зроблять) бандерівці…
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Літа цього року в Баварії не було: у червні й липні стояла
листопадова погода. Ми з Лідією мерзли.
У мене – очевидно, від застуди – поробилися виразки на лівій нозі.
І вони вперто не гояться (хоча вже немає ні опуху, ані болю…).
Настрій у мене не дуже веселий: 1956 р., коли вийшла книжка
«Шлях невідомого», видавець продав 4 тис. примірників. А тепер у мене
читачів рівно вдесятеро менше: видавець Фешовець продав 400
примірників «Ролянда».
Таку приблизно кількість моїх книжок продає (чи продавала) і
Віра Йосипівна [Соловйова] з «Києво-Могилянського двору»181.
Олена Г. [Бросаліна] надіслала знимки з Качанівки. А тутешній
«Англійський парк» нищать планово й послідовно. Через парк мають
провести трамвай, не знаю лише – впродовж чи впоперек…
А з очима в мене значно краще. Так що – присилайте листи на
звичайному папері.
Вашої статті в Інтернеті іще не прочитав.
…Чудова назва ресторану – «Лісова казка»…
Щиро Ваш
ПС. Нині (2.XII) дізналися з Інтернету, що мою статтю Ви вже
переслали С. Козакові. Щиро дякую.
Щиро Ваш І. Качуровський

24.12.2010 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Цей лист дійде до Вас, мабуть, у Новому році.
З Новим Роком!
Прочитав матеріал «Таємниці страшної доби» у «Літературній
Україні». Я так розумію, що це на користь Д. В. Павличка. У 1975 році я
якраз навчався у Київському технологічному інституті і був далекий від
181

Йдеться про Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».
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питань національної боротьби. Навпаки, нас жахали, щоб, бува, не
опинився хтось із студентів 22 травня біля пам’ятника Шевченку,
напроти Університету.
Однак Київ тоді мав привабливіший вигляд. Щодо української
мови, то викладання велося російською, а між собою ми, з периферії,
говорили по-українськи, а кияни були усі російськомовні. Але такої
русифікації, як тепер, навіть тоді не було. Все робилося «тихою сапою», а
тепер нагло, нарочито, безпардонно.
Поділяю Вашу характеристику відповіді шановного Гриценка П. Ю. Це тому, що Київ уцілому – ніяка не українська столиця. Проте і
в Ніжені справа з мовою погіршується. У нас на фірмі заведено строгий
україномовний режим, але це скоріше виняток. Пасивність і байдужість
охопила працівників освіти і культури, а Ющенко тим часом пороздавав
багатьом із них високі звання і нагороди.
Поширення книги продовжує перебувати на низькому рівні у той
час, як інтерес до друкованої інформації підупав завдяки Інтернету. А з
іншого боку – маємо слабий рівень літератури, її художньої вартості.
Може, люди бояться писати правду? Чи перевелися таланти?
Зіна Петрівна Каменецька править стилістику і фактаж путівника
В. [Я.] Баранова. Вона з ним це погоджує, а мені повідомляє. Я не проти,
але попередив, щоб не надумалась, бува, правити Ваш текст після
редагування О. Бросаліною. З. Каменецька – амбітна людина і досвідчена, вона також подумає про збут путівника. Книжка вийде недешевою,
бо наклад для початку – 300 примірників, який би теж хотілося, хоча б
частково, продати.
Так що, Ігоре Васильовичу, наберіться терпіння, бо дай Боже, щоб
редакторська робота завершилася у січні, а друк ще може забрати 2–3
місяці. Компенсацією за наші турботи має стати якість: і за змістом, і за
поліграфією.
Ваш,
М. Шкурко
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[07.02.2011, електронною поштою]
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Від Олени Геннадіївни довідався, що Ви успішно пролікувалися.
Мені приємно повідомити в цьому зв’язку, що про Вас згадує у своїй
невиданій книзі П. Сорока. До мене звернувся В. Чепурний (його лист
подаю нижче [див. дод. А]) за допомогою у випуску книги. Хотів би
отримати від Вас пораду.
Ваш,
М. П. Шкурко
ДОДАТОК А
[Лист В. Чепурного до М. Шкурка]
Доброго вечора!
У тернопільського письменника і викладача Петра Сороки є
неопублікована книга про Івана Кошелівця, ніжинця. Це монографія
невелика та інтерв’ю автора. Про неможливість опублікувати він пише
в своїй новій книзі «На захід від спадаючого сонця». Я подзвонив Петру
Сороці, з яким заочно давно знайомий, він говорить, що книга до 200
сторінок і хоча б її видати тиражем 100 штук. Книгу в рукописі хвалив
академік Микола Жулинський.
Якщо «Ніжен» взявся б її видати, Петро Сорока готовий її
доопрацювати протягом місяця і собі як гонорар просить всього лише
кілька примірників книги. Я ж собі думаю, що коли б тернопільського
автора витягти потім у Ніжин – було б ще краще. До речі, він у цій
книзі пише і про Качуровського.
Яка Ваша позиція?
Василь Чепурний
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[09.02.2011, електронною поштою]
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Я справді вже вдома, але до видужання мені ще далеко.
Перші позитивні враження про Кошелівця, які були склалися про
нього в Австрії, пізніше – після нашого прибуття до Мюнхену – на жаль,
гірко розвіялися. Скажу лише, що творів моїх (за винятком ранніх
австрійських) він не читав. Коли я був запросив його зробити вступне
слово на моєму вечорі, він обмежився загальниками, а коли років 20
пізніше йому довелося говорити вступне слово на літературному вечорі
однієї графоманки, він повторив буквально слово в слово те, що казав
про мене… Пізніше він читав публічно свої спогади: оповідав про
знайомство з Юрієм Кленом, якого ми вважаємо геніяльним поетом і
визначним прозаїком; він (Кошелівець) урочисто прорік: «Намагався він
(тобто Ю. Клен) писати і прозу, тільки в нього нічого не виходило: це
була не література, а літературщина». Вираз «літературщина» – це була
формула, яку вживали комсомольські активісти 1920-х рр.
На мою думку, слава Кошелівця як нібито великого науковця
незаслужено роздута.
Щодо Петра Сороки, то про Качуровського він вже написав
окрему книжку – «Психологічна проза І. Качуровського», де, правда, не
200 сторінок, а лише 130.
Мене дивує, чому П. Сорока не звернеться «за допомогою у
випуску книги» до вдови Кошелівця!
Щиро Ваш І. К[ачуровський]

[10.02.11, електронною поштою]
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Хочу дещо додати. Далеко не всі літературознавці поділяють
Кошелівцеву думку про творчість Ю. Клена. Так, 2004 р. у вид-ві
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«Відродження» вийшла 392-сторінкова збірка наукових праць під назвою
«ТВОРЧІСТЬ ЮРІЯ КЛЕНА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО
НЕОКЛАСИЦИЗМУ ТА ВІСНИКІВСЬКОГО НЕОРОМАНТИЗМУ».
Також згадалася паризька доповідь Кошелівця, в якій він намагався
викинути з літератури Данте Аліґ’єрі. Тоді я відізвався на його виступ:
Заткнись, Шекспіре! Змовкни, Канте!
Усіх Гомерів – на заріз!
Хіба не бачите, що Данте
До Кошелівця не доріс?
Своєю головною заслугою Кошелівець вважав створення «НьюЙоркської групи» і введення її в українську літературу. Ми з поетом
Борисом Олександровим ставилися до тієї групи непримиренно.
Щиро Ваш І. К[ачуровський]

[10.02.11, електронною поштою]
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Зичу Вам остаточного видужання.
Дякую за ґрунтовне роз’яснення.
Ваш,
М. П. Шкурко

[11.02.11, електронною поштою]
Доброго дня, Ігоре Васильовичу!
Як бачу, об’єктивний аналіз творчості І. М. Кошелівця попереду.
Так само і біографії. Поки що у нас панує ейфорія у ставленні до
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діаспори, і на цьому «пасуться» деякі вітчизняні літературознавцікар’єристи.
Зичу здоров’я Вам і Лідії Борисівні.
Ваш,
М. Шкурко

[13.02.11, електронною поштою]
Дорогий М[иколо] П[антелійовичу]!
Про Кошелівця, скільки пригадую, я писав двічі. Перший раз це
був огляд його друкованих окремою книжкою спогадів про рідне село і
юність; моя рецензія була друкована, здається, у паризькій газеті
«Українське Слово». Другий раз, після смерти Івана Максимовича. У
журнальчику «Соборність» (Мюнхен, серпень 1999) – «Данина
землякові». В тому журнальчику – також інші статті про Кошелівця.
А мене найбільше цікавлять ті автори, про чию творчість писано
занадто мало або нічого. До таких зокрема належить Ольга Мак
(Дорошенко).
Ваш І. К.

[14.02.11, електронною поштою]
Дорогий Миколо Пантелійовичу,
давно я не маю вісток від Вас, а Ви від мене. «Музична газета» прибула
наприкінці січня або на початку лютого, коли я лежав у лікарні. Там була
моя нотатка про спотворення тексту пісень. На жаль, матеріялу про
покійного піяніста Олександра Дмитрова (що належав до моїх найближ391

чих друзів) газета не вмістила. Після виходу з лікарні стан здоров’я
дедалі гіршає. Майже нічого не їм, лише сплю.
Щиро Ваш І. К[ачуровський]

[14.02.11, електронною поштою]
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Я справді переживаю за Вас.
Збираюся надіслати листа звичайною поштою, а також заразом
надіслати книгу, яку підписав для Вас А. Г. Шкуліпа.
Статтю про О. Дмитрова, гадаю, В. П. Корнійчук надрукує.
На жаль, справа з путівником посувається повільно, тому остання
звістка від Вас змушує докласти зусилля для прискорення.
Тримайтеся!
Ваш,
М. П. Шкурко

[21.02.11, електронною поштою]
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Здоров’я моє далі в жахливому стані.
Коли я отримав перший том моєї «Ґенерики» у вигляді «коробки для
цукерок, дарунок для тещі на іменини», я поплакав трохи в буквальному
значенні слова, себто сльозами, але моє залізне серце тоді витримало.
Щойно я дістав листа від Олени [Бросаліної] і довідався, що пані
Зінаїда Каменецька вже переклала мій грибний довідник з української
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мови на «постишевську» (до речі, в російській книжці я читав про себе:
«Ученый медиевист и миколог».
Удар по моїй медієвістиці я витримав. Але серце моє вже не те;
тож майже певний, що удару по мікологові воно вже не витримає.
Щиро Ваш
І. К[ачуровський]

[21.02.11, електронною поштою]
Дорогий Ігоре Васильовичу!
У трикутнику Шкурко – Каменецька – Бросаліна узгоджено, що
Ваш текст не буде спотворено. І, відповідно, буде проконтрольовано.
Щоб остаточно підняти Ваш дух, пропоную ознайомитися з
фоторепортажем із Ніжена газети «День»: www.day.kiev.ua.
Ваш,
М. П. Шкурко

29.III.2011
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Мені Мих[айло] Семенець (з Голлівуду) надсилає чимало цікавих
газетних вирізок. Думаю, що ця, яку я тепер пересилаю Вам, буде і для
Вас цікава.
Багато про що хотілось би з Вами погомоніти. Зі здоров’ям справи
весь час однакові: нога хоча й не гіршає, але й не видужує – кажуть, ніби
трохи ліпше, але до загоєння ще далеко.
Надмір ліків зіпсував шлунок, болять крижі (повернувшись із
лікарні, спав на м’якому…).
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Лідія також увесь час хворіє: як не те, то те.
Добірку моїх віршів видрукував закарпатський журнал «Дукля».
(Виходить у Словаччині, де ще є письменники, котрі пишуть нашою
мовою. Але говорять між собою усі лише словацькою).
Леонардо тепер у Стамбулі.
Він був кілька місяців без праці, жив на рахунок своїх друзів (їх у
нього не бракує). В арабів майже нічого не заробив. Щоб покрити борги
– узяв позичку в банку. А щоб покрити позичку, узяв усе, що було в
банку на імена його і Лідії.
А ті гроші, що були на іншому рахунку – на імена моє та Лідії, –
пішли за вітром у зв’язку із «світовою кризою».
Заїздив Леонардо – навчив Лідію працювати з комп’ютером. Те,
що інші вивчають роками, вона вивчила за два дні.
Ще гадаю, що причина моєї хвороби в нозі – це сидіння за
машинкою. Мені треба ходити-ходити-ходити.
Я усе боявся ходити сам. Мої доглядачі іноді мали півгодини, щоб
пройти зі мною біля дому. Але часом перешкоджала погода.
Торік восени заїздила до Мюнхену Валентина Іванівна [Павленко]
– тож ми обійшли з нею довкола будинку – стежкою.
А той казах, що приходив мене купати, якось примудрився
викроїти час, щоб поїхати до лісу.
Оце й усі мої радощі за минулий 2010 рік.
Вибачте за помилки.
Ваш І. Качуровський

31.03.2011 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Вашого листа від 29.03.11 р. отримав. Там же були додані дві газетні
вирізки про сталінські методи ведення війни. Їх вислав Вам той Михайло
Семенець, що його батьки є на світлині у «Путівнику для грибарів»?
Цікаво, чи має він якісь контакти із земляками? Він українсько- чи
російськомовний? А може, американізувався, бо, мабуть, народився у
США?
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Я так зрозумів, що газета російська, але видається у США.
У публікації нічого не говориться про втрати мирного населення.
Вся Україна була окупована, а Росія – тільки частково в європейській
частині. Комуністична партизанщина, а також тактика випаленої землі
під час відступу Червоної Армії спричинили людські втрати населення і
розру́ху.
Тобто Червона Армія відступала так, наче вона була окупантом, а
не німці. Тобто вже до німецької окупації найцінніше було знищене, що
не встигли вивезти у глиб Росії. Багато чого так і не повернули. Про
окупаційний період взагалі мало інформацій, особливо спогадів. Тепер
про Голодомор зібрали свідчення, а про окупацію, війну, яка прокотилася
туди-сюди нашою землею, − майже нічого.
Продовження від 13.04.2011 р.
Нарешті з’явилася «Українська музична газета» з Вашою
заміткою про Олександра Дмитрова. Редактор припустився помилок,
спотворення авторського стилю. Київські реалії спаскуджують навіть
хороших людей. Що тут вдієш? Забрати у Києва статус столиці? Так не
хочуть, але це роблять і колись це станеться де-факто.
До цього листа додаю, отже:
1. «Українська музична газета», ч. 1 (79) 2011 р. – 2 примірники.
2. Книга з авторським дарчим написом – «Берест» А. Шкуліпи.
3. Книжечка з авторським дарчим написом – «Грицики»
В. Сенцовського.
Путівник «з грибарями» робиться, але повільно. Сподіваюся, що
тут обійдеться без прикрих помилок. Тому й не жену в шию.
Треба по правді сказати, у мене останнім часом навала всякої
роботи – і бізнесової, і громадської.
Від цього життя насичене й цікаве. Дивіться на сайті фонду:
nizhen.syaivo.com.
Зичу Вам і Лідії Борисівні міцного здоров’я!
Хай щастить Леонардо!
Ваш,
М. Шкурко
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06.06.2011 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Висилаю Вам книгу «Сіверщина Incognita». У ній вміщено Ваш
нарис про вересневі дні 43-го у Ніжені.
Можливо, у Вас щось знайдеться для публікації в наступних
випусках. Тобто спочатку стаття друкується в газеті, а потім, якщо вона
становить особливий інтерес, попадає у збірник.
Колись ми збиралися випустити Вашу публіцистику, але знову
повернулося на спогади і ця справа зупинилася. Може, щось із тих
матеріалів підійде?
«Путівник для грибарів» разом із путівником до Качанівки от-от
має вийти. Сподіваюся, на червень.
Анатолій Шкуліпа хоче поновити подання про «почесного
ніжинця» для Вас. Змінився склад ради, і він сподівається на успіх.
Чи зрозуміють депутати, що це більше потрібно місту, а не
Качуровському? У цьому сенсі цей тест на свідомість і патріотизм
представників громади важливий і корисний.
З газети «День» звісток про публікацію Вашої замітки поки що
нема. Але ми, тобто Благодійний фонд «Ніжен», який має угоду про
співпрацю з «Днем», це тримаємо на контролі. Направляю Вам
примірники видання з публікаціями про Ніжен, щоб Ви мали уяву.
Зичу Вам, Лідії Борисівні та Леонардо міцного здоров’я та
творчих здобутків!
Ваш,
М. Шкурко

[12.07.2011, електронною поштою]
Добрий день, Ігоре Васильовичу!
Передаю Вам вітання від Володимира Гільчука, який після виходу
книги «Крути мого дитинства» подав відгук у газеті «Ніжинський
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вісник». Тепер він просить, аби Ви дали йому рекомендацію для вступу
до Національної спілки письменників України. Додаю огляд його творів і
біографію.
Від себе скажу, що знаю пана Володимира давно як порядну
людину.
Хай Вам здоровиться!
Ваш М. П. Шкурко

28.VII.2011
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Рекомендацію для В. Гільчука, як бачите, я таки написав [див. дод.
А]. Але рекомендацій я не посилаю до Спілки – це справа самого автора.
Нехай би ще долучив рекомендацію від Тамари Севернюк чи ще від
когось.
Щó таке «дайджест», я не знаю: американізми на загал мене
дратують. Це, до речі, третя рекомендація, яку я даю.
Мені – погано. Дуже й дуже погано: вже понад два місяці я не
можу стояти чи рухатись без опертя.
Їжджу по кімнатах за допомогою ролятора, на вулицю вийти не
можу: у нас ліфт збудовано між двома поверхами, щоб до нього
дістатись, треба піднестися на сім сходинок, чого ні я сам зробити не
можу, ані та жінка, що приходить робити мені перев’язки, ані той
працівник євр[ейської] фірми, що приходить мене купати.
Менша виразка на нозі вже зажила, більша МАЙЖЕ загоїлася.
Леонардо працює в Туреччині, коли є нагода – залітає до
Мюнхену, з жінкою вони чи то вже зовсім розійшлися, чи ще
розходяться. В кожному разі вона добре підлаталася: на неї пішло все,
що я свого часу заробив у Радіо «Свобода».
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Посилаю відрізок листа капітана Семенця [див. дод. Б]. Грамотно
він пише лише еспанською мовою, а українською чи російською – як
напишеться…
Подаю ще дві адреси, на які прошу вислати по одному примірнику
«Путівника».
У нас ночі холодні – як в африканських пустелях.
21 липня стали давати водяне огрівання – як взимку.
Я вже дещо написав, а тепер працюю над чималою розвідкою з
віршознавства.
Але коли пишу, роблю багато помилок.
Лідія мої писання набирає на комп’ютері.
Подібну хворобу – втрату відчуття рівноваги – я мав уже двічі.
Перший раз вилікувався тим, що три дні нічого не їв і тільки пив чай зі
звіробою.
Другий раз (у році 2006) тривало тижнів три – потроху перейшло
само.
Тепер маю цю біду вже, мабуть, третій місяць…
Бажаю сил і здоров’я, а Ви мені побажайте – видужання.
Ваш І. Качуровський
ДОДАТОК А
До Правління Національної Спілки Письменників України
Рекомендація
Ознайомившись із поетичною творчістю Володимира Гільчука,
дійшов я до переконання, що пан Гільчук як літератор має повне право
належати до членів Спілки.
Лавреат Національної Премії України імени Тараса Шевченка
Ігор Качуровський
27 липня 2011 р.
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ДОДАТОК Б
[З листа М. Семенця до І. Качуровського]
Кажеш що Шкурко переказав що там, себто на Україні вже
купаются в Десні? Диво! У нас як і у вас весна холодюща... не то що
«свежоповато» а просто холодно.
А ось 22 іюня [червня] поченатися мусіло-би літо; покищо не
видно щоб таке збулосья. Он вже обично – в Маю [травні] люди
купаются в Тихому, але не в сему році. За мої 48 років в Америці подібної
холодини ще не бачив!
Також 22 іюня [червня] – найдовший день. Потім дні почнуть
зменшуватися аж до 21-го декабря [грудня].
Коли вийде «Путівник по Ніженщині» з Твоєю статьею про
гриби, прошу вислати; я оплачу всі розходи!
Captaіn Semenez
750 North Wilton Pl[ace]
Hollywood, Ca[lifornia] 90038
U. S. A

09.08.2011 р.
На Пантелимона
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Коли Ви отримаєте цього листа, то путівник про Качанівку та
гриби буде вже готовий.
І якраз на той час я повернусь з Азовського моря.
Будемо сподіватися, що книга стане своєрідним нам дарунком до
20-ліття Незалежності України. Інші радісні події з цієї нагоди не
бачаться, бо Президент Янукович відмінив навіть військовий парад.
Книгу за всіма адресами, які Ви вклали до конверта, я розішлю.
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Тут додаю газету «Ніжинський вісник» за 30 липня. У статті
Світлани Ворони «За батьківський гріх» подано уривок з поеми «Село в
безодні». Мабуть, Ви захочете зробити відгук. Можна переслати
електронною поштою, а я передам у редакцію.
Анатолій Шкуліпа, Вам відомий, редактор цієї газети, цікавився
Вашою думкою про його поетичну книгу «Берест». Я її Вам надсилав.
Він патріот, але боїться за посаду, тому обходить гострі теми у
газеті. Через це газета малопопулярна, хоча з професійного боку й
непогана.
Свободи на Україні тепер поменшало, потроху суне колишня
радянщина. Гадаю, що з часом Ющенко відновить свою привабливість,
якщо, звісно, не вчинять з ним ще якусь капость.
Зичу Вам видужання.
Мої найкращі побажання Лідії Борисівні та Леонардо.
Ваш,
М. Шкурко

[23.08.2011, електронною поштою]
Дорогий М[иколо] П[антелійовичу].
Маєте відгук на статтю Світлани Ворони [див. дод. V.4]. Міг би
написати більше, та не хотів повторювати того, що в «Крутах мого
дитинства».
Книгу А. Шкуліпи я проглянув – вона легкочитабельна, добрі
рими. Але мені неясно: Берест – це якась конкретна особа – чи вимисел?
На жаль, для того, щоб щось написати, я мушу сидіти за машинкою, а
сидіти мені якраз і не можна (саме сидіння за машинкою – причина
виразок на нозі).
На все добре. І. К[ачуровський]
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29.08.2011 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Прийміть дарунок до Вашого Дня народження – так очікуваний
путівник.
Разом з книгами висилаю «Ніжинський вісник» за 13.08.2011 р., де
розміщено статтю О. Астаф’єва «Засуджений до розстрілу. Невідома
сторінка із життя Івана Кошелівця».
Начебто Ви писали мені колись, що до Вас зверталися за
спогадами про Івана Максимовича [Кошелівця]?
Чи можна (і треба?) на цю статтю якось відреагувати?
Зичу Вам здоров’я!
Ваш,
М. Шкурко

14.09.2011 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Надсилаю газету «День» із заміткою про презентацію путівника в
Качанівці і «Ніжинський вісник» з Вашими спогадами про церкву в
Крутах.
Всього найкращого!
Ваш,
М. Шкурко
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15.IX.2011
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Насамперед дякую за книжку.
Дійшла вона до мене, можна сказати, чудом.
8-го вересня поштар, щоб не возити на сьомий поверх пакунка, що
важить як не кілограм, то півтора, просто вкинув до поштової скриньки
повідомлення, мовляв, реєстрований лист можна відібрати на пошті від
9-го по 13-те вересня.
А відбирати нíкому: Лідія лежить у лікарні після операції (у неї
знайшли пістряк (по-російському – рак), а врешті переконалися, що ні.
Щойно по обіді 13-го зайшла пані Женя [Мищишин] (українка з
Галичини, яка прибирає у нас щосуботи (коли буває в Мюнхені…).
Я давав їй гроші на таксівку, але вона воліла їхати автобусами,
поки доїхала, то вже бракувало яких півгодини до закриття пошти.
Тож вона дістала книжки буквально в останні хвилини.
Лідію мали везти до «Рега» (реабілітаційна лікарня) під чеський
кордон, але – на щастя – виявили, що то був не пістряк.
Тепер її, бідну, ще мучать якимись дослідженнями. Може, дасть
Бог, повернеться сьогодні.
Книжка виглядає гарно.
От байку про ТРЬОХСОТ ГЕРОЇВ треба було вилучити.
Також жахає мене радянське слово «ічнянський».
За мого дитинства були
НіжЕн
Іченські ліси
КачанІвка (а не КачАнівка)
У тридцятих роках – на наказ Постишева – усі назви або
русифіковано, або просто спотворено: сотні літ ліси називалися
Іченськими – і раптом стали Ічнянськими.
Що я забув, це дати застереження: на випадок отруєння грибами в
жодному випадку не лікуватися молоком.
А ідіоти з міністерства здоров’я рекомендують молоко.
На все добре.
І. Качуровський
402

На Покрову
14.10.2011 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Ця дата в офіційному календарі помічена як День українського
козацтва. Не знаю, як Ви, а я – козацького роду! Прийміть від козака мої
вітання та найщиріші побажання. А що Ви і справді козак, а не
формально-шароварний, свідчить ваш поважний вік і здобутки.
Про путівник все більше людей дізнає́ться, немало тут
попрацювала газета «День» (може, колись вони про Вас більше
розкажуть). Ще одна публікація на цю тему є у випуску за сьогоднішнє
число. Ви його, мабуть, уже дістали з конверта. Також додаю до листа
газету «Сіверщина» (№ 40), у якій – Ви поправляєте Л. Студьонову.
Щоправда, серед тих, кому я надіслав книгу на Ваше прохання,
відгукнулася тільки пані [Марина] Зерова. Вона ж виявила бажання взяти
участь у презентації, яку має намір влаштувати пані Каменецька.
Ще Вам передає вітання поет Володимир Сенцовський (Ященко),
з Борзни, і цікавиться Вашими враженнями від книжечки «Грицики». Її я
вислав 31.03.2011 р. разом із книгою А. Шкуліпи «Берест».
Можливо, Вас також зацікавить вірш «Старий альбом» Л. Руденко. Газету «Вісті» від 23.09.2011 р., у якій вміщено вірша, додаю.
У листі від 15.09.2011 р. Ви пишете про постишевську
русифікацію.
Еге! Куди їй до теперішньої! Київ узагалі не говорить
українською. Замітку в газеті «День» я намагався правити двічі (хоч і не
фахівець з мовознавства), але куди там!
Намагаємося через БФ «Ніжен» і чернігівську «Просвіту» тиснути
на місцеву владу, яка зобов’язана (це прописано у законах!) слідкувати за
дотриманням державного статусу нашої мови.
Якщо є змога, читайте мої статті на сайті «Сіверщини». Ваші
відгуки безцінні!
Хай у Вас усе буде гаразд!
Ваш,
М. Шкурко
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30.Х.2011
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Страшне враження справляють ніженські газети – зі статтею про
героїчних партизанів, що забили 31 тис. німців та їхніх вислужників, до яких
належить композитор Ревуцький і його дружина, яку ці герої насадили
піхвою на ніжку перевернутого стола, і щойно народжені близнята поліцая
Хомича в с. Мильники, які згоріли в хаті разом зі своєю мамою…
А Л. Руденко оспівує ніженські окопи та героїв афганської війни
(що велася за наркотики, які йшли тоді до Европи через Болгарію на
мільярдні суми…). Єдина там відрада – це заклик Грицая – відбудувати
церкву…
Гриць Панчук книжку дістав і обіцявся Вам подякувати. Досі,
мабуть, збирається: натомість Валентина Іванівна П[авленко] нарікала,
що книжки не дістала.
У рос[ійського] грибаря Василевського (він Борис Андреевич)
колись змінилась адреса. Можливо, я дав Вам стару. Остання:
125080, Москва, ул. Панфилова, д. 4/5, кв. 149.
Він нарікав колись на хвороби… Бог його знає…
Двоавторну книжку я запропонував канцлерові УВУ – для
бібліотеки; він сказав, буцімто вони вже мають. Думаю, що це така сама
правда, як ніженські окопи… Від Василика з Аргентини давно нема
вісток. Він не забував про мене, коли писав про українців в Аргентині.
А хворіє він постійно…
Лідія дуже хворіла, їй робили страшні операції, знайшли були
пістряк (рак), але це не підтвердилося. Потім вона затруїлася, а потім ще
два тижні була на лікуванні в Баварському лісі, біля чеського кордону.
Тепер, слава Богу, вже вдома.
Леонардо залишив працю в Туреччині – і тепер має працювати в
Абесінії.
Коли Лідії не було вдома, я слухав – на весь голос – запис гри і
спів Штокалка (він був не професійний бандурист, а лікар…), зокрема
«Думу про Марусю Богуславку». І мені подумалося: лише ті, хто ніколи
не чув цієї думи, не знає наших пісень, не читає ні віршів, ні прози,
могли запровадити оте злочинне
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В Україні.
Буду радий, якщо здійсниться заплянована презентація книги.
А здоров’я моє дедалі гіршає…
Від «Капітана Семенця» з Голлівуду більше місяця нема листів.
Він збирався їхати десь далеко – ловити велику рибу…
Щодо моїх предків по батьковій лінії, то Качуровських на Волині
та Поділлі дуже багато.
Під Литвою, мені здається, народ був вільний.
Але Польща проковтнула Литву і почала заводити кріпацтво.
Маю враження, що ті Качуровські, котрі перейшли на католицтво,
стали польськими графами, ті, що на унію, – галицькими панами (мати
«польського» папи – з галицьких Качуровських).
А ті, що лишилися православними, зробилися польськими
«хлопами».
Польща сягала тоді «від можа до можа» – а саме: від Балтики до
Адріятики (Угорщина й Хорватія також були під Польщею).
Польське кріпацтво було найстрашніше: хлоп ударив пана –
відрубують руки, хлоп вилаяв пана – відтинають язик.
Але мої безпосередні предки якось примудрилися не потрапити ні
до одної з цих груп: у Рос[ійській] Імперії вони належали до
разночинцев.
(«Разночинцем» став був і Тарас Григорович, коли його викупили з
кріпацтва).
Прадід мій Григорій Качуровський був десь управителем
панських маєтків і одружився з економкою німецького роду – її прізвище
було Вітте, таким чином ми стали ріднею двох видатних людей:
а саме Сергія Юлійовича Вітте
та лейтенанта Шмідта…
Дальша історія мого роду – в книзі «Крути мого дитинства».
На цьому мушу кінчати. А за помилки – вибачте.
Колись, може, напишу Вам, що́ я знаю й думаю про бандерівців.
Ваш І. К[ачуровський]
«Берест» стоїть серед інших непрочитаних книжок: я його лише
проглянув. Мені не до читання.
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23.11.2011 р.
Добрий день, Ігоре Васильовичу!
Тепер нарешті можу дати докладну відповідь на Ваш останній
лист.
До цього листа також додаю невелику газету, яку робить Центр
співпраці з українською діаспорою НДУ.
Колись цей центр заснував Олександр Астаф’єв. Ще були живі
І. Кошелівець, О. Мак, Яр Славутич, П. Одарченко… Все трималося на
ентузіазмі та зацікавленні самого Олександра Григоровича [Астаф’єва].
Він зробив кар’єру і переїхав до Київського університету. На тому,
здається, його зв’язки з Центром обірвалися, та й з Ніжином у широкому
сенсі. Тож нині ця установа, та ще й за міністра Табачника, має скромний
вигляд, там за сумісництвом керівником є Надія Петрівна Онищенко.
Як бачимо з газети, багато чого занепало і в старій діаспорі. Дещо
перенесли були на Україну нині, але не все прижилося. Видавництво
«Смолоскип» є, а от із «Сучасністю» справи кепські. Згадали Ви про
бібліотеку УВУ. А хіба такий заклад ще існує після того, як продали його
будинок?
Та і в самій Україні, у гуманітарній сфері, справи неважні. Це Ви
підмітили по ніжинській газеті «Вісті». По Ніжину зримих перемін на
краще не видно, навпаки. Українська мова у наочності часто ігнорується,
встановили так званий пам’ятник діячеві сталінсько-брежнєвської епохи
Бернесу, вшанували полеглих міліціонерів під Дорогінкою у бою з
«бандою» Щуся182 і т. д. І це при тому, що гуманітарною сферою в Адміністрації Президента України відає Ганна Герман, галичанка до того ж.
Ви правильно дали оцінку афганській війні. Додам, що повстанці
там воювали радянською зброєю. Де вони її взяли? Вшановують
учасників війни в Афганістані, а правда прихована, і влада України не
намагається навіть її відкрити.
Але є й деякі позитиви. Так, діє закон про доступ до публічної інформації, формуються громадські ради при органах виконавчої влади. Йдуть
Федосій Щусь (1893–1921) – український революціонер, анархіст, один із
провідних командирів Революційної Повстанської Армії махновців, «права рука»
Нестора Махна.
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зміни в економіці, які у цілому я оцінюю позитивно. Загальне враження від
теперішньої ситуації складне. Є опір старої бюрократії, інертність громадян,
безликість опозиції, пасивність і неорганізованість інтелігенції.
Академічна гуманітарна наука не витримує ніякої критики, за
незначними винятками. Університетські викладачі не є незалежними від
влади і бюджетного фінансування. Так докладно це описую, щоб Ви
зрозуміли, що українське суспільство через 20 років незалежності постало
перед викликами сучасного світу і, як мале дитя, не має мобілізаційної
готовності адекватно реагувати та посісти власне місце у геополітичному
просторі. А виглядає так, що всі у кризі: і Росія, і Європа, і Америка, то нам
час ставати на власні ноги і йти до цивілізації власною дорогою. Зокрема
поглиблювати стосунки зі слов’янськими сусідами.
Тепер трохи про справи, що стосуються наших спільних проектів.
Про презентацію путівника З. П. Каменецька мовчить. Мабуть, сезон
туристичний відійшов і тепер це неактуально.
Про музей у Крутах. Вийшов збірник конференції дворічної
давності (також додаю). Ідея про музей с. Крути також стоїть на гальмах.
Чому? Переміна влади, переміна посадовців, без яких це самотужки не
вирішити. Володимир Іванович Гурчин – єдиний, хто не забуває про це і
навідується до мене з деякими матеріалами, коли приїжджає до мами в
село з Москви.
Я часом задумуюсь, а як буде з Вашими матеріалами? Деякі копії
Ви передали мені, коли працювали над книгою «Крути мого дитинства».
А. Г. Шкуліпа не полишає справи щодо надання Вам статусу
почесного громадянина с. Крути чи Ніжинського району. Це було б
добре для майбутньої експозиції про Вас у музеї.
Насамкінець повідомляю, що відгук на книжечку «Грицики»
переслав авторові, а також ту частину, де йдеться про подібність
української мови до італійської, направив у газету «День» як відгук на
дискусію М. Стріха – А. Мокренко про мову в українських оперних
театрах. Ще раз вислав путівник панові Василевському до Москви.
Можна б ще багато розповісти, але, очевидно, у майбутньому
листі.
Зичу всій Вашій родині міцного здоров’я!
Ваш,
М. Шкурко
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4.ХII.2011
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
У статті Астаф’єва про Кошелівця названо кількох професорів
Ніженського ІНО, які зазнали «переслідувань і репресій». Серед них
біолог Федір Великохатько.
А Федір Данилович [Великохатько] належав до моїх близьких
знайомих, можна сказати – приятелів. Досі про нього в Ніжені, здається,
ніхто не згадував. Якщо сили дозволять, то я хочу про нього згадати.
(П’ять років тому, після операції та переламу ноги, я потроху
набирався на силі. Минулої осени думав відкинути милиці.
А тут лиха година наслала мені опух та болячки на ноги. Хоча в
січні життя мені врятували, але сили не повертаються: їх дедалі
меншає…).
А друга справа така. У Варшаві вийшов науковий збірник –
двомовний. Там є і моя стаття про Ів[ана] Багряного – і стаття Валентини
Соболь про мою наукову діяльність [див. дод. А].
Це був би козир для тих, хто хотів би надати мені почесне
громадянство міста Ніжен.
Назва збірника:
Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 25–26.
Там же стаття Астаф’єва про літературу укр[аїнської] еміґрації. Це –
рябої кобили сон, якась божевільна мішанина нових термінів, що їм лише
дідько може дати раду.
Третя справа – приватна. Лідія побачила мою схему приголосних
(що я писав для Вол[одимира] Сенцовського) і помітила, що я надто був
щедрий для італійців. А насправді в італійській мові нема ні Г, ні Х, ані Ж.
Від Мих[айла] Семенця маю листа – довідник-путівник він
отримав. Думаю, що написав Вам подяку.
На все добре.
І. Качуровський
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ДОДАТОК А
[Лист М. Шкурка до А. Шкуліпи]
[Електронною поштою]
Шкуліпі А. Г.
Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze № 25–26.
На стор. 251 див. статтю Валентини Соболь «Променисті
сильвети Ігоря Качуровського в контексті його історико-літературного
доробку».
Оцінка внеску І. В. Качуровського в українську літературу і
літературознавство – аргумент на користь почесного громадянства.
М. П. Шкурко

7.XII.[2011]
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Позавчора прибули:
Ваш лист,
«Український дім» зі статтею про Кошелівця,
збірник «Крути».
Там є стаття Владислава Верстюка, доктора історичних наук. Він
пише про «неправдиві дані» про Дорошенка (а це єдині правдиві), про
НЕВЕЛИЧКУ станцію Крути (а це була дуже велика, більша, ніж Бахмач,
– завдяки депо та майстерням – станція), про 130 бійців студентського
куреня (а їх було 30 – «чота», рос. «взвод»).
Маю враження, що цій людині варто дати перелік справжніх
подій. Якщо знаєте пана Верстюка і маєте про нього позитивне
враження, то дістаньте, будь ласка, для мене його адресу.
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В «Укр[аїнському] домі» – похвала «Сучасності» й Кошелівцю;
промовчано, однак, істотний і болючий факт.
Коли проф. Виноградов у Москві виступив із теорією про
нездалість і непотрібність української мови, радянський аґент Ігор
Костецький (справжнє ім’я Іван Мерзляков) дав до «Сучасности» велику
статтю, де повторював і стверджував погляди Виноградова.
І Кошелівець надрукував.
І тоді його зняли з редакторства.
А це закрило і мені також шлях до журналу.
Новий редактор Вольфрам Бурґгардт (син Юрія Клена), що його
на той час Костецький уже завербував для праці в «органах»,
категорично сказав моєму другові-поету Борисові Олександрову:
– Твори Качуровського до друку не надаються.
Пізніше Кошелівця зробили спочатку неофіційним мовним
редактором, а потім – на якийсь недовгий час – допустили до
редакторства.
А Вольфрам саботував видання творів свого батька: з-поміж
шістьох заплянованих томів вийшло тільки три.
(Згодом пощастило видати ще один том… Але це вже – інша
справа).
На цьому нині закінчую.
Того ж дня увечорі.
За 42 роки життя в Мюнхені цей рік удруге була така осінь, як
бували за мого дитинства в Крутах.
Аж до грудня було сухо й тепло (тепер ідуть дощі). А звичайно
тут рік-у-рік перший сніг випадав у жовтні, а останній – у травні.
А літа бувало півтора місяця – серпень і початок вересня.
Траплялися зрідка і теплі травні й червні – але дуже давно.
Мої виразки ніби погоїлися, але сили не прибуває.
Ваш І. К[ачуровський]
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29.12.2011 р.
Вітаю у Новому році, дорогий Ігоре Васильовичу!
Дякую за докладну й цікаву оповідь про журнал «Сучасність» та
деяких його співробітників. Якщо Ви ще додасте спогади про
Ф. Д. Великохатька, то, якщо буде на те Ваша згода, можна б передати
весь цей матеріал до «Українського дому».
Подаю нижче на Ваше прохання адресу Владислава Федоровича
Верстюка: м. Київ, 03113, вул. Табірна, 40, кв. 42; електронна пошта:
vverst@ukr.net.
Владислава Федоровича я попередив, що Ви до нього звернетесь
листом із заувагами про Крутянський бій. Він виявив зацікавлення.
Дві інші задачі (про «Варшавські українознавчі зшитки» та доповнення до листа В. І. Сенцовському) постараюся виконати найближчим часом.
Ви вгадали, Михайло Семенець написав-таки подячного листа і
докладно розповів про зв’язки з Вами [див. дод. А]. Я тільки встиг
відіслати йому новорічне поздоровлення.
Тепер є хороша новина з Крут. Адміністрація школи прийняла
рішення влаштувати музей села. Цією справою опікується заступник
директора Корнієнко Валентина Сергіївна. Звісно, БФ «Ніжен»
сприятиме фінансово, залучаючи до цієї справи крутянців з-поза меж
села. Йде збір матеріалів, на підставі яких буде розроблено концепцію
музею.
На Миколая я побував у Крутах на запрошення В. І. Ворони.
Треба сказати, постановка святкування у виконанні дітей під її
керівництвом була, м’яко кажучи, далека від тематики.
Будемо сподіватися, що зі шкільним музеєм справи складуться
краще.
На цьому зичу здоров’я Вам і Лідії Борисівні, а відтак – творчих сил.
Ваш,
М. Шкурко
P. S. Вкладаю копію статті про архів з «Ніжинського вісника» за
24 грудня 2011 р.
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ДОДАТОК А
[Лист М. Семенця до М. Шкурка]
Шановний Миколо!
Щиро вдячний Вам за переслану книгу.
Я читав її з великим інтересом, але довго, тому що по Українски
читаю по складам.
Немав ніколи нагоди йти до Рідної Школи, отже вибачте за
помилки.
Доктор Ігор Качуровський давно мені писав що книжка про Ічню
та про грибарство вийде колись.
Прошу повідомити оскільки Вам довжен за книгу та пересилку.
Я негайно вишлю.
До сего не мав навіть ідеї де знаходится Ічня – село народження
мого батька – Василь Сидорович Семенець, бас-соліст, Корифей
Української, Київської Опери – хоча тато часто згадував про село, та
свою молодість під час советської мари.
Тато одійшов у вічність в 1974-му році.
Шкода що не зміг мати нагоди прочитати цю книгу; Я певний що
до сподоби було-б дізнатися про історію свого міста народження.
Переписуюсь та допомагаю письменнику-театрознавцю з Київа:
Микола Кагарлицький, а можливо щой Вам знайомі.
З доктором Качуровським знайомий ще з Аргентини, я був
підростком, а він вже готувався до докторату та до одруження.
Пізніше ми розлучилися; він в Німеччину – ми до США.
Років 20 тому, коли я поїхав рибачити та відпочивати до озер та
лісів Північної Каліфорнії, зустрів Українску пару з Мюнхена; розбалакались.
Вияснилось що вони знають мого «земляка» з Аргентини
Качуровського! Розумієся я взяв адрессу.
Трохи про себе:
Мені 74 роки, недавно вийшов на пенсію. Але ще мене инколи
визивають щоб тренерувати молодих оффіцерів.
Я оффіцер шпетльної поліції. Маю ранг Капітана.
Одружений, моя дружина Елена – кубінка; втікла з Куби в 1970-у
році. У нас е один син Юра, 37 років.
Ще раз вдячний за Вашу увагу.
Captain Semenez, December 12–2011 Hollywood, California
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ДОДАТОК Б
[Лист М. Шкурка до М. Семенця]
14.02.2012 р.
Доброго дня, шановний пане Семенець!
Даруйте, що не знаю Вашого ім’я, бо скрізь Ви підписуєтесь як
Капітан Семенець.
Дякую за листа від 12 грудня м[инулого] р[оку], на який щойно
спромігся відповісти. Затримка була пов’язана з тим, що ми дещо
вносили зміни до документів Благодійного фонду «Ніжен», відтак фонд
має валютний рахунок у доларах США для отримання благодійного
внеску. Ось він:
Beneficiary: Charitable foundation «Nizhen»
Address beneficiary: 7 A Moskovska street, Nizhyn, Chernihiv
region, 16608, Ukraine.
Beneficiary's bank: PJSC UKRSOTSBANK, KYIV,
UKRAINE, SWIFT: UKRSUAUX
Beneficiary Acc.: 2600101340734 in NIZHYN BRANCH
PJSC UKRSOTSBANK, MOSKOVSKA STR., 13, NIZHYN, 16600,
UKRAINE.
Correspondent bank: DEUTSCHE BANK AG USD
10094986270005 DEUTDEFF Frankfurt am Main, Germany.
Якщо у Вас є бажання і змога підтримати фонд (його адреса в
Інтернеті www.nizhen.syaivo.com) на його проекти або іншу мету, за
Вашим побажанням, можете це зробити. Наш фонд постійно
допомагає Ігорю Васильовичу Качуровському в популяризації його імені
через випуск книжок, публікації у пресі, влаштування конференцій.
Отже, і Ви можете розраховувати на появу Ваших спогадів чи
відгуків у газетах «Сіверщина», «Ніжинський вісник», а також відгуки
можете пересилати електронною поштою на мою адресу:
nizhen1@syaivo.com, а також на мій блог у «Сіверщині»: www.siver.com.ua.
Хоч я від Вас молодший – мені 57 років, але ми з Вами діти
батьків одного воєнного покоління, якого вже майже нема, хіба що є
Ігор Васильович, дай Боже йому здоров’я. Я веду до того, що нам треба
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б спілкуватися, бо за нами наші діти. Моїм синам: Кості – 29, Тарасові
– 27, Антонію – 14 років. Хай би і вони знайомилися, спілкувалися, були
українцями, як ми і наші батьки.
Щиро Ваш,
М. П. Шкурко
ДОДАТОК В
[Лист М. Семенця до М. Шкурка]
КАДРИ ПРОШЛОГО
Надія Едуардівна Негель-Семенець була тринадцяти-літній
свідок коли 22 го. Січня 1918 го. Року, в Киеві, на Майдані Незалежности
перед пам'ятником Богдана Хмельницького, перший президент України,
профессор Грушевський проголосив безчисленній громаді Украінців:
«Народе України, Богдане!!!.... Нині, 22 го. Січня 1918 го.
Року, Наша рідна Україна волею Божію, стає самостійна!!!»
А коли громово-палкі овації зтихли, випущені були білі голуби з
жовто-блакитними крилами, і літак з жовто-блакитними крилами
закружляв над Майданом Незалежности так низько, що видно було
пілота-юнака, який махав громаді шапкою........
Хотілося щоб цей кадр був увіковічен в Українських книгах,
журналах та статтьях.
Captain Semenez
Hollywood, Cal[ifornia] 11–24–2006
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31.I.2012
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Давно не маю від Вас вісток.
Маєте спогад про Великохатька [див. дод. V.5]. Це – для котроїсь
газети. Мені байдуже, якої саме.
Верстюк, до якого я написав листа про бій під Крутами, не
обізвався: не повірив.
18 січня надійшов лист з Москви, від Василевського. Дякує за
книжку, яку він отримав від Олени Г. [Бросаліної].
На книжці Великохатька, з другого боку, написи:
15.Х.1950
Дорогому Ігорю Васильовичу на згадку
від Ф. Великохатька
Маю написати до Вас великого листа – у справах нашої мови.
Ваш І. Качуровський
ДОДАТОК А
Ігор Качуровський
[* * *]
«Я взяв утюг і вигладив носкі» –
Це так звучить сучасна наша мова.
Зростаючи, шляхетна і здорова,
Вона пройшла врочисто крізь віки.
Чи ж вона справді хвора і вмирає? –
Джерела гинуть, сохнуть ручаї?
Чи то лише лінґвістів суча зграя
Заповзялася знищити її?
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Вони, на радість недругів північних,
Замість тризуба ставлять самовар.
І все ж за честь її скарбів одвічних –
За мову з мов підношу я пугар.
(31.XII.2011)

10.02.2012 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Дякую за надісланий матеріал про Ф. Великохатька. Я його
передав Надії Петрівні Онищенко для публікації у «Ніжинському
віснику».
Якщо В. Ф. Верстюк ніяк не реагує на Ваші нотатки про Крути,
надішліть мені – я дам їм хід.
Висилаю:
газету «День» за 3–4 лютого 2012 р.
У статті Тараса Салиги є згадування Вас. Я отримав листи-відгуки
за надісланий путівник від капітана Семенця, Григорія Панчука,
Б. Василевського. Але нікому ще не відповідав, так що прошу вибачення
і у Вас за затримку з листом.
Справ різних багато, а щоб взятися за листа, треба зібратися з
духом і думками.
Здається, я писав, що у крутянській школі хочуть влаштувати
музей села. Я перегляну з того, що Ви надсилали, і передам для музею.
Ваш,
М. Шкурко
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28.II.2012
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
В. Верстюк не озвався. Бо, напевно, не повірив. Але піднімати
питання про фальшиве «Свято Крут» тепер уже запізно.
З тих «крутян» – псевдоучасників бою (якого не було) – на Заході
ніхто не знав, що Крути були вузловою станцією. На одній «схемі бою» в
Інтернеті є перехресна вузькоколійка, але її намальовано колом поза
станцією. Коли я подивився на ту схему, відразу пригадав, як було
насправді. Долучаю схему залізниць.
Це треба дати до музею.
Також треба дати портрет повішеного Дм[итра] Лизогуба. А з ним
моєї бабусі Олександри Василівни Сакович (з дому Топольська), що
через неї Лизогуб передав революціонерам скриньку з родинним скарбом. Я
певен, що передав він саме в Крутах (портрет бабусі в нас є…).
У музеї має бути згаданий Іван Карнаухов, що мав пошану як
суддя на ВОЛИНІ. Він виїхав на Захід, у газеті «Українські Вісті» був
некролог (десь у 60-х роках).
Комплект газет має в Києві ред[актор] Сергій Козак, редактор
«Літературної України».
Список розстріляних у 1930-х рр. є в моїй книзі.
1938 р. розстріляно Гавриленка і ще когось із тодішніх
Кагарликів. Думаю, що знимки старших братів моєї матері також мають
бути – як експонати в тому музеї.
Іще в дореволюційні часи здобув вищу освіту Павлюк з
Кагарликів. Це була рідкість: селянин з вищою освітою…
Тепер про статтю проф. Салиги. Я колись переклав був на
рос[ійську] мову одну з поезій Лятуринської183. Вислав авторці на
апробату. Вона все закреслила й переклала сама. Це була писанина
малограмотної людини. Такий самий був і лист.
Оксана Зінаїда Лятуринська (1902–1970) – українська еміґраційна малярка,
скульпторка, поетеса, авторка віршів і новель для дітей, громадська діячка. Від
1924 р. – на еміґрації (Чехо-Словаччина). У Празі долучилася до празької поетичної
школи. По Другій світовій війні опинилась у таборі Ді-Пі в Німеччині, від 1949 р. –
у США.
183
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Я припинив з нею листовний зв’язок. І намагався про неї взагалі
не згадувати. Оце й усе.
За передачу до «Ніжинського Вісника» спогадів про Великохатька
щиро дякую. Сподіваюся, що побачу їх надрукованими.
3.III
Спробую закінчити листа…
Пригадалися таборові часи. По таборах тоді їздив «апостольський
візитатор» єпископ Бучко. Для нього збирали нас, «східняків», а він
хрипів нам:
– Святий Володимир прийняв християнство з Риму! Це кляті
москалі навернули вас на своє безбожне православіє!..
Я міг відповісти, що християнізація Европи йшла не від Риму, а з
півдня – від греків, та з заходу – від ірляндців. На початку сьомого віку
вони охристили алеманів (нині Швайцарія), далі рухалися на схід за
течією Дунаю. В середині сьомого віку вони досягли Реґенсбурґу, що мав
торговельні стосунки з Києвом.
750 р. баварські князі на Хімзее (озеро на захід од Сольнограду,
нині Зальцбурґ) охристили князів словенських.
Не виключено, що княгиня Ольга прийняла християнство з Заходу
(адже до Константинополя вона їхала вже як християнка).
Але шлях із варягів до греків був і шляхом греків до варягів: у
місті Юмнеті на острові Рюґен було грецьке передмістя. А села під
Києвом мають грецькі назви: Трипілля, Халеп’я.
Щодо Риму, то на Х століття припадає найгірший його занепад – з
920 р. по 1000 р. тривала доба ПОРНОКРАТІЇ: повії призначали папами
своїх байстрюків та коханців.
Якби я щось таке сказав Бучкові, бандерівці мене б «кропнули».
Після смерти кардинала-мученика (Сліпого) римська курія двічі
ставила на чолі греко-католицької церкви осіб, котрі, м’яко кажучи, не
відзначалися глибоким розумом. Тепер там бачимо людину молоду,
енерґійну й розумну.
І я боюся, щоб не повторилися події Другої світової війни. Коли з
благословення Пія Дванадцятого Анте Павелич у Хорватії вимордував
800 тис. православних сербів.
Восени 1941 р. поляки на Холмщині ви́різали кілька українських сіл
– усіх, з жінками і дітьми. Тоді мельниківці організували й вирядили туди
збройний загін. Цифрових даних я не знаходив – їх, очевидно, і немає.
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1943 р. Лебідь («кат Волині») ви́різав волинську інтеліґенцію.
Тут я можу дати й цифру: 2.800 душ.
Нині, з Мюнхену, мені не так легко уявляти течію масових
настроїв. Але в кожному разі це лист не для публікації.
Пригадалося, що моїх статтів на мовні теми Вам, здається, так і не
вдалося опублікувати.
Але про мовні питання – іншим разом.
Ваш І. Качуровський
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Коли я побачив у комп’ютері вузькоколійку, яка буцімто іде
довкола станції, у мене перед очима виникла залізниця з трьома рейками:
вузькоколійка одним колесом їхала по рейці нормальної залізниці, а для
другого мала окремі рейки, не посередині, а ближче до північної рейки.
П’ятдесят років тому я б це накреслив естетично і точно, тож,
може, хтось тепер це зробить за мене…
І. К[ачуровський]

17.03.2012 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Дякую, що потрудилися і прислали такого цікавого й насиченого
знаннями листа від 28.02.2012 з продовженням від 03.03.2012 р.
Я постараюся Вам відповісти тим же. Є ряд питань з нашої історії,
відповіді на які я шукаю самотужки, і тому Ваша думка є вирішальною.
Щодо українсько-польського протистояння часів II світової війни,
то, здається, його можна було б уникнути. Адже Петлюра мав спілку з
Пілсудським, а після Ризького договору Москви і Варшави українцям, у
тім числі зі східної України, які втекли на західні терени, під Польщу,
слід було порозумітися з польською владою. Я вважаю, що ми, українці,
припустилися стратегічної помилки, що вступили у протиборство з
поляками у міжвоєнний період, що переросло у війну між самими
українцями (мельниківцями і бандерівцями), про що Ви згадали у листі.
Я розумію, що так само важко було знайти компроміс [Павлові]
Скоропадському і Петлюрі, а раніше Грушевському зі Скоропадським,
але потім Петлюра пішов-таки на спілку з Пілсудським, хоч і галичани
були проти і навіть відсахнулися до Денікіна й більшовиків.
Стратегія на те і є, щоб правильно визначитися з перспективою.
Орієнтація на німців, пізніше на Гітлера, виявилася хибною, що
підтвердилося відразу ж після початку війни на території України. Я
знаю, що за Ризьким договором українці не мали права проводити на
теренах Польщі політичну діяльність, але ж просвітницьку, гуманітарну,
економічну – так!
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Зашкодило ОУН, яке здійснювало терор проти польської влади,
цього ніяк не можна було допускати. Якби українці під Польщею були до
неї лояльні, то й у II світову війну вступили [б] у 1939 р. − і проти
Гітлера, і проти Сталіна. Але разом із поляками і за підтримки Англії та
США. А так досі УПА не визнана як сторона, що воювала проти Гітлера.
Навпаки, далі російська пропаганда та п’ята колона в Україні подає їх як
колаборантів.
Також я вважаю стратегічною помилкою так званий II Зимовий
похід 1921 р. Навпаки, треба було стягувати усі недобитки (повстанцівотаманів) на Західну Україну, під Польщу, де підсилити українське
життя. Звичайно, радикальні організації мали виїхати далі на Захід, як
зробив Петлюра, Коновалець та інші. Але українське середовище,
скріплене патріотами зі Східної України, треба було оберігати на
польській Україні. Гадаю, що пізніше це унеможливило б операцію
«Вісла» і всі ті невиправдані жертви як українців, так і поляків.
Добре, що тепер є замирення на офіційному рівні між Україною і
Польщею, тобто фактично визнано ці трагічні помилки. Звичайно, вина
була і на поляках, але я про це не веду, що само собою зрозуміло.
Нині Україна знову перед стратегічним вибором. Світ навколо
радикалізується і ставиться до нас неприхильно: і Росія, і Західна Європа.
До того ж світ на порозі нової війни на Близькому Сході. Чи зможе
Україна себе захистити, вибрати потрібних союзників?
Приклад Грузії і Сербії показав, що наддержави можуть між
собою домовитися за рахунок третіх країн. Треба Україні уникнути стану
жертви. Як? За рахунок внутрішньої консолідації, уникнення
внутрішнього протистояння. Тобто зараз я не бачу реальних підстав
радикально змінювати владу на Україні. Отже, потрібен внутрішній
діалог, контроль суспільства за владою. На зовнішніх теренах – хороші
стосунки із сусідами, насамперед зі слов’янським світом – по всьому
периметру українських кордонів. Як Вам це бачиться і думається, будь
ласка, напишіть.
Ще одне, менше прохання. Ви згадали Павлюка з Кагарликів. Мій
однокласник Павлюк Валерій цікавиться предками, які (Павлюк Антін і
його син Юхим та інші) вибули з Кагарликів на хутір біля с. Велика
Доро́га, ще, мабуть, за столипінської реформи. Чи можете ще щось
повідомити про Павлюків?
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І останнє. У конверті додаю листа Володимира Сенцовського.
Відгук на його збірочку «Грицики» [див. дод. А] пришліть мені, а я
переправлю в Борзну.
Ваш,
М. Шкурко
Продовження 27.03.12 р.
Я згадав про Петра Аркадійовича Столипіна – голову Ради
Міністрів Російської імперії у роках 1906–1911. Минулого року було 100
років, як його вбито у Києві. Цього року виповнюється 150 років з дня
його народження. Постать П. Столипіна викликає зацікавлення у зв’язку
з аграрно-земельною реформою, яка на Україні проводиться. Що Ви
думаєте про цього діяча, як оцінюєте його вплив на розвиток
українського села і України в цілому? Напишіть, прошу.
Ваші цінні думки я передам В. Ф. Чепурному до «Сіверщини».
Ваш,
М. Шкурко
ДОДАТОК А
[Відгук І. Качуровського
на кн. В. Сенцовського «Грицики» (1)]
Для В. І. Сенцовського
Значна частина приголосних в европейських мовах ділиться на
дзвінкі та глухі.
Ми наведемо тут приклади лише з тих мов, де всі приголосні
можна передати кириличними літерами.
1. Німецька мова
Б–П, В–Ф, Г–Х, Ґ–К, Д–Т, –Ш, З–С, –Ч, –Ц
2. Російська мова:
Б–П, В–Ф, –Х, Ґ–К, Д–Т, Ж–Ш, З–С, –Ч, –Ц
3. Італійська мова:
Б–П, В–Ф, –Х, Ґ–К, Д–Т, Ж–Ш, Дж–Ч, Дз– Ц
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4. Українська мова:
Б–П, В–Ф, Г–Х, Ґ–К, Д–Т, Ж–Ш, З–С, Дж–Ч, Дз–Ц
Отже, як бачимо, українська мова – єдина, де кожній дзвінкій
фонемі відповідає глуха (і навпаки…).
Тож коли мене запитують: до якої мови подібна українська, я
відповідаю: до італійської.
Також і в деяких інших лінґвістичних галузях наша мова належить до найбагатших.
Ігор Качуровський
Шановний Земляче!
Довідавшись, що Ви викладаєте рідне слово у сільській школі,
посилаю подяку за «Грицики» у формі лінґвістичної нотатки.
І. К[ачуровський]
ДОДАТОК Б
[Лист В. Сенцовського до І. Качуровського]
5.03.2012 р.
Вельмишановний Ігоре Васильовичу!
Дякую Вам за роздуми про нашу мову.
Був би радий почути Вашу думку про мою творчість. Якщо Ваша
ласка, напишіть пару слів, 1–2 речення хоча б про книжечку «Грицики».
Зарані щиро вдячний. Кріпкого здоров’я Вам і всяких гараздів.
Щиро –
Володимир Сенцовський
Борзна
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12.IV.2012
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
«Другий зимовий похід» – це була добре організована більшовиками пастка. Мені оповідав один з учасників: «Коли зник Тютюнник,
ми переконалися, що це – зрада, і – встигли повернутися до Польщі».
Але це була якась невеличка група – основна маса пішла на
смерть…
І ось Тютюнника зробили «героєм»…
Між іншим, у списку розстріляних багато російських імен – це,
можливо, з тієї армії Вранґеля, що він їй наказав: здатися не
більшовикам, а Петлюрі…
А китайців серед розстріляних – четверо…
Наслідком реформ Столипіна (якби він їх довершив, то ніяка
революція не могла б вибухнути…) виникли у трикутнику Кагарлики –
Кунашевка (чи Кінашівка?)184 – Переяславка Бакланові хутори. Це були
окремі садиби, розкидані на кілометр чи півкілометра одна від одної.
Туди привезли білорусів Бакланських.
Цікаво, чи залишилося там це прізвище? А 1939 р. хутори
ліквідовано – тож їх усіх посаджено над дорогою Крути–Ніжен.
Павлюки в Кагарликах залишалися і в часи мого дитинства. Зі
мною вчився один Павлюк – був він трохи старший від мене.
Вертаюся до теми мого попереднього листа. У Буенос-Айресі був
інженер Б. (точного прізвища пригадати не можу). У Курську він жив за
квартал від нас, але ми тоді не були знайомі. Тож він спочатку перейшов
на католицтво, а щойно після того висвятився на православного попа.
Але акція, яку плянував єп[ископ] Бучко, не вдалася: навпаки, галичани
(селяни з аргентинської північної частини) мали намір повернутися до
православ’я (так, як зробили галичани в Канаді). Але це – інша історія,
тепер уже нікому не цікава.
Щодо Сербії, яку поділили на Сербію та Чорногорію, це зроблено
тому, що серби-чорногорці – це народ-лицар.
Між чернігівцями та полтавцями, мабуть, стільки ж різниці, як
між сербами й чорногорцями.
184

Правильна назва села – Кунашівка.
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Боюся, що і на Україні вже з’явилися думки: чи не віддати
росіянам Донбас і Харків?
А тепер я трохи про себе. Мені дуже погано, і дедалі гіршає.
Досить сказати, що відкрилася торішня виразка.
Десь зо три роки тому Леонардо заприятелював, а згодом
одружився з аргентинкою. Я радів: хоча мову я за 40 років добре
підзабув, але порозумітися можу.
Тим часом власник літака залишився винний Леонардові 140 тис.
евро. Леонардо жив на рахунок друзів. Щоб розрахуватися з ними, узяв
позичку в банку. Са́ме став на роботу в арабів, у місті Дубай. Усі
помічники в нього були англійці, і котрийсь подав начальству заяву про
те, що Л[еонардо] перевищує свою владу – як командир. Тож Л[еонардо]
мусів подати заяву про те, що відходить.
А борги покрити нɪ́чим – усе, що він заробляв, мила аргентиночка
нібито витрачала. На одному рахунку 30 тис. пішло на оплату мого
«лікування» в санаторії. А прибл. 20 чи 25 втрачено через падіння курсу
(врятувала «Шевченківська премія» – 15 тис. евро).
А ще був інший рахунок – і з нього Л[еонардо] забрав усе, що там
було.
Коли він став працювати у турків, жінка ще брала дещо з його
зарібку, до Туреччини вона не поїхала, а жила в Еспанії, звідки
повернулася до Аргентини. І відкрила в Буенос-Айресі крамничку
(фактично – за ті гроші, що я колись заробив на Радіо).
Кінець мій уже близенько. Хотілося б лежати на бе́резі
колишнього Остра – у Крутах. Хрест мав би бути цементовий, важкий
(щоб не вкрали…), трираменний – зі скісним підніжком.
Кажучи про санаторій, слово «лікування» беру в лапки, бо там я
вмирав – вже був захолов наполовину. Слава Богу, що був телефон: я
подзвонив уночі до Ліди, а вона – до чергового начальства (так звані
«сестри» ні на які виклики не реаґували…).
Ще про «санаторій». У мене тиснення 90 на 40, а мені дають ліки
на зниження тиснення, у мене температура 34 і кілька десятих, а мені
дають ліки для зниження температури. Як я вижив, то чудо…
Наближається Великдень…
На все добре.
Ваш І. К[ачуровський]
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07.05.2012 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Дякую за Вашого великого листа від 12.V.2012, та ще й з
додатком для В. І. Сенцовського. Володимиру Івановичу я його відразу
відіслав [див. дод. А].
Виконав також Ваше побажання щодо Крут. Про відвідини і знімки я
вислав Вам електронною поштою ще 04.05.2012 р. Висилаю газету «Слово»
із статтею В. Базилевського про Вас і газету «Український дім», де є Ваш
матеріал про Ф. Д. Великохатька. Ці газети передала Н. П. Онищенко. Від
себе додаю шпальту з «Деснянської правди», а також брошуру видавництва
«Смолоскип» про Крутянський бій. Це для того, щоб спонукати Вас передати
мені матеріал, який не сподобався В. Ф. Верстюкові.
Як батько трьох синів, розумію Ваші переживання за Леонардо.
Сподіваюся, що я з ним познайомлюся.
Електронною поштою підтримую зв’язок із п. М. Василиком і
його донькою Галею. Відгук п. М. Василика на путівник я переслав Вам
електронною поштою і розмістив у «подіях» на сайті фонду. Вашу
заувагу про П. Столипіна можна читати на моєму блозі у «Сіверщині».
На цьому зичу Вам здоров’я!
Ваш,
М. Шкурко
ДОДАТОК А
[Відгук І. Качуровського
на кн. В. Сенцовського «Грицики» (2)]
12 квітня 2012
Шановний Колеґо й Земляче,
Володимире Івановичу.
Я уважно прочитав Вашу збірочку. І виник у мене такий спогад:
я, хлопцем, дуже цікавився рослинним світом. Переважно назви чув від
сусідського хлопця, Мих[айла] Бутка, на два тижні від мене молодшого.
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А от, тримаючи в руці грицики, звернувся до вчителя, мовляв, як
це зветься. А він каже:
«Пастушья сумка». (А щоб ти скис зі своєю «сумкою»…).
Тож я довго не знав нашої назви.
Добре, що вживаєте такі слова, як Ніжен, ирій.
На жаль, є й кілька русизмів: «луг» у значенні «лука»; «диван» (ми
кажемо – «канапа»).
Але «луг» у значенні «лука» почав уживати ще Павло Тичина. Так
що я вже тут нічого не вдію…
Цікаво мені, чи збереглася на Борзенщині форма двоїни (дуаль). За
мого дитинства казали:
Мати взяли на руці дитину.
А якби хтось сказав «на руки», його б запитали: а скільки в неї
рук?
Маю враження, що зникло степенування прикметників. Ми
казали: зелений – зеленіший – найзеленіший.
Тепер кажуть (і пишуть): зелений – більш зелений – самий
зелений.
На все добре. Хай Вам пишеться.
І. К[ачуровський]

[15.05.2012, електронною поштою]
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Я вже кілька днів, як удома. Але 10 днів пролежав у лікарні, звідки
вийшов ледве живий – хоч привезли мене туди здоровісінького. А став я
жертвою українця-шахрая, що співпрацює із шайкою німецьких лікарів.
Слава Богу, що мене не відвезли до тієї лікарні, де спочатку
оперують, а потім думають: чи потрібна була операція.
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А в державній лікарні (яка неподалік од нас) виявили, що жодного
тромбозу в мене нема і ніяких операцій мені робити не треба.
А торік, у квітні, у приватній хірургічній лікарні, лікарі-хірурги
знайшли, що я – ідіот. І – якби не Лідія – були б відправили до притулку
ідіотів (якийсь вони мають на тому заробіток, хто їх знає…).
Дякую за чудові фотографії Крут. Дім, побудований приблизно в
1880 році, стоїть, як стояв.
Я, мабуть, казав Вам, що його збудовано з ОБДЕРТОЇ липини, яка
не гниє і якої не точить хробак.
Тримаймося. Ваш
І. Качуровський

[23.05.2012, електронною поштою]
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Я потроху набираюся сили, але сидіти над машинкою довго не
можу: набрякає нога.
Лише повідомляю з подякою: нині прийшли газети із брошурою
про Крути. Дякую.
Тож про крутянські події писатиму по кілька рядків денно.
Ваш Ігор Качуровський
Вол[одимир] Базилевський живе в с. Глеваха. Про те, що там була
НАША ПЕРЕМОГА185, він не знав.

Мова про перемогу Української армії над більшовицькими військами в
серпні 1919 р.
185
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[26.06.2012, електронною поштою]
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Дружину дядька у нас звали дядина (а в Галичині – вуйна). А як
буде чоловік тітки?
Напевно, було якесь слово…
Чи збереглися такі слова, як «свість» чи «ятровка»?
А стаття про Леоніда Полтаву в «Українському домі» мені дуже
знадобилася: я саме шукав правдивих матеріялів про поета, який сам про
себе оповідав щоразу щось інше.
Мені зокрема він писав, що народився в Любечі на Чернігівщині.
Четверта жінка Л. Полтави видала дещо з його творів.
Щиро дякую. Ваш
І. Качуровський

[02.07.2012, електронною поштою]
Дорогий Ігоре Васильовичу!
У сучасному словнику є слова СВІСТЬ (або ще СВОЯЧКА) –
сестра дружини; ЯТРІВКА – дружина чоловікового брата.
Проте з ужитку вони випали, принаймні я в «українському»
Ніжені їх не чув. У ще в радянській школі мене цих слів не вчили, а зараз
узагалі йдеться про запровадження двомовності.
Вашого листа я переслав на редакцію «Українського дому».
Ваш,
М. П. Шкурко
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[03.07.2012, електронною поштою]
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Про смерть Ст[аніслава] Реп’яха я довідався ще в неділю – від
Любови Карпенко.
Подякуйте від мого імени Василеві Чепурному за його щиру й
мудру промову.
А на мене Ст[аніслав] Реп’ях справляв позитивне враження своєю
українською половиною.
…Щиро кажучи, я був сподівався, що моя постать викличе трохи
більше зацікавлення в ніженсько-чернігівських літературних та
«кололітературних» колах. Бачу, що вистачає пальців обох рук – а тепер і
того менше. Відійшло двоє «роздвоєних»: один російсько-український
(Петро Руденко), другий партійно-український.
Але про мене він все таки написав непогану книжку: не злякався,
що я «ворог народу».
А от інший – близький Ваш і мій землячок – зникав кожного разу,
коли я заходив до Спілки…
…А Лідія притягла нині з парку кілограмів зо два чудових грибів,
що звуться «аманіта солітарія».
А еспанці святкували перемогу на футбольному полі. Цікаво, чи
хтось із них пам’ятає, що вісімсот років тому – 1212 року – вони
знищили до ноги двохсоттисячну арабську армію – і тим зупинили
просування мусульман у західній частині Европи?
Я потрохи намагаюся залишити «ролятор» (залізний стільчик на
коліщатах) і перейти знову на милиці.
Щиро Ваш
Ігор К[ачуровський]
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20.08.2012 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Дякую за статтю про мову. Я її перешлю у «Сіверщину» [див. дод.
ІІ.9].
Ви, мабуть, знаєте, яка зараз склалася ситуація у мовному
законодавстві. Верховна рада України прийняла Закон України «Про
засади мовної політики», яким скасовано закон 1989 р. «Про мови в
Українській РСР», яким закріплювалися преференції щодо державного
статусу української мови.
На стороні нашої мови залишається поки що тільки стаття 10
Конституції України.
На практиці українська мова за 21 рік державності не набула
очікуваного поширення, в чому могла пересвідчитися Лідія Борисівна під
час відвідин України.
Сьогодні я буду в Чернігові, де на правлінні «Просвіти» маємо
обговорити заходи реагування.
Очевидно, що треба змінювати керівництво всеукраїнської
«Просвіти», консолідувати сили у мовній царині (громадські і
академічно-університетські).
До честі Ніжена, депутати міської ради 17 серпня ухвалили
рішення про визнання єдиної української мови. Це на противагу ухвал
обласних і міських рад Донецька, Одеси, Херсона, Запоріжжя про
визнання там регіональної (російської) мови.
Ще з невеселих новин: помер Володимир Григорович Дорошенко,
уродженець Крут, директор видавництва «Аспект-Поліграф», яке
видрукувало «Крути мого дитинства».
Насамкінець хороша новина: утворено експертну групу, яка
займатиметься поверненням історичних назв вулиць Ніжена.
Ваш,
М. Шкурко
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3 вересня 2012
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Спочатку оповім про Ніжен 20-х років, як він зберігся в моїй
пам’яті.
Бульваром до станції ходила «конка» – по залізній колії пара
коней везла вагон. Котрийсь із «вагоновожатих» був член партії, тож
його призначили завідуючим ніженської поліклініки. Про це тоді було
багато балачок. Мовляв, добре, що не призначили директором ІНО
(Інституту Народньої Освіти).
На схід від базару, над Остром височів будинок в’язниці, а на
ньому ще від 1918 р. висів напис
«Тюрьмы больше нет».
Коли почалася кампанія по відбиранню золота, камери напхали
так тісно, що люди – чоловіки й жінки разом – мусіли стояти впритул,
одне біля одного. Наша знайома гречанка простояла, здається, п’ять діб.
Остер був повноводий – на ньому плавали човни, можна було
купатись. Як його зуміли перетворити на вузенький рівчак, це знає лише
наука (чи псевдонаука…) меліорації.
На південь від Міліонної (тепер Авдіївська) – виходила на бульвар
вузенька крива вулиця, яка за старих часів називалася Почекина (ще далі
на південь була чимала вулиця Козацька). На тій Почекиній був
низенький, але кількакімнатний будинок мого діда Олександра
Антоновича Саковича. Там він жив з другою жінкою (перша, мати моєї
матері, померла, маючи сорок років).
Я вже писав колись, що про мого діда я не можу сказати жодного
доброго слова.
На Міліонній був великопанський будинок Танських. (Танські,
правдоподібно, були нащадками Семена Палія…). Здається, ще до
революції вони здали в найми велику залю, де містилося кіно «Веґа»
(зберігся груповий портрет: Паліїха з внуками Танськими).
У Кушакевичів радвлада забрала більшість маєтків, але залишила
Вірі Кушакевич будинок біля Василівської церкви.
432

Від Василівської вулиці – між церквою та базаром – відходила
вулиця Широка, що йшла до міського парку. З півдня на Широку
виходила вуличка з поетичною назвою
Помийний провулок.
Були там і інші вулички, але назв не пригадую.
У провулку за олійницею у глибині подвір’я був невеличкий
будинок, де жила Заньковецька. Подвір’я добре пам’ятаю, а її самої не
бачив. Вона, казали, годуючи курей, нарікає: «Курочки мої, курочки, самі
ви у мене родичі й лишилися…».
Живих конкретних ніженців – під власними іменами – вивів
Кочерга в комедії «Фея гіркого миґдалю». Мати їх знала.
Лише дію Кочерга переніс у часи кріпаччини.
Чи ставлять у Ніжені цю п’єсу?
Тепер про себе. Компанію, що обслуговує старих і хворих, нам
два роки тому довелося змінити. Леонардо вибрав малу комп[анію],
власник якої мав українське прізвище – Домарацький. Я зрадів, бо знав
його батька, що належав до групи «мельниківців» у Зальбурзі. Але
виявилося, що це шахрай. Він привіз мене до якоїсь лікарської компанії,
де в мене знайшли тромбоз – треба, мовляв, негайно оперувати. Поклали
мене до лікарні, і тут з’ясувалося, що жодних тромбозів у мене нема.
Але десять чудових весняних днів довелося пролежати…
Мені то ліпше, то трохи гірше, але сили помаленьку слабшають.
Лідія торік (точно до дня мого народження) перенесла страшну
операцію – від неї лишилася половина…
Тепер вона переклала на німецьку мову розповідь про рід
Гурських.
На все добре,
І. Качуровський
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[16.09.2012, електронною поштою]
До всіх моїх кореспондентів
Не надсилайте мені великих матеріялів електронною поштою:
читання комп’ютерних статтів викликає в мене гострий біль очей.
Роману Віри Вовк з цієї причини я не міг дочитати. Нині я лише проглянув статтю С. Білоконя про «Клуб творчої молоді», тож тепер плáчу.
На випадок важливих повідомлень прошу обмежуватись двоматрьома рядками.
Ігор Качуровський

3 жовтня 2012
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
…Дивлюся я на фотографію – там, де Ви втрьох напроти мого
будинку, і весь час щось пригадую про Крути.
Зі зброєю в руках за Україну боровся в роках 1918–1920 єдиний
Михайло Кирилович Горобець. Думаю, що він був чотар (взводний), а
може, й сотник. Його переховала і врятувала у Василькові дівчина
Христя, з якою він одружився і повернувся у Крути, де став активістом.
Напроти нашого подвір’я жив багатій Пантелеймон Бутко.
Колись, не за моєї пам’яти, йому спалили олійницю. А 1927-го р. (?)
клуню, яка стояла далеко від хати – ближче до Ворониного кутка.
Христя Горобець, яка була в тяжі, та я коло неї – ми стояли у нас
на погребнику й дивилися на пожежу.
І незабаром збулася народня прикмета – 1928 р. (?) народилася
дівчина Паша з червоною плямою на обличчі. Тож Горобці запросили в
куми когось із Пантелеймонових, мабуть, Оксеню.
Коли передбачався перший вивіз експортних, Мих[айло] Горобець, очевидно, попередив кума: «Тікай». І той виїхав зі старшим сином.
Оксеню з хлопцем Михайлом та дівчинкою Уляною вигнали з хати, але
на Сибір не повезли.
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Я цілковито певен, що й нашу родину не взяли до першого
транспорту «експортних» завдяки Мих[айлу] Горобцеві.
(Про своє перебування в українській армії М. К. Горобець
довірочно сказав мені в 1942 р., коли ми були повернулися додому. Я
певен, що його син Микола воював «за родіну», цього не знаючи).
Іще пригадався мені хоровитий бідняк з Кабанивки. Його звали
Федун, жив він над Остром, там, де Нещерети й Дяченки.
А прізвища не можу пригадати. Зі слів моєї матері пам’ятаю, що
Федун мав 2 гектари землі в п’ятьох місцях. Уся сім’я вимерла, лишилася
одна дівчина, яка жила в Грицька Нещерета. Навесні 1942 р. її вирядили
в Німеччину. Влітку до сільуправи надійшов її лист-прохання до Грицька
Нещерета вислати в Німеччину її одяг. Грицько не вислав, сказав,
буцімто нічого нема.
Іще забув згадати, що влітку 1941 р. Мих[айлу] Горобцеві веліли –
разом з хлопцями – гнати на схід худобу. Він загнав худобу в очеретяні
хащі. Там вони протрималися кілька тижнів – заки надійшли німці.
У мене тепер ніби й ніяких болючих хвороб нема, але весь день
хочеться спати.
Кілька моїх (нових) поезій вмістив утретє або вчетверте
відновлений журнал «Сучасність».
У харківському «Березолі» надруковано спогад про Яра
Славутича у Буенос-Айресі. Мих[айло] Василик із дочкою Галею дали до
двомовної (еспано-української) газети статтю про мене еспанською
мовою. Це, властиво, доповідь, яку прочитав журналіст Гейно Цернаск
(естонець) про мою творчість – з нагоди мого 60-річчя.
У Симферополі існує двомовний журнал «Феміна», де надруковано поважну наукову рецензію на перший том «Ґенерики і архітектоніки».
«Презентація», в якій Ви брали участь, відбулася чи то наприкінці
грудня 2006 р., чи то на початку січня 2007 р. Я тоді перебував у
злодійському санаторії, звідки чудом вийшов живий.
Грибної осени бажаю щиро.
Але насамперед – міцного здоров’я.
Ваш Ігор Качуровський
Прошу передати мого листа до редакції «Українського дому» [див.
дод. А].
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ДОДАТОК А
[Лист І. Качуровського до Н. Онищенко]
1 жовтня 2012
До пані Надії Онищенко
Шановна Землячко!
Останнім часом я з приємністю читаю-проглядаю часопис
«Український дім». Цікава (для мене…) Ваша стаття «Чи важко вчити
не Гоголя?». Жахає мене Болонська система: у приятельки моєї жінки
син закінчив гімназію і не знає, хто такий Есхіл…
Але я не про це. Я – про мову. На протязі мого життя українську
мову збіднено як тисненням згори, так і комплексом нашої національної
неповноцінности. Зникла двоїна: ніхто вже не каже «дві хаті» або «дві
вікні». Збіднено (наказом згори) відмінювання числівників. Ми тут на
Заході казали
Зібрання творів у двадцяти п’ятьох томах.
А Вам вільно було казати лише «у двадцяти п’яти…».
Родовий відмінок усуспільнено з давальним: «річниця незалежностІ» замість «незалежностИ».
Яких тридцять років тому з’явилося фізично-огидне слово
«витоки». Українські «джерела» зникли.
Не певен, чи ще існує кличний відмінок…
А останнім часом заборонено (чи забуто?) степенування
прикметників. Бож у мові російській немає такого явища. От са́ме тому
я й пишу до Вас.
Читаю:
…про більш ранніх предків…
…у більш сприятливих умовах…
…на більш високий щабель...

А треба було б:
…про давніших…
за сприятливих умов…
на вищий щабель.

У нас були форми:
високий – вищий – найвищий – якнайвищий (або щонайвищий).
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У росіян є одна форма активних дієприкметників, котрої тепер
нема в нас. У Франка маємо:
розвидняющийся день…
Ця форма була типова для галицького варіянту української мови,
зокрема я зустрічав її у видатного філолога Володимира Домбровського.
Але якийсь ідіот з наших псевдомовознавців вирішив (ще десь у 20-х рр.
мин[улого] сторіччя), буцімто це «русизм» – і форму вилучили з нашої
мови. Російське тиснення, власний комплекс меншовартости та горефілологи – ці три фактори призвели до окарикатурення нашої
найбагатшої з усіх европейських – української мови.
Вибачте за втручання у Ваші справи, а також за помилки,
…А помилок за помилками
Дедалі більшає з роками…
Ігор Качуровський

7.10.12
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Надсилаю вирізку з газети «День» зі статтею «Тлумач» про
іспаномовне перекладацтво. Водночас це і нагода написати давно
обіцяного листа.
Зараз у мене «гаряча» пора, тобто активно йде торгівля зерном
зібраного врожаю. Ажіотаж підсилюють інфляційні очікування після
виборів нового складу Верховної Ради України, які відбудуться 28
жовтня, а також зерновий дефіцит, викликаний цьогорічною посухою в
основних регіонах [земної] кулі, що є постачальниками продовольства.
Моя фірма рухається вперед, ми розбудовуємося, у той час як
Держава завинила нам кілька мільйонів гривень.
Також досить інтенсивно пробігає й моє громадське життя на тлі
загальних процесів, які коротко можна означити як формування
громадянського суспільства. Це і участь у роботі щодо повернення
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історичних назв вулиць (Ваш матеріал про вулиці Ніжина я розіслав
членам робочої групи), і відновлення діяльності міської «Просвіти».
Йдеться про «перезавантаження» цієї організації у світлі наступу на
українську мову. Конче треба міняти керівництво (Мовчана і його команду) та програму діяльності, суттю якої має бути діалог з владою, участь у
формуванні гуманітарної політики, контроль за виконанням
законодавства, зокрема що стосується державного статусу української
мови.
Хочу тут сказати кілька слів про нинішню гуманітарну
інтелігенцію, інтелектуалів, яка має бути проводирем у суспільстві. В
основній своїй масі ці люди, а їх немало, є на службі у влади, тобто
матеріально й адміністративно не вільні. Якщо порівняти з класиками
російської чи української літератури до 1917 р., то ті були часто
землевласниками (поміщиками) та деякі мали привілейований статус
(дворянські титули і ранги).
Нинішня ж університетська та інша інтелігенція «прозябає» на
мізерному державному утриманні. Оскільки у нас відсутній середній
клас, то і матеріального середовища (ринкового) для гуманітарної
інтелігенції нема. От і доводиться нашим письменникам, навіть Героям
України, підробляти у політиці, обслуговуючи товстосумів. На
підтвердження додаю примірник газети «Деснянка вільна», де на стор. 2
є Іван Драч поряд з бізнесменом сумнівної репутації. Ця газета ще й
цікава тим, що на останній сторінці є матеріал про відкриття пам’ятника
князю Ігорю Ольговичу, який, як я зрозумів зі статті в «Енциклопедії
українознавства», був негідником.
Наступ російської імперщини та новосталінщини – ще одна
прикметна риса українського сьогодення.
У Ніжині відкрито так званий пам’ятник Марку Бернесу, а в
Прилуках – Іосаафу Білгородському – все на російські гроші, на
вшанування тих «землячків», які вірно служили імперії.
До речі, тема тоталітарної спадщини та нашого виходу з неї –
надзвичайно актуальна для сьогоднішньої літератури. Я не знаю, хто б
нині розробляв цю тематику. Старше покоління вірно служило системі і
не здатне переродитися, молоде – не знає того життя. Навпаки, потроху
надходить новосталінщина, у творах прагматичного «зрілого» покоління
письменників, хто у молодості обслуговував радяно-компартійну
номенклатуру, а нині пристосувався до нинішньої пострадянської влади.
Після С. Реп’яха Чернігівську письменницьку організацію очолив
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Дмитро Іванов, лавреат Шевченківської премії, що у редагованій ним газеті
«Гарт» подавав реверанси у бік Сталіна. Дуже хоче стати лавреатом і
Анатолій Шкуліпа, твір якого «Берест» я оцінив йому ув вічі як
неосталінський. Я по-доброму ставлюся до Анатолія Григоровича, але ж…
Це загальна і нагальна проблема, і тому я відводжу стільки місця
їй у листі. Про це, потребу розібратися з історичною спадщиною, я
промовляв на відкритті Других Спаських читань (дивіться сайт фонду).
Одним словом, наше суспільство потребує моральних авторитетів,
до рівня яких ніхто по-справжньому з потенційних претендентів не
виявився готовий. Можна тільки вітати героїчні спроби Ліни Костенко у
цьому напрямку, але ж один у полі не воїн. Мабуть, ще надто незріле
оточення.
Ваш, М. Шкурко

20.10.2012 р.
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Перечитав Вашого листа зі спогадами про Крути, а також
доданого листа для Н. П. Онищенко.
Дякую за змістовні думки, корисні поради не тільки журналістці, а
й будь-кому, хто вважає себе нормальною людиною. Тепер українську
мову відсунуто на третє місце, друге – заступила англійська, особливо це
стосується керівного складу держави і бізнесу.
Тому російське тиснення треба доповнювати глобальним
(англомовним). Горе-філологи до того ж очолюють Всеукраїнське
товариство «Просвіта», яке перетворили на посмішище. Насамперед маю
на увазі Мовчана і Пономарева.
Нині піднімається хвиля молодих просвітян, які бажають
«перезавантажити» товариство. Мається на меті зробити «Просвіту»
дієвим інститутом громадянського суспільства. Щодо прав і обов’язків
інститутів громадянського суспільства (різних недержавних і
небізнесових організацій) є законодавство, яке свідомо ігнорують горе439

філологополітики (Мовчан є багатолітнім депутатом Верховної Ради
України).
Вашого листа Надії Петрівні [Онищенко] варто б опублікувати,
але і «Сіверщина» чомусь зволікає з подачею Вашої попередньої замітки
на мовну тему. Мабуть, на заваді вибори із зароблянням на них преси.
Якщо буде і її лист до Вас, то цю пропозицію варто зробити «Ніжинському віснику».
Також цікавими є спогади про період німецької окупації. Учора я
познайомився з молодим ніжинським істориком Геннадієм, який
переймається цією темою, готує книгу про звільнення від німців Ніжена.
Він у курсі і замерзлих італійців, і бою поліції з Червоною Армією в
урочищі Боромики. Мабуть, він знайомий з опублікованими у
«Сіверщині» Вашими спогадами про вересень 43-го. Може, ще щось
варто додати?
Скільки ще корисного може отримати від Вас Україна. Хочу тільки
побажати Вам і бідолашній Лідії Борисівні здоров’я і літ та літ життя.
Ваш,
М. Шкурко

23 листопада 2012
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Відзначаючи мої 94, я був певен, що дотягну до 95.
Але 9 жовтня паралізувало Лідію (відібрало праву половину), тож
для мене це був страшний удар.
У мене біда з лівою ногою – вона вже цілком безсила, набрякла,
виразка не гоїться, а більшає. А нога смикається сама (колись це звалося
«танець святого Віта»…).
«Лірика» лежить у видавництві «Астролябія» у Львові набрана,
але коли її дадуть до друку – не знати.
У Києві одна заможна пані (Надя Степула) хоче друкувати мої
спогади. Про це мене повідомила Валентина Павленко.
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Я мав би підготувати матеріял, але мені дедалі гіршає, і я вже не
можу нічого робити – а треба було б тягати-гортати бібліорати – а потім
робити копії.
…Як Ви вже, мабуть, зауважили, я в кожному третьому слові
роблю помилку. Тому кінчаю.
А статтю про Сталіна добре було б десь надрукувати [див. дод. ІІІ.4].
Ваш Ігор Качуровський

02.12.12
Дорогий Ігоре Васильовичу!
На Вашого песимістичного листа хочеться відповісти і зі
співчуттям, і з підтримкою.
Здається, ніщо так не окрилює, як успіх, твоя потрібність.
Для Вас, гадаю, це публікації, бодай згадка десь, телефонна
розмова і така розкіш у наш час – «живий» лист, тобто не комп’ютерний,
а доброю старою поштою.
Згадав я Вас недавно в одній дискусії на сторінках сайту
«Сіверщини». Анонімний читач дивувався, чому я написав «Ніжен». І
тут я послався на Ваш авторитет. Так само навів приклад із ситуацією
навколо виразу «на Україні». І подумалось мені, чи не започаткувати
Вашу постійну сторінку (блог) на сайті «Сіверщини». Тут можна
розміщувати як нові Ваші дописи, так і цікаві місця з нашого з Вами
листування, якого у мене назбиралося, мабуть, з три теки.
Треба сказати, наша гуманітарна інтелігенція не докладає зусиль,
щоб українська мова була повноправною. Така велика організація, як
«Просвіта», – бездіяльна, але її голова Павло Мовчан не хоче уступати
керівництво молодшим і дієвим. Його оточили такі ж Нестерчук,
Пономарів, голови багатьох обласних організацій, дивно, але й із
західних областей, які не хочуть перемін. Тобто хочуть далі отримувати з
державного бюджету щороку по кілька мільйонів гривень на своє
утримання та імітацію діяльності.
Два тижні тому я був у Тернополі, де група просвітян виступила з
ініціативою «перезавантаження» «Просвіти».
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Наступне подібне зібрання, у формі всеукраїнської конференції,
має відбутися 29–30 січня нового року у Крутах. З цього приводу вів
бесіду зі Світланою Іванівною Вороною, директором Будинку культури.
Спочатку пройдуть урочистості на Меморіалі та в Будинку
культури с. Крути, а наступного дня – робоче спілкування за «круглим
столом» у Ніжені. Справа має завершитися колись позачерговим з’їздом
«Просвіти». А 12 грудня у Львові збиратиметься Установчий з’їзд
викладачів української мови та літератури. Це також реакція на
незадовільну ситуацію з українською мовою, наступом російщення на
найвищому – законодавчому рівні.
Існує цілком реальна загроза нівелювання державного статусу
української мови у разі прийняття нової редакції Конституції.
Ось чому потрібні організаційні заходи на громадському рівні, які
б стали опорою здорових сил у парламенті.
Я вже казав телефоном, що Ви тепер є найстарішим крутянином. Мій
дядько Григорій Федорович Ворона повідомив, що померла 90-літня Дяченко
Маня, дружина покійного Андрія (Зайця), Вашого товариша у дитинстві.
Будемо сподіватися, що громада Крут «розродиться» на
поздоровлення з Вашим 95-літтям, тож тримайтеся! Бажаю поправки і
Лідії Борисівні, бо це Ваша опора і крило. При цьому листі відправляю
часопис «Український дім», ч. 5 за 2012 р. і статтю «Битва за Ніжин» з
«Ніжинського вісника» за 17 травня 2012 року.
У листопаді відбулася конференція в НДУ ім. М. В. Гоголя,
присвячена окупаційному періодові.
Я переглянув вирізки з газет про звільнення від німців Ніжина у
вересні 1943 р., і у мене склалося суперечливе враження. Та і Ви писали,
що ніяких значних боїв за Ніжин не було.Тим часом деякі згадують бої за
станцію Крути, Кунашівку.
Мені здається, тоді було багато перебільшень, аби виправдати
втрати, отримати нагороди, приховати непривабливі моменти!
На жаль, свідків, учасників залишилося небагато, та й ті навряд чи
захочуть чи зможуть щось розказати.
Така наша минувшина – переповнена домислами, міфами,
перекрученнями. Мабуть, щоб потім історики розмотували цей клубок.
Хай же Вам Бог дає ще сил, а болячки проходять!
Ваш Шкурко М. П.
442

22 лютого 2013
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Я вже десять днів удома, але мені не стає краще. Але мені не стає
краще – навпаки – я дедалі втрачаю рештки сил, хоча апетит маю вовчий.
Перша збірка моїх віршів вийшла тиражем – скільки пригадую –
500 примірників.
Друга – вже в Аргентині – мала тираж 1000, а видало книжку
видавництво «Перемога»: фактично двоє спільників: Кравець
(лінотипіст) та Паренюк (палітурник).
А тираж підсумкової книжки буде 200 прим. Хоча самих поетів
набереться зо дві тисячі – не менше. Це ті, що в Спілці, а поза Спілкою (в
обласних об’єднаннях) – ще двічі стільки.
Це, здається, іще Остап Вишня помітив: усі пишуть, а ніхто не
читає.
Учора я прочитав нарешті журнал «Березіль» за останні місяці
минулого року. Мовознавець Лариса Масенко з еміґраційних авторів знає
лише Осьмачку, з прозаїків 20-х років – лише Підмогильного. А
Багряного не згадує…
Сподобалися їй Оксана Забужко та Юрій Андрухович: тьху!..
Але мав я велику несподіванку – і дуже радісну. Виявляється –
мовознавець Пономарів – наших поглядів – він прихильник академічного
правопису.
Не допустив до повернення цього правопису… академік Патон…
З найкращими побажаннями
[І. Качуровський]
Див. «Березіль» ч. 11–12 за мин[улий] рік.
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27.ІІ.[2013]
Дорогий Миколо Пантелійовичу.
Статтю Наума Коржавина186 я хотів був вислати окремо, але
олівець не писав. Коржавин казав про себе (він був єврей з Києва):
«К иудаизму отношусь непримиримо».
Я вже писав Вам колись, що мій покійний приятель, Мих[айло]
Берлов, мав нагоду почути в Москві думку знавців:
«Чтобы послать на смерть миллионы людей, кому-то
достаточно шевельнуть пальцем, но если палец не шевельнется,
его отрубят».
З сумом констатую, що я раз-у-раз роблю помилки. Це також,
очевидно, наслідок сорокаденного голого лежання.
Я вже давно колись мав намір написати спогади про тих лікарів, з
якими мав справу. А чудесно діючими ліками були тільки народні.
Нині мені трошечки ліпше. Але потроху відбирає праву ногу, а
ліва зігнулася в коліні й не розгинається…
І нехай Бог береже Вас і Ваших рідних від німецьких лікарень.
Думаю, що я розповів Вам під час нашої телефонної розмови про
садистичний характер лікування, жертвою якого я став у грудні–січні.
Ваш І. Качуровський
1 березня
ПС. На жаль, статтю Коржавина «А Сталин был ли то?»187 знову
довелося відкласти: поштовий відділ, що був недалеко від
нас, тепер перенесли хтозна куди.

Наум Коржавин (нар. 1925) – російський поет, прозаїк, перекладач,
драматург. 1947 р., у розпал сталінської кампанії з «боротьби із космополітизмом»,
був заарештований, відбув кількарічне заслання. 1973 р. еміґрував до США.
187 Правильно – «А был ли Сталин-то?».
186
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17.03.13
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Як би не важко Вам було, Ви знаходите сили написати листа.
Дякую, бо ціна такого листа утричі більша. Листа Вашого, розпочатого
22 лютого, продовженого 27-го, а завершеного 1 березня, одержав.
Зразу ж хочу Вас порадувати. Чернігівська «Просвіта» має намір
відзначити Ваше 95-ліття. В. Чепурний, голова, запропонував це зробити
спільно з Чернігівською організацією НСПУ. Письменників Чернігівщини нині очолює Дмитро Іванов, який заступив Станіслава Реп’яха.
У цьому році Шевченківським лавреатом у літературі став Леонід Горлач
(Коваленко). Він наполовину киянин, наполовину ніженець. Треба
сказати, ці люди добре були вписалися в колишню комуністичну систему, а нині так само є в обоймі правлячої посткомуністичної верхівки.
У цьому році було Шевченківських лавреатів тільки троє. Це
результат економії і занепаду гуманітарної сфери та небажання влади
віддавати належне незалежним від неї. Так, не було відзначено
письменника із Закарпаття Мирослава Дочинця.
Тим часом піднімають на щит Ю. Шевельова [див. дод. А]. Його
пропагує О. Забужко, а у Харкові (проросійському) хочуть встановити
меморіальну дошку.
Учора у Ніжені виступала Ірина Фаріон, депутат Верховної Ради
від партії «Свобода». Вона теж згадувала про Шевельова, який просив,
аби внесли в паспорт його українську національність – така-от
безстрашність у сталінську добу!
Згадала вона про Злуку ЗУНР і УНР. У цьому зв’язку я запитав у
неї, чи вона поділяє гасло «Все або нічого», натякаючи на провал Злуки і
всієї справи державності. Але вона чи не зрозуміла питання, чи вдала це.
Тут у нас тепер ситуація, як я називаю, третьої руїни. Парламент не
працює, влада монополізована, економіка падає, зовнішня ситуація теж
напружена, бо йде перетягування канату між Росією і ЄС.
При цьому стара націонал-демократія відійшла, а нова – безпорадна.
На низовому рівні теж конфлікти. У В. Чепурного не все гаразд у
«Просвіті», має відбутися з’їзд «Просвіти», але П. Мовчан, голова
протягом 20 років, не робить позитивних змін і не покидає пост. Тим
часом В. Чепурний опублікував книгу «В осім барку», продовження
попередньої «Акурайку», в якій далі критикує В. Базилевського,
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Ф. Достоєвського, того ж Д. Іванова. Наш спільний друг Віктор [Я.] Баранов
різко виступив проти В. Чепурного за його антиросійські випади.
Звичайно, якби Ви були в кращому стані, я б вислав Вам цю
книгу. Обидві книги я переслав О. Бросаліній, але вона досить стримана і
ніяк не реаґує. Так само просив зробити відгук на Ваші статті на блозі
«Сіверщини», але і тут вона несмілива.
Тим часом, О. Фешовець мовчить на мої прохання надіслати
договір на друк 200 примірників «Лірики». Я йому пропонував варіант
кредиту на більшу кількість, але він не впевнений у реалізації книг. Так
що це має бути пробний випуск.
Зичу Вам і Лідії Борисівні Здоров’я.
Ваш,
М. Шкурко
ДОДАТОК А
[ Л и с т І . К а ч у р о в с ь к о г о д о О . С м о л ь н и ц ь к о ї 188]
15.IX.2012 [електронною поштою,
переслано М. Шкурку]
ШЕРЕХІЯДА
Дорога Олю.
Пояснюю причини мого ставлення до Шереха.
1. Коли заарештували Грицька Шевчука, харківського лінґвіста,
залишився його, готовий до друку, підручник. Цей підручник видали під
своїми іменами Наум Каганович та Юрій Шевельов (дані від Івана
Майстренка).
2. Більшість університетів світового рівня була (і є) в певних
руках. Якщо хтось із еміґрантів чи дисидентів БЕЗ ЗНАННЯ МОВИ
дістає там посаду, можна бути певним, що за цим щось криється.
Опинившись на Заході, Ш[ерех] не знав навіть німецької мови
(десь він проговорився, що йому допомагає мати-німка). І раптом його
запрошують до Швеції – викладати в університет.
Я запитав у покійного Кірила Х. (свого часу він мав якусь високу
посаду в «органах»): чи може бути, що Ш[ерех] був тут «не по
заданію». Ні, каже, такого не може бути.
Ольга Смольницька (нар. 1987) – українська поетеса, прозаїк, перекладач,
літературо- і українознавець.
188

446

3. Протягом перших повоєнних років тісна дружба єднала
Ш[ереха] та Юрія Косача189, який був послідовно членом КПЗУ
(Комуністична партія Зах[ідньої] України), ґестапівцем, бандерівцем,
федералістом і знову комуністом.
4. Саме Шевельову (з Косачем) адресована стаття Юрія Клена
«Бій може початись». Там його названо ворогом.
5. На мою думку, найталановитішим серед нас усіх («Покоління
Другої світової війни») був Михайло Ситник190. Він виступав по таборах
із читанням своїх віршів – часом сам, часом разом з Юрієм Кленом – і
мав незмінно великий успіх.
Але коли Ситник подав заяву до МУРу, його не тільки не
прийняли, а ще й висміяли. Він і раніш був не від того, щоб випити, а
тут неприйняття до МУРу – разом із глумливою статтею Ю. Ш[ереха]
«Голос втраченого покоління» – подіяло на нього так, що він спився.
1959 р. Ситника вбито в якомусь із скверів Чікаґо.
Микола Вірний (Француженко)191 в листі до мене прямо називає
Шереха вбивцею Ситника.
6. З таким самим правом я назву його «вбивцею Михайла Ореста»
(див. добірку у журналі «Київ», ост[аннє] число за минулий рік). Лише
Ситник – пив, а Орест – курив…
Писано нашвидку, тому багато помилок.
Ігор Качуровський

189 Юрій Косач (1908–1990) – український еміґраційний письменник і редактор.
У довоєнні роки провадив націоналістичну діяльність на Західній Україні. 1931 р.
заарештований польською поліцією, відбув однорічне ув’язнення. У 1944–1945 рр.
– у німецькому концтаборі та в таборах Ді-Пі. 1949 р. еміґрував до США. Мав славу
симпатика «совєтів» (його часом друкували в УРСР).
190 Михайло Ситник (1919–1959) – український еміґраційний поет, журналіст,
гуморист. На еміґрації від 1943 р., по війні жив у Німеччині як біженець, на початку
1950-х рр. еміґрував до США. Убитий, за деякими припущеннями, аґентами КҐБ.
191 Микола Вірний (справжнє прізвище – Француженко, 1923–2007) – український
еміґраційний радіожурналіст, редактор, публіцист, письменник, громадський діяч. Син
репресованого. У роки Другої світової війни був призваний до радянської армії,
воював, був поранений, потрапив до німецького полону. Згодом – у лавах Української
Національної Армії. Кінець війни зустрів в англійському полоні. Згодом виїхав до
Англії, від 1957 р. – у Німеччині (Мюнхен), працював на радіостанції «Визволення»
(Радіо «Свобода»), від 1962 р. – у США, спершу керував українською редакцією Радіо
«Свобода» у Нью-Йорку, згодом працював в українському відділі «Голосу Америки» у
Вашинґтоні. Дійсний член УВАН.
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25 травня 2013 р.
Дорогий Миколо Пантелійовичу!
Я ще існую – можу поволеньки переїхати на роляторі з кімнати до
кімнати.
На подвір’ї цього року ще не був. Наш ліфт, як Ви, можливо,
пригадуєте, зупиняється ПОМІЖ поверхами – тож я не маю вже сили, щоб
піднятися на сім сходинок. А літературні справи йдуть у мене ніби добре:
1. У харківському журналі «Березіль» ч. 1–2 за цей рік вміщено (з
нагоди мого 95-річчя) інтерв’ю, що брала в нас із Лідією письменниця
Теодозія Зарівна пару років тому.
2. Видавець Фешовець (чия родина живе в Мюнхені на сусідній
вулиці) 10 примірників книжки «ЛІРИКА» привіз і вручив.
Я ще не розсилав і не роздавав…
3. З Дрогобича прийшов один примірник щойно виданої книжки
«Пародіяріюм Хведос[і]я Чички»
(пародії, шаржі, епіграми, літературні жарти)
Там твори не лише мої, а також і деякі колективні.
Олена Геннадіївна [Бросаліна] була в Ніжені, зустрічалася з
професурою. Каже, що я маю прихильників.
Що якби спробувати через них звернутися до Нобелівського
комітету?
А то авантурниця Емма Андієвська хвалиться:
– Що там ті Шевченківські премії? От мене висували на
Нобелівську…
А премія ця давно стала політичним чинником – українцям її не
дадуть…
Якщо в чернігівсько-ніженській пресі були якісь відгуки на
«Лірику», то я дуже цікавлюся їх прочитати.
У нас тут холод і дощ, дощ і холод.
А похованим я хотів би бути у Крутах.
Сил і здоров’я бажаю Вам, Вашій родині і всім, хто мене пам’ятає.
Ігор Качуровський
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31.05.2013 р.
Доброго дня, Ігоре Васильовичу!
Хоч із запізненням, вітаю Вас із виходом «Лірики». Я вже роздаю
її наліво-направо. Так що поспішіть, якщо хочете, щоб я її комусь вислав.
Олена Геннадіївна [Бросаліна] підготувала рецензію для газети
«Сіверщина». Як вийде, я надішлю Вам.
Статтю «А был ли Сталин-то?» Наума Коржавіна, яку надіслали
десь у лютому, я прочитав і зробив висновок – це якась беліберда. Може,
я не зрозумів? Зараз актуальне питання сталінізму й неосталінізму.
В. [Я.] Баранов звинуватив у сталінізмі Д. Іванова, С. Реп’яха, а я
додав А. Шкуліпу як творця, на мій погляд, неосталіністського роману
«Берест».
Неосталінізм, по-моєму, – це коли хочуть «примазати» Україну й
українців до перемоги у «Великій Вітчизняній війні 1941–45 рр.».
Та не хотілося б на цьому зупинятися. У неділю буде обласна
конференція «Просвіти», на якій спробуємо проаналізувати ситуацію з
нашою мовою в недалекій перспективі.
А наступ іде на законодавчому рівні, і письменницька спілка та
очолювані письменниками організації, типу «Просвіти», виявилися неготовими реагувати. Про наступальність узагалі не йдеться.
Стара інтелектуальна еліта: Сверстюк, Дзюба, Жулинський і т. д.
не є авторитетами ні для влади, ні для загалу.
Втім, для Вас це, може, не ті клопоти. Адже головне – здоров’я,
чого й бажаю Вам і Лідії Борисівні.
З повагою,
М. Шкурко

[Без дати]
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Дякую за листа від 25 травня.
Висилаю сторінку з газети «День» за 31 травня, де згадується
художник Борис Крюков.
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Може, щось Ви захочете додати до цієї статті, а я перешлю в
редакцію.
Поки що відгуків про «Лірику» в пресі я не бачив. Мабуть, тому,
що вона ще широко не розійшлася. Я показав книгу під час виступу на
конференції «Просвіти». Василь Чепурний хоче зробити презентацію
книги в Чернігові.
Так само Надія Онищенко має провести в ніжинській міській
бібліотеці і переговорила на цю тему в райдержадміністрації.
Хорощу ідею про нобелівське лауреатство можна розвинути і тут,
і в Чернігові, і в Києві. Що для цього треба? Хто має право висувати? Ці
та подібні запитання слід з’ясувати, щоб справа була успішною. Головне,
Вам триматися, щоб отримати заслужену нагороду.
Бажаю Вам і Лідії Борисівні здоров’я!
Від Вас завжди передаю вітання всім, хто Вас знає.
Ваш,
М. Шкурко

21.06.2013
Дорогий Ігоре Васильовичу!
Бажаю Вам здоров’я та літ і літ життя.
У конверті – «Ніжинський вісник» за вчора зі статтею Н. П. Онищенко.
Газета «День» має розмістити статтю О. Г. Бросаліної у наступному великому номері.
Зичу Вам усього доброго!
Ваш, М. Шкурко
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ДОДАТОК І.1 (до с. 71)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
ПОЕТ КАРПЕНКО-КРИНИЦЯ ТА ЙОГО ДОЛЯ
Хтось із наших еміґраційних критиків назвав Карпенка-Криницю
«поетом трагічної долі». В нашій літературі не бракувало т рагі чн и х дол ь ,
але доля цього поета відзначається своєрідною, індивідуальною трагічністю.
Петро Карпенко («Криницю» він додав, щоб відрізнятися від
інших літераторів з таким прізвищем) народився в с. Бакланова Муравейка біля Чернігова – здається, тепер це вже одне з передмість цього
старого города – 22 грудня 1917 року. Закінчив історичний, а згодом
мовно-літературний відділи Київського учительського інституту, освіту
продовжував у Київському педагогічному. Перед війною був директором
школи (може, десь знайдуться його учні?). Друкуватися почав наприкінці
30-х рр. разом із такими поетами, як Андрій Малишко, Олекса
Веретенченко, Михайло Ситник. В роки війни друкував свої вірші в
дозволених німцями пресових органах, перша збірка поезій – називалася
вона «Гримлять дороги» – вийшла 1942 р. в Чернігові. Невдовзі автора
заарештувало ґестапо, кінець війни поет зустрів у Німеччині як
«остарбайтер» (робітники, вивезені на працю до Німеччини, мали на
рукавах пов’язку із написом «OST»).
Після війни кількадесят молодих українських літераторів,
переважно поетів, залишилося на Заході – фактично, ціла ґенерація.
Ніхто з нас – бо я також належу до цієї ґенерації – не досягнув
світової слави, але кілька осіб здобуло посади професорів у західніх університетах, ще кілька – фах бібліотекаря, а решта якось трималася на поверхні
життя. Не пощастило лише трьом. Це Микола Скеля-Студецький192, який
Микола Скеля-Студецький (1921–2002) – український поет і публіцист.
1943 р. виїхав до Німеччини, перебував у таборах Ді-Пі. На початку 50-х рр.
192
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повернувся з Венесуелі до Радянського Союзу (а там йому сказали: «Так
просто не возвращаются…». Дістав він 25 років, відбув 5…). Другий – чи не
найталановитіший з-поміж нас – Михайло Ситник, який спився, опинився
серед волоцюг і загинув в одному із чікаґських скверів…
Протягом перших повоєнних років українці на Заході встигли
видати понад триста книжок, серед них були дві збірки Петра КарпенкаКриниці: «Полум’яна земля» та «Підняті вітрила». Ось одна лірична
поезія зі збірки «Підняті вітрила»:
Іди від мене – бачить сліз не хочу,
Тривоги крик у спокій загорни,
Сама забудь свій біль в причалі ночі
І все прости з народженням весни.
Лишу тобі в дарунок лиш до ранку
Великий світ, призначений мені.
А бризне сонце – я спинюсь на ґанку
В промінням тонко тканій тишині.
І стукну в двері. Вийди, спрагла щастя,
Не втіху – камінь гіркоти я дам
Тобі з доріг, що, мов святе причастя,
Нас ждуть – і їх не виректися нам…
Опинившись у центрі світової культури, наше покоління сливе не
мало нагоди запізнатися із цією культурою: пам’ятки архітектури лежали
камінним грузом, бібліотеки й музеї не функціонували, а з
представниками европейської інтеліґенції майже ніхто з нас не мав
контактів через незнання (чи погане знання) західніх мов. Відомий серед
української еміґрації публіцист Василь Гришко так пише з цього приводу
про Петра Карпенка-Криницю:
Як представник того покоління підсовєтської молодої
України, для якого зустріч під час війни з німецько-фашистською
«Новою Европою» була першим і єдиним їхнім пізнанням
европейського Заходу взагалі, поет [себто Карпенко-Криниця] са́ме з
вирішив повернутися на батьківщину, але по дорозі був заарештований КДБ і за
зфабрикованим звинуваченням у шпигунстві отримав вирок – 25 років ув’язнення.
5 років відбув у таборах на Далекому Сході, був звільнений після смерти Сталіна.
Потому оселився у Вінниці, доживав віку в Ірпені на Київщині та в Будинку
ветеранів сцени у Пущі-Водиці (Київ).
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визначеного цим неґативного погляду дивився тут і далі на Европу і
Захід, а цим самим також і на «заморський Захід» в Америці.
Звідси – наскрізна тема багатьох поезій як Карпенка-Криниці, так
і більшости поетів нашої ґенерації – це тема залишеної Батьківщини. Тож
до кращих речей Карпенка-Криниці належить поезія «Відступ». Писано її
1944 року.
Повертаємо очі тривожні до Сходу,
Мов півсерця загублено там.
І чим далі, чим далі від Тебе відходим,
То стаєш Ти дорожчою нам.
Наша рідна – нічим незамінна утрата,
Нам здавалася б легшою путь,
Якби сил, хоч на мить, нам таких відшукати,
Щоб Тебе до грудей пригорнуть.
Може, б легше було нам, тамуючи горе,
Бачить світлі заобрійні дні
І повірить, що Ти, непокірна, сувора,
Вся від краю до краю в огні.
– Через фронту й пожеж переходимо жахи,
Через тисячі вибитих ям,
І чим далі, чим далі від Тебе на Захід,
То стаєш Ти дорожчою нам.
Після переїзду до Сполучених Штатів Петро Карпенко-Криниця
видав збірку «Солдати мого леґіону», збірку, начинену героїкою і
трагізмом визвольної боротьби воєнних літ. Але це були вірші
попередніх років – остання данина запізнілій романтиці. Натомість дві
книжки поезій – «Поеми» та «Повернення друга», – куди увійшли вірші,
писані в п’ятдесятих роках, свідчать про надщерблення психіки автора,
про його розлад із самим собою.
У біографічній нотатці до однієї зі збірок поета сказано:
З переселенням до Сполучених Штатів обрав чесну працю
чорнороба на підприємствах Нью-Йорку й у різницях Чікаґо, на
автозаводах Детройту й фабриках Лос-Анджелесу, у бруклінських доках і на плянтаціях Каліфорнії.
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Але все таки якийсь час був студентом – вивчав бібліотекарство в
Оттаві, славістику в Інституті слов’янознавства в Нью-Йорку.
А про настрій поета свідчить його поезія «Вулиці»:
Вулиці свищуть і хрипко кричать, як горлянки пантер.
Вечір нахмурився. Вечір – мов чорно-імлистй футляр.
Сопух розтління парує: інакших не прагни химер:
Будь, мов оголена шлюха чи звивистий сноб і фіґляр.
Страшно. Як страшно вмирати живим. Опустошення й муть…
Сум і ненависть, мов звір, що женеться й сягає п’яти…
Вулиці – ніби в гарячці… Приспішеним рухом живуть:
Швидше б цей час обігнать, від кошмару життя утекти.
Хижа пітьма. Полісмени. І я. І далеко десь ти.
1965 року в житті Карпенка-Криниці сталася якась трагічна подія.
Оповідали мені, буцімто, намагаючись «від кошмару життя утекти», він
пробував вчинити самогубство. Якось я не надто в це вірю, але мене
запевняли, що самогубство у Сполучених Штатах уважається кримінальним злочином. Як би там не було, але поета судили, визнали неосудним і
спрямували на лікування до психіятричного закладу. Звідти його могли б
узяти на поруки близькі родичі, але поет жив самотньо, а родичі, якщо й
були, то не в Сполучених Штатах, а десь під Черніговом. Тож він так і
лишився на все життя – бібліотекарем у психіятричній лікарні.
Під час праці в українській редакції Радіо «Свобода» я двічі писав
радіоскрипти, присвячені Карпенкові-Криниці: один раз із нагоди його
шістдесятиріччя, другий – з нагоди сімдесятиріччя.
У першому скрипті я писав, що своєю лексикою, строфікою,
характером римування та різними технічними засобами поезії КарпенкаКриниці тісно пов’язані із поетикою його сучасників, які лишилися на
Україні. Як приклад я наводив баляду «Слава»:
Коли небес розгойдане склепіння
Гуло оглушливо, як збур глибин,
Його покликало бійця сумління
І на п’ятьох ухмаривсь він один.
І з жахом подих вутлі затаїли,
Слідкуючи за летом із землі,
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Шептали: «Крила, може, впáдуть цілі,
А решта з ним в могилі буде тліть».
Але пілот не чув. Смертельні кулі
Йому співали із п’ятьох боків,
Димилось сонце, й облягала в гулі
Злоба п’ятьох ворожих літаків.
І він, обсипаний гарячим градом,
Всміхавсь, коли світлішав неба став,
Коли чужий хижак, як свічка, падав,
Безсило серед поля догорав.
Солодким потом щастя обіллятий,
Радів, як третій корчиться в огні,
І що четвертий битви зрікся, й п’ятий,
Свої сліди сховавши в далині.
І от знесилений, вітрам супроти,
Він повертавсь на свій аеродром.
І ті, хто не чекав живим пілота,
Були готові бить йому чолом.
А вутлі заздрісно: «Буденна справа,
Чи ж хтось із нас інакший у боях?».
І думав кожний, що вінок легкої слави
Віднято в нього просто на очах.
Літак землі торкнувсь. Пучок жасміну
Дівча піднéсло в отишілу мить…
Та де ж пілот? Чому мовчить кабіна?
Чому герой трагічно так мовчить?
…І тут побачили: рука висíла,
Немов кістяк підбитого крила,
Пілотове обличчя жовто-біле
І кров густу, що капала з чола.
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Якби збитим літакам домалювати свастику, а пілотові – червону
зірку, то ця баляда Петра Карпенка-Криниці спокійно могла б фігурувати
в якомусь радянському журналі воєнних і повоєнних літ. Як пряма
паралеля до баляди пригадується мені поезія Кацнельсона193 «Випадок на
командному пункті».
Мій радіоскрипт закінчувався словами:
…Не можу судити про творчість Карпенка-Криниці за
останні роки. Бо не знаю, ні де поет перебуває, ані щó з ним.
Але мої радіоскрипти досить часто передруковувала українська
преса на Заході. Тож із американської божевільні я дістав тоді листа і
книгу «Індіянські баляди» із дарчим написом.
Тут я довідався, що український поет прожив кілька років серед
індіян Північної Америки. До книги увійшло дванадцять баляд, а також
кілька пісень, що їх записав і переклав Петро Карпенко-Криниця. Ось
одна з тих пісень:
Голос, що прикрашає землю
(Пісня племени Нáваго)
1.
Голос, що прикрашає землю.
Голос вгорі,
Голос грому.
В хмарах темних
Знову й знову гучить він,
Голос, що прикрашає землю.
2.
Голос, що прикрашає землю.
Голос внизу,
Голос коника.
В травах і квітах
Знову і знову дзвенить він,
Голос, що прикрашає землю.
Абрам Кацнельсон (1914–2003) – український поет, автор багатьох збірок
віршів та книжок з віршознавства. У похилому віці еміґрував до США.
193
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Свого часу Леонід Первомайський уклав антологію світової
баляди (вона вийшла під назвою «З глибини»). Час би подумати про
ширшу, докладнішу, не захаращену псевдофолкльорними домішками
книгу «Світова баляда». Там би знайшлося місце і для «Індіянських
баляд» Петра Карпенка-Криниці.

ДОДАТОК І.2 (до с. 218)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
ПРО КАЧАНІВСЬКОГО ЛІРИКА
Ув альбомі «Качанівка поетична» представлені твори
кільканадцятьох авторів, але тільки один з тих авторів обрав Качанівку за
свою головну тему, головну, а може, навіть і єдину.
У літературі є така категорія «поет однієї теми». Само з себе це
визначення аж ніяк не є приниженням, усе залежить від таланту і
технічної досконалости.
Мова йде про Олександра Ахмета.
У світовій літературі чимало знайдеться віршів, присвячених
якомусь собору, старому місту, історичній пам’ятці чи мистецькому
шедевру.
Віршів, що їх об’єктом є конкретна місцевість – садиба, ліс, озеро,
не так багато. Назву лише «Водоспад» Державина та «Чорне озеро»
Ленау (до речі, на тому озері я був, а от у Качанівці мені не довелося і
вже не доведеться побувати).
«О, панно Качанівко» – так зветься збірка щойно названого
Олександра Ахмета.
Юрій Клен колись писав, що з віршів непомічених, нікому не
знаних поетів можна скласти добру антологію. Це стосується і автора
«панни Качанівки». Ось одна з його поезій:
Пробежал по листьям сонным ветер,
Рыбий всплеск нарушил тишину.
Птицей фиолетовою вечер
Сел на одинокую сосну.
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А на небе, пробивая тучи,
Фосфорные звездочки зажглись…
До чего ж нежна ты и певуча,
До чего ж неповторима, жизнь!
Маю враження, що Олександер Ахмет ріс і формувався сам по
собі, без якогось поетичного оточення.
Мені щодо цього пощастило: у Курську моїм другом був Михайло
Берлов, молодий поет, і ми з ним писали наввипередки: хто краще (на
жаль, він згодом відійшов від літератури), а в Австрії другом моїм був
Борис Олександрів, а згодом і білоруський поет Алесь Соловей: кожен з
нас поспішав прочитати друзям щойнонаписану поезію і почути хвалу чи
осуд.
А Олександер Ахмет, мені здається, відповідного середовища не
мав і тому не став тим, чим міг би стати.
Його українські вірші поступаються російським – очевидно, це
наслідок багаторічного перебування в російськомовному оточенні.
Щó в його віршах цікаве і своєрідне, це – як я вже згадав –
присвята віршів одній певній місцевості, а саме Качанівці.
Поет бачить також минуле заповідника:
Козацький хутір. Дивна квітка в полі.
Дивлюсь на тебе, наче бачу сон:
Полки козацькі б’ються знов за волю,
Бо краще смерть, ніж рабство і полон.
Такі вірші незаперечно доводять – зрозумілу для мене особисто,
але дивну для деяких земляків, особливо із Західньої України, – парадоксальну, але психологічно глибоку істину: можна писати російські вірші і
бути українським патріотом.
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ДОДАТОК ІІ.1 (до с. 87)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
ПРО ПОЧВІРНУ ЕВОЛЮЦІЮ МОВИ
Мова, як відомо, це не суто-лінґвістична, а лінґво-політична
категорія, тож, крім внутрішніх процесів, що їх ми можемо лише
описати, а не пояснити, відбуваються в ній також процеси, спричинені
зовнішніми – культурними чи політичними – факторами. До «культурних» (у лапках) явищ належить нинішня американізація мови, але це
явище не тільки українське, а й загальноевропейське, адже німці в цій
площині (американізація мови) перегнали навіть українців. Отож, вилучивши американізацію, матимемо чотири істотні фактори, котрі спричинили і далі спричиняють цілу категорію змін у самому єстві нашої мови.
Насамперед зупинюся на загальнорадянському явищі, пов’язаному з певними змінами в літературній мові. Це з н и ж е н н я рівня цієї
мови, в е р н а к ул я р и з а ц і я – впровадження в лексику культурного
прошарку населення слів і зворотів, характерних для низів суспільства,
виразів, узятих ще в роки революції від матросів, пізніше – від блатних,
ще пізніше – запозичених із тюремного жарґону.
Про це писав колись російський лінґвіст Поліванов (його
розстріляно…), а на еміґрації – наші земляки Тетяна і Андрій Фесенки194.
Роками тривала орієнтація на мову вулиці: не вишуканий стиль
інтеліґента, лише побутова балачка орденоносної свинарки і колгоспного
бриґадира була еталоном.
Тетяна (дівоче прізвище – Святенко, 1915–1995) і Андрій (1915–2000)
Фесенки – подружжя культурних діячів повоєнної російської еміґрації, за
походженням – українці. 1943 р. вивезені як остарбайтери до Німеччини, від 1950 р.
– у США. Працювали в Бібліотеці Конґресу (Вашінґтон), написали у співавторстві
кілька книжок, у т. ч. працю «Русский язык при советах» (Нью-Йорк, 1955). Крім
того, Т. Фесенко відома як поетеса та авторка мемуарів.
194
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Нас у школі навчали: слід казати «монóлог» та «дія́лог». Не кажіть
«монолóг-діялóг», бо це мова некультурної людини.
«П’ятеро хлопців пішло купатись» – це була правильна побудова
речення, а «п’ятеро хлопців пішли купатись» – неправильна, анаколют.
Тепер ролі перемінились. В «Орфографічному словнику» на
стор. 371 чорним по білому стоїть «монолóг».
Було «íндиґо» з наголосом на «і», стало «інди́ґо». Таких прикладів
можна навести чимало.
Останнім вибриком орденоносної Гапки було вилучення одного
«к» зі слова «барокко»…
Але на цю тему вже багато говорено й писано, тож перейдімо до
другого фактора, який притягав увагу українців (мовознавців і
мовонезнавців) на Заході.
Це русифікація.
На цю тему писано багато. Я особисто зупинявся, зокрема, на долі
українських лінґвістів і на питанні межимовної гетерофемії.
Відомо, що з нашої мови вилучено 40 тис. слів. Частину з них
заступлено словами російської мови, а частину – т. зв. «совєтизмами».
Так, «гонитву» заступлено словом «гонка», а «молодечий» – словом «молодіжний». У сп рав жн і й російській мові (останній, хто писав цією
мовою, був Юрій Домбровський195…) таких слів, як «гонка» і
«молодіжний», немає.
Щоб не повторювати ні свого, ні чужого, я тут зупинюся лише на
одній проблемі – русифікації за умов нашої незалежности.
З історії Французької революції відомо: вже після скинення
Робесп’єра, очолювана ним машина терору працювала далі – було
ґільйотиновано іще чималу групу засуджених.
Так само не зупинилася машина русифікації й після нашого
відділення від Росії: русифікація триває далі.
Наприкінці 80-х років з’явилося у нас слово «ви т ок и » –
спочатку воно мало наголос на «о», адже це калька з російського
«истоки». Воно було потрібне, щоб заступити українські «джерела» –
слово, яке починається із дзвінкої африкати «дж» (для якої Скрипник
Юрій Домбровський (1909–1978) – російський прозаїк, поет, літературний
критик. Був тричі ув’язнений за звинуваченням в антирадянській діяльності.
Останній його роман – «Факультет непотрібних речей» – був уперше
опублікований у Парижі (1978, російською мовою). Того ж року письменник зазнав
побиття і помер від завданих йому травм.
195
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пропонував окрему літеру…), а фонеми такої немає в росіян і їм вона
чужа, тяжковимовна.
Уперше я почув це – багато разів перед тим читане – слово від
покійної Галини Гордасевич із наголосом на «о». І тоді написалося:
– Професоре, скажіть, яка різниця
Поміж витóками і джерелом?
– Така сама, як між добром і злом,
Між янголом і чортом, що насниться.
Коли проб’ється між пісків пустелі
Або в глухій розщілині зі скелі
І зимна, і прозора, ніби скло,
Вода, тоді це зветься «джерело».
Це слово і шляхетне, і високе,
А інше, слово-покруч, в нас нове.
Бо, як каналізацію прорве
І екскременти ринуть на всі боки,
Просмерджуючи мертве і живе, –
Тоді це називається «витóки».
Слово «ви т ок и » було в нас віддавна: домашня (хатня) миша не
збирала запасів на зиму, покладаючись на своїх господарів, натомість
польова мусіла дбати про своє харчування – збирала зерна й ховала в
певному місці. Це називалося «ви т ок и ». І ось за останні п’ятнадцять років
я вже не зустрів у нашій пресі слова «джере́ла» – є тільки «витоки»…
Довголітній ректор УВУ Володимир Янів пильно стежив, щоб
його прізвище відмінювали по-українському: Янів–Янева.
Але останнім часом прізвища на Україні відмінюють так, як їх
відмінює перший-ліпший гість із центральної Росії (росіяни, що живуть на
Україні, в багатьох випадках знають нашу мову ліпше від самих українців).
Тож маємо тепер: Чорновіл – Чорновіла (зам. Чорновола), Білокінь –
Білокіня (зам. Білоконя), Олександрів – Олександріва (зам. Олександрова).
Нещодавно стався такий кумедний випадок: у книзі Петра
Одарченка «Мені сто років» уміщено його замітку, де є параграф
«Чергування голосних звуків у прізвищах»:
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Такі прізвища, як Ковалів, Кравців, Глібів, Пономарів у
родовому відмінку – Ковальова або Ковалева, Кравцева, Глібова,
Пономарьова, а не помилково Коваліва, Кравціва, Глібіва,
Пономаріва… (стор. 65).
А далі, на стор. 166, читаємо: «Лист Ганни Черінь196 і Степана
Паньківа». Це вже постаралася редакція… Бож нині щодо збереження
російщини, як чогось священно-недоторкального, видавництво «Смолоскип» стоїть на першому місці.
Якщо в найтемніші часи сталінщини і брежнєвщини світлою
прогалиною в українському письменстві лишалося перекладацтво – не
тільки Рильський чи Бажан, а пізніше Кочур і Лукаш, а й багато інших
мало сказати дбали про збереження мови, а й збагачували її, знаходячи
забуті скарби, – то і тоді й тепер траплялися інші перекладачі, які,
свідомо чи ні (через недостатнє знання рідної мови), захаращували свої
переклади русизмами і таким чином сприяли русифікації.
Несподіванкою для мене в нещодавно виданому перекладі «Пісні
про Роланда»197 (через «а», бо так у росіян…) є впровадження туди суто
російського слова «лати». Хоча в нашій мові є досить слів для
дружинницьких і лицарських обладунків – кольчуга, бронь, броня,
панцер, байдан, юшман, куяк, колонтар, однак перекладачі «Пісні»
Вадим і Нінель Пащенки – воліють лати: у їхньому перекладі нарахував я
дев’ятнадцять «лат». Слово таке є в українській мові, навіть має кілька
відмінних значень, про що свідчить, зокрема, «Словарь» Бориса
Грінченка. На 347-й сторінці другого тому сказано:
Лат, ту, м. = Лата 2. Там такий обідраний, що аж лат на
латові. Харьк.
Лата, ти, м. 1) Длинная жердь, перекладываемая въ горизонтальномъ направлении поперекъ стропилъ. Яка кроква, така й
лата. Ном. № 10403. У причілку його хати на високій латі плахта
висіла червона.
2) Заплатка, вставка. І дівчина його любить, хоч лата на
латі. Шевч. 165.
Ганна Черінь (справжні ім’я і прізвище – Галина Грибінська, в заміжжі –
Паньків, 1924–2016) – українська еміґраційна поетеса, прозаїк, авторка творів для
дітей, літературний критик. Сестра Бориса Олександрова (Грибінського). У роки
Другої світової війни еміґрувала до Німеччини. Від 1950 р. – у США.
197 Пісня про Роланда / Пер. Вадима та Нінелі Пащенків. – К.: Либідь, 2003.
196
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3) мн. Лати. Отрепье, рубище. Скидай з себе свої лати,
вбірай дорогії шати. Гол. І. 44. Наші лати переходять панські
шати. Ном. № 1615. Багатий на лати та на дрібні сльози. Шевч.
134. Коли б ти, сестро, так робила, ти б в таких латах не
ходила. Чуб. № 916. Ум. Латка, латочка. Употребляется почти
исключительно во 2-мъ знач. Свитина вся була в латах. Котл. Ен.
І. 32. Будь мудрий: натягай маленьку латку на велику дірку. Ном.
№ 9009. Иногда значит пятно: Побитий чоловік лежав на землі,
під їм і біля нього була латка крові чимала, так кружалка така
велика. Екатериносл. у. Также небольшая грядочка. Посадила
маленьку латочку цибулі. Черниг. у.
А однак школяр чи студент, який прочитає «Ролянда», винесе
звідти слово «лати» в російському значенні…
Приголомшливим для нас, хто прожив півстоліття на Заході, було
русифіковане вивчення чужих мов, зокрема німецької та англійської: ці
мови вивчають не так, як вони звучать в ориґіналі, а так, як їх
вимовляють росіяни, себто вчать читати німецьке чи англійське h (наше
«г») як «х», хоча в англійців нема взагалі такої фонеми…
– Грицю, чого це ти кульгаєш? – На голові болячка…
Цей діялог охоплює психологічне явище: шукати скрізь якусь
певну причину.
Але для багатьох питань лінґвістики жодних пояснень нема: ми
можемо тільки констатувати, наприклад, що в німецькій мові в певну
добу попереднє «т» перейшло в «с» (нім. ss супроти англійського tt), що
w в обох мовах – як і в нашому «вода» – має протетичний характер, а
також що фонетичні зміни ідуть хвилями, – так, згаданий перехід «т» на
«с» до Німецького моря не дійшов…
Фонема «ф» належить до «нових». У Римській імперії вона йшла
зі сходу на захід, охопила нинішню Італію, а до Іберії не дійшла. Тож
маємо: в італійців falco, в еспанців halcon, наше «сокіл» – усі три слова
одного кореня…
Еспанська форма (h тепер не вимовляється) старша від італійської.
А до нас це «ф» ішло, навпаки, із заходу, дійшло до Дніпра, а на лівий
берег не перейшло.
Але наші вчені шукають пояснення н еп оясн яль них явищ.
Звідси абсурдне твердження, буцімто наше «о» в закритих складах
мусить перейти в «і». Процес переходу – досить складний і довгий –
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почався іще тоді, як усі склади були відкриті: це відгук того «укання»,
що пройшло в Середньовіччі Західньою Европою: захопило Португалію і
Францію (у «Пісні про Ролянда» я ледве знайшов два асонанси на о – усі
о перейшли в u), натомість Еспанії не зачепило. Так, у «Пісні про мого
Сіда» асонансів на «у» немає взагалі. Це «укання» дійшло й до мови
наших предків. Процес ішов так:
О – ОУ (УО) – У – Ы – И – І (непалаталізоване).
Отже: спочатку дифтонґ котрогось із двох типів, далі «у», далі
делябіялізація того «у», перехід у широке «ы» (що збереглося у вимові
закарпатців і лемків), потім північноукраїнське чернігівське «и» (вимова
через «и» збереглася в моїх рідних Крутах і ще в багатьох місцевостях
Чернігівщини:
Бик ударив його пид бик,
штовхнув у рив та й зарив).
Нарешті полтавське «і», що увійшло до літературної мови. Але
цей процес не охопив, поперше, іншого «о», яке чергувалося з
ірраціональною голосівкою заднього ряду: «о» – «ъ», а подруге, тих слів,
котрі прийшли до нас пізніше, переважно з німецької мови.
Не знаю, як кажуть тепер, але за мого дитинства в Крутах казали:
дрот, ґнот, дрозд, глод, дрок, ятровка…
А в пісні співалося:
Що на тім боці та й у толоці
циганка-ворожка,
Від мого двора до її шатра
пробита дорожка…
Вокаль «і» весь час у наступі. Наступ цей іде «згори»: від горефілологів і від учителів у школах.
Калічення слова «ґнот» (від нім. Knoten) дійшло до абсурду: з
нього зробили «ґніт», скасували «ґ» і вийшло «гніт», гомонім до іншого
слова з таким самим звучанням і написанням.
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Остап Вишня сміявся над висловом «нарубати дрів», але цей
вислів я зустрів нещодавно в одного з найкращих майстрів нашої поезії.
Один із найзапекліших прихильників «ікання» Василь Чапленко198
вимагав від мене, щоб я змінив прізвище на «Качурівський». Я відповів
гуморескою:
Коли зацвів у полі дрік,
В Чапленків глянувши слівник
(За кроком крік, за кроком крік…),
Пішов я нарубати дрів,
Заслухавсь, як співає дрізд,
І втяв півпальця… Ллється крів…
Підношу за Чапленка тіст:
«О мівнику, бувай здорів!»
Ігір Качурівський
Другий абсурд, що його впоювала школа в дитячі голови, це
випадне «е». За зразок правили такі слова, як «день» – «дня», «пень» –
«пня».
Але жодне «е» з цих слів не випало, бо його там і не було, був
натомість вокаль переднього ряду, що позначався літерою «єрик» (нині
це «м’який знак»).
Святослав Гординський199, який запам’ятав усе, чого навчали в
гімназії, у перекладі з Війона пише:
– Хто гицля налякав? – щеня…
А от Микола Шпаковитий, мабуть, не надто прислухáвся до того,
що кажуть учителі: у його прозі натрапив я на нескалічене українське
слово «гицелі»…
Василь Чапленко (справжнє прізвище – Чапля, 1900–1990) – український
еміґраційний письменник, драматург, літературо- і мовознавець, критик, редактор,
дійсний член УВАН і НТШ. В еміґрації – від 1943 р. (Німеччина, США).
199 Святослав Гординський (1906–1993) – український еміґраційний художник,
графік, мистецтвознавець, поет, перекладач, журналіст. Народився в сім’ї викладача
Львівської клясичної гімназії, згодом відомого літературознавця Ярослава
Гординського. Вивчав образотворче мистецтво в Берліні й Парижі. У поезії його
зараховують до галицьких неоклясиків. Від 1944 р. – в еміґрації (Німеччина, США).
198
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Українська мова переважає будь-яку із західньоевропейських мов
щодо кількости приголосних, але значно поступається тим мовам у
царині дієслівних форм. Але десь у двадцятих роках XX віку в чиїйсь
хворій голові (у чиїй саме, я не досліджував) постала думка викинути з
нашої мови ті граматичні категорії, котрі є в росіян.
Першою жертвою цього вилучення став активний дієприкметник.
Про це я писав у книзі «Стилістика» і не буду повторюватись, однак
згадаю, що на еміґрації цей абсурдний суперпатріотизм існував і діяв.
Так, коли вийшла книжка Ліни Костенко – а там ми побачили назву
«Сад нетанучих скульптур», –
одна пані, яка вважала себе причетною до літератури, кинула
звинувачення: «Це – русизм. Так не можна сказати українською мовою».
На це я вже десь колись відповів: у мові нашій існує три форми:
1) нетáнучий – той, що не тане саме тепер,
2) нетанýчий – той, котрий не має тенденції танути,
3) нерозтанний – який взагалі не може розтанути.
У селі Крути на жінку, котра часто сварилася, казали «Лаю́ча», я
вжив колись це слово, а вже згаданий проф. Чапленко повчав мене, що
такого слова в українській мові немає.
До хворобливих явищ належить і мовний пуризм на побутовому
рівні: намагання півінтеліґента вилучити з мови нашої ті слова, котрих
він не знає і тому вважає російськими. Мені особисто закидали
русифікацію мови за слова «поляна», «голубий», «печаль», «залив»,
«полотенце», «єрунда». Останнє слово – давній витвір київських бурсаків
– саме й характеризує подібні закиди.
Перейдімо тепер до четвертого типу мовних змін. На початку ХХ
сторіччя українська мова існувала у двох варіянтах: східньоукраїнський
та галицький. 1928 р. у Харкові (нагадую, що він був тоді столицею
України) українську мову уніфіковано і вироблено спільний правопис,
одним із головних здобутків якого була д е р ус и ф і к а ц і я м о в и ,
з о к р е м а в и л уч е н н я ф р а н к о р ус и з м і в . В офіційній радянській
термінології такого терміну не знайдемо, тому перед багатьма читачами
цієї розвідки постає питання: що ж це таке? Насамперед це – французькі
слова жіночого роду, які свого часу закінчувалися не е, це е збереглося
лише у віршах, а у вернакулярній мові – відпало, тому деякі слова в
російській інтерпретації змінили граматичний рід:
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замість «жирафа» став жираф.
А палятальне «ль» стало велярним: фльота перетворилася на «флот».
Чимало інтернаціональних слів уживалося у французькій формі:
не нава, лише «неф».
Якщо французька мова не мала якогось слова, то не було його і в
росіян (а також і в нас). Наприклад, імпреза.
Тепер такі слова введено.
Академічний правопис 1928 р. був поверненням України обличчям на Захід і взагалі до цілого світу – понад голову Росії, бож основний
принцип був такий: чужі слова вимовляти відповідно до їхнього звучання
або ж – коли це неможливе – якнайближче до того звучання.
Вироблення єдиної мови з єдиним правописом також збагачувало
мову Східньої України. Наприклад, у нас цілковито вийшли були з
ужитку стародавні форми слів для визначення родинних зв’язків, як
«вуйко», «стрийко», «вуйна», «стрийна», «братанич», «сестрінок».
З’явилися слова-знахідки, особливо цінні й цікаві для літераторів, як-от:
«íменник» (людина з тим самим в іменем). Або «п ерé сі дк а », коли
хтось пересідає з потягу на потяг, адже наше «пересадка» мало загальний
характер – чи то пересаджують людину, а чи дерево – з лісу до парку…
Але… От уявімо: зібралося кількадесят полтавців, чернігівців,
слобожан та кубанців, та й кажуть: навіщо нам літера «ф», адже ми
кажемо «хвіст», «хвабрика», «Хведір» або
«Одійдіть од мікрохвону…»
Треба скасувати цю літеру. І скасували…
Правда, у реальному житті до такого не дійшло: надто бо ми
пасивні й безініціятивні.
Але 1928 р. у Харкові відбулася подібна церемонія: мовознавча
комісія скасувала палятальне «рь», бож гості з Галичини не могли його
вимовити.
Це був не менший злочин супроти нашої мови, ніж здійснене
кілька років пізніше скасування літери «ґ».
Як могло дійти до такого абсурду? Адже по всій етнографічній
українській території – від Лемківщини (о, як мені подобається лемківське «грибарь»!) палятальне «рь», зокрема на кінці слів, було характерною ознакою української вимови: росіяни казали: «град», «граница»,
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«рама», «комар», «базар», «сахар», а українці: «гряд», «гряниця», «ряма»,
«комарь», «базарь», «сахарь». Але Подільска губернія і більша частина
Галичини знали тільки велярне «р».
(Ареал «твердого» «р» збігається з територією поселення кельтів.
Не наважуся висувати конкретну теорію, однак не виключаю
можливости, що – побіч із кількома топонімами, культом богині Дани і
збереженням кельтського слова «мід», зам. слов’янського «мед», –
велярне, чи тверде, «р» – це спадщина кельтів…).
Мені тоді було десять років, але я пригадую, як обурювалися мої батьки, коли з «Кобзаря» зробився «Кобзар», а їхній син був Ігорь, а став Ігор.
Реформу проведено було більшістю двох голосів, бож з
Наддніпрянщини мовознавці просто не приїхали, зокрема не був на
нарадах і сам академік Кримський, а галицький прихильник орієнтації на
східньоукраїнську мову й вимову, Кость Кисілевський, надіслав лише
листа з порадами, що їх зіґноровано.
Але реформа була непослідовною: адже палятальне «рь»
залишилося в середині багатьох слів, зокрема назвý такі слова, як «буря»,
«буряк», «рясно», «забрьоханий», «рюмсати».
Не зашкодить знати, що Микола Зеров, який незадовго перед тим
редаґував журнал «Книгарь» і який мав доглибинне знання разом із
найтоншим відчуттям нашої мови, не прийняв цієї реформи щодо
вилучення палятального «рь».
Тут доречно буде трохи детальніше зупинитися на питанні
велярних і палятальних консонантів.
У мовах Західньої Европи палятальне лише l («ль») та подеколи
«нь» (gn), у російській переважна кількість консонантів, як і в нас,
бівалентна, однак «Ж», «Ш», «Ц» – завжди велярні, а «Ч» – палятальне.
У нашій мові велярними й палятальними можуть бути всі без
винятку консонанти, але не в будь-якій позиції. Наприклад, «б», «в», «м»
не бувають «пом’якшеними» на кінці слова: «бь» маємо в дитячій мові
(матері повчають діточок: покинь, то бяка, не їж, то бяка), палятальне
«мь» збереглося в старій коломийці (вибачте за приклад):
Ой ходила-говорила
попова кобила:
Поцілуй мя, попе в с…:
буду тя возила.
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«Вь» маємо у приказці «не страшно собаки, та не хочеться звяки»,
в деяких місцевостях кажуть не «вивірка», а «вевюрка», не кажу вже про
християнські200 імена Святослав, Вячеслав.
Перед паляталізуючим «і», що походить із колишнього «ятя», усі
без винятку консонанти стають «пом’якшеними». А в запозичених
словах та чужинецьких назвах кожен український інтеліґент будь-яку
паляталізовану – для нашого вуха – звукосполуку: Мюнхен, Вязьма,
бюлетень… – може спокійно вимовити.
У тридцятих роках XX віку серед галицької інтеліґенції сталася
революція: троє неоклясиків – Гординський, Кравців201 і Ростислав
Кедр202, а з ними Богдан-Ігор Антонич – перейшли на українську
літературну мову. Антонич помер молодим, а неоклясики виїхали на
Захід, де до них прилучилися деякі літератори й журналісти: проф.
Богдан Кордюк, ред[актор] Михайло Іванович Добрянський, ред[актор]
Михайло Борис, критик і літературознавець Володимир Жила, сестриписьменниці Оксана Керч203 і Софія Наумович204. У Римі на українську
мову перейшли отці Василіяни, і в цьому неабияка заслуга
протоархимандрита Ісидора Патрила. З-поміж тих, що виростали на
еміґрації, можу назвати Марту Гарасовську та Ірину Халупу.
Ще набереться стільки чи трохи більше мовлян, яких я тут не
згадав, – прошу в них вибачення. Але це був тоненький прошарок.
А відомий журналіст Зенон Пеленський казав мені:
– Ми мали таку файну вироблену мову, а ви прийшли і нам ї
зіпсули.
Правильно – слов’янські.
Богдан-Юрій Кравців (1904–1975) – поет, перекладач, редактор, критик.
Дійсний член НТШ і УВАН. Активний діяч українського націоналістичного руху (в
1929–1930 рр. – перший крайовий провідник ОУН, кілька разів був арештований
польською владою і перебував в ув’язненні). 1939 р. еміґрував до Німеччини, в
1949 р. – до США.
202 Ростислав Кедр (справжні ім’я і прізвище – Іван Монастирський, 1905–
2002) – поет, майстер сонетної форми. У роки Другої світової війни – вояк дивізії
«Галичина», наприкінці війни еміґрував (Німеччина, Канада).
203 Оксана Керч (справжні ім’я і прізвище – Ярослава Гаращак, 1911–1991) –
українська еміґраційна письменниця і громадська діячка, дружина Володимира
Куліша – сина Миколи Куліша.
204
Софія Наумович (справжні ім’я і прізвище – Ольга-Любомира Вітошинська, до
заміжжя – Гаращак, 1908–2000) – громадська діячка, журналістка, письменниця,
перекладачка. На поч. 1940-х рр. ув’язнена органами НКВС. 1944 р. еміґрувала до
Західньої Европи.
200
201
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Тож приголомшлива більшість галицької інтеліґенції на Заході
свято трималася своєї «файної» і «незіпсутої мови».
Я був свідком такої сцени. Мила й симпатична пані навчає діточок
у суботній школі. У її мові прозвучало слово «ус его ». Хлопчик з
Полтавщини підніс руку:
– Усього, прошу пані.
– Усего. Бо ми кажемо «усей», а не «усьой».
Др. Петро Горбань навчався в таборовій гімназії. Вчитель, який
хвалився своєю д о б і р н о ю м о в о ю , читає курс історії:
– Сабінки зістали пірвані.
У перекладі з «добірної» на нормальну українську мову це мало б
звучати «схоплено сабінянок». З живої мови взято такий діялог:
– Пирогів би напекти…
– Єсли́ ходить о стислість, пироги не печут, а варут.
(Пирогами в Галичині звуть вареники…).
А тим часом, рік за роком, відбувалася галичанізація наших
«східняків» разом із волиняками.
Імітуючи одного з наших начальників, що прожив усе життя в
галицькому оточенні, Фішбейн казав:
– За мого урядýвання у вашому редаґýванні не буде жодного
кореґýвання…
А нещодавно я дістав листа від старого приятеля, він пише, що
лікувався «соками ярини». На те я відповів: ярина – це овес, просо,
ячмінь, ярова пшениця…
Свого часу, потрапивши в галицьке середовище, ми довідалися,
що найбільший український письменник – Юрій Косач, що Винниченка
не можна ні читати, ні згадувати, бо він зрадник, а наш національний
прапор не жовтоблакитний (як ми чомусь думали), а «синожовтий»…
Згодом ми переконалися: хоча такі слова, як «голубий» і
«блакитний» є в Шевченка, у Франка, у Лесі Українки, однак, галицька
інтеліґенція їх не знає і н е р о з ум і є …
Справді – слова́ «блакит», «блакить», «блакитний» увійшли до
нашої лексики не так давно і в Галичині вони, так би мовити, не
прищепилися, а від старого слова «голубий» залишилася тільки назва
гриба – «голубінка». В одинадцятитомовому словнику205 про голубінку
сказано: «Рід неїстівних грибів».
205

Словник української мови: В 11 т. – К.: Наукова думка, 1970–1980.
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Не лише вчений міколог, а й перший-ліпший грибник сказав би на
це:
– Дурний їх піп христив, тих академіків: таж поміж голубінками,
поруч із гіркими й отруйними, є також їстівні, навіть високої якости.
Але це – між іншим.
Мені двічі рекомендували як зразок фолкльору переклад
Шевченка на мову еміґрації:
Трьох гостинців під тов горов
На купу сі сходит.
У вандрівку із Бучєча
Трьох братів відходит.
Покидали літню тету,
Шваґра і шваґерку,
Той кубіту, а брат тамтой
Ще й слічну фраєрку.
А це була пародія Хведосія Чички…
Чому «покидали», а не покинули? Бо в галицькому варіянті української мови не існує дієслова доконаної одноразової дії з наростком «-ну-».
Ось кілька найчастіше вживаних слів, котрі мають у галицькому
варіянті мови власне – своєрідне значення:
той – цей
тамтой – той
ярина – городина
город – сад або парк
дід – жебрак
пиріг – вареник
призначення – фатум, неминучість.
Колись Остап Тарнавський надіслав до журналу «Пороги» гарну
новелю, яку назвав «Вихід у призначення», – і я марно пробував довести
йому, що назва суперечить змістові.
Так само без жодного успіху проф. Яків Гурський, що читав тоді
лекції в УВУ, намагався втокмачити студентам, чому «бур’ян» слід
писати з апострофом, а «буряк» – без.
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Ми, «східняки», ніколи і нікого не могли переконати, зате нас
вперто переконували (і багатьох переконали), що слід казати «в Україні»,
бо «на Україні» – це по-московському. На мене такі докази, правда, не
діяли, бож, поперше, я пам’ятав ще з вузу, що, мовляв, за радянської
влади російська мова запозичила з української такі слова й вирази:
хлопцы, девчата, на селе, на Украине.
Подруге, я знав сотні творів російської літератури, де не раз
траплялося «в Украине» або «в Украйне», знав також десятки наших
пісень та цитат із поезії, де протягом ХІХ віку (після Шевченка) ніхто не
вживав виразу «в Україні», а тільки «на», а потретє, знав традицію: про
свою країну казати «на»:
на Руси,
на Литві,
на Україні.
А щодо суто-льокального виразу «в Україні», то боюся, чи не
потрапив він на Захід у добу галицького русофільства…
Впливом німецької мови можна пояснити той факт, що звук «и» у
Галичині часто вимовляють як «е» – отаке широке російське «э». Тому
Юрій Лех, що походить з найвищого прошарку суспільства, назву збірки
Василя Симоненка «Земне тяжіння» зрозумів як «зимне тяжіння» – так і
переклав на еспанську.
Німецьким впливом, можливо, пояснюється й те, що в деяких
районах Галичини відсутні дзвінкі африкати «дж» і «дз».
Один мій приятель сперечався зі мною про «дж» – такого звука,
мовляв, нема в нашій мові. Я відповів чотиривіршем:
Відгули джмелі і бджоли,
І зашерхло джерело.
Дядько споряджа ґринджоли –
Виїжджати за село.
Джереґелькам зі стрічками
Увиджатимуться сни:
Джосу їм дадуть святками
Дженджуристі джиґуни!
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Також, мабуть, під впливом німецької, де немає поділу на велярні
й палятальні консонанти, веляризувалися приголосні «в» та «б».
Вище в цій розвідці я наводив зразки палятальних звуків «бь» і
«вь».
Коли вийшла «Каталянська Енциклопедія» і ми довідалися, що
найвизначніші українські прозаїки це Лука Дем’ян, Олександер Маркуш
та Йосип Жупан, «чиї твори перекладено чужими мовами», покійний
Юрій Бойко і я сприйняли це як літературне хуліганство, хотіли навіть
виступити у пресі, але переконалися, що нас ніхто не підтримає. Таке
са́ме враження справила на мене пропозиція мовного проєкту –
впровадити апостроф після «б» у таких словах, як «бюлетень» чи
«бюрократ». Хведосій Чичка озвався на той проєкт епіграмою:
Деб’ютантка із б’язевим б’юстом
Підбиває у б’юрі б’юджет.
Та з’явилася бур’я спокус там:
Від б’юварів піти у б’ювет…
Велика шкода, що наші україністи переважно не є українцями, бо
інакше вони пам’ятали б, як мати навчала: «Покинь, то бяка». На щастя,
цього разу увесь народ сказав їм материнське повчання. Інакше стався б
– другий після вилучення «рь» – акт ґрунтовної галичанізації нашої мови.
Проте галичанізація розгорнулася в трьох інших речах чи справах:
зміна барв національного прапора, формула «в Україні» та звернення до
незнайомих чи напівзнайомих осіб на саме тільки ім’я: «пане Леоніде» –
до президента держави, «пане Ігорю» – до старого поета. Звертаються – і
навіть не усвідомлюють, що це образа. А щодо «синОжовтого» прапора,
то тут на згадку приходять гроші батька Махна. Кажуть, на них був
напис:
Гоп, куме, не журись,
В Махна гроші завелись.
А хто грошей не братиме,
Того Махно каратиме.
А внизу позначка: «Підробка законом не переслідується».
Так і тут.
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ДОДАТОК ІІ.2 (до с. 94)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
ВІДПОВІДЬ ПРОФ. ПОНОМАРЕВУ
У двох останніх числах «Самостійної України» вміщено статтюрозвідку проф. О. Пономарева «Український правопис – повернення до
національних засад». Першу частину статті я сприйняв із задоволенням –
скільки пригадую, якихось заперечень (не кажу вже обурення) вона не
ви́кликала.
Але в другій частині статті вже перший абзац спричинив певне
занепокоєння: чому, мовляв, автор не зазирнув до словника Голоскевича,
де питання про числівник «пів» вирішується просто і ясно.
Другий абзац, де порушено актуальне питання про «и» на початку
слова, я сприйняв не без здивування: навіщо обмежувати це «и» двома
випадками (перед «н» та «р»). Мені відразу пригадалося Франкове:
Зелений явір, зелений явір,
Ще зеленіша ива…
Правда, таких слів, як «ива», «иверень», «илкий» немає в
одинадцятитомовому монстрі, а останні дві слові також відсутні і в мови
росіян (чи не тому проф. Пономарів не включив їх до свого переліку?),
тож коли Макс Волошин добірку фраґментів назвав «Иверни», російські
поети не могли додуматись, щó це може значити, одна поетеса узяла
загадкове слово собі за псевдонім. А вигук «Ич!» навіть у радянські часи
зустрічався в кількох авторів.
За часів мого дитинства назви міст з кінцевою приголосною в
ґенітиві закінчувалися на «у»:
(не бачив) Риму, Берліну, Парижу, Лондону, Нью-Йорку.
Виняток – це назви посесивного походження:
Київ – від Кия (Київ перевіз, за леґендою) – Києва, Харків –
від Харка – Харкова, Краків – від Крака – Кракова.
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До речі, тоді не було в нашій мові ні Курську, ні Луцьку, а були –
відповідно до коефіцієнта транспарантности206 – Курське і Луцьке.
Але в росіян у ґенітиві усі назви міст з кінцевою приголосною
закінчуються на «а»: «Рима», «Берлина», «Парижа». Тож у пляні русифікації таке суто-російське відмінювання впроваджено і в нашу мову. Кому
й пощо потрібно плекати цей русизм?
А коли я дійшов до мовних запозичень, мені пригадалося золоте
правило Академічного правопису: передаючи іншомовне слово, слід
зберегти його звучання, а якщо це неможливо, то дати написання,
якнайближче до ориґіналу. Застерігаюся, що я не цитую дослівно, а даю
речі у власному формулюванні.
І ось я натрапив на такі дивогляди, ще мені пригадався вірш
Єндика207: «Сором лупáє обличчя».
Ціцерон (у римлян він був Кíкеро) зненацька став Цицероном.
Одне пояснення такої трансформації – «чтобы звучало по-русски», а
інше – це підганяння під якесь чергове, штучне й фальшиве «правило».
«На випадок зудару факту з його поясненням, пояснення треба
відкинути, а факт лишити», – повчав нас Ярхо.
Сучасні україністи роблять навпаки.
У міркуваннях проф. Пономарева я не бачу жодної послідовности.
Є в німецькій мові слово Feuerwerk і прізвище Feuerbach.
У словнику Голоскевича вони стоять поруч – Фоєрбах і фоєрверк.
Проф. Пономарів натомість пише по-різному:
Фоєрбах і феєрверк.
Бо у росіян – «феерверк».
Лише людині, яка не має жодного уявлення про німецьку мову,
могло спасти на думку фантастичне написання
Зиґфрид.
Німецькою мовою він Siegfried – у слові два довгі передні «і», обидва
під наголосами, але перший наголос значно сильніший від другого.
Тобто коефіцієнта прозорости – співвідношення голосних і приголосних
звуків. В українській мові цей показник традиційно високий.
207
Ростислав-Роман Єндик (1906–1974) – український антрополог (учень
Я. Чекановського), педагог, письменник і публіцист, журналіст, громадський та
політичний діяч. Дійсний член НТШ. По Другій світовій війні жив у Західній
Німеччині.
206
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Одна з багатьох трагедій України в тому, що наші україністи не є
українцями: латиніст, україніст, гебраїст – це явища, на жаль, однорядні.
Найяскравіший приклад – Юрій Шевельов: як він чудово знав
нашу мову, але вона не була його рідною: він так і не навчився
вимовляти українське «л» – у нього виходило польське «л кресковáне», а
коли я прочитав його твердження, буцімто наш вокатив ніколи не був
окситонним (у автора були інші терміни), то подумав: «Ніколи ти,
чоловіче, не бував у гущині нашого народу і не відчував різниці між
виразами:
Ой, Пéтре-Пéтре, що́ ти накоїв!
та
Пéтре-Петрé, йди додому – мати кличуть!..
Так само – мені здається – і проф. Пономарів ніколи не бігав
босоніж сільською вулицею, а побачивши овечу отару, не виставляв –
рогами – двох розчепірених пальців і не дражнив:
Баран-бяяя! –
бо інакше він би знав, що палятальний консонант «бь» – один з перших
звуків, що їх чує і вимовляє українська дитина. Але проф. Пономарів
підносить як буцімто національні засади цілу низку дивоглядів: «б’юро»,
«б’юджет», «вестиб’юль», хоча кожен колгоспний бухгальтер умів
вимовляти ці слова без жодного труду як «бюро», «бюджет»,
«вестибюль».
Те саме з Мюнхеном: понад тридцять років ми живемо в цьому
місті, відвідувало нас чимало земляків, але жоден з них не читав
Пономарева і не казав «М’юнхен» (правда, старі галичани, запозичивши
з івриту, казали «Мінхен»…).
Далі там іде іще з десяток таких дивоглядів, яких не наводжу, щоб
не засмічувати читачам зорової пам’яти.
Для філолога це збі дн ен н я н ашої ф он і ки шлях ом
вел яри з ац і ї п алят аль н их , а для масового читача – знущання з
української мови.
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ДОДАТОК ІІ.3 (до с. 101)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
ЩО ТАКЕ «ПРАЗЬКА ХВОРОБА МОВИ»?
У «Сучасності» в ч. 4 за рік 2005 є чудесна стаття – інформативна
розвідка Леоніда Шульмана (ні назва, ні тема статті нас тепер не
цікавить), де я зустрів вираз
Лінґвістична необізнаність істориків вражає.
А мене вражає також лінґвістична необізнаність і самих лінґвістів.
Наведу два приклади. Є така комаха, що зветься ґедзь або овад.
Слово «овад» – загальнослов’янське, у сербохорватській мові наголос на
другому складі – «овáд», у польській, російській, українській – на
першому. Етимологія – спірна. Але оскільки в росіян ненаголошені А та
О вимовляються однаково, хтось із граматиків упровадив написання
«овод».
Куліш писав «овад», але вже Грінченко свято вірив, що в
закритому складі «о» має перейти в «і».
І ось виходить книжка Етель Войніч із чудернацькою назвою
«Овід»…
Другий випадок такий. 1973 року в Києві, у видавництві «Наукова
думка», вийшов словник-довідник
«Українська літературна вимОва (а народ каже «вИмова».
– І. К.) і наголос» –
і ми не без здивування довідалися, що з п’ятьох «україністів» – маю на
думці упорядників та редактора – ніхто не знає, не відрізняє двох «І» –
паляталізуючого та непаляталізуючого. Коли ми скажемо
Надворі сніг – у мене мерзне ніс,
то помітимо, що друге «і» трохи інакше від першого (перше постало з
фонеми «ѣ», друге – з колишнього «о»).
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А тепер – до головної теми: що таке п р а з ь к а х в о р о б а
української мови?
У двадцятих, а особливо в тридцятих роках ХХ століття Прага
була важливим духовим центром українства.
Але літератори – насамперед це поети, – які творили там нашу
культуру, були відірвані від метрополії, не мали контактів із широким
колом мовлян, а сприймали мову й вимову головно з художніх творів, де,
як відомо, майже ніколи ми не ставимо наголосів.
Тож наші пражани у своїх віршах, серед яких немало поетичних
шедеврів, раз-у-раз дивують нас своїми ненормативними наголосами, що
деякі з них – як от «Дон-Хóзе» в Маланюка, – безперечно, взято з
польської мови, інші занесено з Галичини, Закарпаття та Лемківщини, а
більшість, як мені здається, просто зімпровізовано.
Вже перший, сказати б, провісник празької школи, Юрій Дараган,
наголошує деякі слова не там, де слід:
Як князь ранéний – день схиливсь на захід,
Одкинув свій червоний щит.
Рубіни крови бризнули на дáхи,
І червінню спокійний став блищить…
Або:
І раптом сарна в далеч синю
Заколихала дальній біг.
Тишá… Не чути в ніч осінню
Її струнких і лéгких ніг.
У четвертій книзі хрестоматії «Українське слово» вміщено
добірку одного з найцікавіших празьких поетів – Олекси Стефановича.
Там сумлінно поставлено наголоси, чим підкреслено їхню
ненормативність:
О, який сýмний, заплаканий сон це,
О, яка гíрка ця мить…
Далі маємо «шóломи» (зам. «шолóми») та ін.
Чимало диких наголосів і в Євгена Маланюка:
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Кожна квітка солодку вагóту несе…
Буяти бунтом в жáдобі пожежі…
…в срібни́х нитках річок…
Щось подібне і в Олега Ольжича:
О, вір у відваги ясне багаття́…
Виднóколом утомленим лягла
Навколо нього далина імлиста…
Поважна мова врóчистих вітрин…
Не відстає від них і Олена Теліга:
В день такий ціли́м надхненням жить…
Щоб кинуть серце у крижáний протяг…
Найвищий шпиль – і початóк до спаду…
А в наймолодшого з поетів празької школи, Андрія Гарасевича,
маємо
Згубили хмари крéсало… (зам. «кресáло»…)
Глузуючи з поетів, Дмитро Донцов кинув колись репліку, буцімто
він редаґує книжку
Наголóси в творáх Тараса Шéвченка…
Та найдивовижніші наголоси були в Леоніда Мосендза, який
прийшов до нас із польсько-російського середовища і мову українську
знав переважно з книжок. Яких тільки дивоглядів у нього не стрінемо:
…піднестись на крилáх…
…Нади́ть тебе і необорно кличе…
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…Та ще нові лани для роду зоре
Твої нащадків мíцнеє ралó.
І буде: під єдинеє берлó
Збереться рід…
Далі виписую окремі слова:
крапля́ми,
ворýхнувся…

дзвíнких,

червоні

краплí,

снáги,

голуб…

Часом здавалося, ніби Мосендз свідомо глузує з української мови,
тож я написав тоді пародію, яка закінчувалася двовіршем:
З розпачу в серце ударив лезóм
І перекинувся горі пузóм…
Я не запам’ятав цитованих вище уривків з «Юнацької весни»,
однак Мосендзове «берлО» виринуло з підсвідомости в моєму сонеті:
Чепіги рільника, рушниця браконьєра
І навіть міць берла, залитий кров’ю трон…
Щойно згодом я зауважив: не той наголос. Довелося переробити
на
Меча і берла міць, залитий кров’ю трон…
На закінчення кілька слів про празьку хворобу мови, що її –
хворобу – можна спостерігати в українські поезії на Україні. Адже
протягом кількох десятиріч наших поетів оточувало російськомовне
середовище. І припускаю, що не такі вже рідкісні випадки, коли поет
писав українською, а вдома, в родині, розмовляв російською. Але ця тема
вимагала б окремого, докладнішого дослідження.
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ДОДАТОК ІІ.4 (до с. 103)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
СОБАЧА СТОРІНКА
На мої «Нотатки філолога» (Сучасність», ч. 11 за 2002 р.) дістав я
кілька телефонних і писемних відгуків. А одна з моїх прихильниць,
простудіювавши мою реакцію на «конячу сторінку» «Словника синонімів», надіслала також «собачу сторінку». Тепер я вже знаю, що це взято
зі «Словника синонімів української мови», виданого Інститутом мовознавства Національної академії наук України в роках 1999–2000.
Скільки можу судити, це вже четвертий словник синонімів української мови: 1960 року в Києві вийшов «Короткий словник синонімів
української мови» Пилипа Деркача; 1982 року Наукове товариство ім.
Т. Шевченка видало «Словник синонімів української мови» Андрія
Багмета (матеріял уривається на слові «патик»…; а 1993 року в Києві
вийшов «Практичний словник синонімів української мови» Святослава
Караванського. Як бачимо, всі три словники – індивідуального авторства.
Нині маємо словник, що є наслідком праці десятьох філологів. Тож йому
личило б бути і найповнішим, і технічно найдосконалішим.
Відклавши набік фотокопію «собачої сторінки», я вирішив сам
собі зробити маленький іспит: як би виглядала та сторінка, якби її
упорядкував не колектив учених, а сам-один Качуровський. А ось як:
СОБАКА. Алонім – ПЕС, самиця – СУКА, іноді в значенні
«малий пес» – ЦУЦИК («У няньки був маленький цуцик… Не дуже
простий, родом муцик». Ів[ан] Котл[яревський]).
Розмовні синоніми: БАРБОС («Зловить його гицель, З м’яса
зробить шніцель… Не зворушать боса Слізоньки барбоса».
С. Кропива), БРОВКО («…лежав у бур’яні бровко муругий…».
Ів[ан] Котл[яревський]).
ГАВКУН, КУДЛАЙ, ЛАПКО («Наївсь, як лапко мух» –
приказка), РУДЬКО, РЯБКО («Цу-цу, рябко. Замкни свій писок:
Поїду будь-що-будь» – з пародії на Осьмачку), СІРКО («Пропав,
як сірко на базарі» – приказка).
Димінутиви: СОБАЧКА, СОБАЧА, СОБАЧЕНЯ.
Ауґментативи-пейоративи: СОБАЧИЩЕ, СОБАЙЛО,
СОБАЦЮРА.
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Гіпокористична форма: СОБАЧЕНЬКА, СОБАЦЯ.
Гапакс легоменон: СОБАКУСЬО.
Від слова ПЕС маємо такі похідні форми:
Ауґментативи: ПСИЩЕ, ПСЯРА.
Димінутив: ПЕСИК.
Пейоративи: ПСИНА, ПСЯЮХА («Смикнув за полу, мов
псяюху…». Ів[ан] Котл[яревський]).
Діялектальні форми: ПСИСЬКО, ПЕСЄ́.
Самиця пса – ПСИЦЯ. Є в словнику Б. Грінченка.
Вживалося в поезії двадцятих років. Оскільки такого слова немає
в російській мові, його вилучено з обігу.
СУКА має кілька похідних:
Димінутиви: СУЧКА, СУЧЕЧКА.
Пейоратив-ауґментатив: СУЧИЩЕ, СУЧАРА.
Від ЦУЦИКА маємо гіпокористичну форму ЦЮЦЯ.
(«Писатиму вам про корисне: Про киці, і цяці, і цюці». Ганна Черінь).
Для собак із надприродними властивостями існує окреме
слово ЯРЧУК («Побіжить наш ярчук В ирій їсти гадюк».
Т. Шевченко).
І вийшло в мене синонімів удвічі більше, ніж в академічному
словнику. Правда, в моєму перелікові немає двох слів, котрі там є: це
ЦЮЦЬКО (справді: не знав такого слова) та ШАВКА. Але «шавка» – це
чистокровний, «густопсовий» русизм:
Вся эта дрянь: барбосы, жучки, шавки (Ів[ан] Крилов).
Дивні бувають асоціяції: тут мені чомусь пригадалося літературне
життя повоєнних років, коли наша література врочисто крокувала в
майбутнє під проводом критиків із робітфаківською освітою та філологів з
аґрономічного технікуму, коли за арґумент у науковій дискусії правило
слово «здохлятина», а Чижевський, Державин, Юрій Клен чи Панас
Феденко несміливо топталися на узбіччі – і як великою розрадою для них
стала поява Культурно-літературної Окадемії (скорочено «Куло»). Це була
офіційно визнана установа, бож молоді літератори, які її заснували,
переконали американців, що в українській мові усі «А» переходять в «О».
Саме така «Окадемія» потрібна тепер на Україні. Ой як
потрібна…
[«Сучасність», 2003, ч. 10]
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ДОДАТОК ІІ.5 (до сс. 216, 234)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
ПРЕПОЗИЦІЯ «НА»
Для осіб російськомовного світу, які сприйняли препозицію «на»
в суто-російському значенні, дивна і якась незрозуміла широкоохопність
українського «на».
Ми кажемо: чекати на когось, чекати на що.
Кажемо: на селі, на місті, на Україні.
Шевченко писав:
Якби мені, мамо, намисто,
То пішла б я завтра на місто.
А на місті, мамо, на місті,
Там музики грають троїсті.
Проф. П. Одарченко підрахував, що в творах Тараса Шевченка
(цитую)
…іменник Україна з прийменником «на» вживається 46
разів, (…) – з прийменником «в» – 25 разів.
Цим спростовано ті фальшиві дані, що їх пропонує митрополит
Іларіон, аби переконати нас, буцімто кількість виразів зі сполучником
«в» у творах Шевченка переважає. Тяжко уявити, що шанований
митрополит свідомо писав неправду, радше можна припустити, що він –
старістю – переплутав цифри, запевняючи, нібито вираз «в Україні»
вжито 42 рази, що могло відповідати кількості зауважених «на». Але
звідки він узяв 33 «на» – лишається загадкою.
Чого не наважився зробити проф. Одарченко, це пояснити, що
Тарас Шевченко протягом довгих років перебував у російському чи
російськомовному оточенні, тож саме звідти походять і прийменник «в» і
наголоси на «а» в словах «Укрáїна», «Укрáйна».
Продовжувачем справи Шевченка вважав себе Куліш. Як же у
нього?
У мене в руці книжка «Пантелеймон Куліш. Твори», том II,
«Поезії». Зі вступом і поясненнями Богдана Лепкого.
Читаю:
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Нема в мене роду,
Немає дружини.
Ані брата-товариша
На всій Україні (стор. 15).
…Ой, Потоцький, батьку панський,
Рушай на Вкраїну… (стор. 22).
…Одні на Вкраїні,
Другі в Московщині (стор. 25).
…Покину, покину
Чужую чужину,
Та на Україну
Соколом полину (стор. 33).
…На далекій Україні
Не одна, не дві дівчині
Раді мене привітати (стор. 40).
…Зійду на могилу,
Гляну на Вкраїну (стор. 45).
…Вона в мене на Вкраїні
Родина єдина… (стор. 46).
…Нехай мовлять живе слово
На всю Україну.
Про ту учту слава трубить
На всю Україну (стор. 57).
Дав нам Господь обнятися
На вольній Вкраїні… (стор. 63).
Як по-божому, святому
Жити на Вкраїні… (стор. 72).
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Нехай тужить по дитині
На Вкраїні ненька… (стор. 86).
…Гірка, гірка серцю зрада
Дома на Вкраїні,
А ще гірша, а ще тяща
На чужій чужині (там же).
…Не вернеться безталанна
Дочка на Вкраїну (стор. 87).
…До братів на Вкраїну (назва твору, стор. 88).
…Не так лавром іскрасили,
Як слізьми зросили,
Що не стало на Вкраїні
Віщової сили (стор. 98).
…І позирав на рідну Україну (стор. 101).
…Народе мій! Прокинься на хвилину
Та подивись по-людськи на Вкраїну (стор. 104).
…Не бачивши добра
В мовчанці на Вкраїні,
Побрів я до Дністра
По мовчазній пустині (стор. 120).
…Викопав їм я колодязь в житейській пустині,
Щоб між запеклих сердець-каменюк на Вкраїні
Добрій душі одинокій від згаги не вмерти… (стор. 139).
Препозицію «в» П. Куліш уживає один лише раз – і то із
займенником:
О, слово рідне! Ти стоїш на чаті
Предковікових пам’яток святині.
В ясній, блискучій херувимській шаті,
Як меч огненний, в нашій Україні.
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Перейдімо тепер до фолькльору. Видавництво Академії Наук
СССР 1972 р. опублікувало книгу
«Українські народні думи».
Гортаю сторінку за сторінкою.
Російський запис (1805 р.), «Ивась Коновченко»:
На славной Украйнѣ в городѣ Корсунѣ (стор. 284).
Український запис (1814 р.) Той самий твір:
На славній Україні,
У славнім городі у Корсуні… (стор. 231).
Запис 1832 р.:
Ой, на славній Україні кликав-покликав
Филоненко, корсунський полковник… (стор. 235).
Запис 1853 р.:
Ой, на славній, панове, Україні,
У славнім городі у Корсуні… (стор. 246).
«Хмельницький і Барабаш».
Запис 1814 р.:
Із день-години
Як стала тривога на Україні… (стор. 262).
Запис 1853 р.:
Як із день-години
Зачиналися великі войни на Україні… (стор. 263).
Запис 13 июня 1874:
Ей, з день-години зчинались великі войни на Вкраїні…
(стор. 267).
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Запис 1870 р.:
Як з день-години зчинились великі войни на Україні… (стор.
271).
Запис 1852 р.:
Ти ж бо то на славній Україні п’єш-гуляєш… (стор. 282).
Вік запису невідомий:
Всіх ляхів-панів на Україну на чотири місяці висилав…
(стор. 286).
(Там же):
Да вже ж на Україні не одна жінка курку зготувала…
(стор. 286).
Запис 1853 р.:
На славну Україну прибувайте… (стор. 289).
3апис 1853 р.:
Чи гаразд-добре на славній Україні проживати… (стор.
301).
Запис 1930 р.:
На далекій Вкраїні (стор. 342).
Запис 1854 р.:
Ой як на славній Україні… (стор. 351).
Запис 1946 р.:
Гей, як на славній Україні… (стор. 380).
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Тут разом шістнадцять випадків із препозицією «на», препозицію
«в» маємо лише в сумнівному, напівросійському (неграматичному)
звороті:
На чужій чужині,
В степу України
Собиралися войни большиї…
(Записав М. Білозерський від кобзаря Федора Шевченка).
У збірнику українських дум вміщено сім варіантів думи про
Марусю Богуславку. Бандурист Зіновій Штокалко виконує восьмий (друкованого чи писаного тексту не маю): там двічі повторено «на Україні».
Подивімось тепер, як стоїть справа в інших збірниках та
антологіях нашого фолкльору. Книжку, що її упорядкував М. Стельмах,
відкладаю відразу: це майже суцільна фальшивка, де тексти змінено й
перероблено.
Дуже солідно натомість видано «Українські народні пісні в
записах Зоріана Доленґи-Ходаковського».
Знову ж таки гортаю сторінку за сторінкою.
– Хоч у Крим за водою,
Аби, серце, з тобою
На Вкраїні далеко! (стор. 423). Тричі повторено.
Я дитину закину в кропиву,
Сама поїду на Україну.
На Україні не будуть мене знати… (стор. 466).
Не їдь, не їдь в Україну,
Нехай їде батько (стор. 476 ).
Полинула б я на Україноньку милого шукати… (стор. 482).
Є у мене родинонька – на Україні дядько…(стор. 526).
Та іди на Україну – там знайдеш родину…(стор. 52).
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Поїхав би на Вкраїну, де дівчину знаю (стор. 566).
Як я поїду на ту Україну да межи чужі люди? (стор. 643).
Сидить козак на могилі,
Сорочку латає,
На Україну поглядає… (стор. 647).
На Україні всього много – меду і горілки… (стор. 651).
На Вкраїні всього много – горілки і браги (там же).
Пишуть листи на Вкраїну під аршин брати (стор. 656).
Написали на Вкраїні вдовиного сина… (там же).
Та ходи на Україну,
Там знайдеш родину (стор. 670).
Будь паном на всю Україночку… (стор. 677).
Як явилися на Україні ляхи і пани в ладівницях,
Стали у мужиків пироги на полицях (стор. 680).
Ой, чи чули, чи бачили ви, що на Україні постало (стор. 682).
Гей, не допустіте ляшка в Україну, гей, заженіте за Віслу
(там же, повторено двічі).
Ой, гляну я, подивлюся на свою Україну (стор. 685).
Ой, точний цар на Україні не доймає віри (там же).
…Процвітає на Вкраїні, як в городі рожа… (стор. 688).
Не будуть мати вражі ляхи на Вкраїні волі (стор. 689).
Минула на Вкраїні (ренедерська) воля (там же).
Мій кінь сивий на Україну зайде (стор. 690).
Добре було нашим батькам на Україні жити… (стор. 692).
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Тут 26 разів зустрічається препозиція «на», чотири рази –
препозиція «в».
1956 року видавництво «Сурма» в Нью-Йорку перевидало з
деякими додатками і змінами збірник «Українська народня пісня», що
вийшов у Києві 1930 року. Книга вийшла під подвійною назвою «Ліра –
Сурма». Усі пісні з нотами.
Думав, було, на Вкраїні
Щоб королем стати… (стор. 69).
Помирає на Вкраїні
Козак молоденький… (стор. 147).
Зеленого жита жати
На Вкраїні далекій… (стор. 282).
Київське видання здійснено під наглядом А. Хвилі, тому до нього
не увійшли пісні зі згадкою про Україну, а там, де цього слова не можна
було оминути, його друковано з малої літери – «вкраїна».
1978 року видавництво «Наукова Думка» випустило в Києві
скандально-погано зроблену книжку «Українські народні пісні в записах
Осипа та Федора Бодянських». Видавці подбали, щоб зробити книжку –
через шрифт і «художнє» оформлення – цілковито нечитабельною.
Зозуленька на малині,
Весь мій рід да на Україні (стор. 148, повторено тричі).
Мила до милого на Вкраїночку листи посилає (стор. 158).
– Да приїдь до мене на Вкраїночку, аж до моєї хати (там же).
– Да не приїду, милий, на Вкраїночу, бо будуть люди судити…
(там же).
– Да поїду я да на Вкраїночу аж до милого скоро (там же).
– Дивись, дивись, Морозенку, да на свою Україну (стор. 208).
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Да гляну я, подивлюся, да на свою Україну… (там же).
Горе мені на Україні да без родини жити (стор. 212).
Коли б мені на цій Україні да хоч одна родина (там же).
Тепер розглянемо хрестоматію «Українська народна творчість».
Упорядкував Ф. М. Поліщук, видано 1968 р. для шкільного вжитку.
Ти ж бо на славній Україні п’єш-гуляєш… (стор. 231).
Коли ж ти хотів на всій Україні проживати (стор. 232).
Всіх ляхів-панів на Україну на чотири місяці висилав (там же).
Да вже ж пани-ляхи на Україні чотири місяці стояли (там же).
Да вже ж на Україні не одна жінка курку зготувала… (стор. 233).
Не лучше б тобі, ляше (…)
На Україні з козацькою жінкою спати… (там же).
Будеш паном на всю Вкраїночку (стор. 258).
Максим козак Залізняк,
Козак з Запорожжя,
Як поїхав на Вкраїну,
Як пишная рожа! (стор. 281).
Ой, три літа, три неділі
Минулося на Вкраїні (стор. 345).
Деякі варіянти – в різних записах – дуже близькі, майже тотожні,
як от:
Будеш паном на всю Вкраїночку…
та
Будь паном на всю Україночку.
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Але скрізь маємо препозицію «на». Вирази «В Україну» чи «В
Україні» зустрічаються лише як виняток.
Такі солідні дослідники, як проф. Пантелеймон Ковалів чи проф.
Петро Одарченко, вважають, що форма з «в» може бути вживана лише з
прикметником (приклад: «в самостійній Україні»), я додав би, що і з займенником («в нашій Україні» – писав Куліш, «в тій Україні» – писав Тичина).
Препозиції «на» та «в» у мові нашій дуже близькі за своїми
функціями: вираз «в Україні», «в Україну» так само правильний, як і «на
Україну», «на Україні». Але тут слово має стилістика.
Фонеми «в» та «у» близько споріднені, тому наша мова уникає
їхнього зудару.
Тому ми кажемо не «у воротях», а «на воротях», кажемо «восени»,
«влітку», «взимку», але «навесні».
У сучасні словники впроваджено русизм «вверх», «уверх», бо цим
відтворено відповідні російські слова.
Але справжня українська мова таких слів не знає: немає їх у
словниках Голоскевича, в російсько-українському Уманця і Спілки, в
українсько-італійському Євгена Онацького, в українсько-німецькому
Кузелі–Рудницького…
Натомість словник Уманця і Спілки подає переклади російських
слів:
вверху – угорі, в горі, нагорі, зверху
вверх – у гору, в гору, до гори, на гору, на верх.
Лише ті, післані нам як кара Божа, «україністи», котрі не мають
відчуття мови, могли запровадити як офіційну норму вираз
в Україні – в Україну.
Цього «в» перед словом «Україна» я не ставлю з трьох причин:
по-перше, це розрив з традицією (маю на думці психологічний
ряд: на Руси, на Литві, на Україні),
по-друге, какофонічна для нашого вуха сполука «в–у»,
по-третє, впровадження російської словосполуки за зразком
Внезапно Карл поворотил
И перенес войну в Украйну…
Переставте наголос на «а» – і коло замкнеться…
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ДОДАТОК ІІ.6 (до с. 298)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
ДОЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІНҐВІСТІВ
НА ТЛІ РАДЯНСЬКОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ
У Катюля Мендеса є невеличка новеля: в короля була жінка, яку
він дуже любив, а що він знався на малярстві, то намалював її портрет:
вона мала високе чоло, продовгасте обличчя, матову церу, темні очі й
волосся. І вона вмерла. Король дав їй обіцянку більше не одружуватися –
хібащо знайдеться дівчина, точно така з лиця, як покійна королева.
Минав час. Одного дня повз королівський замок дівчина-пастушка гнала
череду; вона мала кругле рум’яне личко, ясне волосся й блакитні очі.
Король бачив її з вікна, де стояв у задумі, але не звернув уваги.
За кілька днів, підійшовши до портрета дружини, він зауважив: як
дивно потемніло її волосся – і перемалював його. Ще за кілька днів він
помітив, що й очі на портреті стали якісь не ті – і перефарбував їх на
блакитні. І так риса за рисою за якийсь час оновив увесь портрет.
І невдовзі один з царедворців сказав королю: ваша величносте, ви
можете одружитися, бо тут у нас неподалік живе пастушка, – точно така,
як зображено на цьому портреті.
Можливо, я не в тій послідовності переповів зміни на портреті
королеви, але не в тому суть справи.
Суть справи в тому, що ця новеля нагадує мені історію розвитку
української мови в нас на бáтьківщині за останні шістдесят років. У слові
«батьківщина» я свідомо ставлю наголос на першому А, бо лише з таким
наголосом існувало воно на Україні в усіх можливих значеннях і саме так
подають його словники Грінченка, Уманця і Спілки та Голоскевича.
Теперь з бáтьківщини зробилася батьківщи́на… Бож у сотнях слів
мовознавці, котрі ніколи не чули живої мови, поставили наголоси там, де
сподобалося…
Природний і вільний розвиток української мови зупинено 1929
року – подвійною акцією: репресіями проти мовознавців, з одного боку, і
проти письменників – з другого (маю на думці арешти у зв’язку з
підготовкою процесу Спілки Визволення України).
А трохи пізніше почався той процес, що його можна порівняти з
перемалюванням українського обличчя на російське, почалося –
підганяння української мови під російські граматичні норми.
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Щоб від портрета королеви незмінною залишилася сама тільки
рама.
Процес цей слід пов’язати з поверненням на Україну Павла
Постишева – цього разу з особливими уповноваженнями від Сталіна і
фактично з необмеженою владою. Відтоді ми маємо два правописи.
Я не буду зловживати граматичними термінами. Скажу лише, що
правопис, опрацьований наприкінці двадцятих років – напередодні
погрому української культури, можна назвати «скрипниківським» (дехто
зневажливо називає його «харківським»), а другий, що його врочисто
величають «київським», ліпше назвати «постишевським».
Скрипниківський був опрацьований наспіх, і в ньому не бракувало
поважних вад, на яких я тут не можу зупинятися.
А щодо постишевського, то його побудовано на гекатомбі жертв.
Ось далеко не повний список українських мовознавців, яких ліквідовано
або так чи інакше репресовано задля можливости підганяти українську
мову під старшобратній зразок.
Андрієвська Ольга. У двадцятих роках працювала над словником
живої української мови. Репресована на початку тридцятих. Дальша доля
невідома.
Бузук Петро. Українсько-білоруський лінґвіст, автор книжки
«Нарис історії української мови». Був професором Одеського, пізніше
Мінського університетів. Заарештований 1933 р. Перебував у Вологді
(очевидно, засланий). Помер 1943 р. біля Тирасполю.
Василевський Степан. Рік народження невідомий. Один з тих,
котрі провадили партійну лінію в мовознавстві, що виявилося в
поборюванні «українського націоналізму» та русифікації словництва.
Репресований 1937 р. Дальша доля невідома.
Ганцов Всеволод. Науковий співробітник Всеукраїнської Академії
Наук, співредактор академічного словника української мови. Засуджений
1930 р. на процесі т. зв. Спілки Визволення України до 8-х років
ув’язнення, але вийшов на волю за хрущовської відлиги. Реабілітований
не був, як буцімто «законно» засуджений.
Гладкий Микола. Біолог за фахом. Однак присвятився питанням
мовознавства. Автор праць «Наша газетна мова», «Мова українського
письменства». Помер 1942 р. у Красноярську як репресований.
Голоскевич Григорій. Укладач «Правописного словника української мови». Засуджений на процесі Спілки Визволення України. Після
495

закінчення строку ув’язнення жив на засланні в Тобольську. Якоїсь ночі
його знайшли повішеним у міському сквері…
Горецький Петро. Упорядник «Словника термінів педагогіки».
Співавтор недопущеного до друку академічного словника української
мови. Відбув ув’язнення, а після виходу на волю був позбавлений
можливости працювати за фахом.
Грузинський Олександер. Філолог з Ніжена. У 30-х рр. був змушений покинути Україну. За неперевіреними даними – був репресований.
Дроб’язко Антін. Упорядник «Російсько-українського словника
правничої мови». Репресований 1934 р. Дальша доля невідома.
Дубровський Віктор. Лексиколог, автор-упорядник кількох
словників. 1930 р. на процесі СВУ засуджений до шестирічного заслання,
яке відбував у Центральній Азії. Там же заарештований удруге і
вивезений до концтабору. Час і місце загибелі невідомі.
Іваниця Григорій. Секретар комісії Історико-Філологічного
Відділу Академії Наук. Професор Київського ІНО. Автор шкільних
підручників. На процесі СВУ засуджений до 6-х років; 1938 р.
засуджений удруге до десятирічного ув’язнення. Загинув 12.8.1938 р. в
концтаборі Магаданського краю.
Ізюмов Овсій. Лексиколог, упорядник кількох словників, співавтор
словника чужомовних слів. Зааарештованй за «єжовщини». Час і місце
загибелі невідомі.
Кримський Агатангел. Один з найвизначніших українських
лінґвістів. Усунений у 30-х рр. від наукової діяльности, 19 липня 1941 р.
заарештований у Звенигородці на Черкащині і вивезений до Казахстану.
Помер у Кустанайській в’язниці 21.1.1942 р.
Курило Олена. Авторка дослідження «Уваги до сучасної української літературної мови». Заарештована 1937 р. Загинула в концтаборі.
Любинський Микола. Колишній член Центральної Ради. У 20-х
роках працював в Інституті Наукової Мови при Академії Наук у Києві.
Репресований у 30-х роках. Про час і місце загибелі відомостей не маємо.
Ніковський Андрій. Літературний критик. Редактор мовознавчих
видань. Один із головних звинувачених на процесі СВУ. Відбув
десятирічне ув’язнення. Напередодні війни вийшов на волю. Є відомості,
що загинув 1942 р. в оточеному німцями Ленінграді.
Німчинов Кость. Професор Харківського Університету, автор
низки праць з історії мови та фонетики. Заарештований 1937 р., про
дальшу долю не маю відомостей.
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Осипов Микола. Харківський мовознавець, працював у галузях
лексикографії та стилістики. Про нього знаємо лише те, що був репресований у 1930-х роках.
Перегинець Микола. Автор підручників з української граматики.
Заарештований 1938 р.; 1945 р. вийшов на волю. Відтоді два роки
викладав у Львівському педінституті. Помер 1947 р.
Русанівський Макар. Київський лінґвіст. Заарештований у перші
дні війни. Про місце й час загибелі не маю відомостей. Одним із
найгірших нищителів нашої мови став його син Віталій…
Синявський Олекса. Праці з діялектології та історії української
мови, автор остаточного тексту «Українського правопису». Заарештований 1934 р., за даними ЕУ помер 1937 р.
Смерчинський Сергій. Про нього відомо, що він походив з
Поділля, працював у Вінниці, а в своїх лінґвістичних працях виявив себе
прихильником орієнтації на мову широких мас. У 1930-х роках
заарештований, про час і місце загибелі даних не маємо.
Сулима Микола. Професор Харківського Інституту Народньої
Освіти, автор багатьох праць з мовознавства, дослідник мови Шевченка
та інших письменників. Як подає Енциклопедія Українознавства, репресований за «український буржуазний націоналізм у синтаксі».
Страшкевич Володимир. Співавтор «Словника ділової мови».
Засуджений на процесі СВУ до трирічного ув’язнення. Час і місце
смерти невідомі.
Тимченко Євген. Перекладач (зокрема з фінської та естонської
мов) і мовознавець. Автор «Русско-малорусского словаря», «Української
граматики» та багатьох мовознавчих праць. Репресований 1937 р. Помер
1948 р., посмертно реабілітований.
Троян Іван. Харківський вчений-мовознавець. Автор і співавтор
низки праць із лінґвістики, виданих наприкінці двадцятих років. У
тридцятих роках – заарештований.
Туркало Кость. Редактор Інституту Української Наукової Мови.
Підсудний на процесі СВУ, кількаразово ув’язнений. Напередодні війни
вийшов на волю, під час війни виїхав на Захід. Помер у Сполучених
Штатах 1979 р.
Холодний Григорій. Мовознавець, професор Київського Інституту
Народньої Освіти. На процесі СВУ засуджений до 8-х років ув’язнення,
був у Соловецькому концтаборі. Розстріляний 1938 р.
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Шевчук Григорій. Харківський мовознавець. Заарештований у
30-х рр. Його – готовий до друку – підручник вийшов під чужим іменем.
Шаля Іван. Професор української мови у Краснодарському
Педагогічному Інституті. Перебував у Соловецькому концтаборі, звідки
вивезений в невідомому напрямку (правдоподібно, розстріляний).
З-поміж письменників окрему увагу приділяли питанням
української мови Майк Йогансен, Євген Плужник, Валеріян Підмогильний. Йогансена розстріляно в Києві 27 жовтня 1937 р.
Плужник помер у лікарні Соловецького концтабору 2 лютого
1936 р.
Підмогильного в березні 1935 р. засуджено до десятирічного
ув’язнення. Перебував він в ізоляторі Соловецького табору. 2 жовтня
1937 р. його засуджено на розстріл, а 3 листопада розстріляно.
Щодо Бориса Антоненка-Давидовича, то він звернувся до питань
мови щойно наприкінці життя – після повернення з таборів та заслання.
Наприкінці війни більшість українських культурних діячів, у тому
числі і вчені лінґвісти, подалася на Захід. У Житомирі залишився
«філолог і естет» (характеристика, яку дав М. Зеров) Борис Якубський.
Влітку 1944 р. його заарештовано, 28 грудня того ж року він помер у
Київській в’язниці.
Григорій Нудьга та Григорій Кочур зазнали багаторічного
ув’язнення в концтаборах.
А виїхали насамперед ті, котрі вже зазнали репресій у тридцятих
роках. Це Петро Одарченко та Василь Чапленко.
Петро Васильович Одарченко після закінчення Ніженського ІНО
щойно починав наукову кар’єру. Його засудили до трьох років заслання,
а коли він відбув строк, іще раз до трьох років. У червні 1941 р. він був
доцентом Курського педінституту. Помер він у Сполучених Штатах –
уже за Незалежности, на 101-му році життя. Він залишив працю про
мову українців Америки.
Василь Кирилович Чапленко (Чапля) був заарештований кілька
разів, жив поза межами України – на Північному Кавказі… Свого часу
він закінчив Дніпропетровський Університет. Йому належать
дослідження про український сонет, праця «Пропащі сили – українське
письменство під комуністичним режимом», а з мовознавства – «Історія
нової укр[аїнської] літературної мови» (доведена до 1933 р.). Останні
роки життя страждав на манію переслідування. Помер у Ческвей Віллідж
(Сполучені Штати) 1990 р.
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З тих, котрі не зазнали репресій, виїхали – за моїми відомостями –
Пантелеймон Ковалів, Юрій Шевельов та Володимир Державин.
Ім’я Шевельова на Україні тепер достатньою мірою відоме.
Зацікавлених відсилаю до довідника «Шевченківські лауреати. 1962–
2007», стор. 654–657.
Пантелеймон Ковалів був у Києві професором педагогічного
інституту та університету. На Заході – професор УВУ та ректор
Богословської Академії укр[аїнської] православної церкви. Помер 1973 р.
у Вашінґтоні. Головна праця – спільна з Грунським – «Нарис історії
української мови».
Володимир Миколайович Державин (1899–1964) – єгиптолог,
санскритолог, гебраїст, фахівець із праісторії, зі старої грузинської
літератури, з питань стилістики, літературо- і мовознавства. Йому
належить підручник «Курс загального мовознавства» (Авґсбурґ, 1947).
Після відступу радянського війська зі Львова там залишилися
прислані зі Східньої України до Львівського Університету лінґвісти:
Кость Гупало та Дмитро Кислиця.
Кость Карпович Гупало в роках 1939–41 керував російським
відділом філологічного факультету. Великий успіх у Львові – за
німецьких часів – мала його п’єса «Тріюмф прокурора Дольського». Та
невдовзі німці розстріляли автора п’єси.
Дмитро Кислиця був старшим викладачем російської мови. Після
війни в Канаді викладав у школі мов при Торонтському Університеті,
згодом ув Оклендському Університеті у Спол[учених] Штатах. Був
співавтором (разом із Ю. Шевельовим) підручника української мови.
Щодо галицьких лінґвістів, то вони майже всі 1944 року посунули
на Захід. Конкретно це Василь Лев, Кость Кістяківський, Зенон Кузеля,
Ганна Наконечна, Ярослав Рудницький…
Однією з перших жертв мовної політики стала літера «Ґ». Про те,
яке враження зробило на українську шкільну молодь вилучення цієї
літери, розповідає в автобіографічній повісті «Станція Пугаловська»
Віталій Бендер:
Зайшли також зміни в українській абетці й правописі. З
літерою «Ґ» ми звиклися, як з давнім, повноправним складником
нашої мови. Адже два роки підряд ми її писали й читали. І ось
взимку 1932-го року, коли у Вишнівському появилася безліч пухлих
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селян, Оксана Свиридівна якось зрезиґновано сказала нам, щоб ми
на всіх сторінках своїх читанок виправили букву «Ґ» на «Г».
З дитячою невинністю й курйозністю ми жадали від неї
пояснень, а вона, якось байдуже й апатично, раз-по-раз
відповідала:
– Робіть, що вам сказано.
Та ще довго опісля в таких словах, як «ґанок», «ґуральня»,
«ґаз», ми за звичкою вимовляли «Г» як «Ґ». А враз після цього
зайшла зміна з вимовою м’якого «Л». Нам було заборонено казати
«кляса», «лямпа», «лябіринт», а щодо слова «кляса», то в ньому
не тільки «Я» тепер змінювалося на «А», а й ціле слово
переводилося з жіночого роду в чоловічий – «клас».
Усунення з абетки букви «Ґ» ви́кликало серед нас, дітей,
якщо не занепокоєння, то глибоке здивування й загадковість.
Адже ж на наших очах абетку клали на операційний стіл і з
незрозумілих нам причин вирізáли з неї цілком здоровий, нормально
функціонуючий вузол. Зрозуміло, таке привільне поводження з
абеткою, яка в свідомості дитини, щойно впровадженої в
кулюари письменства, набуває такого ж значення, як «Десять
Заповідей» в житті практикуючого християнина, викликáло у нас
непевність і хитання щодо справжньої вартости української
мови взагалі. А переінакшення м’якого «Л» на тверде вже
пройшло без ніякої емотивної реакції з нашого боку. Ми просто
взяли читанки й механічно, без ніякого внутрішнього запиту чи
жалю, зробили потрібну коректу. Наше довір’я до власної мови
перестало бути таким твердим, як раніше».
Як усі ми пригадуємо, перший озвався за відновлення літери «Ґ»
один з найкращих знавців української мови, покійний Борис АнтоненкоДавидович. На нього накинувся, як то кажуть, з «мокрим рядном»,
вищезгаданий Віталій Русанівський…
Від кінця 1969 року, коли газета «Літературна Україна» вмістила
статтю Антоненка-Давидовича «Літера, за якою тужать», аж до часів
«перебудови» болючих мовних проблем на Україні ніхто не порушував.
Аж ось та сама «Літературна Україна» за 5 березня 1987 р. вийшла зі
статтею Сергія Плачинди «А мова – як море». Автор статті підніс не
тільки питання «літери, за якою тужать» (себто – літери «ґ»), а також
цілу низку інших питань лінґво-політичного характеру.
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Зупинюся на початку на цій літері – на «вибуховому» (як каже
Плачинда), чи експльозивному (як я звик казати), «Ґ».
У «Словарі» Грінченка цією літерою починається приблизно 300
слів; у словнику Голоскевича (куди увійшли також чужомовні імена й
назви) – на 50 слів більше. Але в багатьох випадках маємо цей звук десь
посередині слова, як от «хуґа», «дзиґа», «кружґанок». Тож разом це дасть
щонайменше 500 слів. З-поміж них словник-довідник «Українська
літературна мова і наголос» подає з правильним фонетичним писанням
щось понад 40 – себто менше, ніж одну десяту.
Але й педагоги, і учні переважно вимовляють так, як написано, до
згаданого довідника не зазираючи. Таким чином, українську мову
фактично збіднено на одну фонему: вибуховий звук «ґ» став іллітератом,
себто звуком, для якого нема відповідного позначення, а іллітерати, як це
відомо з порівняльної лінґвістики, у писемних мовах приречені на
зникнення.
Кому й навіщо потрібно було збіднювати українську мову?
Нагадаю, що правопис Постишева-Булаховського, де залишено тільки
фрикативне «г», а нема експльозивного «ґ», впроваджено в тридцятих
роках, саме тоді, як ішов загальний наступ на українську культуру:
розгромлено Академію Наук, репресовано понад 80 відсотків
письменників, знищено більшість архітектурно-історичних пам’яток. Що
жертвою цього наступу стала саме літера «ґ», на це, очевидно, склалися
дві причини. Перша: оскільки в російській абетці такої літери нема, то її
усунули і з української – за принципом цариці Катерини «дабы никакой
розни не было». Другою причиною здається нам те, що з вилученням
літери «ґ» мова українська фонетично віддалялася від західньоевропейських мов, а неспроможність передати нашою модифікованою
абеткою чужинецькі імена та назви (як, напр., Геґель) неминуче
прищеплювала українцеві думку про неповноцінність власної мови… Та
якби лише Геґель! – Тисячі слів чужинецького, зокрема латинського чи
новолатинського походження, спотворено й окарикатурено.
Вже понад півсторіччя, як забрано з української абетки літеру «ґ».
І тепер ми зустрічаємося з парадоксальним явищем: інтеліґенція, в тому
числі й філологи, вимовляють так, як написано, – «гирлига», але старий
чабан, що з ним зустрівся Сергій Плачинда, зберіг справжню вимову –
«ґирлиґа»: «Та як же це? Народ говорить “ґирлиґа”. Тож і я…».
І тут варто згадати, що Антоненко-Давидович в одному листі
висловив певність: літеру «ґ» буде таки відновлено!
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Дуже важливе питання, яке порушив Сергій Плачинда в статті «А
мова – як море», – це недосконалість (конкретно – неповнота) 11томового словника української мови. Він наводить десятки слів, які
існують у живій мові, а в словнику – відсутні. Адже – як свідчить назва –
це словник усієї української мови (а не самої тільки літературної). Автор
статті вважає, що друге видання словника мало б бути не одинадцяти-, а
дванадцятитомовим.
Королівська академія в Мадріді до літературної еспанської мови
зараховує тільки ті слова, що вже проіснували 50 років. Але поруч
виходять словники вужчого призначення – термінів, жарґонізмів (напр.,
словник «люнфардо» – вульґарної лексики Буенос-Айресу). Тож чи не
варто б і в нас видати окремо – один словник літературної мови, а інший
– словник діялектизмів, професіоналізмів та жарґонізмів?
Тут би мали бути враховані два чинники: ареал лексеми та «іспит
часом» – як довго вона може проіснувати? Нагадаю, що сотні абревіятур
20-х років давно стали непотрібними нікому архаїзмами.
З тих діялектизмів, що наводить Сергій Плачинда, деякі зовсім не
діялектизми, а слова загальноукраїнські, зіґноровані упорядниками 11томового словника. Обмежуся двома прикладами: почуте на Кубані
«гробки» (цвинтар) та підхоплений на Закарпатті «утиральник» (рід
рушника) – ці слова за мого дитинства існували в нас на Ніженщині.
Отже – це скарб загальноукраїнської мови.
Та найбільша біда в тому, що одинадцятитомник не охопив не
самих тільки діялектизмів чи слів вернакулярної мови, а також і лексики
нашого красного письменства. Ось і приклади: в нашій літературі 20-х
років вживалися такі слова, як чайма (вітрило), псиця (замість
вульґарного «сука»). Де вони? Якби упорядники словника зазирнули до
віршів Драй-Хмари, Бажана, Свідзінського – скільки б вони могли взяти
звідти слів «повнодзвонних, як мед пахучих і п’янких»!
У Драй-Хмари:
Вмочає сонце в сонну потязь
Золототкане полотно...
А щó таке потязь, читач зі словника не довідається… Це,
шановний читачу, вузьке видовжене озеро. А це в Свідзінського:
Імшеддю, морохом, гниличчям
Тамує звуки ніч…
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Жодного з трьох слів першого рядка нема в словнику української
мови.
У «Сліпцях» Бажанових читач натрапляє раз-у-раз на такі слова,
як тарча, огвара, стожалля, гамула, сугроб (не в російському значенні
слова), а 11-томовий словник не пояснить йому з-поміж цих слів
жодного. Тож назрів час видати бодай 12-й том доповнень і виправлень.
Ще кілька прикладів. У Свідзінського зустрічаємо такі вірші:
Бачу: наді мною
Велетень-водóріст…
У словнику є лише «вóдорість» (калька з російської водорослі). А
питоменно-українського «водóросту» – немає. Або візьмімо невеличку
поезію Олекси Стефановича:
Вітри безпритульні, голодні,
Розскиглені пси підлотні…
Дощі розімжені, слотні, –
Сльози холодні…
Голодних вітрів голосіння,
Холодних дощів росіння,
Безплодні сльози просіння…
Поро осіння!
Тут 22 слова, з них п’ятьох бракує в 11-томовому словнику
української мови.
Тож захаращений непотрібними прикладами, роздутий – «для
пущей важности» – 11-томовий словник ледве чи можна визнати
великим здобутком українського совєтського мовознавства. Радше це
тільки щаблина чи сходинка до справжнього тлумачного словника.
Конкретно русифікація української мови провадиться кількома
шляхами. Назву найголовніші:
1) Заміна українського слова російським. У 30-х рр., як свідчить,
зокрема, у своїх спогадах Дмитро Кислиця, просто надходила до редакторів
інструкція: такого слова не вживати, замість нього має бути таке й таке.
У технічних і термінологічних словниках українські назви й
терміни в сотнях (якщо не тисячах) випадків заступлено російськими. Я
маю кількадесят прикладів, виписаних із ботанічних (у тому числі
мікологічних) та орнітологічних словників і довідників.
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Іноді російське слово впроваджується поступово.
Юрій Шевельов у невеличкій розвідці «Українська мова в себе
дома сьогодні і завтра» (розвідка друкувалася в «Сучасності») змальовує
«складну систему впровадження російського слова в українську мову»,
як приклад він бере слово живопись. Раніш воно просто перекладалося
українським «малярство», раптом у словниках на другому місці після
«малярства» з’явився виразний русизм «живопис». Згодом слово «живопис» опинилося на першому місці. А питоменно-українське «малярство» – на другому. Ще далі «живопись» перекладається як «живопис», а
малярство, хоча й стоїть позаду, але до нього вже долучені позначки
«застаріле», «обласне» або «розмовне». Це так виглядає вказівка, що
вживати це слово не рекомендується.
На остаточному етапі слово «малярство» мало б взагалі зникнути
зі словників, але до цього покищо не дійшло…
2) Другий випадок. Заміна українського слова калькою з
російського. Щоб далеко не ходити, згадаю модне слівце «витоки»
(калька з російського «истоки»): цими витоками замулено тепер
українські «джерела».
А українські витоки – це той запас, що ховрах збирає на зиму.
3) Вилучення з нашої мови тих етранжизмів (мовних запозичень),
що їх немає в мові наших північних сусідів.
Протягом мало не двох сторіч російська мова розвивалася під
впливом французької – насамперед шляхом запозичень у царині лексики.
У французів немає слова імпреза, тому його нема і в росіян. На тій
підставі це слово вилучено і з нашої мови: в новітніх словниках його не
знайдемо… Нема й таких слів, як опінія, візія, макабричний…
4) Четвертий випадок. Зміна граматичного роду відповідно до
норми російської граматики.
Була аналіза – став аналіз.
Був деталь – стала деталь (вона).
5) П’ятий випадок – явище гетерофемії, себто перенесення на
українське слово значення подібного за звучанням російського.
В одного поета (не називаю імени) я зустрів українське слово
«юга» в значенні російського «вьюга». Юга не має відповідника в
російські мові, це сухий туман, що буває лише в літню спеку (тепер би
ми казали «смоґ»). А російському «вьюга» відповідає наше «хуґа».
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6) Шостий випадок. Пересунення наголосу. Слова грецького
походження в нас зберігали свій первісний наголос, а в росіян, під
французьким впливом, наголос пересунувся на кінець.
Отож: була «ностáльгія», а стала «ностальгíя» (від франц.
«ностальжі»).
Окремо слід виділити ті слова, де наголос пересунено туди, де він
стоїть у росіян, або ж поставлено так, щоб людина російської культури
легше могла те слово вимовити.
Візьмімо слова вíдлам, вíдламок, напри́кінці, недóмовка, пíтьма.
Першого з них у росіян нема, тому і в українських словниках його
не знайдемо, другому відповідає «обломок», тому з «вíдламка» зробився
«відлáмок», слово «наприкінці» росіянин прочитає з наголосом на кінці
(російське «на конце»), туди його й пересунули: стало – «наприкінцí», а
«пíтьма» асоціюється зі словами «тьма», «впотьмах», тому з неї стала
«пітьмá».
Так само з «недóмовки» зробилася «недомóвка».
Крім того, практично вилучено з ужитку (визнано мовними
реліктами тощо) деякі граматичні категорії, або незнані, або нетипові для
російської мови, як от льокатив, дуаль, плюсквамперфект, степенування
прикметників (замість «найповніший» пишуть «найбільш повний»)…
Паралельно йде загальносовєтське занечищення мови совєтизмами та вульґаризмами – учорашні вуличні слова й вирази запроваджено
як граматичну норму. Але це окрема, інша тема.
ДОДАТОК ІІ.7 (до сс. 303, 314)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
Для «Сіверщини»
ЧИТАЧЕВА РЕПЛІКА
У газеті «Сіверщина» за 19 березня ц. р. вміщено цікаву
інформативну довідку «Хто кому який родич».
Мій багаторічний журналістський досвід дозволяє мені висловити
таке ніби повчання: щоб писати про якусь річ, – треба ту річ і любити, і
знати. Автор довідки, напевно, шанує й любить наші українські назви
родинних зв’язків, але обшир його знань, мені здається, не надто
широкий.
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За мого дитинства в с. Крути про дядькову дружину ніхто не казав
«тітка», а лише «дядина».
Так само жінки двох братів не звали одна одну «невістками» –
вони були «ятровки». Пригадую, мати моя хвалилася – мовляв, у
російській мові слова такого нема, а в нас є.
Жінчина сестра у нас була «своячка», але на Полтавщині
збереглася старовинна форма – «свість».
«Двоюрідних» і «троюрідних» братів та дядьків донедавна в нас
не було: ми казали «брат у перших», «сестра у других».
У книзі «Словарь української мови» Бориса Грінченка на стор. 92
читаємо:
брат у перших – двоюродный брат,
брат у других – троюродный брат (…).
Українська форма – давніша, загальніша. Так, еспанці на брата в
перших кажуть «primo». Лемківщина зберегла форми «перше коліно»,
«друге коліно».
У довідці стоїть: «племінник» («племінниця», «небога»), а слова
«небіж» бракує. А слову цьому (якого також нема в росіян) відповідають
латинське nepos – «онук», німецьке Neffe – «небіж». Волинь була менше
заторкнена русифікацією, ніж наша Сіверщина, тож там збереглися
старовинні форми (що їх плекала також і стара галицька шляхта): на
сестриних дітей там кажуть «сестрінок» і «сестрінка», а на братових –
«братаник» і «братанка», при чому кожне з цих слів має по кілька видозмін.
У галицькому варіянті української мови назви родинних зв’язків
дуже відрізняються від полтавсько-чернігівських.
У Галичині ми прожили кілька місяців 1944 р., а потім перебували
три роки в таборах «переміщених осіб», де були люди з різних кінців
України, але переважали галичани. Тож я знаю цю мову. Галицька
інтеліґенція тепер говорить чудовою українською мовою, але я певен, що
по селах збереглися суто-галицькі форми.
А в таборові часи на тітку казали «тета», на брата в перших –
«ку́зен» (французьке слово з польським наголосом); «родичі» – це лише
батько й мати (наше «батьки»); «дід» – це жебрак, слово образливе, на
батькового батька казали «дідо».
Слова «дядько» взагалі не розуміли. Так, один журналіст,
прекладаючи на німецьку мову нашу історію, Володимирового дядька
Добриню зробив «дідом» Володимира. Нім[ецьке] Groβfater.
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Німецьке слово «Шваґер» служило для визначення свекра, тестя і
зятя208.
Але в Галичині (так само, як і Лемківщині, куди не сягали впливи
російські, а польські та австро-німецькі впливи чи угорські якщо й були,
то неістотні) збереглися дуже старі наші форми:
«вуйко» – брат матері (звідси «вуйна» – його дружина),
«стрий» або «стрийко» – батьків брат. А «стрийна» –
його дружина.
Усі ці особливості свято берегла еміґрація.
Найцікавіші для мене прастарі форми з Лемківщини:
сестренíца, братранець.
Порівняймо: «братр» і німецьке Frater.
(Нагадаю, що слов’янські мови формувалися шляхом АПОКОПИ
– відпадання кінцевих фонем).
ДОДАТОК ІІ.8 (до сс. 346, 368)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
НА УКРАЇНІ – ЧИ В УКРАЇНІ?
З культурологічного тижневика «Слово Просвіти» (ч. 44 за 5–11
листопада) я не без здивування довідався, що український уряд свого
часу звертався до російського з вимогою не вживати виразу «на
Украине» як буцімто образливого, а тільки «в Украине».
За такою самою логікою уряд України мав би зажадати від
Аргентини та від Китаю, щоб вони змінили назви деяких міст, бо ті назви
українською мовою звучать, як кажуть тепер, «ненормативно»…
Не менш дивним було й те, що російський науковець із
півсторінковим титулом належного уявлення про еволюцію слова
«Украина» в російській мові не має…
Щодо таких слів, як «шваґерóва» та «шваґéрка», то припускаю, що в
першому випадку мова про свекруху або тещу, а в другому – про невістку. – Прим.
І. Качуровського.
208
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Спробую зробити це замість нього.
Не можу твердити категорично, але припускаю, що чи не вперше
слово «украина» в значенні «далекий край» зустрічаємо в збірнику Кірші
Данилова:
Во сибирской во украине,
во даурской стороне…
Клявзули в пісні пропарокситонні, тому можна ствердити, що
наголос у слові, яке нас цікавить, був на «а»: укрáине…
Україну як назву певної країни зустрічаємо в російській народній
баляді:
Гулял молодец по Украине
Ровно тридцять лет и три года…
Наголос і тут на «а», як, зрештою, у всіх російських текстах аж до
жовтневого перевороту.
Наведімо тепер приклади з художньої літератури.
У російській прозі слово «Украина» зустрічається рідко, але
завжди з наголосом на «а» та з препозицією «в».
Ми тут обмежимось прикладами з поезії.
У Пушкіна, в «Полтаві», крім наведеної в газетній статті цитати, є
й інші вірші, де наголос на «а»:
Украйна глухо волновалась…
Тиха украинская ночь…
«Укрáйну» маємо так само і в Лермонтова:
На светские цепи,
На блеск упоительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла…
…
Как ночи Украйны
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных…
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Принагідно згадаю: в елеґантно виданій книжці вибраних віршів
Лермонтова ми даремно шукали б цієї поезії…
У напівзабутого – зі зрозумілих причин – Олексія Костянтиновича
Толстого, на чиєму ставленні до Росії фактично базувалася ідеологія
Маланюка й «вісниківців», у надзвичайного поета, в чиїх віршах мчить
не «русская тройка», а Палій із Сагайдашним, читаємо:
Ты помнишь ночь над спящею Украйной…
Мимоволі пригадується, що О. К. Толстой був одним із рятівників
і найближчих друзів Тараса…
Перекладаючи Шевченкові рядки
Посіяли гайдамаки
в Україні жито,
Лев Мей пише:
Как в Украйне гайдамаки
посеяли жито…
Істотні зміни як в українській, так і в російській мові сталися
наслідком т. зв. «жовтневої революції», що в ній неабияку ролю – поруч
із московсько-петербурзьким робітництвом (уральське воювало проти
більшовиків…), солдатами, кримінальними елементами («открыли зачемто остроги, злодеев пустили лихих», – нарікає мельничиха в поемі
Єсеніна) – відіграли матроси, що їх брали переважно з України. А також
євреї з наших містечок і міст на чолі з Одесою.
Тож сьогодні ми можемо точно визначити, коли саме наголос у
слові «Украина» в російській мові пересунувся з «а» на «и». Це сталося
1926 року, коли побачила світ поема Едуарда Багрицького «Дума про
Опанаса». Там читаємо:
Опанасе, наша доля
Машет саблей ныне, –
Зашумело Гуляй-Поле
По всей Украине.
Слово «Украи́на» з наголосом на «и» повторюється в поемі
чотири рази.
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На відміну від частівок Дем’яна [Бєдного], безглуздів
Сельвінського та плювально-блювальних ревищ Маяковського, поема
Багрицького мала мистецьку вартість. Її вивчали, перевидавали,
перекладали на інші мови (я маю відомості про існування принаймні
двох українських перекладів – Анатоля Калиновського та Авеніра
Коломийця209…).
Назвати точну дату закріплення в російській мові препозиції «на»
у виразах «на Украине», «на Украину» я, на жаль, сьогодні не можу за
браком відповідних джерел.
Можу лише ствердити: на літературному факультеті, де я в кінці
тридцятих років слухав курс російської мови, відповідний доцент оповів
нам, що до російської мови за радянських часів увійшли деякі українізми.
І він назвав три:
на селе, на Украине, девчата.
І тут мимоволі звертаєш увагу на певну непослідовність наших
державних діячів: адже, зажадавши від росіян, щоб ті скасували
українізм і повернулися до своєї національної форми, яку віднедавна в
нас уже запроваджено, вони, за логікою речей, у слові «Україна» мусіли
б переставити наголос на «а». Адже Шевченко звертався до зорі:
Чи ти зійшла вже і на Укрáйні?
Не кажу вже про такого авторитета для українських мовознавців,
як Олександер Сергійович Пушкін…
Я особисто добачаю почвірну перевагу виразу «на Україні»
супроти запропонованого др. Огієнком (на догоду галицькому панству –
бож селяни казали «на великій Україні») виразу із препозицією «в».
1. «В» викликає в підсвідомості уяву про певну обмеженість,
натомість «на» – про якусь перевагу чи зверхність. Тому це вираз
шанобливости до своєї держави. Звідси (як я вже наводив):
на Руси, на Литві, на Україні.
Авенір Коломиєць (1905–1946) – український театральний режисер, поет,
прозаїк, драматург, журналіст, укладач підручників з української мови та
літератури, редактор і видавець; художник та виготовлювач бандур. 1944 р. був
вивезений до Німеччини, перебував у таборах Ді-Пі в Західній Німеччині й Австрії.
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Бідний Міцкевич не читав Огієнка, тому про свою обожнювану
батьківщину писав «на Литві»…
2. Сімсотрічна традиція. Вираз «на Вкраїні» вперше зафіксовано
1280 року, себто за триста років до тієї доби, коли українські ченці,
втікаючи від покатоличення й полонізації, почали творити в Москві
російську літературну мову.
Вираз «на Україні» проіснував сімсот років, аж до 1991 року, коли
його, почасти під претекстом, ніби це «русизм», – заступлено
автентичним русизмом «в Україні».
3. Українська мова дуже чутлива до нюансів. Так, якщо
білябіяльне «В», що для нього в деяких мовах існує окрема літера, а в
інших воно стає голосівкою (в дифтонгах) – поставити безпосередньо
перед «У», постає зудар двох близько споріднених фонем.
Тому справжня наша мова уникає таких зударів. Тож маємо:
у дверях – але на воротях,
у провулку – але на вулиці,
взимку, влітку, восени – але навесні,
униз, убік – але до верху (тепер уже впроваджено русизм
«уверх»),
в Росії, але на Україні.
4. Це момент суто-практичний, цікавий для поетів і музикантів:
вираз «в Україні» має чотири склади, натомість вираз із препозицією
«на» можна – залежно від ритму – прочитати і як чотири- і як
п’ятискладовий.
Повій, вітре, на Вкраїну… (чотири склади)
А на Україні снігóм замітає (п’ять складів)
Зима все, зима та й зима…
Але справжня причина скасування й фактичної заборони виразу
«на Україні» криється в чомусь іншому. Справа в тому, що російська
мова має на чотири приголосні менше, ніж українська. Це Г, ДЖ, ДЗ та В
білябіяльне.
Пригадаймо: окремі літери для «дж» і «дз» проіснували один день.
На другий день їх заборонили.
Не знаю, як тепер, але свого часу фрикативне «г» у російській
мові залишалося лише в чотирьох словах, а п’яте – спірне:
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ОГО – АГА – Господа Бога благо.
Тож деякі вчені навіть прагнули впровадження для цієї фонеми
окремої літери.
Щодо скасування експльозивного «ґ» в нашій мові, то для цього
була інша причина: відірвати Україну від «психологічної Европи». Тепер
цю літеру ніби дозволили, але дозвіл дуже відносний: мовляв, можеш
поставити дзиґлик на ґанку. Сісти. Бавитися дзиґою і пришивати до
штанів ґудзики. А от їхати в ґондолі, слухати Ґріґа, пити ґроґ і згадувати
ґвельфів та ґібелінів – це вже невільно.
Звісно, я не можу категорично твердити. Але в глибині душі я
переконаний, що вилучення з ужитку виразу «на Вкраїні» пов’язане із
білябіяльним «в», бо для когось воно чуже й дивне. А когось, може, й
дратує (так, як мене особисто дратують палятальне «чь» та велярне «ц».)
Для підтвердження моєї думки наведу інший приклад, де
вилучення української фонеми – виразне і недвозначне. Мова про слово
«джерело», що його відносно недавно заступлено «витоками». Бож із
кількадесятьох слів, що починаються на «дж», сáме «джерело» у поезії,
художній прозі, а особливо в публіцистиці, зустрічалося найчастіше.
Слово «витоки» ніби нове: ані в «орфографічних» словниках, ані в
одинадцятитомовому загальному чи восьмипудовому тлумачному ми
цього слова не знайдемо.
Але – точнісінько так, як і у випадку з Едуардом Багрицьким, – я
можу назвати час і місце його появи: 1976 р. вийшла збірка Віталія
Коротича «Біля витоків світла» – це була, мабуть, підсвідома калька з
російського слова «истоки».
До Коротича я маю певну симпатію: він, перебуваючи на Заході,
помітив мою творчість, яку вперто іґнорували Ю. Шерех, Гр. Шевчук,
Ю. Шевельов210 та інші авторитетні критики. Тож я не припускаю, щоб
Коротич мав намір вилучити з української мови фонему «дж» і заступити
її «истоками» – чи пак «витоками».
Це вже зробили інші, без нього…
У друкованому тексті слово «витоки» я зустрічав кількадесят
разів. А чув лише раз – із наголосом на «о» (від покійної Галини
Гордасевич…). Тож я не маю певности, де стоятиме наголос, коли ці
210

Ідеться про ту саму особу.
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витоки заллють словники та шкільні програми (поезію і прозу вони
залили ще наприкінці минулого сторіччя): як буде – витóки чи ви́токи.
Та як би там не було, ці дві слові в живій народній мові існують
віддавна: ви́токи – це запас зерна, що його польова миша готує на зиму.
А витóки – це, вибачайте, та рідина, яка витікає, коли прорветься чиряк.
На витóки багата була Україна, коли в голодних селян набрякали ноги і з
них текло… витікало…

ДОДАТОК ІІ.9 (до с. 431)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
НА МОВНІ ТЕМИ
Коли, яких сто років тому, ми, українці, почали усвідомлювати,
які незліченні скарби розкриваються в нашій мові, це відчули і наші
недоброчинці. Тож почали з’являтися, один за одним, пародійні вислови.
Наприклад, буцімто команда «Ряды вздвой!» українською мовою
звучатиме «Пан за пана ховайсь!», а наказ «Сабли наголо!» – буде
«Залізяку на пузяку геп!».
Коли Бунін писав
Бегут века, плывут века,
Вот как река, как облака… –
він, очевидно, не відчував пародійности цих віршів, що нагадують
відомий вислів, який імітує російську мову:
Эта река широка, как Ока…
Как? – как Ока? – Так, как Ока…
Тож коли я напишу
Духовні витоки натхнення митців в Україні… –
ніхто не помітить глузування з рідної мови.
А були в нас окремі слова, кожне для іншого поняття:
духовість – духовий
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та
духівництво – духовний.
Перших двох слів немає в російській мові, тому їх вилучено з
української.
Слово «витоки» в нашій мові – залежно від наголосу – має два
різні значення:
«ви́токи» – запас зерна, що збирає на зиму польова миша,
«витóки» – рідина, яка витікає, коли прорветься чиряк.
(Я вже десь писав, що на «витóки» багата була Україна навесні
1933 року, коли з ніг у опухлих з голоду селян точилася-виточувалася
передсмертна рідина…).
У нас було слово «джерела» (пригадаймо, як «до джерел» кликав
Зеров), але його вилучено: вже яких тридцять років я бачу самі лише –
тьху! – «витоки»…
А причина вилучення ясна і проста: адже в російській мові немає
ні такого слова, ані фонеми «дж».
Українська мова належить до дзвінких мов: вона має дев’ять
дзвінких приголосних, котрі не втрачають дзвінкости ані на кінці слів,
ані перед глухими приголосними (як це ми констатуємо в мові
російській).
А мали ми слово «надхнення», пов’язане з поняттями «дух»,
«душа», «надихáти», в той час, як «натхнення» асоціюється з іншим
рядом: «тхнути» – смердіти, «натхнутися» – насмердітись («біля трупа
лежало, натхнулося падлом» – запам’ятався мені цей давно колись чутий
вираз), «тухлий», «тхір»…
Багато разів я звертав увагу на те, що вирішувати мовні проблеми
має право лише той, хто обізнаний з етимологією і знає, що «верблюд»
означає «слон», а «слон» – відповідно, «лев».
Тож слово «мистець» означає «майстер», а штучно створене
слівце «митець» взагалі позбавлене сенсу.
Сполука «ст» – нерозривна, а в рідкісних випадках синкопи
випадатиме «т», а не «с» (напр., слово «шіснадцять»).
Тож «с» зі слова «мистець» не випало само – його свідомо
вилучено.
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Більше того, в сонеті Зерова «Молода Україна» змінено назву і
замість авторського тексту вставлено:
Що не митець, то флегма і сіряк,
хоча жодних «митців» у Зерова не було й не могло бути.
Але… німецьке слово «гохштаплер» російською мовою можна
передати лише описово, у нас натомість є для цього поняття слово
метець.
Ненаголошені «е» та «и» в нашій мові вимовляються однаково,
тож «митець» залишає в підсвідомості якийсь неприємний осад.
Хтось, очевидно, цього й прагнув…
Переходимо нарешті до виразу «В Україні».
У відриві від контексту «на» дає уявлення про певну зверхність, а
«в», відповідно, про обмеженість.
Тому історично змінювалися вирази: «на Руси», «на Литві», «на
Україні». Щодо цього останнього виразу можемо навести точні дати:
протягом семисот років – від 1282 року по 1991-й – ми говорили й писали
на Україні.
Я робив відповідні підрахунки й переконався, що в народніх
піснях вираз «в Україні» зустрічається лише як виняток, тож від «Думи
про Марусю Богуславку» до галицької пісеньки воєнних років маємо
тільки «на».
Наводжу першу строфу згаданої пісеньки (її не співали, співати
було заборонено – адже війна, лише напівдеклямували, наспівуючи):
На Вкраїні земля чорна, земля чорна, да гей,
На Вкраїні крутять жорна, крутять жорна, да гей.
Там плачуть малі діти,
Там крутять дві кубіти – да гей:
Вправо-вліво, щоб їсти ся не хтіло,
Щоб їсти ся не хтіло, да гей…
У повоєнні роки по таборах їздив хор Третяка, там співано пісню,
здається, самим дириґентом укладену:
…Та все найлютіша зима проминає,
Приходить все люба весна,
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А на Україні снігóм замітає
Зима все, зима та й зима…
Але у вищих колах галицького суспільства в добу русофільства
набув поширення вираз «в Україні». Так, у повісті Богдана Лепкого
«Крутіж» вирази «на Україні» та «в Україні» я занотував по одному разу.
Та ось раптом дізнаю́ся я, що проф. Іван Огієнко (митрополит
Іларіон), базуючись на підрахунках «в» та «на» в поезіях Шевченка,
твердить, буцімто слід уживати лише вираз
«в Україні».
Ніхто з поважних філологів його не підтримав, лише бандерівці
дали наказ: вживати вираз «в Україні».
Та ось проф. Петро Одарченко ще раз підрахував «в» та «на» в
поезіях Шевченка. І тут з’ясувалося, що проф. Огієнко оперував
фальшивими даними: кількість «в» збільшив, а кількість «на» зменшив
приблизно удвічі…
Пригадую, яким страшним ударом було це для мене: митрополит,
який багатьох – у тому числі й мене особисто – підтримував матеріяльно
і був до певної міри також і опертям духовим, священнослужитель, на
якого ми мало не молилися, вдався до звичайного шахрайства…
І тут виникає питання: хто й пощо домігся в 1991 році вилучення
«на» і впровадження «в»?
А відповідь приходить та сама, що й у випадку «джерела»,
запаскудженого «витоками».
Вираз «на Україні» ми чітко вимовляємо лише тоді, як цього
вимагає ритм:
Стоять твердині на Україні –
Все паліївські на Хвастовщині…
(Т. Шевченко),
а в більшості випадків, як от цитоване «На Вкраїні земля чорна», ми
чуємо білябіяльне «в» (білоруське «ў», англійське «w»), а це одна з тих
форм, котрих нема в мові російській.
Тому її вилучено.
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ДОДАТОК ІІІ.1 (до с. 199)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
ТРИ СМЕРТІ
М. Коровіч, польський учений, що виїхав у наукове відрядження і став
неповоротцем, писав свого часу, що тут говорять лише про одну залізну
завісу, яка відділює вільний світ від комуністичного. А існує не одна, а цілий
ряд завіс, що ними держави-сателіти відгороджені одна від одної.
Такі ж самі – і витворені тими ж самими силами – непереступні
кордони існують між еміґраціями різних націй.
Люди зацікавлені справами власного вузького еміґрантського
ґетто, життям країни оселення, новинами з батьківщини, загальносвітовими подіями. А про речі, які діються поруч, у сусідньому ґетто
іншої національної групи, нічого не знають і не хочуть знати.
І це, власне, дає вільну руку большевицькій аґентурі.
Методи, розсекречені й виявлені одною національною еміґрацією,
з успіхом застосовуються в іншій країні проти іншої еміґрації.
Перерахуємо найголовніші з цих методів:
1. Просякнення в керівні органи еміґрантських організацій.
2. Цькування найвидатніших осіб в еміґраційній пресі – за
допомогою куплених журналістів і непідкупних фанатиків, які, мов та
баба, що принесла в’язанку хмизу на кострище Івана Гуса, переконані,
буцімто роблять святе діло.
3. Наклепи і доноси в поліцію як нібито на совєтських аґентів на
літераторів, науковців, громадських діячів еміґрації.
4. Підкуп.
5. Залякування (анонімні листи, напади).
6. Викрадення.
7. Вбивство.
Методи ці міняються і перекомбіновуються, в залежності від
загальнополітичної ситуації в світі й від льокальних умов кожної країни
та кожної еміґрантської групи.
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Людокрадство і відкритий терор у теперішнім мирнім часі роблять
багато шуму, який може бути використаний для антисовєтської
пропаґанди. Мені здається, що головним методом боротьби большевизму
проти еміґрацій на сьогодні є метод скритовбивства.
Близьке знайомство з видавцем Н. Ч. (приятель українців і
безстрашний борець проти комунізму) дало мені нагоду бути в курсі
колишніх і теперішніх подій серед російської еміґрації в Аргентині.
Наприклад, я довідався, що свого часу верхівка білоеміґрантів
створила при поліції спеціяльний центр для боротьби з комунізмом. Аж
одного дня, як за помахом чародійної палички, вся ця верхівка з білої
зробилася червоною.
Єпископ Пантелеймон Рудик, гомосексуаліст і совєтський аґент,
очолював якийсь час один із відламів російської православної церкви.
Чекіст і ґестапівець С-кий редаґував газету росіян-католиків. Представниця «славетного роду» і душа антикомуністичного об’єднання Ольга
Бенуа звіт про свою діяльність відвезла просто в Москву.
З гордістю можу сконстатувати, що українська еміґрація не
просякнута до такої міри совєтською аґентурою, як російська.
Але я хочу розповісти українському читачеві лише про три
випадки скритовбивства.
Років дванадцять тому російський демократичний журналіст Февр
випустив книгу «Сонце сходить на Заході», де, серед інших моментів,
показав, що колгоспна система не має в собі нічого нового, а є лише
відтворенням рабської сільськогосподарської системи Древнього Єгипту.
(Плянове господарство, наглядачі, писарі, які обліковують наслідки
праці. І триподіл врожаю: найбільша частина – державі, друга – фонд для
наступної сівби, третя – на харч селянам).
Згаданий Февр познайомився в центрі Буенос-Айресу з власником
крамниці, який виявився земляком з Одеси. Февра запросили на гостину,
увійшли з ним у дружбу. Аж одного разу, коли він повернувся від своїх
нових друзів, йому стало зле і він помер. Говорили про отруєння, про
каву з ціянкалієм і т. п. Але при автопсії в шлунку отрути не було
знайдено, і справа поволі забулася.
У період післясталінської перебудови концтаборів був
відпущений на волю (як не-російський підданий) один із членів відомої
козачої родини Краснов-молодший. Він написав книжку спогадів
«Незабутнє» – не стільки про совєтські концтабори взагалі, скільки про
своє в них перебування. Автор не виявив ні аналітичних здібностей
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українця А. Білинського, ні літературного таланту єврея Ю. Марґоліна.
Книга написана, може, надто суб’єктивно, але щиро і часом зворушливо.
Яких два роки тому Краснов-молодший помер на сцені під час
вистави якоїсь п’єси, де грав якусь ролю.
Письменник М. Бойков написав книгу «Люди совєтської тюрми»,
де вперше оприлюднив деякі терміни («тєломєханік», «подрасстрєльний»
і т. п.) і дав беззастережно-позитивну оцінку ýрок.
Після виходу в світ першої частини книжки автор дістав листа із
загрозою, що він буде забитий. У відповідь М. Бойков і видавець Н. Ч.
вмістили в другому томі спільну знимку.
Минав час. Одного разу до Бойкова на вулиці підійшов невідомий,
назвався «Стєпановим» і висловив своє захоплення творами Бойкова
(гачок, на який найлегше впіймати письменника). Умовилися зустрітись
у котрійсь каварні. «Стєпанов» приніс книжки, видані в Совєтському
Союзі, й відтоді почав постійно постачати Бойкова книжками, як
політичними – потрібними для журналістичної праці Бойкова, так і
художніми – на продаж (Бойков дуже бідував, джерелом для існування
були в нього гонорари і книготоргівля). Книжки «Стєпанов» приносив по
дуже низькій ціні, а грошей за них не брав, відкладаючи на майбутнє, –
мовляв, він співчуває тяжкому матеріяльному становищу Бойкова і т. п.
5 листопада минулого року Бойкова знайшли в його кімнаті – мертвим. На столі лежала записка, датована 3-м листопада й адресована Н. Ч.:
«Я сьогодні бачився з С. Ми пили. Потім мені стало
погано. Ледве доїхав додому. Відчуваю, я вмираю. Прощавайте.
М. Бойков».
На вимогу Н. Ч. була зроблена повторна автопсія, яка виявила
ушкодження легенів.
І стала зрозумілою причина смерти: отруєння цигаркою.
І тоді згадали, що ушкоджені легені були також у Февра.
І що Краснов, по ходу п’єси, мав курити. Він купив цигарок і
поклав на столі. Пачка зникла. Згадали, як Краснов шукав свої цигарки.
Але на сцені він курив. Хтось підмінив йому пачку, а може, дав
цигарку… Але хто?
До цієї історії мало що лишається додати.
У «Домє Русскіх Бєлих» (ми б додали «…і красних») у бібліотеці,
якою відав Бойков, хтось – знову невловимий хтось – виламав замки́ і
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забрав каталоги, разом з деякими книжками, які, треба думати, мали
сліди пальців убивці.
Історія смерти Бойкова набула деякого розголосу серед російської
еміґрації і пролила певне світло на ряд загадкових випадків.
З російських літературних кіл Нью-Йорку мені писали:
«…тепер ми знаємо, від чого помер найкращий
радіопрацівник у Мюнхені Орловський та інший службовець
“Голосу Америки” Волков і якою раптовою й тяжкою хворобою
легенів перехворіли Юрасов і Л. Рар».
Отже, маємо сім випадків отруєння цигаркою.
Але в наших, українських газетах ніхто про це не згадував
(мовляв, то москалі, хай собі що хочуть, те роблять).
А між тим я переконаний, що й з наших рядів большевицька
аґентура вирвала не одного з кращих борців – чию передчасну і
несподівану смерть ми оплакували – за допомогою цієї самої підступної
зброї – отруєної цигарки.
Викриття якогось методу чи засобу ще не означає, що большевики
від нього відмовились.
Тому до знайомих і незнайомих українських курців я звертаюсь із
закликом:
– Не куріть з підозрілими типами! Будьте обережні!

ДОДАТОК ІІІ.2 (до с. 199)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТИ
Є в нас один добрий знайомий, а в Еспанії живе його приятель, з
яким вони колись воювали на одному фронті.
На одному фронті, це так, але по різні боки: один – в
інтернаціональній бриґаді, другий – в еспанській армії генерала Франка.
Що ж їх єднає? А єднає їх Росія: вони обидва, як прийнято казати,
люди російської культури.
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Так само у двадцятих роках минулого століття, у Києві, серед
інших членів Ланки–МАРСа, що їх великою мірою в’язала особиста
симпатія чи дружба, були вчорашній повстанець Грицько Косинка та
недавній чекіст Дмитро Фальківський. А єднала їх Україна. Разом вони і
на смерть пішли як «терористи-білоґвардійці» в грудні 1934 року…
А тепер – маленький екскурс у нашу недавню історію.
Мова ітиме про людей, котрі колись перебували по різні боки од
лінії фронту.
Згідно із тими відомостями, котрі доходили до мене в ті часи і
пізніше, серед радянських партизанів можна виділити чотири окремі
групи чи категорії.
1. Влітку 1941 року, під час загального відступу (що його хтось
назвав «великим драпом»), деякі відламки радянської армії уникли
полону, переховуючись по лісових хащах.
Про один із таких загонів оповідає Яр Славутич у поемі «Донька
без імени». Скільки там правди-істини, а скільки поетичної фантазії,
судити не беруся… Доля таких загонів, очевидно, склалася по-різному.
Не виключено, що деякі з них увійшли згодом до інших, керованих з
Москви, партизанських угруповань.
2. Колись мій добрий приятель – польсько-російський літератор
Ігор Шенфельд – запитав мене, чи знаю я українського письменника на
ім’я Кузьма Гриб. Я тоді не знав.
Шенфельд оповів, що це був шкільний вчитель, який навласнуруч
організував групу підпільників, що згодом перейшла й до бойових
операцій. А оскільки там не було належного чекістського керівництва,
Грибові інкримінували чи то шпигунство на користь німців, чи то ще
якийсь фантастичний злочин, – і він потрапив до того самого
концтабору, що й Шенфельд.
Тепер, коли під рукою сумний довідник «З порога смерти», я міг
би докладніше оповісти історію Кузьми Гриба. Але натомість раджу
відкрити згаданий довідник на сторінках 147–150.
Анатолія Дімарова, який також очолював бойову групу
підпільників, якось щасливо оминула доля Кузьми Гриба.
Звертаю увагу, що Дімаров походить з репресованої родини –
батько загинув не знати, коли й де, – але це не перешкодило йому бути
радянським патріотом.
Таких стихійних імпровізованих підпільних груп постало було на
Україні чимало.
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Якщо вони переходили до терористичних актів, їх можна назвати
другою групою партизанів.
У Курську, що був тоді «під німцями», я знав Богдана Скрипу – це
був син Ганни Скрипи-Козловської, єдиної жінки серед підсудних на
грудневому процесі 1934 р. Вона – так само, як і Василь Мисик, –
потрапила до групи тих, чиї справи було спрямовано на дослідження.
«Дослідили» її до п’ятьох років, і вона померла на туберкульозу в таборі
на Ведмежій Горі.
– А де Богдан? – запитав я колись у Богданового дядька.
– А він зник: пішов у підпілля…
Якщо не помиляюсь, ніженський сліпий герой Батюк також
походив з розкуркулених чи репресованих.
Але тих, що ставали старостами й поліцаями з ненависти до
радянського ладу – за принципом: «хоч із чортом – аби проти
більшовиків» – було, мабуть, більше…
3. Третя група радянських партизанів – суто-військова. Це
вишколені для терористичної діяльности і саботажу парашутисти. Їх
скидали в тих районах, де не було підпільного прорадянського руху.
Восени 1944 р. команди парашутистів скинено на Словаччині та
Мадярщині…
Мені відома доля групи парашутистів, скинених – правдоподібно,
в кінці 1942 р. – поблизу Богодухова. Навесні 1945 р. в Інсбруку мій
супутник, колишній богодухівський бурґомістр Павло Данилович Л.,
зустрів знайомого. Це був зарозумілий, переконаний у своїй вищості тип
на ймення Альошка; ім’я, до речі, ніяк не пасувало до його пихатости.
– Знаєте, – сказав мені пізніше бурґомістр, – він повісив чотирьох
парашутистів…
4. Переходжу, нарешті, до четвертої – найважливішої – групи
радянських партизанів.
Прихід німців українське селянство у масі своїй сприйняло як
звільнення від колгоспного рабства (див. книгу М. Февра «Солнце
восходит на Западе», а також моє післяслово до поеми «Село в безодні»).
Евфорія протривала недовго, і вона ще не затихла, як у північносхідньому закутку України почав діяти партизанський загін Сабурова.
Селяни попросили у німців зброї, тож німці озброїли деякі села – зокрема
мені називали Середину Буду, яка протягом двох років провадила війну з
партизанами.
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Перше, що ми побачили, повернувшись улітку 1942 р. з Курську
на Україну, був плакат, де повідомлялося, що в с. Володьково-Дівиця за
вбивство німецького військовослужбовця розстріляно 100 осіб.
Навесні 1943 р. – казали: за вбивство двох німецьких солдатів та
за двічі спалений чи зірваний міст на Острі – знищено – розстріляно і
спалено живцем – село Козáри.
Загинуло – за моїми тодішніми даними – 3860 осіб. Врятувалося
11. За даними довідника «Чернігівщина» загинуло 3908.
У перші дні війни в Кагарлицькому лісі, в урочищі з поетичною
назвою Дупине, викопано землянки і навезено туди чималу кількість
меду і спирту – готувалася база для партизанів. Але хлопці з хутора Твані
мед той із’їли, а спирт випили.
Невдовзі після приходу німців жандармерія заарештувала там
десятьох парубків і чоловіків молодшого віку, в тому числі двоюрідного
брата моєї матері Василя Топольського.
Коли ми повернулися на Україну, батько звернувся до
ніженського адвоката Гордона, щоб той довідався про долю нашого
родича. Той дізнався, що селян з хутора Твані тримали в Чернігівській
в’язниці, але коли партизани забили десь поблизу вісімнадцятьох
солдатів, німці наказали розстріляти усіх в’язнів – разом 750 душ.
Не знаю, наскільки це правда, бо дочка Василя Топольського
запевняє, що батько загинув на фронті…
Коли десь 1921-го чи 1922 року Лютий-Лютенко, один з наших
правобережних отаманів (його спогади вийшли в Канаді під назвою
«Вогонь з Холодного Яру»), усвідомив: його терористичні акти супроти
радянської влади викликають такі жорстокі репресії, що тими актами він
лише завдає лиха-шкоди українському народові, то він залишив Україну і
подався на Захід…
Але для чекістів і партійців, котрі очолювали партизанські загони
четвертої групи, такі міркування аж ніяк не були характерні…
Селянська евфорія довго не протривала: колгоспів на Україні не
розпустили, землею не наділили (тоді ще міцною була та єдність
хлібороба й землі, яку тепер втрачено).
Розстріл євреїв, який буквально жахнув інтеліґенцію, села майже
не зачепив: адже на селах євреїв фактично не залишилося.
Навесні 1942 р. відбувся перший вивіз молоді на працю до
Німеччини. Тож на Лівобережжі насамперед вирядили дезертирів радянської армії, яких чимало залишалося по селах, а також найзапекліших
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активістів, чиїми руками проведено розкуркулення й голод.
У нашому селі старий селянин міркував уголос:
– А нам щó? За царя робили, за совєтів робили, прийдуть німці –
на німців робитимемо…
Комсомолець доніс на старого, і того розстріляли. Тепер цього
комсомольця відправили до Німеччини. Але Німеччина нікого ще не
лякала: я знав таких, що вербувалися самі – хотіли побачити світу…
Щойно коли почали надходити розпачливі листи, люди
переконалися, що це «не ті німці», яких вони знали з Першої світової
війни.
А брунатні «господарники», які перебрали владу від чемних і
коректних військовиків, виявилися – в більшості – дикою звіриною.
Після другого набору молоді (під осінь 1942 р.) були вже достатні
передумови для партизанського руху не лише по містах і містечках, а
також і по селах.
Якщо залишені для партизанської діяльности на території Росії
партійці та «гепеушники» (як їх тоді звали в народі) мали подвійне
завдання: терористичними актами завдавати шкоди німецькій армії та –
головно! – тримати народ у переконанні, що окупація тимчасова, що
німці не всесильні, а справжніми господарями країни лишаються партія і
уряд на чолі з батьком Сталіним, то на Україні їхня діяльність мала
характер потрійний: крім перших двох завдань, вони мали ще третє –
хтозна, чи не головне – винищувати німецькими руками український
народ. Адже кожен удар по німецькій армії водночас був – як свідчать
цифрові дані – набагато сильнішим ударом по Україні.
Першою жертвою чекістських партизанів на Ніженщині – ще
восени 1942 р. – став молодий священик Іван Шмань, який прибув з
Волині до глухого села Кукшин. Йому відрізали вуха, ніс, вийняли очі, а
щойно тоді забили.
Федоров-Костиря у кимось записаних спогадах свідчить, що
перший рейс його загону був до села Заудайці – щоб знищити там
українських націоналістів…
За офіційними даними виходило, що партизани на Чернігівщині
знищили понад двадцять тисяч німецьких вояків (згадалося мені
суворовське: «Пиши десять тысяч – чего их, мертвых, жалеть»). Але там
додано: «окупантів і їх посібників». А це вже щось інше…
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Очевидно, до тих двох знищених дивізій зараховано поліцаїв і
старост.
Мені зокрема відомі такі випадки:
Напровесні 1943 р. партизани захопили трьох поліцаїв із села
Кагарлики (імен не знаю) і розстріляли на кладовищі в селі Переяслівка.
Влітку того ж року замордували молоденького кагарлицького
поліцая на прізвище Хвостик.
Котроїсь ночі партизани зайняли село Мильники – під самим
Ніженом, тоді був забитий поліцай на прізвище Градобик, а інші
відстрілювалися з будинку поліції. Іван Хомич був удома, тож партизани
оточили й підпалили його хату. Стріляючи з вікон, він кількох забив чи
поранив, а тоді вискочив з вогню, кольбою забив ще одного і – під кулями –
втік. А хата, разом із жінкою та близнюками-немовлятами, згоріла.
Тож немає сумніву: на Чернігівщині забито кілька тисяч поліцаїв і
старост.
Тут я хочу трохи докладніше зупинитись на ролі, яку відігравали
тоді ці дві щойно названі категорії.
Частина з них (припускаю, що менша…) – це були сліпі й
слухняні виконавці німецьких наказів та розпоряджень.
Але інші намагалися зробити все можливе, щоб рятувати людей,
скажімо – від вивозу на працю до Німеччини. Наведу конкретні випадки.
Ніженський «районшеф» Сидорець походив з села Вертіївка (колись –
Веркіївка…). Через перекладача він знайшов дорогу до шефа німецьких
господарників – і досягнув, що вертіївську молодь було врятовано восени
1942 р. від набору до Німеччини.
Це саме зробив у Крутах Іван Бутко, який був спочатку старшим
поліцаєм, а згодом – старостою.
Коли Україною, після Сталінграду, брели поодинці італійські
солдати, вони не залишили на нашій землі злої пам’яти, так само і в них
про наш народ склалося добре враження.
Натомість мадяри верталися організованими бандами по
кількадесят чоловік – і займалися грабунками.
Наша поліція їх роззброювала, але чи були криваві сутички, про
це не маю відомостей.
На моїх очах кагарлицький поліцай Прядка затримав невеличку
групу угорських, чи пак мадярських, грабіжників на чолі з офіцером.
Зброї вони не мали…
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До нашого парубоцького товариства в селі одного вечора чогось
затесався п’яний німець. Десь він подівся… Коли прибігає один з
підлітків: «Німець Палажку (а може, Параску? – не пригадую…) насилує!». На щастя, з нами був поліцай Халимон. Він буквально в останню хвилину – зі словами: «Нікс ґут!» – стягнув за плечі німця з
ошелешеної дівки…
Навесні 1943 р. на Захід для війни з УПА (Українською
Повстанською Армією, першим організатором якої був отаман Тарас
Бульба-Боровець, який не мав нічого спільного з «бандерівцями»)
спрямовано три партизанські «дивізії»: Ковпака, Сабурова і Федорова.
А хлопці тим часом співали:
Не за Сталіна, й не за Суворова,
І не за Гітлера, на розум хворого,
За Вкраїну йдем, за безмежную,
І від Фріца і від Йоська незалежную.
Полемізуючи з автором «Шляху невідомого», Наум Коржавин у
книзі «В соблазнах кровавой эпохи» наводить вислів Петра Вершигори
(цитую в скороченні):
После войны я командовал всеми войсками, действовавшими против бандеровцев (…). И пришел к парадоксальному для
многих выводу: никаких бандеровцев практически нет, а есть
только маленькая группка студентов-националистов, а остальное
– мужики, которые не хотят в колхозы.
(Вершигора запропонував зупинити колективізацію, але його
пропозицію з обуренням відкинули. Цитую далі).
И тогда я понял, что ничего разумного тут сделать не
смогу (…). И остается мне только одно – стать бессмысленным
палачом своего народа. И я попросился в отставку по болезни.
Але для інших командирів, котрі увійшли до партизанського
керівництва з партійних та чекістських органів, український народ,
почавши від харківських націонал-комуністів та київських неоклясиків і
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закінчуючи галицькими юнаками, котрі начиталися Донцова, був
суцільно ворожим і зненавидженим.
Події тих часів болюче заторкнула Софія Майданська в повісті
«Діти Ніоби».
Наводжу невеличкий уривок.
Первісна природа, очманіла від болю і запаху крові, мов
гниле мотуззя, розриває закони праведної моралі, вона відмовляється відповідати добром на зло і підставляти ліву, як б’ють по
правій, а надто коли бачить однолітків, однокласників, підвішених ковпаківцями за ноги, а голови занурені в муравлище: великі
руді мурахи мініатюрними гострими щелепами моторно обгризають обличчя, аж доки не залишається лискучий відполірований
череп… Хижієш, звироднюєшся, коли потрапляєш в капкан
пришпиленого багнетом до їхніх грудей аркуша із веселими
куплетами:
Кто от нас удрать не смог,
Прячет голову в песок,
Муравей подумал – жопа,
И хохла под водку слопал…
А тепер повернімося до питання, заторкненого на початку цієї
статті, де я навів як приклад двох представників російської культури і
двох творців культури української. Єднало їх те, що – спрощено – можна
назвати «національною ідеєю».
Чи можливе щось подібне в нинішньому Києві?
Чи може якась незглибна, ірраціональна приязнь з’єднати
колишнього бійця УПА з учасником ковпаківського рейду? Думаю, що
не може.
Бо немає в них нічого спільного: для одного святинею була і
лишається Україна, для другого – комунізм, батько Сталін. А десь у
глибині – байдуже, чи він з Рязані, чи з Котельви, – єдина Росія.
З першої групи зосталися серед живих, мабуть, лише одиниці, а з
нині живих наймолодші мають понад вісімдесят років.
Представників другої групи значно більше: чейже вони не
пройшли через табори, а додає сил і підтримує їх свідомість, що вони
сповнили свій довг перед «родіною».
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Щодо двох молодших поколінь, то на Заході їх підтримували і
розповіді живих свідків, і збережена – наскільки можливо – пам’ять
загиблих.
На Сході їм протидіяла безугавна пропаґанда, незмінна протягом
півсторіччя.
Відомо, що слова (які б вони не були) переконують людину куди
певніше, ніж факти. Та, на щастя, протягом останніх п’ятнадцятьох років
ця пропаґанда втратила свій офіційний характер.
А що ми, українці, народ не злопам’ятний (дехто нарікав, що у нас
взагалі нема історичної пам’яти…), ненависть до батька не переходить на
сина, роди в нас не ворогують, Капулетті й Монтеккі відомі лише з
красного письменства, – то покладімо надії на покоління, яке щойно
набирається сили.

ДОДАТОК ІІІ.3 (до с. 379)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
ПРО ХИБНІ КОН’ЄКТУРИ
З-поміж тих змін, що їх заподіяно українській пісні за радянських
часів, я виділив би дві групи:
А. Здійснене за вказівкою згори вилучення релігійних моментів.
Як от звернення до Господа в пісні літературного походження (де, до
речі, не було жодних сумнівів щодо автентичности тексту). Тож замість:
Ніч яка, Господи, місячна, зоряна…
стало:
Ніч яка місячна, зоряна, ясная…
Тут відразу маємо дві технічні хиби: акореляція, себто неузгіднення прикметників – поруч із апокопованими новими формами стоїть
стара, та брак належної рими до слова «зморена» (в третьому вірші).
Б. Зміни, заподіяні через брак адекватного розуміння тексту.
Таких змін я особисто зауважив три, але припускаю, що їх значно
більше.
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У старому, дорадянському, тексті було:
Спить п’яниця під коморою –
Так гляди ж, не розбуди…
Та зненацька – було мені років вісім або дев’ять – ми почули:
Спить п’яниця в рубленій коморі…
Пригадую, як жахнулася моя мати: «Таж у п’яниць рублених
комор не буває…».
Той, хто вліпив недоречну «красивість» – «рублена», не знав, що
заможні, статечні господарі, власники рублених комор, не бувають
п’яницями…
У пісні «Ой, у полі три криниченьки…» в новому варіянті стало:
Я чорняву від душі люблю,
До білявої залицяюся,
А з рудою-препоганою
Хіба піду розпрощаюся…
А далі лишилося – недоречне після цього прощання – розпачливе:
Та не всі тії сади цвітуть,
Що весною розвиваються.
Та не всі ж тії заміж ідуть,
Що любляться та кохаються…
Звідки ж цей несподіваний смуток?
А він – зі старого варіянта, де було:
А з рудою-препоганою
Завтра піду – повінчаюся.
Це трагедія парубка, що його силоміць женять із нелюбою.
Серед наших сусідів у Крутах було два такі випадки. Один
парубок – я його знав уже бородатим із дорослими дітьми – примирився і
жив сумирним родинним життям.
А другий – коли померли батьки (цього пам’ятаю значно
молодшим від першого) – нещадно лупцював нелюбу жінку – аж поки не
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зігнав із цього світу. Тоді одружився з іншою – і вже не було чути про
якісь родинні негаразди…
В. Цей випадок я вважаю свідомим глумлінням. Було:
Засвистали козаченьки
В похід з полуночі…
Це був загальнознаний, поширений вираз. І раптом з’явилося
безглузде:
Засвіт встали козаченьки
В похід з полуночі…
Автор переробки буцімто ніколи не чув, як – заклавши два пальці
в рот – свистять козаки.
Коли я вперше почув цей новий варіянт, підсвідомість сприйняла
це як «встали із засвіту», і виринуло з пам’яти Орестове «Повстання
мертвих»: де земля «полегшено зідхає»,
Ожилих випускаючи мерців…
Бо засвіти, що довго так терпіли (…)
Прорвалися громами влади й сили…
Щойно згодом – зі словників та довідників – я дізнався, що слово
«засвіт» означає не тільки «потойбічний, позагробовий світ», а також і
час перед світанком, у нас казали «удосвіта».
І відразу виникло питання: коли ж вони встали: удосвіта – чи «з
полуночі», себто на кілька годин раніш?
А то вийшло, як у російській дитячій безглуздій (тепер би сказали
«в стилі магічного реалізму») пісні:
Утром рано вечерком – поздно на рассвете
Ведьма ехала верхом в раскидной карете…
Найболючіше те, що український загал сприймав це як належне,
як «виправлення хибного тексту». Один лише покійний Петро Ротач – як
син старого села – поділяв моє обурення.
Нагадаю, що існує
математика слова.
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А конкретно: українська мова, яка належить – серед европейських
мов – до найпрозоріших, має певне співвідношення голосних та
приголосних фонем.
За цим законом у перших віршах пісні «Засвистали козаченьки»
маємо на чотирнадцять складів дванадцять відкритих і два – закриті.
Такої сполуки, як
засвіт встали,
де зіткнулися б чотири приголосні, в українській мові (тим більше – в
пісні…) бути не може.
ДОДАТОК ІІІ.4 (до с. 441)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
СКІЛЬКИ БУЛО СТАЛІНІВ?
В Аргентині свого часу всі знали, що є два Перони. Це я можу
підтвердити власним підписом: вертався я з пізнього кіносеансу додому,
коли біля Рожевого Будинку (дім уряду) мене зупинив поліцай. За мною
зупинилися ще двоє. Бачу – виїздить авто, в ньому – якийсь великий
начальник, але не Перон. За ним – друге авто, і там два Перони: один
біля шофера, а другий у глибині заднього сидження…
Після замаху на Гітлера майнула була версія, буцімто одного
Гітлера пошматувало вибухом у бункері, а другий виконував свою ролю
аж до зникнення.
Скільки ж було Сталінів?
Після війни український піяніст Тарас Микиша жив якийсь час у
Швайцарії. Від нього почув я таку версію.
Десь 45-го чи 46 року Сталін занеміг. Тож для нього виписали
лікаря (якогось знаного фахівця) зі Швайцарії. Лікар оглянув Сталіна і
хоче відходити, але йому кажуть:
– Зачекайте. – І ведуть до іншої кімнати, де на нього жде другий
Сталін, такий самісінький, як перший. І таке – кілька разів.
Але це був одноразовий випадок.
Підстави для припущення про існування принаймні двох Сталінів
дещо інші.
531

Коли 1929 р. до Москви прибула делеґація українських
письменників, Сталін запитав їх, демонструючи обізнаність із нашою
літературою:
– А що пише тепер Леся Українка?
Це, безперечно, той самий Сталін, котрий наказував Хрущову:
– Хохол! Танцуй гопак!
А з Ворошиловим співав «Розпрягайте, хлопці, коні…».
Але коли до Москви заїздили «ліві» літератори з Заходу, їх
зустрічав елеґантний інтеліґент із грузинським акцентом (а не якийсь
кухар за фахом…), обізнаний із їхньою творчістю, як і зі здобутками
світової літератури.
Коли почалася фінська війна, мій курський друг привіз із Москви
таку, несподівану для багатьох, формулу (наводжу в ориґіналі): «Чтобы
послать на смерть миллионы людей, кому-то достаточно шевельнуть
пальцем, но если палец не шевельнется, его отрубят».
А Наум Коржавин написав колись мудру розвідку:
«А Сталин был ли то?»211.
В цій розвідці показано, що Сталін жодної власної ідеї не мав,
лише здійснив те, що опрацював Троцький (колективізація, розкуркулення, вивіз куркулів тощо).

211

Правильно – «А был ли Сталин-то?».
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ДОДАТОК ІV.1 (до с. 239)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
ГРИБИ НАВЕСНІ
У деяких довідниках сказано, що, мовляв, грибний сезон триває
недовго – лише два-три місяці річно.
Це, очевидно, стосується лише комерційного грибозбору.
Для нас, грибарів-аматорів, є натомість чотири грибні сезони:
1. Весняний – дуже багатий.
2. Літній – залежно від року: багатий або бідний.
3. Осінній – як правило, найбагатший як щодо кількости здобичі,
так і щодо різноманітности грибних ґатунків.
4. Зимовий – найбідніший. Це – пізні гливи, що бувають у
листопаді і грудні, а часом залишаються і на початку січня; це зимовий
гриб – лубинька; це шишечник їстівний, який теплої зими може
з’явитися наприкінці лютого; нарешті – це аврікулярія («юдине вухо»),
якій байдуже, коли рости – аби вогко…
Саме з шишечника їстівного я й хочу тепер почати. Цього терміну
я не зустрічав ні в українській, ні в російській грибознавчій літературі.
Це дослівний, за відповідним словником, переклад наукової назви
Strobilurus esculentus.
Ніжка – ниточка, шапинка – ґудзик від сорочки, а росте на старій
шишці – цей мініятюрний, але дуже смачний грибок з’являється напровесні
на проталинах у шпильковому лісі, переважно по краях доріг, у рівчаках та
різних заглибинах, де лежать опалі шишки, з ялиці чи з ялини.
Для тих, хто має німецькі чи італійські довідники, наводжу
точніші дані: шапинка спочатку конічна, згодом плоска, переважно
розміром від 1 до 3 см, а іноді й до 5 см, колір шапинки – мінливий, від
брунатносірого до ясносірого, майже білого, колір пластинок ясносірий,
ніжка брунатножовта.
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Збираючи, слід зіщіпувати самі шапинки.
Головний період шишечника – це березень, але він може бути і в
квітні, навіть часом у травні – залежно від року.
Іноді буває місцина суцільно, мов килимом, вкрита цими
грибками, які щороку переважно ростуть на тих самих місцях. Нам
траплялося нащіпати добру третину кошика…
У лютому, як свідчать довідники, з’являється гіґрофор ранній –
дуже вартісний гриб, що його зараховують до найсмачніших. У горах цей
гриб виростає майже з-під снігу – можливо, він саме тепер десь росте у
Карпатах, але я говоритиму лише про ті гриби, котрі збирав сам…
Десь наприкінці березня – залежно від того, яка весна, –
з’являються поодинці або невеликими групами різні типи зморшків –
сірий, конічний, богемський, разом понад десять ґатунків, що їх
відрізняють залежно від форми та кольору шапинки. У Баварії зморшок
цінують удвічі дорожче від білого гриба. У сімдесятих та в першій
половині вісімдесятих років зморшки буйно росли в Мюнхені, в
Англійському парку, що має 380 гектарів і вважається найбільшим в
Европі. (Про існування Качанівки на Заході ніхто не знає…).
Готувати зморшки треба вміючи. Я подарував колись колезі
півсотні грибів, а другого дня він каже обурено:
– Що ви мені таке надарували: ми засмажили, а воно – мов
підошва…
Мушу сказати, що зі зморшками чимало клопоту. Насамперед
кожен гриб належить розтяти вздовж і вичистити, бо там можуть бути
різні жуки, черваки, або й отруйні сколопендри, не кажу вже про
звичайну хробашню у старих грибах, що їх доводиться викидати…
Між іншим, у дощову погоду, коли ллє безнастанно, ні ці, ні якісь
інші гриби не хробашливіють: самиця грибного довгоносика під дощем
не може закладати яєчка (я не раз спостерігав, як це робиться…).
У травні 1986 р. був надзвичайний урожай зморшків – я приносив
додому… і викидав. А мій колеґа-болгарин – їв: восени його не стало…
Від того року зморшки в Англійському парку фактично зникли.
Колись ми зустріли грибничку, а вона хвалиться:
– Назбирала аж вісім зморшків…
У відомих мені українських куховарських книжках (канадській –
англомовній, київській – російськомовній) дано «грибні» рецепти без
розрізнення ґатунків. Але в Москві напевно перевидано славетну книгу
534

Олени Молоховець «Подарокъ молодымъ хозяйкамъ». Там ви знайдете
рецепт – як готувати сос212 зі зморшків.
Зі зморшками споріднені два роди сторчків: звичайний (Gуrоmitra
еsculenta) та «великий» (gigas). Щодо сторчка звичайного існують два
різні погляди:
1. «Отруйний гриб», – М[арія] Зерова.
2. «Їстівний, якщо його споживати добре звареним і в невеликій
кількості», – Бруно Четто.
Щодо «великого» сторчка, то це гриб смертельно-отруйний.
Десь у квітні, після першого теплого дощу, висипають чималими
групами гнойовики. Властивий сезон гнойовика – це осінь, але й навесні
буває їх досить рясно…
Є два типи їстівних гнойовиків: білий (кошлатий) та сірий
(чорнильний).
Третій тип гнойовика – побіч мухомора – улюблений тип гриба
для ілюстрацій до дитячих казок (не знаючи наукової назви, ми звали
його «грибом Білібіна», а науково – його звуть «гнойовик сорочачий», бо
він увесь у білих плямах на чорному тлі). Сорочачий гриб вважається
їстівним… Але я потребував лише яких двадцять хвилин, щоб донести
щойнозірваного гриба з парку додому, проте він просто на очах
розпливався – перетворювався на чорнило…
Сорочачий гнойовик, лепіота велика, лускач відстрашують
недосвідчених збирачів своїм виглядом, натомість смертельно-отруйна
гіфолома або зелений мухомор приваблюють красою.
Молоді і свіжі гнойовики часто ростуть упереміш зі старими –
почорнілими. Але грибне «чорнило» змивається легко і сліду не залишає.
Кошлатий і чорнильний гнойовики трохи триваліші від
сорочачого, але готувати їх треба безвідкладно.
У довіднику Марії Зерової знаходимо застереження: не вживати
гнойовиків з алкоголем.
У книгах щойнозгаданого італійського міколога Бруно Четто
застереження стосуються лише сірого – чорнильного гнойовика, а до
білого застережень немає.
Так само і в німецьких довідниках…
Років зо тридцять тому, коли ми щойно починали цікавитись
грибними справами, нас запросили приятелі на грибну вечерю, тож ми
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Інакше – соус.
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закусили чарку сірими гнойовиками. Мені особисто жодного лиха не
сталося, а в жінки вночі почався біль голови. До ранку – минув.
Згодом, коли я став їздити по гриби разом із Сергієм Рудником, то
довідався: чорнильний гнойовик – так само, які і мені, йому не шкодить.
Тож я переконаний: справа тут не в отруті, а в алергії самого
споживача.
Але ризикувати я нікому не раджу. Раджу натомість на випадок
споживання гнойовиків (а в світі грибів вони належать до найсмачніших)
принаймні на добу стати абстинентом, відмовляючись не лише від
горілки, а й від вина чи пива…
Навесні, на листяних деревах, особливо – на вербі, переважно на
місці зрізаної гілки чи якогось пошкодження, з’являються величезні
нарости – трутовики, що деякі з них їстівні в молодому віці, хоча й не
відзначаються високими смаковими якостями.
Але вони – гарні, особливо – трутовик сірчаний…
Ну а як же з отруйними? Звісно, ростуть і отруйні. Дуже рано,
часом у березні, під листяними деревами виростають невеличкі
приземисті грибки з червонавою порепаною шапинкою. Це гостроотруйний гриб «клітоцибе Патуяра». Але грибок миршавий,
непривабливий, тож ледве чи хтось заходився б його збирати.
Привабливий і спокусливий натомість для недосвідченого збирача
опеньок сірчаножовтий несправжній (гіфолома фасцикулярна –
«кущова»). Для дітей це гриб смертельний. Але такі збирачі переважно
кожного гриба пробують на смак – і їх рятує від отруєння гіркота
гіфоломи…
А проте гіфолому отруйну легко пізнати і не куштуючи: в неї
пластинки зеленавого кольору…
…Щоб не закінчувати статті гіркотою та отрутою, зазначу: у
травні з’являється гриб святого Георгія, або, простіше, майка. Він має
коротку ніжку, переважно ясносіру (бо бувають і іншого кольору…)
шапинку, а головне – запах свіжозмеленого борошна. Це гриб узлісь і
приватних садків.
Тут же мушу дати й застереження – запах борошна мають ще деякі
інші гриби, серед них – небезпечно-отруйна ентолома (Entoloma lividum),
подібна до майки також і барвою шапинки.
Але ентолома це досить високий і чималий гриб – досвідчений
грибник їх не сплутає.
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Теплого травня можуть рясно ви́сипати – переважно у формі
«відьомського кола» або півкола – елеґантні мініятюрні грибочки –
Marasmius oreades, себто, в перекладі, – «скороминучі гірські німфи».
Чому й пощо їх у нас назвали «луговими опеньками» – лишається для
мене загадкою.
Якщо боровика ми звемо «королем грибів», то ці німфи – завдяки
найвищим смаковим якостям – можуть бути названі «принцесами». За
німецькими довідниками це – ausgezeichnete Speisepilze – чудові їстівні
гриби.

ДОДАТОК ІV.2 (до с. 273)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
ПУТІВНИК ДЛЯ ГРИБАРІВ
[Літні гриби]213
Перші літні гриби з’являються звичайно на початку червня, себто
саме тоді, як колосяться жита, і через те цю грибну хвилю названо
«колосовиками».
Це гриби трубчасті, або ж болетальні. Це можуть бути білі гриби –
боровики, близькі їхні родичі «козарі», себто підберезовики та
підосичники, а також дубовики з синяками, які в сирому стані ніби
отруйні, але коли їх відварити, воду злити, а щойно потім засмажити чи
дати до борщу, мало чим поступаються козарям.
Через отруйність у сирому вигляді дубовик та синяк мають у
німців спільну назву Hexenpilz, себто відьомський гриб.
Іменем Satanpilz, себто «сатанинським грибом», звуть німці гриба,
чия отрута не виварюється. В Галичині та Лемківщині цей гриб зветься
дідча губа. Гриб уважався колись смертельно-отруйним, проте новітні
дослідження доводять, що серед болетальних смертельно-отруйних немає.
Припускаю, що разом з іншими колосовиками може з’явитися й
порфірел (нашої назви нема), що його здебільша зараховують до неїстівних.
Другий розділ остаточного варіянту «Путівника для грибарів» (перший –
«Гриби навесні» – див. попередній додаток).
213

537

Проте наша знайома, яка мала вихідний день у понеділок, коли після
недільної навали грибарів і просто любителів лісового відпочинку геть усі
гриби зібрано або потрощено, брала вже й порфірел. Вона мусіла його
готувати відразу, або на другий день він смердів дьогтем.
Тривалість «колосовиків» мінлива – залежно від року.
Тож навздогін за болетальними (трубчастими) приходять
пластинчасті та кантарельні.
Характерно, що ті чотири роди грибів, які на початку літа
з’являються першими, – не хробачіють.
Це поплавок з усіма його різноманітними формами, моховик
припорошений, гриб-самотник та загальновідома лисичка.
Лисички ростуть рік-у-рік на тому самому місці; досить часто побіч
дорослих визирають з моху ледь помітні малята, а хижі грибарі розривають
мох, щоб їх здобути. Після такої хижацької операції лисичка гине.
Лисичка найкраще надається для смаження, але смажити її слід не
більше трьох-п’ятьох хвилин.
Обварювати її перед смаженням – як це роблять навіщось наші
земляки – немає жодної потреби.
А от сушити не можна: вона гіркне…
Десь у другій половині червня з’являється гриб із породи трубчастих; зветься він – невідомо, чому саме – «моховик припорошений» (це
переклад наукової назви, яка нічим не виправдана). Ніжка в нього
коротка, шапинка вгорі кострубато-невиразна, трубчастий шар яскравожовтого кольору, а коли розітнеш – у розрізі гриб густосиній.
Жоден інший гриб не має таких яскравих барв.
На жаль, смакові якості цього моховика не надто високі. Гриб
можна варити і смажити – жодної попередньої обробки він не потребує.
З’явившись улітку як один із перших, так само чи не перший він
зникає на початку осени.
З пластинчатих грибів ґатунку «аманіта» (у нас це «мухомор») один
із перших у Баварії (думаю, що і в нас на Україні) наприкінці червня
порадує нас «поплавок», елеґантний грибок без бульби, з ледь помітними
залишками піхви внизу, на ніжці, а ніжка – без кільця, висока, тоненька;
шапинка у достиглих грибів майже плоска із борозенчастим краєм.
А шапинка буває сіра, шафранна, жовтобрунатна або майже біла.
Грибок вважається смачним, але він дуже крихкий, невеличкий,
росте поодинці, нам не траплялося набрати повен кошик самих поплавків
– у нас він тільки домішка.
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Білого поплавка брати не раджу: були випадки, коли недосвідчені
грибарі приймали за нього білу гадючку, смертельного двійника.
На грибах-двійниках слід зупинитися трохи докладніше.
Крім справжньої лисички, є ще фальшива, яка відрізняється тим,
що має інтенсивніший-яскравіший колір, а росте на пнях чи біля коріння
дерев невеличкими групами.
Цей двійник справжньої лисички не є отруйний, вважається навіть
їстівним – ми пробували варити, але нам не смакувало.
Зеленушка має двійника, що віддає ацетиленом, польова печериця
– карболову посестру.
Але є двійники, що загрожують поважним отруєнням або навіть і
смертю.
Таких двійників я знаю чотири.
1. Лісова (ганусова) печериця та біла гадючка (amanita verna),
коли щойно вилазять із землі – на вигляд однакові. Відрізнити їх можна
лише по запаху.
2. Літній опеньок та ґалерина марґіната (galerina marginata).
Однаковісінькі за барвою, розміром і формою.
Єдина різниця в тому, що в суху погоду ґалерина має на ніжці
білу мучнисту висипку. Під дощем різниці взагалі зауважити не можна.
А гриб – смертельний.
3. Мухомор пантерний та мухомор червоніючий у зовнішньому
вигляді жодної різниці звичайно не мають, але у червоніючого мухомора
можуть бути пошкодження, – і вони червоні. Різницю помітимо лише
розтявши ці гриби: один відразу червоніє, інший, отруйний –
залишається незаймано-білий.
4. Фальшиві опеньки відрізняються барвою «ряси» (пластинок), у
їстівного (дуже низької якости…) гриба вона сіра, у смертельноотруйного – зеленава, ще в інших, про яких ми не знаємо, чи вони
отруйні, а чи тільки нездалі, – жовтава.
Але споровий порошок у всіх – однаково чорний. Я вже взяв був
таких чорноспорих до кошика, а тоді придивився – таж це отруйні!
Та повернімося до літніх грибів.
Ані смертю, ані шлунковими болями не загрожує гірчак, якщо
його прийняти за боровика: він просто зіпсує страву.
Наприкінці червня можна зустріти гриба-самотника, який також
не хробачіє. Це гриб міських садів і парків.
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Деякі гриби мають по кілька наукових назов: кожен новий
дослідник, не знаючи про попередніх, давав власну назву.
У гриба-самотника таких назов аж п’ять: Amanita strobiliformis,
Agaricus solitarius, Hypophillum pellitum, Agaricus strobiliformis, Amanita
solitaria.
В атласі М. Я. Зерової українських назов лише дві: мухомор
одинокий та мухомор шишковидний; зазначено також, що гриб росте під
буками або липами.
Я натомість, переклавши з німецької назви, зву «гриб-самотник».
Повертаючись з лекцій на УВУ, я іноді завертав до Англійського парку.
Котрогось разу в гущині, над потічком, я зауважив дивного гриба, він
стояв на височезній нозі, шпичаста – конусом – шапинка, здавалося, була
вкрита клаптиками сірого ганчір’я. Гриби такого типу переважно не приваблюють збирачів, а навпаки, відстрашують. Але я все таки узяв його і, обережно тримаючи в руці, щасливо доніс додому, а йти треба було кілометрів
зо три. Мене зупиняли, запитували, чи гриб їстівний. А я казав: «Ні!».
Ніжка виявилася довжиною 31 см. Перевіривши в кількох довідниках та альбомах, ми переконалися: гриб їстівний – високої якости.
На смак він подібний до боровика, лише без боровикового
аромату.
Це гриб типово-літній.
У італійського міколога Бруно Четто зазначено, що гриб сягає
висоти 25 см, у швайцарському репрезентативному альбомі сказано, що
висоти 25–28 см. Виходить, що мій гриб був чемпіоном…
Як і кожен порядний гриб, самотник має двійника: і в атласі
М[арії] Зерової, і в щойнозгаданому альбомі вони стоять поруч на тих
самих чи суміжних сторінках: «аманіта солітарія» та «аманіта
ехіноцефальна» – мухомор колючоголовий. Зображення досить таки
різні, а в дійсності гриби виглядають однаковісінько: лише зрізавши
гриба і поглянувши на його «рясу» (пластинки), зауважимо різницю: у
самотника ряса біла, мов чистий папір, а в двійника – злегка жовтава,
крім того ніжка тонша, а шапинка – менша. Мухомор колючоголовий
належить до недосліджених.
За свідченням різномовних довідників, які в цій опінії усі
одностайні, найсмачнішим грибом вважається мухомор Цезаря (мені, на
жаль, не привелося його скуштувати…). І тут варто згадати, що він, цей
мухомор, займав колись перше місце поміж грибів-убивць.
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Не лякайтеся: цей гриб ніколи не був отруйний, але їсти його мав
єдиний тільки імператор, а всіх інших за його споживання каралося смертю.
І тут я дозволю собі трохи відхилитися від теми: не маючи жодного
уявлення про жахіття римської доби, наші волюнтаристи мріяли,
Щоб замість Лаври станув Капітолій!
На це я відповім: «Ну то й добре!».
Не станув замість Лаври Капітолій,
Тож римської ми не зазнали долі:
На харч мурені кидати раба
Або карати смертю за гриба!
А щодо смертельно-отруйних грибів, то мені відомі два випадки
масового отруєння.
Не знати, що спокусило польських селян біля Лодзі (це сталося
десь у 30-х роках минулого сторіччя) збирати і споживати смертельноотруйний цеглястий павутинник.
Це був випадок масового отруєння: отруїлося кількадесят осіб, з
них – скільки пригадую – померло дев’ятнадцять.
У нас на селах жінки – матері родин – часом пробують гриби на
отруйність: мовляв, як мені нічого не станеться, то й дітям можна їсти.
Можливо, щось подібне було тоді в районі Лодзі: хтось скуштував,
сподобалося – і він порадив іншим.
А отрута цеглястого павутинника починає діяти через два тижні.
Про інший, не зафіксований в історії мікології, випадок оповіла
розкуркулена селянка, яка поверталася з Сибіру з двома діточками: на
лісоповалі в тайзі від понадсильної праці і нещасливих випадків гинули
насамперед чоловіки, і тоді жінок із малятами відпускали додому. У
їхньому таборі зголоднілі доходяги навесні кинулися на червонавий
грибок, бо хтось сказав, а інші – повірили, буцімто він – їстівний.
За один день тоді померло триста осіб.
Припускаю, що це була плютка – іноцибе.
Хочу звернути увагу: в російських «грибних» авторів (рахуючи
довідники) не знаходив я застереження ні супроти павутинників (а їх
чотири роди смертельних – цеглястий і ще три…), ані супроти ґалерини –
двійника літніх опеньків, бож мікологія буржуазних країн туди не
доходила та ледве чи дійшла і тепер.
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Крім «літньої» ґалерини (ґалерина марґіната) є ще осіння та інші –
усі смертельні…
Чи виростають літні гриби під час посухи? Так, виростають – саме
в посуху можуть з’явитися білі гадючки. Не придивлявся, чи то Аmanita
verna чи Amanita virosa – смердючка.
Ростуть – і спокушають недосвідчених збирачів своєю незайманою білістю… Але багато їх не буває.
Росте також двійник і гриба-самотника – мухомор колючоголовий.
Побачиш його здалеку, зрадієш і зірвеш, подивишся на рясу, а вона –
жовтава…
Лишаються в літню посуху неспоживні для хробаків лисички, а
«лугові опеньки» (краще – гірські німфи) засихають і стоять, сухі, до
першого дощу, коли оживають знову.
В осінню посуху спокійно ростуть опеньки, але про них – трохи далі.
Відомо, що гриби імітують один одного. Зокрема гірчак, що з
нього жодним способом не можна виварити чи вимочити його нестерпну
гіркоту, імітує білого. Ми ж, досвідчені грибарі, здалеку помічаємо
різницю – насамперед у гірчака досить струнка ніжка з брунатною
сіткою, не кажу вже про рожевий відтінок ряси. Однак трапляються
окремі екземпляри із товстою ніжкою, такою, як у боровика. Здалеку
різниці не видко…
Буває і навпаки: на крутосхилі виріс ніби гірчак із прямою
стрункою ніжкою. Жінка зірвала, а то – боровик.
Інший боровик, що ріс у гурті сироїжок, шапинку мав при землі, і
була вона «сироїжкової» барви.
Також спостерігав я опенька, що в компанії плюток-іноцибе
майже не відрізнявся від них…
[Осінні гриби]214
Щодо краси окремих представників грибного світу, то серед них
насамперед має бути названий рідкісний осінній грибок Pholiota aurea –
золота фоліота.
Гриб – закритий, виглядає мов невеличка блискуча булава. Я
колись знайшов двійко цих грибків у посадці, а вдома поставив – замість
квітів, – бо різати їх рука не повернулася. Шапинка в цього грибка
довгий час лишається кулястою – не розкривається й не розпластується.
214

Третій розділ остаточного варіянту «Путівника для грибарів».
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Гриб має чотири наукові назви, але, здається, не мав дотепер
українського наймення, тож я назвав би його золота булава.
Поруч із ним я поставив би красеня – королівського боровика з
червоною шапкою.
Дивними клумбами пахучих синіх квітів здавалися нам у
Дюрнбухерському лісі (це яких 80 км на північний схід од Мюнхену)
відьомські кола синявок. Наукова назва – Lepista nuda.
Згодом ліс прорубали – і кола зникли.
Гарне враження справляє після дощу розсип польських грибів з
брунатно-блискучими шапинками.
Красою і ароматом вабить непорочно-біла ганусова печериця, але
обережно! І формою, й білістю до неї подібні смертельно-отруйні білі
гадючки. На вигляд вони майже тотожні.
Взагалі серед грибів білого кольору я нарахував вісім отруйних. А
са́ме ці гриби своєю «незаплямованою» (на вигляд) чистотою найгірш
приваблюють недосвідчених збирачів.
Тема «гриби в малярстві і графіці» дотепер, здається, не була
заторкнена. Англійська дослідниця Гелен Персей у книзі «Дивовижний
світ грибів» згадує гриби в ілюстраціях до дитячої казки. Коли я це
прочитав, мені пригадалися рисунки Білібіна…
Червоний мухомор як окремий гриб не справляє особливого
враження, але коли натрапиш на невеличку галяву з кількома сім’ями
червоного мухомора, то мимоволі станеш, щоб ними милуватись.
Цe чи не єдиний гриб, чия отруйність загальновідома.
Але я не певен, чи були смертельні випадки від отруєння
червоним мухомором, чейже дія його в основному – галютинативна.
Називаючи конкретні імена та місцевість, мені оповідали про
такий випадок: чоловік десь поїхав, і від нього довгий час не було вісток,
жінка зійшлася з іншим, була вже в тяжі, коли чоловік повернувся.
Тож вона з’їла десять мухоморів і полізла на горище – вмирати.
Проспала – не знаю, скільки годин, і злізла вниз жива й здорова.
Засланий на далеку Північ (тоді це була Якутська губернія)
російський поет-революціонер Володимир Тан-Богораз, крім чудових
віршів про Колиму, залишив нам опис побуту місцевого населення.
Горілка туди не допускалася, тож замість неї люди їли сухі мухомори.
Богораз оповідає про якогось тубільця, котрий, скільки б не їв, усе одно
не міг очманіти: отрута на нього не діяла.
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А в Італії, біля озера Ґарда, червоні мухомори чомусь ростуть
неотруйні. Нагадую: отруйність гриба залежить від трьох факторів:
ґрунту, на якому він виріс, для мікоризного гриба – від дерева чи
рослини, з якою він співживе, нарешті – від кліматичних умов.
Мухомори – як об’єкт мистецтва – цікавили переважно
ілюстраторів дитячих книжок.
Але в Баварії жив художник Йоганн Баптіст Гофнер, якого вабили
гриби взагалі, без предилекції до окремих ґатунків; у «Книзі творчости
українських мистецтв» (Філядельфія, 1981) вміщено «Родину грибів»
пензля Наталі Стефанової (Стефанів).
До шедеврів української графіки належить виданий 1909 року в
Москві альбом Георгія Нарбута – на жаль, не до українського тексту знаних мені з дитинства віршів «Війна грибів з жуками», а до російського
«райошника» «Война грибов». Український текст перевидано 1959 р. в
Нью-Йорку за рисунками Охріма Судомори. Але друк нью-йоркського
видання – чорнобілий. А підписи в обох альбомах не завжди
відповідають зображенням.
У росіян є чимала прозова література про гриби (маю на думці
Володимира Солоухина («Третья охота»), Олександра Гагарина («В
грибную пору»), Бориса Василевського («Последняя охота»). Напевно
щось писав і бідолашний Анатолій Кузнецов, що був самотнім грибарем
в Англії, де грибів не споживають. Але здатности упізнавати місцевість,
запам’ятовувати з одного разу кожну стежину й прогалину він, мабуть,
не мав, тому накреслив для себе імпровізовану мапу.
Англійців зацікавило: що там робить людина у лісі? Затримали,
обшукали, знайшли плян місцевости – та й замкнули нашого грибаря як
шпигуна-диверсанта. Тиждень чи більше довелося йому відсидіти, поки
він довів, що в лісі ростуть гриби, а їх можна збирати і їсти…
Слов’янське слово «гриб» відносно недавнього походження, в
народній мові воно стосується лише білого гриба-боровика, а все інше – то
«губи», а це вже слово старе – індоевропейське. Німці навчилися споживати
гриби, правдоподібно, від слов’ян, а може, ще раніше – від римлян.
Італійці – як безпосередні нащадки римлян – мають до грибів
велике замилування і вміють їх готувати як, мабуть, жоден інший народ.
Варто звернути увагу, що в популярних, призначених не для
фахівців-мікологів, а для широкого вжитку українських грибних
довідниках (напр., Теодор Фотинюк, «Гриби та їх перерібка» або
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М. Я. Зерова, С. П. Вассер, «Їстівні та отруйні гриби Карпатських лісів»)
поруч із українською назвою дається наукова, натомість у російських
книжках такого типу жодних наукових назов – за рідкими винятками – не
знайдемо.
Відповідно до поділу суспільства на соціяльні стани чи кляси там
гриби поділено на чотири категорії, при чому підстави для поділу для нас
незбагненні. Цитую:
Хороша слава у русского груздя (…) и категория ему
присвоена высшая, 1-ая.
У швайцарському люксусовому довіднику (авторства кількох
мікологів) сказано: «Гриб неїстівний (нездатний)».
У капітальному довіднику Бруно Четто та його ж однотомнику
читаємо: «Підозрілий. Неїстівний».
У довіднику Й. Е. Ланґе та М. Лянґе: «Безвартісний».
У кількох інших довідниках цього гриба нема взагалі.
Ще виразніша різниця ув оцінках тонкої свинюхи.
У Ф. Фьодорова читаємо: «Подібности до отруйних чи неїстівних
грибів не має». (Але внизу примітка: «Згідно з новітніми даними
недостатньо переварені свинюхи дуже отруйні і можуть спричинити
поважні захворювання, особливо в дітей та осіб поважного віку…)».
Але в книжці О. Гагарина зазначено: «Свинюхи (…) складають 5
відсотків урожаю лісових грибів». І далі рекомендується добре проварювати
чи просмажувати, бо інакше «можуть спричинити легке затруєння».
А насправді гриб смертельно-отруйний!!! Єдиний, чия отрута діє
від самого лише дотику.
Між іншим, завдяки свинюхам увійшов я в історію Сполучених
Штатів.
А було це так. Нашим шефом на радіо був Анатолій Камінський,
порядна й культурна людина. І це муляло очі подвійним і потрійним
аґентам, де яких належала й добряча частина «дисидентів» .
Саме тоді в Німеччині виявилося (помер знаний міколог від
затруєння свинюхами), що і широковживана в нашому народі свинюха
вбиває через шість-сім років після споживання.
І я написав про це невеликий скрипт – застереження нашим
людям: не їжте свинюх!
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Двоє дисидентів (імена їх мені відомі – Вам також…) тоді
написали донос-заяву до вищого радіоначальства: мовляв, гроші американських податкоплатників витрачаються на балачку про гриби! І додали
переклад мого скрипту.
…І почалося… закрутилося, врешті дійшло до сенатської комісії.
Скільки на це пішло робочих годин і мільйонів доларів, ніхто не
підраховував.
А били по мені – щоб ударити по Камінському…
Значно пізніше в російський програмі ішли дві розповіді про
гриби: від росіян виступав Солоухин, від українців – Качуровський.
Проте ні на Солоухина, ні на мене доносів тоді вже ніхто не писав.
Та повернімося до сучасности. Не знаю, чи опублікує журнал
«Сучасність» мій протест проти русифікації термінів мікології. Мова там
іде про козаря-підосичника, перехрещеного на «підосиновика». В народі
«козарем» звуть також підберезовика. Це високоякісні гриби з породи
болетальних, чи трубчатих.
Іншу близькоспоріднену пару творять синяк і дубовик (Boletus
erythropus та Boletus luridos) – формою вони однакові, лише в синяка
червоніша ряса, а в розтині він синіший.
Поміж сироїжок – я їх нарахував колись вісімдесят ґатунків, і це
ще не всі, – є дуже смачні (наприклад – зелена…), просто їстівні, гіркаві,
гірко-пекучі (отруйні) та смердючі – це «валуй», улюблений гриб росіян.
У виданій на Західній Україні книжці про гриби сказано:
На Московщині всі сироїжки їдять, але перед тим
мочать їх в оцті.
(Теодор Фотинюк. Гриби та їх перерібка. Краків, 1941)
Західньоукраїнська назва цього гриба – голубінка; назва ця,
правдоподібно, спочатку стосувалася лише сироїжок із блакитною –
голубою – шапинкою.
Сироїжка увійшла в нашу народню лірику:
Ой, лопнув обруч
коло діжечки –
Дівчата мої,
сироїжечки!
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В іншій пісні протиставляються «грибкам» (очевидно, мова про
білі гриби, бо всі інші – це не гриби, а губи) печериці:
Ой, хто любить грибки,
а я – печерички.
Ой, хто любить дівки,
а я – молодички!
Звісно, смаки бувають різні. Вже згадано довідник Ф. Б. Федорова
[Фьодорова], де «груздь настоящий» (нашою мовою «хрящ-молочник
справжній») належить до «першої категорії».
Нам, українцям, тяжко в таке повірити…
А от російська поетеса Аглая Шишкова розповідає, як вона
збирала гриби в Баварії:
Хвойная просека-улица,
Влажная топкая хрусть.
Кто это там маскируется?
Неужто – груздь?
...........................
У нас бы тебя в сметане,
Здесь – не берут…
Мені здається, що поетеса щось нафантазувала: гриб цей росте
виключно під березами, а тут чатинник.
Там же читаємо:
Страшен ты, братец, очень –
Чертов гриб!
За двадцять років блукань австрійськими та баварськими лісами
нам з дружиною дідча губа трапилася один-єдиний раз, бо гриб –
рідкісний. А формою шапинки та ніжкою він не відрізняється од
звичайного білого. Шапинка спочатку – ясносіра, згодом стає трохи
брунатнішою або жовтавою. Маю враження, що поетеса прийняла за
чортів гриб звичайного синяка.
Їх подеколи плутають. Так, у книзі англійської дослідниці Гелени
[Гелен] Персей «Дивовижний світ грибів» бачимо синяка чи дубовика з
темнобрунатною шапинкою, а підписано, буцімто це «сатанинський гриб».
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Буває й гірше: мій колеґа Сергій Павлович Рудник у якомусь довіднику натрапив на переплутані знимки: під гадючками був підпис «їстівні» –
може, комусь це коштувало загубленого у страшних муках життя.
Кілька разів я брав у руки осіннього гриба, що зветься «трихолома
наземна» – і викидав, бо він надто подібний до отруйного родича –
«трихоломи тигрової».
А фотографії в різних довідниках заводили в заблуд…
Якщо у вас є коза, візьміть її до лісу: може, там є білі гриби, тож
вона їх знайде. Правда, доведеться потім уживати надгризені, але не
шкода…
Не раз я знаходив на грибах сліди зубів зайця або сарни.
Але головні нищителі грибів належать до дрібноживин.
Я читав про якусь «грибну муху». Мух довелося бачити доволі,
але це були звичайні, що роїлися над смердюхами.
А [ще] спостерігав самичку грибного довгоносика, яка відкладала
яєчка…
Найбільше шкоди грибам завдає хробак. А найгірше терпить
чудовий літній гриб ковпак, чия шапинка має металевий полиск, і тому
його легко упізнати. Щодо смакових якостей, то це один із найліпших
представників грибного світу.
Надається лише до борщу або зупи смачний осінній грибок –
оливковий гіґрофор – зірвеш, було, й викинеш: сама хробачня…
Недалеко від цих двох щодо хробачливости стоїть моховик –
плебейський родич шляхетного боровика. Власне, моховиків є кілька: з
червоною ніжкою, з рябою шапинкою… Але на смак вони всі однакові.
Вони висипають масово після доброго дощу, але довго не тримаються.
Колись я натрапив на невеличку прогалину, геть засіяну моховиками;
підніс один – бачу – хробачня...
Почався дощик, а я збираю далі. Дощик перейшов у зливу, на
вісімдесят третьому моховикові злива пробила мій дощовик, і я поспішив
до авта, так і не знайшовши жодного нехробачливого гриба…
Буйно ростуть під теплими дощами рижок та спарасис кучерявий
(народня назва – «курка»). Рижки, як тепер відомо (у школі ми вчили,
буцімто гриби, окрім смакових, не мають інших якостей) – це найпоживніший продукт з усього, що створила природа.
Хробак, очевидно, про це добре поінформований, тож протягом
кількох днів він перетворює гриба на трухлявину.
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А постаріла «курка», коли розтяти, дасть розкішний матеріял для
лекцій молодшої Зерової, Марини Дмитрівни (М. Д. Зерова – ентомолог
за фахом).
Отож, ковпак, оливковий гіґрофор та моховики (так само, як
гнойовики та порхавки) рятувати треба відразу, не відкладаючи на
завтра. Гіґрофор надається лише для зупи, ковпак і моховик можна як
варити, так і смажити.
До загальновідомих доброякісних грибів належать маслюки
«золотий» (модриновий), брунатний чи осінній, сірий (болотяний).
У довіднику М. [Я.] Зерової є ще зернистий, який мені не
траплявся.
Маслюки родять рік-у-рік переважно на тих самих місцях.
Золотим маслюкам я віддав би перевагу над іншими зокрема тому,
що вони не фарбують.
Котрогось року (це були восьмидесяті роки, коли я читав лекції
майбутнім священикам – Василіянам) отець Север’ян узяв нас кількох у
досить віддалену від Риму пустельну пагорбкувату місцевість, де були
знані йому грибні розсипи. Грибів там було лише два ґатунки – трохи
червонавих ґомфідіїв та незчисленна кількість брунатних маслюків.
Тож ми взялися до праці – мали набрати стільки, щоб і на зиму
лишилося.
Коли повернулися до осідку Василіян, отець Север’ян попередив:
– Добре помийте руки.
Я помив ніби й добре, але глянув на другий день, а вони геть
брунатні...
Знову ж таки в Італії, у відпочинковій місцевості Маріна Ромеа, у
тих лісах, де ходив колись Данте і вони були для нього передпокоєм раю,
я назбирав золотих маслюків і відніс на кухню: половину – для нас,
половину – для власників готелю. І тоді ми переконалися: смаковитість
грибів залежить не лишє від їхньої якости, а насамперед від
майстерности кухаря.
Наприкінці літа з’являються і тримаються до морозів великі гриби
на довгих тонких ніжках. Це макролепіота, популярна [і] знана в Европі
як «парасоля» – німецькою мовою Parasol, італійською Parasole.
Та слово «парасоля» увійшло до тих 40 тис. слів, що їх вилучено з
української мови, тому в радянських довідниках стоїть «гриб-зонтик»,
щоправда, поруч маємо й «лепіота велика».
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У парасолі їстівна лише шапинка, – смажена, вона належить до
найсмачніших.
Гриб росте переважно невеликими групами, але нам траплялося
набрати повний кошик і шкодувати, що залишаємо іще на добрих
півкошика…
Інший пізній гриб, що стоїть, аж доки не занесе снігами, – це,
сказати б, бідний родич шляхетної лисички – лисичка жовтонога (у
російському довіднику – «лисичка желтеющая»).
Це невеличкий тоненький грибок з брунатносірою шапинкою і
ясножовтою ніжкою.
Це грибок не надто високої смакової якости, але він радує око під
час пізньо-осіннього безгриб’я. Німці його сушать, мелють, а тоді
засипають до їжі. Але до борщу чи зупи його можна дати і не сушивши.
Нагадую: справжню лисичку сушити не можна – вона гіркне...
Курські хлопчаки, серед яких я виріс, були переконані, що гриб – отруйний. Ще б пак: наступиш на брунатну кульку, а вона як пирсне порохом!
І було в цієї кульки-гриба дві назви: «порхавка» та «дождевик». У
нашій, себто справжній українській мові, крім спільної з росіянами назви
«порхавка», є ще дві власні: напівзабуте слово «борюха», а третьої волію
не вимовляти.
На Україні натомість впроваджено слово «дощовик», хоча
«дощовиком» у нас звали колись великого, улюбленого рибарями
червака, який вилазить уночі після дощу (він же «виповзень»), а в новітні
часи «дощовиком» стали звати непромокальний плащ.
Крім круглих порхавок, є ще продовгасті – у формі товкачки,
оберненої булави або груші. Залежно від форми і розміру вони мають
окремі назви: головач, лікопердон, кальвація.
Наукова назва всієї групи – ґастромецити.
У російському довіднику Ф. В. Фьодорова дано зображення й названо дев’ять їстівних грибів цієї групи, у довіднику Бруно Четто їх десять.
Низької якости серед них – грушовидні, сірі, невеличкі й
гладенькі, що ростуть на старих пнях або побіч. Інші, чи то у формі
товкачки, а чи спичастої кульки – одна смачніша від другої. Але готувати
їх треба негайно, поки сухі, а як почнуть жовтіти й мокнути, – викидати.
Групу гігантських порхавок ми знайшли колись біля Курську на
березі Сейму.
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Було їх штук вісім або десять, найменша – розміру футбольного
м’яча, найбільша нагадувала величезний гарбуз. Деякі було вже
потрощено, тож ми – мені досі їх шкода! – побили решту…
Але крім европейських ґастромецитів я мав щастя збирати в
аргентинській пампі рожеві порхавки – кожна завбільшки з помаранч.
Це був травень 1984 року, аргентинська осінь.
І я можу ствердити: рожева порхавка із усіх грибів найсмачніша!
Звісно, як і більшість їстівних грибів, порхавка має нездалого
двійника. Це склеродерма, або фальшива порхавка, вона має форму
картоплини, брудносіра чи темножовта, в розтині чорна або темносіра.
Довідники визначають її як неїстівну.
Мені (в Аргентині) траплялася також кругла й біла, але червона в
розтині – їсти її я не наважився…
Не знаю, чи були в Аргентині мікологи. У Північній Америці
мікологи є, але у виданому в Нью-Йорку довіднику щодо деяких знаних
нам грибів сказано: edibility unknown – себто «їстівність невідома».
Опеньки (в Галичині «підпеньки», а в окремих районах «пíдпеньки» – з наголосом на «і») належать до грибів типово-осінніх, проте
мені траплялося збирати їх холодного літа, а одного разу я їх побачив у
травні – вони росли поміж смертельних грибків з роду іноцибе.
Вони ростуть на пнях, біля пнів, на живих деревах, а найкраще –
на землі, там, де в глибині лишилося старе коріння. У лісі опеньки
висипають звичайно один лише раз (переважно у другій половині
вересня), натомість у парках можуть уродити двічі або й тричі за осінь.
У Грецькому лісі, біля Крут, колись їх збирали мішками.
Одного разу в Каринтії (Австрія) – це був кінець літа, ще не осінь
– ми натрапили на чималу порубку: на площі в кілька гектарів біля
кожного пня було на добрий кошик опеньків. Але ніхто їх там не збирав.
У лісах довкола Мюнхену їх збирають переважно слов’яни: у
старих німецьких довідниках опеньок фігурує як гриб отруйний.
Але ми не вірили, сміялися, пригадуючи прислів’я:
Что русскому здорово, то немцу – смерть!
Чейже наша українська, оспівана в народі калина тут, на яскравих
плакатах, що їх роздавали в аптеках, фігурує як ягода буцімто
смертельно-отруйна!
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А для нас вона майже сакральна!
Останній раз, коли я був у Києві, господарі, разом зі своїми
друзями, брали мене у ліс до грибних місць, що були їм відомі. Але
стояла посуха, тож за день, усі гуртом, ми зустріли лише одну
спорохнявілу парасолю.
Та коли поверталися, побачили над дорогою селян із кошиками
опеньків. Нам подумалося, що десь над Дніпром є видолинок, якого не
заторкнула посуха. Але ми помилялись: опеньок – чи не єдиний гриб,
який не зважає на жодну посуху: його гіфи сягають глибини 15 метрів…
Київські опеньки нам смакували і нікому не пошкодили.
Але, якщо не помиляюся, 2000 року, після кількатижневого
бездощів’я ми поїхали до Еберсберґу, не сподіваючись на жоден грибозбір, радше заради приємности відвідати знайомі місця. Яка ж була несподіванка, коли на нас там чекав небувалий урожай опеньків! Коли їх
забагато, то втрачається смак полювання – жодних тобі шукань і знахідок –
підходь та ріж…
Звісно: курка – не птиця, опеньок – не гриб, тому ми його
звичайно оминали, сподіваючись на кращу здобич у вигляді польського
гриба, парасолі або синявки.
На другий день ми переконалися: у старих німецьких книжках
сказано правду: опеньок може бути отруйний…
Усе залежить від ґрунту, на якому він виріс, і глибин, куди
сягають опенькові гіфи.
Видавництво «Радянська школа» випустило 1988 р. атлас із
сорока кольорових таблиць. Текст – російський, лише після російської
назви гриба дано українську чи псевдоукраїнську, напр.:
дождевик съедобный – дощовик їстівний.
Автори М. Я. Зерова, Г. П. Роженко.
Усі пояснення-написи – російською мовою. На 38-й таблиці
застереження:
Опенок настоящий опасен не только как гриб ядовитый
(известны случаи тяжелых отравлений даже при повторной
термической обработке), но и как гриб, похожий на смертельно
ядовитый (…) опенок серно-желтый ложный.
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Я сказав би, що прийняти за опенька сірчаножовту гіфолому може
лише той, хто вперше зайшов до лісу, але біля пнів і на пнях росте зо два
десятки різних грибів, і серед них страшна «снайпер-убивця» – ґалерина
марґіната.
Тому бережіться грибів, що на пнях!
Зауважу, що згадана «подібність» дуже відносна – вона може
ввести в заблуд лише цілком недосвідчених збирачів, яких і грибарями
назвати не можна.
Саме тут, у зв’язку із опеньками, варто зазначити, що лісові й
польові гриби на терені Европи виконують три різні функції: 1) мікоризні
гриби співживуть із деревами й рослинами, сприяючи росту,
2) сапротрофні гриби – це «санітари» лісу, вони живуть на поверхні,
нікому не сприяють і не шкодять, навпаки – очищають ліс від гнилизни
та сухостою.
Як зразок цієї другої групи варто згадати гнойовиків і товсту
свииюху.
3) Третя група – це гриби-паразити. Це наш опеньок та «зимовий
гриб» – лубинька, яка живе під корою живого дерева, здираючи луб. На
моїх, можна сказати, очах лубинька знищила одну (правда, невеличку)
дільницю Англійського парку.
Щодо опеньків, то ні у Баварії, ні в нас на Україні вони, здається
мені, особливої шкоди не чинять, задовольняючись пнями.
Не те у Сполучених Штатах, де опеньки знищили і далі нищать
тисячі й тисячі гектарів здорового лісу.
До паразитів належить пізньоосіння глива, що росте на осиках та
буках. Німецька назва Buchenpilz.
Є різні ґатунки цього гриба. Гарний на вигляд яскравозелений
гриб виявився цілковито позбавленим смаку, у довідниках він
зарахований до неїстівних.
Темносизий, барви голубиного крила, вважається «добрим
їстівним». Я цього не сказав би, але гриб цікавий тим, що його
доводиться не на землі збирати, а збивати дрючком із дерева… Він
лишається часто на початку зими, коли – без огляду на морози – виростає
лубинька. Та чи не найбільша приємність зимового грибозбору – це
зривати-відламувати «юдине вухо» зі старого бузинника.
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ДОДАТОК V.1 (до сс. 235, 268)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
НА ВАСИЛІВСЬКІЙ ВУЛИЦІ…
Ні сіло – ні впало мені котроїсь ночі наснилися ніколи не
згадувані і, здавалося, цілковито забуті власні дитячі віршики:
«Сірий» – прізвище він має,
Цифри пише – як первак,
Він по хемії не знає
Анітрішечки – ніяк.
«Подлецы вы, негодяи!» –
Так урок він починає…
Це так узимі з 1930-го на 1931 рік в листі з Ніжена писав я в
Кагарлики до мого найближчого тоді приятеля Михайла Бутка.
На відміну від кагарлицької семирічки (куди я ходив у вересні–
жовтні, себто до нашої втечі з Крут), де було кілька вчителів – кожен для
окремої дисципліни, бракувало лише вчителя німецької мови, у дев’ятій
школі міста Ніжена учителів було тільки двоє: Микола Данилович Сірий,
він же зав, який мав викладати аритметику, фізику й хемію, та молода
вчителька, досить симпатична Сіма Рафаїловна, якій доводилося вести
курс географії, природознавства і трьох мов з відповідними літературами.
Очевидно, ще мусіли б бути суспільствознавство, малювання і
спів – тільки їх ніхто не викладав.
Школа була українська, були й відповідні підручники, зокрема
задачник із аритметики, але я не пригадую, щоб почув од Сірого бодай
одне українське слово. Коли я одного разу запізнився і нерішуче стирчав
у дверях, він дозволив зайти:
– Заходите! Здесь чайная!
Але він знав ідиш, тож до єдиної в групі єврейської дівчини на
прізвище Дейч часом говорив якусь гидоту, вона червоніла і лебеділа:
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– Миколо Даниловичу, як вам не соромно!
Пізніше, вже без мене, він сказонув їй щось таке, що вона
належно відповіла – також на ідиш, і він – при всіх – ляпнув її в обличчя.
Мене тоді найбільше цікавила хемія – я знав наперед чи не весь
курс за семирічку, але Сірий викладав виключно аритметику, часом –
фізику, а тому що я потрапив до дев’ятої школи щойно в листопаді, а
навесні мало не місяць прохворів, Сірий при мені дав лише один урок
хемії і молов щось таке, аж я жахнувся…
Нічого доброго не можу я сказати про цього «зава», але коли у
списку вчителів, розстріляних навесні 1938 року, натрапив я на ім’я
«М. Д. Сірий», стало все таки шкода…
У мільйонерів Кушакевичів (тих, що утримували колись приватну
жіночу гімназію) в революцію, звісно, відібрали їхні маєтки, проте двом
сестрам, що жили в Ніжені (третя вийшла заміж за галичанина і встигла
виїхати), залишили садибу й гарний будинок із високим критим ґанком
та залею для концертів.
З двох ніженських сестер одна – казали – була справжня красуня,
а друга, навпаки, майже потвора із мавп’ячою губою.
До красуні залицявся Федір Миколайович Голобородько.
Залицятись то він залицявся, та раптом одружився з негарною. Тож Ліля
Віницька з будинку напроти і ще якісь дівчатка бігали за ним і кричали:
– Ухаживал за одной, а вышел замуж за другую!
Оце подружжя – Віра Олексіївна і Федір Миколайович – гарна
сестра десь виїхала, і я її ніколи не бачив – і прийняло нас на квартиру в
порожню частину будинку, про що батько з ними заздалегідь домовився.
Невідібрана садиба Кушакевичів була розташована поруч із
Василівською церквою.
По другий бік церкви була українська школа ч. 9. Але тут,
поблизу, вчилися діти з нижчих груп, а для четвертої і п’ятої призначений був новозбудований дім за містом, над озером, там, де закінчувалася
Василівська вулиця. Пройти трохи полем – і школа.
Від дому Кушакевичів це було кілометрів зо три, якщо не більше.
Коли Микола Данилович Сірий увів мене до кімнати, де містилася
п’ята група, деякі хлопці відразу ж відсунулися і, запрошуючи, показали
долонями місця біля себе.
Я вибрав те місце, що було якнайдалі від стола вчителів.
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Можу сказати, що у п’ятій групі ніженської дев’ятої школи я
відразу – з першого ж дня – став своїм.
Хлопці, з якими я заприятелював, вертаючись зі школи додому, –
нам, чотирьом було по дорозі – називалися Кривець, Дубінка і Мотрич.
Найсимпатичніший з них був Мотрич. Він жив у самому центрі
міста, на Гоголівській, зі старшою сестрою і матір’ю. А був він
нешлюбним сином поміщика Ласкина із села Прохори – сестра дражнила
його: «Ласкин!».
Мати їхня була, так би мовити, «солідна» – уявляючи її постать,
пригадую вірш із пародії Івана Евентуального:
Грудьми такими буйвола б убила…
І було мені дивно: невже пан Ласкин не міг знайти у Прохорах
молодшого чогось і гарнішого?
Але він передав синові делікатні, шляхетні риси…
Мої вірші у п’ятій групі нікого не здивували, бо там уже був свій
поет – Гриша Дужкин. Був він непосидющий, так що Сіма Рафаїловна
одного разу вигнала його з кляси, а він на цю подію реаґував
восьмивіршем. Хтось поспішив сказати про це вчительці, і вона
зажадала: «Ану, щó ти там написав?
Він читає:
У дев’ятій школі є
Новая прибителька,
А разóм вона із тим
Нєрвеная вчителька…
Вона запротестувала:
– Ну, яка ж я «нєрвная», я не «нєрвная»…
Тут поспішив вискочити я:
– А я знаю, щó там далі!
Сидить вона на уроці
І Дужкина лає,
І Дужкина вона з класу,
З класу виганяє…
– Оце правда! – підтвердила Сіма Рафаїловна.
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Хоча будинок був новий і спеціяльно для школи поставлений, але
нам було досить тісно: довга й тоненька кіска дівчинки з попередньої
парти лежала на моїй парті якраз біля чорнилиці, і мені кортіло зробити
капость: занурити її в чорнило. Але начальство подбало, щоб цього не
сталося: усіх нас зненацька постригли…
Дівчата плакали. До речі, дівчат у групі було більше, ніж хлопців,
але я згадав лише два прізвища: Шекера й Кезля…
Вчитися мені довелося в шістьох різних школах, серед них –
спогад про п’яту групу ніженської дев’ятої школи, безперечно, таки
найсвітліший: не було серед нас упосліджених, над якими знущаються
інші, а у вчительки не було улюбленців. Правда, серед групи трохи
виділявся один високий і гарно одягнений учень – тримався він серед нас
як плянтатор серед тубільців.
Дівчаток, крім євреєчки Дейч, я навіть на імена не пам’ятаю, із
хлопцями мені пізніше ні з ким не доводилося зустрічатись (хоча я не раз
пригадував їх – особливо Мотрича). І от іронія долі: єдиний, про чий
життєвий шлях я пізніше довідався, був оцей неприємний суб’єкт. Звали
його Борисенко.
Щоб закінчити розповідь про дев’яту школу, додам, що стояла
вона на березі невеличкого озера, тож узимку мені часом думалося: а чи
не можна буде тут купатись? Навесні я переконався, що не можна: чисте
плесо ховалося десь за широкою пасмугою з осоки, лепехи, очерету…
Пізніше оповідали, що озеро – висушено: від нього прокопали
рови до Остра і спустили воду. Що там тепер, не знаю, мабуть – нічого.
Ну а література? Що вчили ми з української літератури? У Крутах
ми вивчали вірші Олеся, Глібова і Гребінки, я знав напам’ять «Тарасову
ніч», з прози ми читали «Миколу Джерю» та «Федька-халамидника», а
коли дійшли до Руданського, то ніхто нам не поставив подільських
наголосів, і мене обурював «поламаний ритм», бож я читав «булó»,
«один усьогó». А з програми п’ятої групи жодне ім’я не запам’яталося, –
бо ми вивчали якусь довжелезну, писану російським «райошником»
поемищу, що називалася «Ігор Малай»:
Маленький Ігор Малай
Стрибав на річку голодрань.
На березі драні штани скидав –
У теплу воду безжурно стрибав…
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Олесь і Василь Чумак були вже під забороною, а Тичину і Сосюру
ще не було запроваджено.
Інша поемища була про старого робітника, який «кітли розігрів» і
пустив у рух виробництво:
Може, це непоетично і грубо,
Але він рудий, з підсліпуватим оком,
І гострозуба машина врубова
Йому замість дракона Смока.
(Можливо, цю другу поемищу ми вивчали вже в шостій групі). Я
певен, що ці незугарні віршилища призначені були на те, щоб не
допустити до розвитку нормального естетичного смаку в українського
школярства.
Якщо порівняти, то віршики Гриші Дужкина були куди
вартісніші: там принаймні був розмір…
Страшна була та зима: мати вже з Крут (див. «Крути мого
дитинства»215) виїхала застудженою, з ґрипою, а в неопаленій квартирі
вона першого ж дня захворіла на запалення легенів, а коли ледве
підвелася, захворіла повторно.
Материна тітка була залишилася в Крутах, у Явтухових, на правах
родички, але тижнів за два, не витримавши, приїхала до нас у Ніжен.
Крутяни нас потроху відвідували, не без того, щоб принести чого
поживного – до голоду було ще далеко… А вістки з села були невтішні:
розстріляли… розкуркулили… вивезли…
Батько був без роботи – і щоночі можна було чекати, що по нього
прийдуть.
Десь напровесні добрі люди його попередили: втікайте. І він
виїхав спочатку до Києва, а звідти – на цукроварню до містечка Мала
Виска, де наш родич, партієць, влаштував його на працю.
Усю зиму стояли страшні холоди: мороз сягав 30-х градусів, і
мати все боялася, що я відморожу носа…
А шлях до школи не був з приємних.
Качуровський І. Крути мого дитинства: Зб. творів. – Ніжин: ТОВ
«Видавництво Аспект-Поліграф», 2007.
215
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Крім морозу, інша небезпека: далі на Василівській вулиці був
колись приватний парк і невеличкий палац графа Кутаїсова – тепер там
містився колектор безпритульних, вони могли відняти сніданок або й
набити.
Колись мене вони оточили вчотирьох із виразно-аґресивними
намірами, та, на щастя, нагодився хлопець із четвертої групи, який жив у
будинку насупроти і був з ними в дружбі.
Ще було кілька випадків, коли ми з безпритульними балакали
просто по-дружньому. А коли ми верталися зі школи гуртом, учотирьох
або втрьох, небезпеки не було жодної.
Зима, кажу, була сувора й без відлиг, але в березні сніг
поволеньки розтанув, лише де-не-де лишалися сірі брудні кучугури, які
вперто не хотіли танути.
І ось вранці 29 березня сніг не пішов, а повалив, такий густий, що
по другий бік вулиці нічого не було видно. Щойно 31-го надвечір
снігопад поволеньки ущух.
А що сніг був пухкий, незлежаний, то за кілька днів він розтанув.
І Ніженщина опинилася під водою, залило поля й села. У Явтухових –
Тетяна пізніше заходила до нас і оповідала – вода дійшла аж до ґанку,
човна в них не було, годувати худобу їздили в ночвах.
Що Остер через болото Дуб з’єднався із Удаєм, таке вже
траплялося, але щоб від хутора Топольських до Кагарликів не було в полі
жодної сухої цятки – сама вода! – такого люди не пам’ятали.
У Грецькому лісі віддавна жили борсуки, вони, бідні, од
небезпеки звикли ховатися в норах. У норах вони й загинули. А це було
їхнє чи не останнє гніздо на Ніженщині…
У нашому саду вода дійшла до комори, бракувало, може, з
вершок, щоб перелило греблю.
Під час цієї повені я вийшов на подвір’я, а там саме господарював
Федір Миколайович [Голобородько]. Він – що не було тоді дивним серед
ніженської інтеліґенції – говорив виключно українською мовою – і
виявився, сказати б, надхненним оповідачем. Але триматися від нього
треба було трохи оподаль, бо він, коли говорив, бризкав слиною. Тож він
оповів, що котроїсь весни, коли розвезло дороги, герой ніженських
новель грек Йоне пішов на базар купити яєць.
Питає в одного дядька:
– По чім копа!?
– Чотири шаги.
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– Чому так дорого: таж ціна три шаги.
– Е… тепер весна, не можна доїхати…
Запитав в одного-другого – усі кажуть: «Чотири шаги». Аж
знайшовся такий, що просить п’ять шагів.
– Добре, – каже Йоне, – давай із кошиком.
Узяв кошик:
– Скільки ж тут буде?
– П’ять кіп.
– Е, – каже Йоне, – тут п’ять кіп не буде. Хіба чотири з походом…
– Кажу: п’ять…
– Ну то давай полічимо.
– А як?
– Склади отак руки на грудях, а я буду класти й лічити…
Склав дядько руки, тримає, а Йоне кладе йому яйце до яйця.
Стоїть дядько з яйцями на складених руках, ворухнутись не може, а в
нього мізинець відчепірився, тож Йоне узяв та й повісив кошик із
рештою яєць на той палець. Тоді вийняв ножа – бачить, штани на очкурі,
тож він тільки – чик! Та й пішов. Штани спали, дядько стоїть у грязі,
ворухнутись не може. Постояв трохи, а тоді:
– Рятуйте!!
…А далі йде розмова трьох перекупок, якої я тут не наводжу.
Іншим разом Федір Михайлович оповів про грека Йоне та
заїжджого цирульника. Цю розповідь – пригадавши якомога точніше – я
вислав колись одному з наших етнографів216.
Щодо Віри Олексіївни [Голобородько], то вона трималася від нас
трохи осторонь, бож, мабуть, не могла усвідомити, що вона тепер уже не
належить до найвищого прошарку суспільства. А вона колись таки
належала: за фахом вона була піяністка, напередодні (Першої світової)
війни виступала з концертами в Парижі, мала успіх і була представлена
президентові Пуанкаре.
Після її розповіді мати сказала мені:
– Що він подумав, – з якої вона країни: чи там живуть люди – чи
мавпи?
Десь, мабуть, уже на початку літа завітав до нас один із членів
того стоваришення гімназистів та гімназисток, до якого належала колись
і моя мати. Звали його – якщо не помиляюся – Богданович.
216

Див. лист І. Качуровського до М. Шкурка від 26.III.94 та додаток до нього.
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Він прийшов із мандоліною і програв-проспівав півтора десятка
суто-ніженських, ніде більше не співаних українських пісень та пісеньок.
А запам’ятався мені лише уривок із однієї, мабуть, найдурнішої:
Жінка сіла, розвернулась,
Бордюр місце все зайняв.
Я, як цуцик, притулився,
Звощик дьорнув, я звалився –
Ногу в колесі зламав.
Цікаво, чи хтось у Ніжені пам’ятає цю пісеньку?
Поясню, що «бордюром» звали колись широченну спідницю на
обручах…
Напроти церкви була садиба Віницьких – наших давніх знайомих.
Були вони близько споріднені із Адасовськими, але той спалах українства,
який дав нам Заньковецьку, не заторкнув їх сім’ї, у них навіть «Кобзаря» не
було. Це були справжні поміщики, але напередодні (Першої світової) війни
землю вони продали, а гроші поклали до банку. (Може, їхнім нащадкам –
якщо знайдуться – поверне тепер прем’єр Юлія Тимошенко?). Але це пішло
їм на користь: вони не були затавровані перед радвладою, а в Ніжені в них
залишився дім на кілька кімнат і садиба – чотирнадцять гектарів саду й
городу, ще, здається, цілком не відібраного.
Батько довгий час жив у них на квартирі, а коли ми було
приїжджали з Крут, то в них зупинялися.
Був у них старший син, що жив десь поза Ніженом, та довга й
косоока, трохи від мене старша дівчина Ліля, яка – зрозуміло – вчилася в
російській школі, а школа містилася в центрі міста.
Російську літературу в них викладав Макаревський, що видавав
себе за шотляндця Мак-Аревського і писав вірші – і що в ньому Ліля
була залюблена. Вірші були імпресіоністичні (чого я тоді не знав…) і
мені не подобались. Це було модне в ті часи словоплетиво:
Дождь прошел. И стало слышно дворнику,
Как улегся ветер под забор…
Далі йшло з кепськими римами і кульгавим розміром.
Ліля також писала вірші – я їх пам’ятаю – але не наводжу…
Котрогось дня дівчина повідомила, що цього вечора у школі в них
відбудеться живгазета, а увечорі повела мене подивитися. З’ясувалося,
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що це група дівчаток, пританцьовуючи, співає частівки, де когось
висміювано. Ліля звернула увагу на заплакану єврейську дівчину, бо це
про неї співали хористи:
Тайну Фрумкиной откроем,
Зададим мы ей вопрос:
Перед школьной детворою
Для чего дерешь ты нос?
Українських книжок у Віницьких, як я вже згадав, не водилося,
тож Ліля постачала мене російськими. Спочатку це були – одноманітні,
мов хлібини одного печива, – призначені для шляхетних дівчат повісті
Лідії Чарської. Запас тих Лідій Чарських був невеликий і невдовзі
вичерпався, а чогось такого, як Александер Дюма чи Фенімор Купер, у
Ліліного старшого брата чомусь не було. Тож Ліля почала постачати
мене книжками іншого типу:
В. В. Вересаев. За закрытой дверью. Записки врача.
Отто Вейнингер. Пол и характер. Перевод с немецкого…
Мати моя звернула увагу на цю літературу щойно тоді, як я вже
дочитував «Яму»217…
Був гарний весняний день, коли Ліля прибігла повідомити: у їхній
копанці люди ловлять рибу. Я зігнув шпильку, прив’язав до нитки, а
нитку до лозини і вирушив – перший і останній раз у житті ловити рибу.
Довкола чималої копанки – справді стояли люди із переважно
імпровізованими, як у мене, вудками. У кожного такого рибаря було вже
по кілька упійманих пічкурів.
Насадив я на гачок хлібну кульку, закинув і відразу ж витягнув
першого пічкура. За ним другого, третього – і на подив довкільних
рибарів – витягав одного за другим. Коли в мене було вже тридцять,
сусіди, що стояли годинами і упіймали по п’ять-шість рибок, стали
дивитись на мене недобрими очима. Я упіймав іще дві рибинки і пішов
додому.
Смакуючи – заздалегідь, в уяві – щойновпійману рибу, я згадав:
– Треба відділити щось і для Лілі…
217

«Яма» – повість Олександра Купріна про проституцію.
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Тільки відклав першу жменю, як прибігла вона сама, схопила мою
здобич і зі словами: «С меня довольно!» – побігла.
І залишилося в мене на нас трьох (батько вже від’їхав…) сім
нещасних пічкуриків – як то кажуть, «на один зуб…».
Два роки пізніше, вже в Курську, батько прóбував брати мене на
річку, разів зо три я просидів по кілька годин із незрушною вудкою, але
вже ніколи не впіймав жодної риби.
Концертна заля в будинку Кушакевичів деякий час стояла
порожня, але наприкінці зими Віра Олексіївна прийняла ще одних
квартирантів – це була сестра добре знаного моїй матері шевченкознавця
Михайла Михайловича Новицького (знайомі його звали «Мих-Мих»),
який відбував своє перше ув’язнення. Ув’язнений був і чоловік
Новицької аґроном Кулинич, здається, «за СВУ». Дітей у Новицької було
троє – значно старший від мене син Віктор і двоє дівчат, одна такого
віку, як Ліля, а друга меншенька. І мати й діти розмовляли лише
українською мовою. Коли ми збиралися вчотирьох (Віктор участи в
забавах не брав), то «казились, бігали, скакали», грали в перегони і в
піжмурки, і було нам весело…
Навесні 1931 року незнані й незрозумілі людям злочинці почали
реґулярно палити Мигалівку – страшні пожежі, по кілька господарств
одночасно, вибухали в неділі, коли люди були в церкві. І тільки в
соняшні дні: якщо неділя була хмарна, пожеж не було. Загоралися – не
знати, чого – солом’яні стріхи, дві-три одночасно. Слідів підпалу не
знаходили, і нікого не було затримано.
Дивитися я бігав один лише раз, іншим разом мати перехопила й
затримала.
Думаю, що всіх пожеж було чотири. А може, й п’ять, але не
більше.
Тепер я певен, що підпалювали з літака – експериментували з
якимись новими приладами…
Холоднеча того літа почалася дуже рано – котроїсь похмурої
днини в кінці серпня ми виїхали з Ніжена до Малої Виски…
У тридцятих роках я ще заїздив до Ніжена. Новицькі переїхали до
Носівки, їхнє місце зайняла родина Духанових. Сам Духанов належав
колись до того молодечого стоваришення, що й співак Богданович і моя
мати. Котрась гімназистка склала на його честь ніби віршики:
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Духанчик, гарний хлопчик,
Ізліз на стовпчик...
Для дівчат-гімназисток наша мова була тоді рідніша від
російської…
У Духанових був син, якого я ніколи не бачив, і на два роки від
мене старша дочка Ірина, яка писала не такі, як цитована гімназистка чи
ми з Гришею, а справжні вірші, що були на доброму мистецькому рівні і
що їх у старі часи можна було друкувати. Я зберіг дещо в пам’яті, але не
цитуватиму: вірші були російські.
1937 року Ліля Віницька зупинялася в нас, коли приїздила до
Курську – складати іспити до медичного інституту. Але її не прийняли.
На той час у Ніжені вже не було ні Духанова, ні Федора Миколайовича
Голобородька, ані співака Богдановича.
Останню ніч у Ніжені – з 13-го на 14 вересня 1943 року – ми троє,
батько, мати і я, – провели в Духанових. Мати й дочка були певні, що ось
війна скінчиться, буде загальна амністія – і батько повернеться, їм же
сказали:
– Сослан на десять лет без права переписки…
І не знали вони, що це означає – розстріл…

ДОДАТОК V.2 (до с. 345)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
П’ЯТЬ ВЕРЕСНЕВИХ ДНІВ
– Одігнали на сімдесят кілометрів! – сказав моїй матері
крутянський поліцай Лука Дерека.
Вже кілька днів не було чути пострілів – і ми повірили… Це було
11 вересня 1943 року. Наступного дня ми дізналися, що це брехня,
черговий жарт схильного до дурних витівок поліцая, почули, що з
Ніжена вже виїхала жандармерія та що загін добровольців-узбеків зі
станції Крути пішов у ліс. І здогадалися: пострілів не чути тому, що
радянська армія – село за селом – займає без бою…
А 13 вересня ми вже не могли виїхати: усіх коней загнано було до
лісу. Але цієї ночі в колгоспі ночувала група старих німців з обозом,
564

партизани (правдоподібно, під командою Анатолія Бандисіка) забили
одного з них, а ті троє, що залишилися, поховавши забитого товариша,
рушили на Ніжен.
Це були доброзичливі селяни, сумні й налякані ветерани Першої
світової війни. Вони взяли на воза мою матір і кілька валізок, а ми з
батьком рушили за ними пішки.
Свою валізку поклав на воза також Іван Бутко, а сам він подався
стежкою над берегом Остра: у селі лишалася його дочка, і він не хотів,
щоб його бачили з німцями. Прилучився він до нас щойно в полі.
Ніколи більше ми з ним не зустрілися, проте – листувалися, коли
він, з новою родиною, замешкав у Корфу (Сполучені Штати).
Ні на Баклановому хуторі, ні біля Кінашівки218, ані при в’їзді до
Ніжена ми не бачили жодного німця: на мій подив, не було там патрулів і
застав – не кажу вже про гармати чи танки. Було зовсім так, як у
гуморесці нашого земляка О. К. Толстого:
– Но, однако же, вы видели
Аванпост или пикет?
– Ах, папаша, нас обидели:
И пикета даже нет…
А власне, саме цей пункт – в’їзд до міста через Мигалівку (себто з
південно-східнього боку) німці мали б якщо не боронити, то принаймні –
пильнувати. Також і в самому місті, крім наших нещасних обозників,
були ще такі самі, але жодного танка ми не побачили. Ні один літак не
кружляв над Ніженом, не чулося поблизу гарматних пострілів…
Переночували ми у знайомих, які не збиралися нікуди вирушати,
певні, що «там усе змінилося»…
Цілковито випало з пам’яти, де і як батько найняв підводу, яка нас
довезла до станції.
Нести валізки допомагав нам редактор ніженської газетки
Ярошевський – сам він збирався виїздити 15-го. Пізніше ми довідалися,
що він – у Празі, а щó з ним було далі – не знаю.
Ми зайняли відчинений з одного боку тамбур при товарному
вагоні – і там примістилися.
218

Правильна назва села – Кунашівка.
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З другого боку підійшов перший побачений за ці два роки
німецький офіцер, люто смикав замкнені двері – я вже боявся, що він
почне стріляти, – але він подався геть.
Потяг складався з кількох товарних вагонів і однієї плятформи з
гарматою. Невдовзі під гарматою розташувалася невеличка група солдатів, і ми почули російську мову – це були добровольці, котрі складали
вже тоді – задовго до Власова – чи не кращу частину німецької армії.
Неподалік від Носівки потяг зупинився над болотом; через болото
до залізничного насипу ішов яз, а під насипом боком лежав потрощений
вибухом вагон.
Забув згадати, що перед паротягом ішла порожня плятформа, на
той випадок, якщо охоронці не доглянуть захованої партизанами міни.
Нам ніякого лиха не сталося: ми простояли з півгодини, а за цей
час залізничники витягли з-під рейок кілька закладених мін.
У Києві нас прийняли наші родичі Б[орим]ські. Вони були зі
старої української шляхти, але, здається, вже цілком русифіковані.
Наступного дня, надвечір, ми з батьком ішли біля вокзалу і
зустріли батькового знайомого – ніженця, а він був щойно «звідти».
Тут я мушу сказати кілька слів про цю людину. Це був колишній
старшина української армії, імени його пригадати не можу. Чи його з
родиною було депортовано на Сибір, а чи сам він виїхав, цього я не знаю,
але десь у серпні 1942 р. вони з сином з Алтаю чи Забайкалля пробились
додому, до Ніжена. (Це не був єдиний такий випадок: чейже 1941 р.
Олекса Горбач дійшов з Уралу до рідної Галичини…).
Син був мого віку. Він став поліцаєм. Щось він на мене гаркнув. Я
відповів:
– А ти не командуй!
Він притих, а потім – як мені оповідали, – довідавшись, хто я й
щó, констатував:
– Ну, то не велика риба…
Але батьки наші були в добрих взаєминах.
Тож ми почули, що вдень 15 вересня за Ніжен був бій – керівник
німецьких господарників повів проти радянської армії імпровізований
загін з поліцаїв та старост. Атаку було відбито, у бою поліг кагарлицький
поліцай Іван Примак – молодий і симпатичний хлопець.
Наступ ішов – як я нещодавно довідався – на Магерки з
північного сходу. А чи була там, крім господарників, старост і поліцаїв,
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бодай якась частина реґулярної німецької армії, цього я досі не знаю.
Схиляюся до думки, що не було жодної…
В енциклопедичному довіднику «Чернігівщина» про цю подію
сказано:
У ніч на 15 вересня 1943 частини 60-ої армії і 16-ої
повітряної армії з боєм оволоділи містом. За його визволення
полягло понад 500 радянських бійців.
У збірнику «Ніженська старовина» цифри трохи інакші.
Станіслав Кропив’янський на базі офіційних документів
стверджує:
О 8 годині 15 вересня 1943 (…) повністю визволили Ніжин
від нацистів.
У згаданому збірнику наведено також звіт генерал-лейтенанта
Корчагіна (цитую):
Потери корпуса при захвате Нежина
1. Убито 45 чел.
2. Ранено 117 чел.
Всего 162 чел.
Це виглядає на правду. Але там же читаємо (це – про ворога):
Уничтожено. Солдат и офицеров до 1000 чел.
Тут уже я маю деякі сумніви: чейже за статистикою за одного
забитого німецького солдата радянська армія платила шістьма своїми…
А в таких сутичках втрати приблизно однакові.
А щодо восьмої години 15 вересня, то певніше буде, якщо ми
поставимо «вечора».
Тож якби я був українським політиком, то відзначав би не поразку
під Крутами, а штурм готелю «Прага», загибель кінноти Котовського на
багнетах Чорних запорожців та перемогу під Ніженом.
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ДОДАТОК V.3 (до с. 356)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
СПОГАД ПРО ОЛЕКСАНДРА ДМИТРОВА
Мій перший спогад про Олександра Дмитрова має чітко визначені
місце і час. Це літо 1946 року, себто рік після закінчення Другої світової
війни, коли Европа була зруйнована й голодна, а нам, колишнім
радянським громадянам, далі загрожував примусовий вивіз «на родіну».
А місце – утульний закуток біля Мільштатського озера у містечку
Зеебоден (Австрія). На озеро, навпростець, через лісові пагорби від
табору «переміщених осіб» (як нас тоді звали) у Шпітталі-над-Дравою, я
ходив або сам, або з одним приятелем.
Кілька українських родин, яким пощастило уникнути репатріяції в
1945 р., мешкало біля озера. Тут же бігало і дванадцятирічне хлоп’я в
коротких штанцях – це був Сашко, молодший син колишнього повстанця
з Холодного Яру, Івана Дмитрова, який – відбувши десятирічне заслання
в Казахстані, – десь у 1930-х роках повернувся на Україну. А в час війни
подався на Захід.
Згодом я довідався, що родина Дмитрових переїхала до Зальцбурґу, де була українська гімназія з високим рівнем навчання.
Через кілька років, уже в Буенос-Айресі, під православною церквою я знову зустрівся з родиною Дмитрових.
З хлоп’яти вже став юний красень – смаглявий (бо опалений на
сонці) з голубими очима.
Він любив вірші, мав почуття гумору. (Об’єктом наших глузів була тоді одна дуже своєрідна «енциклопедія» індивідуального авторства).
У Сашка завжди напоготові був якийсь дотеп чи юнацька витівка.
Коли створився молодечий гурток при братстві Св. Покрови, Олександер
Дмитрів належав до наймолодших членів гуртка. Брати Дмитрови,
Сашко і старший брат Юрко, належали також до українського «Пласту»,
що мав завдання набагато солідніші й ширші, ніж наш гурток.
Я, звісно, потребував слухача як для своїх власних віршів, так і
для чужих поезій, і знаю, як це прикро, коли ти читаєш, а тебе не
слухають чи не сприймають. Юний Олександер Дмитрів належав до тих,
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хто слухає і сприймає. Не пригадую, коли саме я довідався, що
Олександер вчиться гри на піяно у славетного піяніста Тараса Микиші. І
не тільки вчиться, а вже й сам має учнів. Навчання в Микиші дало для
молодого Олександра добрі наслідки. Так, у книзі «Українська музика»
Антона Рудницького (Мюнхен, 1963) читаємо: «У Буенос Айресі з
успіхом дебютував Олександер Дмитрів» (с. 292).
І тут я маю зупинитися на однім деталі моєї власної біографії. Мій
музичний світ – десь аж до сорока років життя – був дуже обмежений.
Десятилітнє перебування в Курську залишило мені «Шумел камыш» та
«Очи черные», а зв’язок з Україною дав «Взяв би я бандуру» та «Стоїть
гора високая». Тож до мене доходили лише окремі промені високої музики. І ось Олександер Дмитрів познайомив мене зі своїм учителем, і я
зробив перший крок, щоб увійти у неосяжний обшир світової музичної
культури.
Думаю, найбільшою радістю для молодого піяніста стала його
участь у концерті, що його українці мали в Театро Кольон. Нагадаю, що
Кольон – це один з найгарніших у цілому світі оперових театрів. Для
України він важливий тим, що там свого часу виступала Соломія
Крушельницька.
Але Микиша помер несподівано, Олександер перейшов був до
Польді Мільднер219, та невдовзі одружився і переїхав до Сполучених
Штатів, де, закінчивши студії, викладав гру на піяно.
Наш листовний зв’язок ніколи не переривався. Був час, що
Олександер мав намір завершити свою музичну освіту докторатом у
Мюнхені – в Українському Вільному Університеті. Але стався прикрий
випадок – він поранив руку.
До завзятих листувальників Олександер аж ніяк не належав. Тож
на зміну листам прийшли півгодинні телефонні розмови, головно на тему
«модерної» і традиційної музики в обсязі від барокко до романтизму. А
обидва ми на позиціях «старої» европейської культури стояли твердо і
непохитно.
Коли я висилав Олександрові свої нові – щойно видані книжки, то
мав певність, що кожна з тих книжок буде прочитана й перечитана. В
цьому різниця між Олександром та деякими добрими друзями, котрі
Леопольдіна Жозефіна Мільднер (1913–2007) – австрійсько-аргентинська
піяністка. Після Другої світової війни присвятила себе переважно педагогічній діяльності.
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ставлять отримані книжки на полицю, не зазирнувши до них; або
критиками, що виступають із осудом непрочитаних творів.
Проте останнім часом розмови дедалі більше відхилялися від музичних і літературних тем: запанувала єдина тема – хвороба. А тому, що в моїй
пам’яті Олександер лишався таким, яким я його знав у Буенос-Айресі, мені
тяжко було пов’язати його постать із темою пістряків і операцій.
Іще не так давно я був звернувся до Олександра з проханням
пошукати серед монументальних записів Зиновія Лиська одну з тих
мелодій, що відбиті в «Українській симфонії» Ернеста Ванжури. Але
Олександер мого прохання вже не встиг виконати…
Оминаючи всі мої нагороди, премії та відзначення, обмежуся тим, що
я лавреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка, Олександрів друг.
Мюнхен, 16.II.2010

ДОДАТОК V.4 (до с. 400)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ – крутянин
ДО РЕДАКЦІЇ «НІЖЕНСЬКОГО ВІСНИКА»
У числі за 20 липня цього року у Вашій газеті вміщено статтю
пані Світлани Ворони, де цитовано мою поему «Село в безодні».
Насамперед зазначу, що ім’я селянина, який переховав церковний дзвін,
– Михайло Шуста. Тут варто згадати, що марксистська теза, буцімто
«буття визначає свідомість», суперечить дійсному станові речей:
найзапеклішими, найнепримиреннішими ворогами більшовизму та
радянського ладу у Крутах були саме найбідніші селяни: вже згаданий
Михайло Шуста, Максим Попко, родина Слиньків… У той час, як деякі
багатії, як Юхим Парамонович Бутко, Пантелеймон Якович Бутко,
«дворянин» Андрій Леонідович Гурчин, були людьми суто-радянської
ідеології.
Тепер – про церкви. Це питання тісно пов’язане із проблемою
школи. У Крутах була церковно-приходська школа із чималим
приміщенням для однієї «групи» (за тодішньою термінологією), а в
Кагарликах не було й такої…
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Коли почали (наприкінці 20-х років) творити сільські «трудові
семирічки», виникла проблема з помешканням. До першої групи я не
ходив взагалі, а коли був у третій групі, нас ганяли з одного помешкання
до іншого. Більшу частину року ми містилися в колишньому мешканні
дяка – це була величенька кімната (сорок кв[адратних] метрів – якщо не
більше) із низькою стелею й малесенькими вікнами. Якщо не помиляюся,
за «старих часів» там жив диякон Васютинський (якого я добре
пам’ятаю), а коли його висвятили на священика, він з родиною
перебрався до с. Печі.
На четверту «групу» в Крутах помешкання не знайшлося, тому я
ходив у Кагарликах.
Не зашкодить згадати й про долю дяківського будинку: його
відібрали від школи і вселили туди вдову-попадю Любов Минівну
Сидорову з дочкою на ймення Таля. Попадя діставала гарну пенсію (коли
б не 50 карб. на місяць – це були тоді добрі гроші) – нібито вона колись
була вчителькою. Мати моя наївно вірила, що це справді – пенсія, тож
тільки пізніше я усвідомив, що це були платні аґенти Чека-Ґепеу. А що
Таля здобувала матеріял не лише від парубків, а й від жонатих селян, то
хтось із зраджуваних жінок підпалив дяківський будинок. Проте наші
пожежники були славні своєю спритністю чи сміливістю, тож з вогню
витягли все – розбилися лише окуляри Любови Минівни…
Як уже згадано, у Кагарликах не було навіть церковноприходської школи з одноклясним помешканням. Школу там розки́дали
у три різні кінці: cільрада, попівський дім та сторожка біля церкви (а
церква там була справді гарна – простора, висока та – на відміну від
більшости сільських церков – усередині якась ясносоняшна).
Сторожка була значно менша від дяківського дому в Крутах, мала
всередині звичайну селянську піч, але вікна в ній були великі, так що ми
бачили і те, що читаємо, і те, що пишемо.
А напроти нашого будинку, на південному березі Остра стояв
чималий попівський дім (значно більший від нашого).
З мого раннього, дуже раннього дитинства пригадую, як мати
водила мене в гості до Корсакевичів. Глухий (сом на Десні вдарив його
хвостом по вуху) отець Іван Корсакевич був одружений із Ганною
Федорівною Карнауховою – попівною з нашого села. Родина була
чималенька, а скільки там було дітей і онуків, вже не пригадую.
Звісно, дім відібрали. Одну чи дві кімнати приділили для клясного
навчання, а кілька менших кімнат призначили для мешкання вчителів.
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Тож отець Іван Корсакевич із попадею перейшли жити до Крут. Дім
Карнаухових був їхньою приватною власністю – тому його покищо не
відбирали.
Численна родина десь відсіялася – лишилися тільки неодружена
Олімпіяда Федорівна, Ганна Федорівна та отець Іван.
…Здавалося – само напрошується: з розібраної церкви зробити
школу. Так ні. Заходилися майструвати клюб.
А в Крутах священики мінялися кілька разів. Один час був
220
живіст (читай: чекіст) отець Петро, його попросили геть.
Кілька років прожив у селі отець Неговський (його я згадую в
«Крутах мого дитинства»), був одне літо Борковський – удовець із
сином, на рік старшим від мене. Він був з київського передмістя
Солом’янка. Приїздили до нього якісь дивні й підозрілі сестри-черниці.
У 1932 році був якийсь новий священик, якого ми зовсім не знали.
Знаю лише, що в сільраді його примушували співати «Гопсосмиком»221 і
танцювати…
Оце все те, що зберегла моя пам’ять.

ДОДАТОК V.5 (с. 415)
Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ
ПРО ВЕЛИКОХАТЬКА, ФЕДОРА ДАНИЛОВИЧА
В «Ніжинському Віснику» за 13 серпня мин[улого] року – стаття
Олександра Астаф’єва «Засуджений до розстрілу», де мова про добре
знаного нам усім Івана Максимовича Ярешка-Кошелівця.
Серед тих професорів Ніженського ІНО, котрі зазнали
переслідувань і репресій, я, не без здивування, побачив ім’я мого доброго
знайомого, до певної міри, попри різницю у віці, можна сказати,
приятеля – біолога Федора Даниловича Великохатька.
З повною відповідальністю можу ствердити: Федір Данилович
уник репресій: 1937 р., коли на кожну місцевість приходила «рознарядка» – заарештувати стільки й стільки осіб, з них має бути розстріляно
Живісти – члени братства Діяльно-Христова Церква (ДХЦ), заснованого в
1924 р. під орудою більшовицького режиму.
221 Російська блатна пісня, відома від 1920-х рр.
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стільки (знову відповідна цифра), він прожив кілька місяців у потягах,
пересідаючи з потяга на потяг (а йому могли пригадати авторство
антирадянської листівки десь у 1920 році). Після приєднання Буковини
його спрямували до Чернівців, де, до речі, він захистив докторську
дисертацію.
…Я не знаю, як виглядає кабріолет, але коли влітку 1945 року в
поетичній місцевості Лізерекк, неподалік від Зеебодену та Мільштатського
озера в Каринтії, до бараку, де жило кілька родин неповоротців (серед них,
між іншим, був поет Борис Олександрів), під’їхав елеґантний візок, я
подумки назвав його «кабріолетом». У візку були: могутньої будови
немолодий чоловік з дружиною та трохи молодшим від мене сином.
Коли ми познайомилися, з’ясувалося, що ми земляки: Великохатько (як ми вже знаємо) був з ніженської професури (професура була,
підкреслюю, «ніженська», адже місто ще не було переіменовано на
Нєжин, чи пак Ніжин).
Ім’я Великохатько було мені знане, можливо, тому, що в
«українській трудовій семирічці» підручник біології був його авторства –
із латинськими назвами тварин. Це був подивугідний вийняток.
(Нагадаю, що історію було скасовано, а педагогічні експерименти були
розраховані на те, щоб не давати учням ніяких знань).
Кабріолет уподобали Женька [Хорошко] і Сєвка, які очолювали
групу грабіжників, однак у своїх не крали і своїх не грабували.
Тож вони купили той кабріолет за добрі гроші. Та невдовзі хлопці
пересварилися, тож Сєвка схопив сокиру й порубав колеса.
Зрештою, про Сєвку як про людину в мене залишилися світлі
спогади.
Федір Данилович виявився цікавим співрозмовником, дружина
його любила поезію і належала до тих пань, котрі «також пишуть», син
натомість нічим не відзначався.
Я почув про дружбу Федора Даниловича з Дмитром Загулом і не
без здивування довідався, що Загул був глибоко-релігійною людиною:
саме він намовив Великохатьків охристити їхнього сина.
У Каринтії Великохатьки пробули місяць чи півтора, а тоді
переїхали до Зальцбурґу, де тоді був центр українського культурного
життя: виходили газети та циклостильні журнали «Керма» і «Дзвін», діяв
таборовий театр. А головне – з ініціятиви Докії Гуменної та Авеніра
Коломийця створено було «Спілку Українських Науковців, Літераторів і
Мистців» (знущального слова «митець» еміґрація не прийняла).
573

Наступного року Федір Данилович став головою згаданої Спілки.
Усім відома Баришівка, де селяни організували технікум, що в ньому
викладали Зеров та Бурґгардт.
Подібний технікум селяни створили і на Правобережжі у містечку
Ставище, неподалік од великого млина у Саварці. На чолі установи стояв
забутий поет Віталій Самійленко (це ім’я ми знайдемо у двотомнику
Юрія Винничука «Розіп’ята муза»), а серед викладачів були Дмитро
Загул та Федір Великохатько.
Після того, як млин спалено, технікум лишився без фінансових
засобів і, якщо не помиляюсь, припинив існування.
Про Великохатька мені відомо, що він якийсь час працював у
Херсоні, здається, у медицинському інституті. Херсонщина була його
«вузькою» батьківщиною: народився він у м. П’ятихатки.
Коли саме Федір Данилович увійшов до складу професури
Ніженського ІНО, про це, напевно, збереглися дані в архіві університету.
Десь під осінь 1946 року мені пощастило з купленою за пачку
цигарок перепусткою прорватися з англійської зони на американську. А
конкретно – дістатись зі Шпітталя-над-Дравою до Зальцбурґу. Там уся
українська громада вже знала: він виходив з вудкою на Зальцах – і
витягав пструга за пстругом (українського слова «пструг» ми тоді не
знали, тож казали «форель»). Майже впритул до нього ставали із вудками
американські солдати і даремно чекали годинами: ану ж бо клюне…
У Зальцбурзі Федір Данилович мав нагоду зустрітися з двома
своїми студентами – з Докією Гуменною зі Ставищенського технікуму та
з ніженцем Іваном Ярешком, який, щоправда, лише заїздив до
Зальцбурґу із французької зони.
1947 р. Чіле, Венесуеля та Бразілія виявили бажання чи згоду
приймати «діпістів» з Австрії.
Великохатьки обрали Бразілію. Перший час їм не повелося добре:
померла пані Великохатько (не можу пригадати ім’я), під час переїздів
загублено архів Дмитра Загула…
Врешті Федір Данилович таки влаштувався за фахом. Наше
листування тривало, тож для «Порогів» (журнал виходив у Аргентині,
якийсь час я був його редактором) він написав спогади про Загула, ще
десь – не знаю, коли і де – я бачив його статтю «Птахи західньої
Лемківщини».
Десь наприкінці семидесятих чи на початку восьмидесятих років
минулого сторіччя до Українського Технічно-Господарського Інституту
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в Мюнхені («Інститут» мав свій, скажімо, закуток у «Домі Науки», де
містилися також УВУ та «німецький» осередок НТШ) надійшов з
Бразілії машинопис великого твору про озимих та ярових риб.
Інститут мав достатні фінансові засоби і міг би видати цю працю.
Але…
Машинопис було друковано на клітчастому папері (такий папір
ми вживали свого часу для аритметичних завдань), при тому – без
інтервалів, рядок під рядком, клітина під клітиною, а до того – без
марґінесів та з дописаними поверх тексту від руки додатками…
Інститут звернувся до автора, щоб надіслав читабельний текст.
Проф. Великохатько зареаґував на те двома листами – до
Кошелівця й до мене, щоб ми переписали той чималий твір – і зробили
його читабельним…
Я відписав: чому він не зробить цього сам. (Хотів був написати:
зверніться, мовляв, до сина. Але про сина він не згадував уже багато
років, тож я не міг заторкнути цього, очевидно, болючого питання).
Відповідь була, що він уже старий: має 83 роки.
Так, завдяки старечій недоумкуватості, не побачила світу
(очевидно, головна) праця визначного іхтіолога.
Однак ще не можна стверджувати, що ця праця загинула. Я
звернувся до останнього керівника УТГІ, інж[енера] Г. Комаринського, і
довідався, що архіви, в тому числі й деякі недруковані праці, передано до
Києво-Могилянської академії.
Хто хоче бути добрим рибарем, хай перечитає машинопис і тоді
буде, як Федір Данилович, витягати рибу за рибою…
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ДОДАТОК VI.1 (до сс. 68, 70)
Станіслав РЕП’ЯХ
м. Чернігів
ПАВІТІ РІДНОГО САДУ
Перше прочитання книги Ігоря Качуровського «Променисті
сильвети», видрукуваної не так давно в Мюнхені, ви́кликало в мене
потрясіння. Слухав деякі його передачі на Радіо «Свобода» і, хоч
заважало глушіння, відчув у ньому потужного літературного критика.
Книга ж явила мені ерудита-енциклопедиста, щирого уболівальника за
рідне слово, віртуоза аналізу літературних творів різних жанрів. Друге,
по паузі, поглиблене знайомство з автором не зменшило попереднього
захоплення, але спонукало вже й до роздумів, бажання посперечатися,
тверезіше глянути на окремі оцінки та твердження земляка.
Певна річ, вісімсотсторінковий фоліант вимагає багаторазового
перечитування, ба навіть вивчення, серйозного і прискіпливого. Тому в
цьому коротенькому відгуку зосереджуся лише на згадках про
уродженців та вихованців чернігівського краю на його сторінках, та й то
тих, адреса народження яких чітко вказана.
Відкриттям для мене став сам Ігор Васильович. Чверть століття
тому я бачив у Крутах над Остром його хату під залізом. Вона відтоді
весь час стоїть перед очима як символ неабиякої втрати для поліського
села. Тут билося палке серце поета і літературознавця, патріота України.
Слава Богові, воно б’ється й зараз, але на чужині, хай вона тисячу разів
розпрекрасна. І биття цього по-справжньому не чує моє покоління, якому
воно потрібне, а хтось, біля кого воно близько, байдужий до нього.
Цілющий дощ роздумів і почуттів Майстра поки що падає мимо полів,
які його чекають і яким він необхідний у першу чергу. Майбутні
покоління українців відчують благодатну вологу письмакових крапель.
Але вони не зможуть повною мірою збагнути їх силу і слабкість, бо,
внаслідок обставин, Ігор Качуровський не міг осягнути весь лан
сьогочасної української літератури.
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Та попри все це він – блискучий критик, мислитель. І, віриться, не
гірший поет та перекладач.
Математичний аналіз творчості письменників багатьох поколінь,
часто-густо анатомічний розтин їх, однак, зберігає отой «пилок», що
становить суть художнього творення. І нехай певна категоричність
автора «Променистих сильвет[ів]» на терені порівняльності часом
натикається на спротив, це не знижує інтересу до книги. Вона не нудна, її
не хочеться випускати з рук.
Гадаю, дослідники, які матимуть у своєму розпорядженні більше
творів Ігоря Качуровського у всьому їх жанровому розмаїтті, зможуть
безпомильно поцінувати, всебічно розглянути, глибше осягнути їх. Я ж
іще раз наголошу – крутянець належить до помітних постатей в
українському красному письменстві.
Своєрідним «явленням Христа народові» стала для мене постать
Анатоля Галана (Анатолія Васильовича Калиновського), про якого я досі
нічого не відав. Уродженець Новгорода-Сіверського, син священика, він
був письменником широкого діапазону. Його перу належать прозові та
поетичні твори. Галан мав «зо два десятки» псевдонімів, серед яких
найпоширеніші – Василь Орлик, Кость і Анатоль Галан, Василько,
Чечко, Колібрі, Іван Евентуальний.
Здобувши середню освіту в семінарії, а вищу – на заочному
відділенні Ніжинського педагогічного інституту, працював журналістом.
Ще у 20-х роках минулого століття видав дві книги. Але сталінська
система спрямувала всі зусилля на те, щоб задушити талант на рідній
землі, і письменник подався до Середньої Азії, щоб лише на початку
Другої світової через Україну, Австрію дістатися Аргентини, а потім
Сполучених Штатів Америки.
За 45 років творчої діяльності Анатоль Калиновський видав
близько двох десятків книг, з-проміж яких на передній план виходять три
збірки новел та оповідань – «Пахощі», «Поразка маршала» та «Чарівна
дружина», книга гуморесок і пародій «Проти шерсті».
Ігор Качуровський виділяє у творчій лабораторії земляка такі
риси: простоту й невимушеність письма, яскравість і прозорість стилю,
чіткість висловлення думки, вміння будувати сюжет. Вони й роблять
прозу новгород-сіверця широкочитабельною. Її шанують і інтелектуали, і
масовий читач. Як взірець наведемо уривок з пародії Івана Евентуального на вірш П. Тичини «Партія веде»:
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Збільшовиченої ери
Співтворці та інженери –
Ростемо ж ми, гей!
Стрибом, скоком, перескоком
У міністри ненароком
Влізем без дверей!
Цікаві деталі трагічної долі чудового прозаїка Олексія Плюща
(нар. в селі Оленівці Борзнянського району). Він, як і герой його
оповідання «Страшна помилка» Антін Корденко, кінчив життя
самогубством. Прожив талановитий письменник всього 20 років.
Проза Олексія Плюща, – пише І. Качуровський, – це яскраве
заперечення народницьких традицій в українській літературі. Не
розлоге розповідання з побутовими деталями та уболіванням над
недолею персонажів, лише концентрація уваги на психології
індивіда, психологічна аналіза як об’єкт мистецького твору, –
така основна особливість цієї прози…
Багато разів згадується у книзі Леонід Полтава, життя якого
пов’язане з Любечем. Тут, до речі, репресій зазнав його батько. Критик
тепло пише про його прозу, поезію, дитячі вірші, переклади. Однак,
мабуть, справедливо і критикує деякі його твори.
У різних ракурсах звучать у «Променистих сильветах» імена
Пантелеймона Куліша, Ганни Барвінок, Василя Білозерського, Олександра Кониського, Анатоля Свидницького, Бориса і Насті Грінченків,
Володимира Самійленка, Христі Алчевської, Любові Яновської, Михайла
Коцюбинського, Олекси Коваленка, батька й сина Вороних, Дмитра
Мережковського, Володимира Нарбута, Павла Тичини, Василя Чумака,
Василя Еллана-Блакитного, Олександра Довженка, Степана Васильченка,
Івана Кочерги, Михайла Івченка, Ладі Могилянської та Дмитра Тася,
Олекси Десняка, Петра Одарченка, Абрама Кацнельсона, Івана Савича,
Івана Кошелівця, Григорія Кочура, Кузьми Журби, Любові Забашти,
Валентини Ткаченко, Миколи Лукаша, Михайла Литвинця, Василя
Лесина і Олександра Пулинця, Петра Ротача, Євгена Гуцала та ін.
Значний інтерес викликають постаті Андрія Товкачевського,
філософа із села Плиски Борзнянського району, який активно виступав з
цікавими статтями у часописі «Українська хата», і поета Петра КарпенкаКриниці, окрім імені якого ми нічого більше про нього не знаємо.
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Унікальну книгу Ігоря Качуровського, звичайно, підручником
назвати не можна, але наймення ПОСІБНИКА З ЛІТЕРАТУРИ вона
заслуговує.
Вона мусить бути на столі в кожного шанувальника української
літератури (і зарубіжної теж). А педагогам цю книгу треба читати вранці
й на сон грядущий, щоб розуміли подвижництво праці і дбали, щоб павіті
рідного краю ніколи не засихали.

ДОДАТОК VI.2 (до с. 97)
Михайло МОСКАЛЕНКО
З МЮНХЕНСЬКИХ НАУКОВИХ СТУДІЙ
[Ігор Качуровський. Променисті сильвети. Лекції, доповіді, статті,
есеї, розвідки. – Мюнхен, 2002. – 797 с.]
Виданий Українським Вільним Університетом (Мюнхен) великий
том лекцій та есе професора Ігоря Качуровського «Променисті сильвети»
– явище помітне і небуденне. В основу книги було покладено передусім
матеріали лекцій, прочитаних автором у різні роки в УВУ. Крім того, в
книзі використано тексти виступів Ігоря Качуровського на радіо
«Свобода», матеріали доповідей на наукових конференціях, деякі статті
загального та оглядового характеру. Звичайно, в цілому цінний доробок
Ігоря Качуровського як літературознавця, теоретика та історика
літератури кількісно набагато перевищує обсяг цього тому, – отже,
неминучими були й болючі для самого автора (як і для читачів) лакуни.
Сам він у своєму вступному слові називає частину цих вимушених лакун:
немає в книзі, наприклад, відомих розвідок чи статей Ігоря
Качуровського, присвячених творчості таких поетів, як Микола Зеров,
Максим Рильський, Михайло Драй-Хмара, Євген Плужник, а шкода: ці
матеріали, без сумніву, надали б книзі додаткової ваги, тим більше що
себе як поета, перекладача і вченого він позиціонує саме в річищі
«неокласичних» традицій. (Певна річ, я усвідомлюю всю умовність
термінів «неокласики» та «український неокласицизм», аж ніяк не
М. Зеровим і не М. Рильським запроваджених, а мало не силоміць їм
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накинутих; про це мені вже доводилося писати в післямові до книги:
Зеров М. Українське письменство. – К., 2003. – С. 1235–1272). Що ж,
будемо сподіватися, що названі автором, а також і не названі матеріали
посядуть своє законне місце в наступних (після «Променистих сильвет[ів]») томах багатожанрового і масштабного наукового доробку Ігоря
Качуровського.
Читати «Променисті сильвети» – справа цікава і повчальна: ця
книга по-справжньому збагачує читача. І широта охопленого матеріалу, і
тонкі спостереження автора, новизна багатьох його умовиводів та
енергійність його дискурсивної практики – все робить цей вибір студій
мюнхенського професора по-своєму феноменальною з’явою в нашому
письменстві.
Окремо слід відзначити широту творчих обріїв ученого. Для Ігоря
Качуровського – компаративіста, зосередженого на пошуку історично
зумовлених збігів та паралелей, але також і творчих перегуків, і
запозичень, і свідомих, а в деяких випадках і мимовільних алюзій, не
існує явищ «близьких» і «віддалених»: його контекстуальний хронотоп
містить у собі величезне розмаїття імен і творчих світів, від Кюренберґа,
Вальтера фон дер Фоґельвайде і Марґарити Наваррської – до Івана Ґолля
і Пауля Целана, від філософії Григорія Сковороди – до «Саду нетанучих
скульптур» Ліни Костенко (с. 719–722) та «Ґратованих сонетів» Івана
Світличного (с. 686–691), від світової міри геніїв нашої літератури
Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки до «червоного графомана
Ю. Косача» (с. 459) або «розгаданого сикофанта: це був Віктор Петров,
приставлений до групи неокласиків» (с. 762)…
Особливо заслуговує добрих слів майстерно окреслена Ігорем
Качуровським панорама емігрантської (діаспорної) літератури – і
оригінальної, і перекладної, такі його огляди, як «Покоління Другої світової війни в літературі української діаспори», «Перекладачі української
діаспори», «Гумор української еміґрації» та інші, а також творчі
портрети таких письменників, як Володимир Винниченко, Володимир
Державин, Юрій Дараган, Володимир Янів, Євген Маланюк, Олег
Ольжич, Олена Теліга, Олекса Стефанович, Іван Багряний, Олександр222
Ізарський… Особливо рельєфно зображено близьких авторові поетівперекладачів – Юрія Клена, Святослава Гординського, Михайла Ореста:
222

Правильно – Олекса.
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їхні творчі портрети, без сумніву, належать до найкращих взірців цього
жанру. Загалом же, описуючи діаспорне середовище, Ігор Качуровський
у більшості випадків щасливо уникає гріха тотальної героїзації-ідеалізації. В чому йому допомагає, думаю, вроджене почуття гумору. Для прикладу процитую його оцінку «розкішного двотомового видання творів
Стефана Ґеорґе»: «Призначення цього видання недвозначно розкривається майже двохсотсторінковими (рахуючи й коротку німецьку)
передмовами І. Костецького, який там пише про все на світі і ще про
дещо, найменше про Стефана Ґеорґе, а найбільше про Шевченка, Франка
і Лесю Українку, що їх автор, застосовуючи свою неабияку ерудицію,
прагне раз і назавжди викреслити з літератури» (с. 615).
Що ж, тверезий і проникливий погляд на дійсність, і «реальну», і
«поетичну», а також і велика ерудиція, і художній смак, і поетичний слух –
неодмінні умови, якщо не запорука успіху вченого. Говорячи про автора
«Променистих сильвет[ів]» і відзначаючи масштабність задумів та
безсумнівність його творчих досягнень, якось не дуже хочеться говорити
про наявні в книзі ґанджі та «мілини», – те, що Шекспір називав
«порошинками в оці розуміння». І все-таки наведу тут тільки деякі з них.
Ігор Качуровський називає «Осінню казку» Лесі Українки
«незакінченою марксистською» драматичною фантазією (с. 52). Нагадаю,
що радянське літературознавство навіть за найпохмуріших часів не
називало Лесю Українку марксисткою, а її твори – марксистськими
(відзначалася тільки її близькість до соціалістичних ідей та її симпатії до
боротьби пригноблених верств). Звідки ж у Ігоря Качуровського це
бажання «самого Ірода переіродити»? Та й взагалі, хай вибачає мені
шановний автор, у терміні «марксистська драматична фантазія», гадаю,
не більше сенсу, аніж у якому-небудь «троцькістському тріолеті» або
«зінов’євсько-бухарінських терцинах».
Автор вважає, що Леся Українка «не була вченим ерудитом на
зразок Івана Франка, Агатангела Кримського чи Миколи Зерова. Вона
була просто культурною людиною свого часу» (с. 35). Якщо не говорити
про феноменальні знання Кримського-орієнталіста (тут з ним і справді
навряд чи хто-небудь міг зрівнятися), то Франкові і Зерову Леся
Українка, судячи з усього, аж ніяк не поступалася ні ерудицією, ні
знанням чужих мов і літератур. Інша річ, що вона не ставила перед
собою таких грандіозних просвітницьких і перекладацьких завдань, як це
робив Франко. Кількісно франківський доробок, звичайно, набагато
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переважає створене Лесею Українкою, але ж література – це не та
царина, де кількість обов’язково мусить переходити у якість. Якщо, за
Гайдеґґером, «мова – це оселя буття», то доводиться визнати, що «оселя»
Лесі Українки все ж збудована, порівняно із Франковою, із набагато тривкішого і перспективнішого матеріалу. Твори Лесі Українки, позбавлені
просвітницького гігантизму та творчої волі охопити неосяжне, виявилися
набагато тісніше пов’язані генетично з наступним поколінням поетів – і
тими, що їх радянська влада назвала (зі своїх міркувань) «неокласиками»,
і іншими – Свідзинським, Плужником, Бажаном, Мисиком, Орестом…
Думаю, що той-таки Микола Зеров, прямий і вдячний спадкоємець
творчих традицій Лесі Українки, ніколи не погодився б із таким
порівнянням ерудицій, яке запропонував Ігор Качуровський, або визнав
би це порівняння некоректним.
Нарешті, навряд чи можна пристати на думку Ігоря Качуровського, коли він твердить, ніби «Лісова пісня» Лесі Українки «глибиною
змісту не дорівнює таким шедеврам, як “Блакитна троянда” з її
символікою чи “Камінний господар” з його містикою», – далі йде перелік
інших драм Лесі Українки (с. 50). Що ж, вирішувати, якому творові віддавати перевагу – це якоюсь мірою і справа смаку. От тільки не зайвим
було б навести й інші думки з цього приводу, наприклад зеровську
статтю «Леся Українка» та [і] її «Лісова пісня»: «“Лісова пісня”
уважається за найкращий твір Лесі Українки. На те пристає більшість
критиків, що писали про Лесині драми. Уважають, що ні в одній із її п’єс
немає такого легкого та розмаїтого вірша, такого багатства мови, такої
широти та теплоти у авторському ставленні до своїх витворених
фантазією постатей. Визнавала те саме і Леся Українка»223.
Взагалі ж по книзі розсипані категоричні твердження, що їх важко
якось мотивувати – автор їх не мотивує, а подає як аксіоми. Так, пише
він, «Пушкін добрий письменник та біда в тому, що як драматург він
стоїть щаблем нижче від Лесі Українки» (с. 53). Або: «На літературну
арену виступили майже одночасно чотири поетеси: уруґвайки Дельміра
Аґустіні та Хуана де Ібарбуру, чілійка Ґабріеля Містраль, аргентинка
Альфонсіна Сторні. Найстаршою з них була Дельміра, наймолодшою –
Хуана, найталановитішою – аж до геніяльности – Альфонсіна, а світова
Зеров М. Українське письменство. – К.: Видавництво Соломії Павличко
«Основи», 2003. – С. 744. – Прим. М. Москаленка.
223
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слава випала найменш талановитій Ґабріелі Містраль» (с. 413). Хочеться
запитати: де ті терези, на яких можна було б зважувати міру таланту або
геніальності Містраль і Сторні, Лесі Українки і Пушкіна? Тим більше,
гадаю, не варто було б називати Оксану Лятуринську «малоінтеліґентною»
та «бездарною» (с. 449), Євгена Маланюка – «пробивним поетом» (там
само), Олексу Стефановича – «малопомітною літературною постаттю» (там
само). Ще важче прийняти на віру те, що, «перекладаючи Фрідріха
Гельдерліна, Микола Бажан не мав жодного уявлення про ритмоструктуру
трьох вищезгаданих (алкеєвої, асклепіадової, архілохової. – М. М.) типових
для Гельдерліна строф» (с. 468). Повірити тим важче, що при перекладанні
Гельдерліна, як і Рільке, Микола Бажан постійно звертався по творчу
допомогу і пораду до Григорія Кочура. У Бажана могли бути і, напевно,
були свої міркування щодо ритмомелодики тлумачень Гельдерліна, зокрема
перекладу строф античного походження.
Коли Ігор Качуровський рішуче виступає проти користування
підрядниками (або, як він воліє писати, «інтерлінеаріями»), з ним можна
було б погодитися. Але ж це питання зовсім не таке просте. Ціла низка
перекладів, створених за кваліфікованими підрядниками, не мають собі
рівних у нашій літературі. Я маю на увазі, зокрема, «Витязя в тигровій
шкурі» Шота Руставелі, «Давитіані» Давида Гурамішвілі, поему «Фархад
і Ширін» Алішера Навої, що їх блискуче переклав Микола Бажан (у
Грузії фахівці вважають Бажанового «Витязя…» найкращим перекладом
поеми – всіх часів і всіма мовами); поему «Лейла і Меджнун» Нізамі,
поезії Ф. Війона та Ш. Петефі у перекладах Леоніда Первомайського.
Користувалися «інтерлінеарієм» і Микола Зеров («Народні оповідання»
І. Л. Переца), і Михайло Орест («Мандрівні дні» Кнута Гамсуна він
переклав з проміжного – німецького – тексту; втім, 1926 р., коли побачив
світ цей переклад, він ще підписувався своїм прізвищем, а не
псевдонімом). В Україні були і є перекладачі, які добре знають грузинську мову і майстерно перекладають з неї – але хто з них дорівнявся
Бажанові, який користувався підрядником? Та й Святославу Гординському знання мови оригіналу не допомогло при перекладі поезій Війона
досягти переконливішого результату, ніж це пощастило Л. Первомайському. Шкода, звичайно, що Первомайський не знав французької, але в
нього була вирішальна перевага над С. Гординським: добре знання і
живе відчуття живої української літературної мови.
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Є в книзі Ігоря Качуровського і неточності зовсім іншого порядку.
Сервантес справді «скуштував… неволі» (с. 16), але ж не турецької, а
алжирської (з турками він бився при Лепанто 1571 р., а в полон до
алжирських піратів потрапив у 1575-му, де й перебував до осені 1580 р.).
Перекладача Бодлерового «Танцю смерті» звати не Миколою (с. 21).
В. Бєлінський, за всіх своїх малосимпатичних рис, не був «невігласом»
(с. 61), а твори М. Чернишевського, хоч би як їх оцінювати, не були
«графоманською писаниною» (там само, а також с. 382). На відміну від
Максима Рильського, Микола Зеров походив не «з дворян» (с. 369), а з
батькового боку – «із селян» («Автобіографія»224), з материного боку – з
«роду козацького, але доказующого дворянство» (лист до М. Плевака від
24 лютого 1924 р.225). І, нарешті: «Не перекреслює віршів Філянського чи
Багрицького їхня праця в чека» (с. 439). Думаю, що розмова про
Багрицького завела б нас далеко від нашої теми, а от писати так про
Філянського – це вже щось нове, якщо не сенсаційне. Чи не сплутав,
бува, шановний автор Миколу Філянського – із Дмитром Фальківським?
Іншого пояснення цьому твердженню Ігоря Качуровського я не бачу.
Зрозуміла річ, не згадані тут недоліки визначають обличчя книги
«Променисті сильвети»: це вагоме видання, без сумніву, зацікавить читачів
– звичайно, тих, які знайдуть змогу цю книгу придбати. Її наклад не
зазначений, але зрозуміло, що він обмежений, та й неясно, чи можна її
купити десь поза Мюнхеном. Боюся, що «Променистим сильветам»
судилося одразу ж після виходу в світ стати бібліографічним раритетом. А
шкода: це видання займає почесне місце в ряду таких книжок Ігоря
Качуровського, як «Новела як жанр», «Строфіка», «Фоніка», «Нарис компаративної метрики», «Генерика і архітектоніка». Названі тут, як і деякі інші
книжки Качуровського-дослідника, слід було б перевидати (а недруковане –
видати), зробивши їх доступними і читачам поза діаспорою. В українській
науці про літературу їм належить помітне місце.
Київ
[«Всесвіт», 2004, № 9–10]
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Там само. – С. 603. – Прим. М. Москаленка.
Там само. – С. 1044. – Прим. М. Москаленка.
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ДОДАТОК VІ.3 (до сс. 144, 148)
Світлана ВИШНІВСЬКА,
м. Борзна Чернігівської області
З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ
Серед претендентів на здобуття Національної премії України імені
Тараса Шевченка 2006 року під ч. 11 як осяйне постало:
Качуровський Ігор. Книга «Променисті сильвети» (2002)
(Німеччина). Представлено Фондом інтелектуальної співпраці
«Україна
XXI
століття»,
Ніжинською
міськрайонною
Благодійною організацією «Ніжен».
І пригадалось мені 31 серпня 2003 року, напередодні 85-літнього
ювілею Ігоря Васильовича Качуровського, коли у світлиці Ніжинської
просвітньо-виробничої фірми «Сяйво» відбулося мистецько-літературне
зібрання, присвячене видатному прозаїку, поету, публіцисту, літературознавцю, перекладачу, доктору філософських наук, професору Мюнхенського університету та презентації його книги «Променисті сильвети».
Це вісімсотсторінкове видання, на перший погляд, здається, осмислити
не так просто. Це ж не художній твір. У книзі вміщено доповіді, лекції,
статті, есе, розвідки.
Перегорнувши декілька сторінок, поринаєш у ту глибоку криницю
національної духовності, з якої виносиш скарб – дух людяності і добра
вільної України. Перед тобою постають о́брази нескорених українців –
таких, як і він сам. А про себе він писав так:
Я – з покоління, що війна скосила,
Зі знищеного голодом села,
З народу, здесяткованого тричі,
З тих, кому смерть сто раз гляділа в вічі.
Усього довелося пережити. На це пішли роки поневірянь і
великого терпіння.
Безліч талановитих людей залишили свою рідну землю
(залишають і зараз), шукаючи собі місця під сонцем. Пригадую слова
Б. Лепкого: «Відбився я від вас і ви мене забули. А життя наложило ярмо
на карк і казало орати. Орю.
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Кладуться скиби чорні та глибокі, довгі, предовгі. А під тими
скибами мої сили, моя молодість, моє все».
Ця книга дала мені можливість глибше ознайомитися з творчістю і
навіть з долею окремих земляків моїх, уродженців чернігівського краю.
Болюче життя. Болюча і правда в творчості літераторів, на твори яких
накладалось табу.
Для Качуровського честь української мови і честь його народу є
святинею впродовж усього життя. Його мудрість і мужність, помножені
на велику працю, дали можливість нам знати правду про окремі постаті
(силуети-сильвети) в літературі, їх життя і твори.
Його роздуми спонукають до роздумів. І в цьому переконається
кожний, хто матиме змогу ознайомитися з «Променистими сильветами».
По-різному звучать тут імена П. Куліша, Г. Барвінок, Б. Грінченка,
X. Алчевської, М. Коцюбинського, О. Довженка та інших.
Автор дає можливість подивитися на все з іншого боку,
доторкнутися до істини.
Він говорить до нас рідним словом – дохідливо, переконливо,
аргументовано.
Насамперед мене зацікавила постать Андрія Товкачевського. Про
нього Качуровський згадує як про свого земляка з с. Плиски, який виступав з цікавими статтями у часописі «Українська хата». У цьому виданні за 1910 рік я відшукала 6 його статей і десь десяток з бібліографії.
А зі світлини, що вміщена тут, на мене дивилася група авторів
часопису, яка приїхала до Ганни Барвінок на могилу П. Куліша у нашу
Мотронівку. Серед них М. Вороний, М. Шаповал-Сріблянський,
М. Євшан. Звичайно, тут був і Товкачевський.
Хто він? Звідки? Де його коріння?
Звертаюся з проханням до Ігоря Васильовича. Прошу надіслати
мені ще які-небудь матеріали про А. Товкачевського. Розпочинаю
пошуки в районі. Незабаром з Мюнхена отримую повідомлення:
1955 року в Нью-Йорку на циклостилі видано збірник
«Українська хата». Автори статей П. Богацький, М. Шаповал,
А. Животко.
Нижче уривок зі статті П. Богацького:
…Жив він зі мною при редакції. Шукав роботи… якої і де?..
Він був безпашпортний, відбувши по присуду два роки тюрми,
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власне каторги, в харківському централі. А ще він був позбавлений
деяких прав…
Андрій Товкачевський – це один з підпоручників, на яких стояла
«Українська хата». Це був публіцист-соціолог, праці якого були варті
уваги. Недовго він був у Києві, бо переїхав на студії до Львова і звідти
надсилав свої статті.
У 1919 р. він закінчив свою працю про Г. Сковороду, яку
хатянське видавництво видало окремою книгою. Окремою книгою
видано і публіцистичні статті під назвою «Утопія і дійсність». Притиснутий тяжким матеріальним станом, Товкачевський мусив виїхати на
посаду лісовода на Кубань і там зник.
По місцевих розшуках вдалося встановити, що жив він не в
с. Плиски, а в с. Сиволож (станція Плиски, а село Сиволож – поруч). У
цьому селі Товкачевський починав працювати учителем. Куди пізніше
він виїжджав, чим займався, уже ніхто не може розповісти. Та прикрість
не в цьому. У селі ще є хата, де жив він, де жили його рідні. Здається, хоч
дещо знайдено. Та і тут гірке розчарування. У цьому будинку живе чужа
жінка. Коли завітали до неї з надією що-небудь дізнатися, сказала:
– Жаль, нічого не зможете побачити. В печі дотлівають останні
бумаги і все інше.
Усе, що зберігалося довгими роками (листи, фото, книги та інше)
на горищі, спалено. А можливо, там були і цікаві речі.
Серед прозаїків журналу знаходимо ім’я Олексія Плюща. Плющ із
села Оленівки (поруч Кулішева «Ганнина пустинь»), але про нього мало
що відомо.
На ст. 94–96 у Качуровського читаємо: «УРЕ та сарсельська
“Енциклопедія Українознавства” присвячують Плющеві по коротенькому абзацеві кожна». Деталі трагічної долі Плюща Качуровський
розкриває на аналізі творчості автора, особливо його оповідання
«Страшна помилка».
Проза Олексія Плюща, – пише він, – це яскраве заперечення
народницьких традицій в українській літературі. Не розлоге
розповідання з побутовими деталями та уболіванням над недолею
персонажів. Лише концентрація уваги на психології індивіда,
психологічна аналіза як об’єкт мистецького твору – така
основна особливість цієї прози (яку, до речі, в обох енциклопедіях
чомусь названо «народницькою»).
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Чим більше вчитуєшся в рядки цього фоліанту, тим більше
знаходиш для себе поживи. Ось рядки про Б. Грінченка і Н[астю] Грінченко, X. Алчевську, Христю Олексіївну Алчевську, дочку Христини
Данилівни Алчевської – відомої діячки народної освіти, організатора
просвітницької праці серед селян і робітників. До речі, 16 квітня ц. р.
виповнюється 165 років від дня її народження. Народилася в нашій
Борзні. П’ять років я збираю все, що доступне, про цю велику, дружну і
талановиту родину, яка гідна поваги і благородної пам’яті всього
українського народу.
Говорячи про Алчевських, згадуємо Б. Грінченка і його дочку
Настю. Одним із псевдонімів Грінченка був «Вартовий». Справді, він був
вартовим, що цілі десятиліття не сходив зі свого важкого й
відповідального місця. Не сходив тому, що сам не хотів сходити, не хотів
кидати важкої роботи, поки потрібні були його руки, його розум і серце
для рідного краю.
Чернігів. Місто, що повинне добре пам’ятати це славне ім’я, цю
людину, яка більше працювала, ніж жила. У місцевих музеях ще
зберігається пам’ять про нього. Важкий стан наших музеїв, але які добрі,
щирі люди працюють там! Вони готові допомогти в усьому, що тебе
цікавить, якщо є можливість.
Я переконалася особисто, адже на прохання Алчевського міського
голови Кириченка М. Є. і завідувачки міського відділу культури Сухомлинової І. А. збирала матеріали про Грінченка Б. Д. на Чернігівщині. На
Луганщині буде відкрито меморіал родини Алчевських і Б. Грінченка.
Щоб знати історію свого народу, потрібно відродити історичну правду,
віру в себе, в Україну, землю наших предків. Робити це повинні ми всі, в
кого є якась можливість.
Для місцевих керівників повинність у цих питаннях мусить стати
дороговказом у їхній діяльності. Не місце в їхній роботі холодній
бюрократії і байдужості.
Наш Чернігово-Сіверський край багатий красою душ людських.
Скільки добрих і щирих людей починали дорогу в світ із цієї прекрасної
землі! Вони утверджували українське на українській землі. Любов до
України і стала причиною зникнення з людської пам’яті на певний період
їхніх імен. Качуровський з півстолітніх мандрів повернувся в рідну
Україну. Нехай же правда з-під його пера дійде до кожного серця щирого
українця. Насамкінець хочу приєднатися до тих, хто висунув «Променисті сильвети» на здобуття найвищої літературної нагороди, та
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завершити цей відгук словами літературного критика Володимира
Базилевського з діалогу між ним та Михайлом Слабошпицьким на
сторінках «Літературної України»:
І. Качуровський – один з тих небагатьох, хто творить
фасад української літератури, культури загалом. В його особі
маємо майстра, увесь доробок якого мовби вказівний перст у
напрямку вартісного і непроминущого. Мушу тобі зізнатися: як
член Шевченківського комітету, який перечитав гору книжок
претендентів на національну премію, почуваюся дискомфортно,
що ось таку постать обійдено, і це тривожний симптом – з нами
щось діється: ми катастрофічно втрачаємо зв’язок з прадавніми
скарбами… Насамкінець хотів би звернутися до тих, з ким
І. Качуровський листується: бережіть його листи. Він і в
епістолярному жанрі, на жаль, вимираючому, сказав своє
глибокозмістовне слово. І це слово діймає, як добре старе вино…

ДОДАТОК VІ.4 (до сс. 211, 235)
Анатолій ДЯЧЕНКО
ЕТИКА І ПОЕТИКА ІГОРЯ КАЧУРОВСЬКОГО
З Ігорем Качуровським – поетом я зустрівся вперше. Раніше знав
його і цінував як ерудованого й оригінального філолога, поділяв його
розуміння української мови і версифікації як органічної частини
всесвітнього словотворчого процесу, а не учнівства від російського
(начебто якби не було Пушкіна, то не було б і Шевченка).
Така моя думка підтвердилась його власною поетичною
творчістю, з якою пощастило познайомитися у книзі «Село і Осінні
пізньоцвіти», виданій ще 2001 року (Київ, «НІОС»). Це лірика 1990–2000
років. Вона залишилася українською, як і його мова взагалі, хоча на них
півстоліття тиснули західноєвропейські мови і середовища у місцях
мешкання автора. Більшість ровесників Качуровського не подолали
впливу англійської, німецької, інших мов. Так, колишній сусіда по
Мюнхену Володимир Старицький писав у 30–40-ві роки:
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Український Реквієм
Не плачте, дівчата! – Батьки, не тужіть
на згиблих борців домовині…
В ім’я тих Героїв ще більше змужніть
ми духом і серцем повинні!
Хай серце заквилить, зридає душа, –
хай спалить сльозами повіки.
Та вмерлих ідея – живущих зруша,
шлях гордий вторує навіки!..
Це мова українського літератора 1946 року. А це його ж мова
після 50 років перебування в англо- і німецькомовній спільноті (для
перевидання книжки у Полтаві В. Старицький дописав розділ «Моя
Полтава», 1993):
Раптом вже підстолично нас обловили, запроторивши
реєстраційно до колонії Макаренка. Його здаля й бачив, та задля
матусі ще уночі втік, на її обідню юшку встигши, згад про Харків
узайвив, її турбот ощаджуючи… потроху ще й примальовував…
До карикатурництва тоді ще не дорісши, став і достінгазетно
комсоржком приторочений. Від усіх інститутних вищохеміків і
фізиків саме профматематик особливо й вивищив мене аналітично та й синтетично, вірно далі спрямувавши до осмислення
навіть людських порухів чи то до національних звихів!..
Мені як редакторові книжки довелося в передмові делікатно
зазначити, що прозовий розділ написаний «зовсім в іншому ключі…
Збережено, за невеликим винятком, характерну манеру авторської сповіді».
У Качуровського подібної разючої зміни у мові навіть у найновіших текстах
немає. Радує і захоплює простота оповіді, яскрава образність.
Поема «Село», безперечно, автобіографічна, має достатньо
конструктивний соціально-художній аналіз і високу оцінку в передмові
Олександра Мороза та вступній статті Івана Дзюби. До них додати немає
чого. Все вірно. З О. Морозом згоден у тому, що «Село» – твір «дивної
краси і сили художніх здобутків убивчого викривального змісту», що все
висвітлено, «не спекулюючи трагедією», як у нас в 90-ті роки було модно
і багатьом вигідно заради власної кар’єри. А тут «просто» сказано «про
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те, що було», автором, який не шукав і не мав за це ніякого зиску, не
нагромаджував і не смакував страхіття сталінського терору. Є «те, що
було». Його вистачає. Це суттєва ознака його поетичної етики.
Чим захоплює як поема, так і вся збірка? У ній, як і в житті,
трагічне іде поруч з іронічним, ліричне з гуморним. Звернімо увагу лише
до однієї миттєвості творчого кредо Ігоря Васильовича Качуровського:
до його ставлення до літературного процесу, активним будівничим якого
є він сам. У стилі глібовської байки пише він про сучасних літераторів,
характеризуючи графоманство засобами сатири («Є люди – переважно
юнаки, що віршами вони і снять, і дишуть, але самі, на жаль, погано
пишуть»), та не ставить своєї поезії вище інших авторів («Хто автор
віршів, це мені дарма – люблю чужі нарівні зі своїми»).
Качуровський надзвичайно високо цінує, буквально обожнює Слово,
«чари Слова», як мало не містичну, таємничу властивість людини:
«…загадково, із глибин, що нам самим незнані, несподівано зринає Слово –
образи і рими226, Богом дані…». Дивовижно тонко схоплено тут початок
творчого процесу: саме тоді, коли слово «несподівано зринає» само, без
примусу, без замовлення, і народжується справжня поезія. Саме тоді
«відтворені у слові краєвиди навипередки рвуться на папір». Так само, як за
Котляревським, від болю, страху або радості «самі сльози ллються».
І хоч «ми поети… словами до душі чужої входим ніби…», а все ж
«між читачем і нами є міцні, непроникненні» перешкоди. Тобто Слово,
дане поету, не завжди може стати повністю здобутком простого
смертного.
Напевне, тому багатостраждальному народу України Богом дано
загострену й підсилену синоніміку для висвітлення у поезії своєї
трагічної долі: «… на світі жодна мова друга не має для страждання
стільки слів».
Але життя триває, і тому у стилі, в образній мові автора немає
вигаданих, штучно сконструйованих утворень, тропів, ритмічних
порушень і недбалої рими. Все підкорено одвічній дисципліні світової
поетики. Все життєве, природне, невимушене. Невипадково, згадуючи
книгу П. Альфонсі «Дісціпліна клерікаліс», Качуровський питає: «Чи не
про мене писана вона?».
Калейдоскопічно різноформна, жива, яскрава і дзвінкозвучна
мовна стихія словотворця Ігоря Качуровського. Той, хто зустрічається з
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ним уперше, не повірить, що поет понад півстоліття відірваний від своєї
етнічної колиски.
І лише не властиві сучасній українській народній і літературній
мові поодинокі типові «діаспоризми» збірки (балькон, лямпа, тріюмфальний, новеля) підтвердять це лише дуже уважному читачеві, не
вплинувши на загальне захоплення.
У поета надзвичайно чітка, бездоганна «технологія» побудови вірша,
ритміка, дзвінка, соковита, повнозвучна рима, хоч не завжди класичного
зразка (живої – сувої, забив – зубів, Тичини – людини, людей – орхідей тощо).
Є й ускладнені, та не менш звучні (побачили йдучи ми – з відкритими очима,
питати – до хати, гриб – і ти б, гнав на пашу – і Наташу…).
Тому поезії (саме поезії, а не просто вірші) і читаються легко, не
спотикається читач на таких сучасних римах, як «роздерті – третій»,
«ранила – лагодив» і т. п.
Не практикує поет штучних, сконструйованих тропів. Метафори,
порівняння, епітети – природні, життєво надзвичайно точні: великий
мегаполіс – «місто-дракон» (67), «різьблена тендітність орхідей» (68),
«без руху стоїмо, мов статуї живі» (70), «Від каштанових свіч зайняласьзасвітилась любов» (75) – чудовий метафоричний образ! А смерть
грибника («Мабуть, тепер він заблукав у хащі, з якої ще ніхто не
повертавсь», 77), читання отриманого листа («Немов чиясь рука назад
горта сувору книгу – долю пережиту», 75). Запам’ятовуються літо
«дроздоспівне й липоцвітне», сади «вишнево-солов’їні», «Палає кров’ю
камінь Сталінграду», «Вечірні вікна – низка світлих плям»; справляють
враження «ми йдемо край чорної саги, де не відбилась ні єдина зірка» –
безвихідь, «Книжки дбайливо зложені, як східці в той вищий світ, яким
душа жива» – шлях до знань, духовності, «далі скаженіли продотряди» –
епоха військового комунізму і терор – «кров’ю захлиналася Чека». І
вічний, невтомний труд орача: «розпечені до біла лемеші»!
Вслухаючись у навколишній світ, уважний поет тонко сприймає і
впевнено визначає, що «все довкола власний голос має». Так, якщо для
нього «лепеха лагідна ні шелесне, за неї тільки запах промовля», то сонна
осока «сухо шепоче», а «рогіз… шумить інакше, він відзивається
ніжніше, м’якше». Поруч очерет «дзвенить до тебе» (це в нього «дзвін
безжурний»). Тільки з абсолютним слухом можна почути, як на сонці
«почали бриніть бджолами розквітлі липи». Мало того, «гудіння бджіл
різноголосе» – тобто кожна комаха «гуде» по-своєму. І це треба почути!
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Дивовижно точно визначається звук кроків: «Холодний хруст
осінніх трав у нашому дворі – це хтось у гості завітав до мене на зорі».
Десь на узліссі фазан «зірвався з-під ніг з ображеним криком», лебедю
властиві і «спів», і ячання. Навіть телефон не просто дзвенить, а
«деренчить настирливо і вперто». Показово, що й початок свята на селі в
суботній вечір і здалеку впізнається по звуку – «дзвонним перегуком».
Напевно, і завдячуючи своїй дзвінкозвучності й милозвучності
поезії Качуровського так легко читаються і декламуються.
А ще його поезія взагалі має яскраве, буквально весняне
забарвлення, як і навколишність, у ній віддзеркалена, навіть у трагічних
тональностях. Напрочуд світлі і ясні кольори домінують у книзі в цілому.
Комп’ютер підрахував: білий вжито 27 разів, жовто-золотий – 20,
блакитний-голубий – 8, синій – 6, зелений – 10, ліловий – 2, разом –
понад 70. А тривожний червоний і похмурий чорний – всього 8 і 14. Ось
звідки в читача, який перегорне останню сторінку збірки, залишається
загальне просвітлене почуття й піднесений настрій. Він задоволено
сприймає життєлюбність поета, який навіть у осені знаходить такі
емоційно позитивні фарби: «пожухлі буки радісно-барвисті», «у
вранішню яснопромінну пору», «далеч озерна зваблива, блакитнопримарна», «жовтневість барв пала й не гасне». Тому незвично яскраві
епітети поета: літо «дроздоспівне й липоцвітне», сади «вишневосолов’їні», «жар-птиця осені багрянопера», жах «сконденсований» і т. п.
Персоніфіковані метафори Качуровського певною мірою гіперболічні («від каштанових свіч зайнялась-засвітилась любов», «кров’ю
захлиналася Чека», «палає кров’ю камінь Сталінграду»). Порівняння
чарують справжньою фізичною уявою («без руху стоїмо, мов статуї
живі», «вечірні вікна – низка світлих плям», «книжки дбайливо зложені,
як східці в той вищий світ, яким душа жива») тощо.
Прозора алегорія поетики Качуровського (кончина другагрибника: «мабуть, тепер він заблукав у хащі, з якої ще ніхто не
повертавсь», «нам, дітям села, від міста уже не втекти»…).
Привертають увагу мудрі сентенції поета, в яких найповніше
знайшов себе вияв його особистого життєвого і філософічного
осмислення дійсності, їх можна закономірно зарахувати до повноцінних
афоризмів (для природи «ми всі одне – і квітка, і людина», у житті «для
юнака і повніша година, і довше триває, ніж для старого доба», «добро –
це супокій і тишина, а зло – це рух, кружляння безугавне», «як кров’ю не
змивати кров, прощати всі обра́зи і обиди, зло спиниться і далі вже не
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піде»). Про цю геніальну своєю простотою систему художніх образів
можна говорити безкінечно, оперуючи текстами збірки. Єдине, з чим я не
можу погодитися, це з рядками, в яких «орда червона шатнулась од
брунатної на схід» – мається на увазі початок Великої Вітчизняної війни.
Не згоден тому, що в «орді червоній» був і я сам, шістнадцятилітній
юнак, і мій брат, що загинув, і мій батько, і тисячі моїх земляків і
земляків самого поета! Себе і їх я не можу вважати «ордою» будь-якого
кольору.
Для всього багатонаціонального народу колишнього Радянського
Союзу лише фашистська армія була ордою – «проклятою ордою».
Спливають у пам’яті рядки Василя Симоненка «…у всього світу на виду,
– немов у жорнах, дужі наші руки перемололи варварську орду». Це до
поеми на с. 22.
Не впевнений, що Качуровський у свої 24 роки на окупованій
«брунатною ордою» території міг щиро писати: «Ступаю твердо на своїй
землі». «Твердо» міг ступати по колишній його землі, і то тимчасово,
лише окупант. Це на с. 17. На с. 21 він собі ж і заперечує: «вдивитись
тільки в очі матерів, що їх сини на фронті чи в полоні – в ці молитовно
зложені долоні…». Впевнено себе відчуває представник «брунатної
орди», поки ще «далеко десь на сході йде війна», а тут «Проїде шляхом
“комендант” у бричці – із хати в хату страх повзе, мов чад… може, знов
ловитимуть дівчат?». Як тут можна «ступати твердо»?
Реальне ставлення до періоду окупації і правдивіше висловив
підпільник, полтавський юнак Сергій Іллєвський (1942):
Невільниче сонце похмуро
Світить в моїм краю.
Напали фашистські шкури
На батьківщину мою.
По вулиці німець ходить
І топче життя моє.
Не можу я пити воду
З криниці, де ворог п’є…
І навіть та ж сама прекрасна, що й до окупації, природа не радує
його, не тішить, на захоплює, як автора поеми «Село».
Про світле кольорове забарвлення книжки ми вже говорили. Органічним оптимістичним акордом у його текстах звучить віра поета у невідпорну
перемогу цих світлих начал, особливо у вірші «Притча про фікус»:
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Тож вірю я, що патику227 криваву,
Оту глуху байдужість і неславу
Зелено-свіжий пагонець проб’є.
А розвиток цього оптимізму, доброти і гуманізму КачуровськогоЛюдини пройшов по жорстокій, гнівній, злій, але не злобній поемі
«Село». Спочатку ображений, скривджений владною системою, близький
до ліричного героя 12–13-літній втікач від чекістів, вигнанець із отчого
дому закономірно погрожував: «сказав… ніколи не прощу, ніколи не
прощу і не забуду» цього, навіть «до болю захотілося малому в руці
стиснути браунінґа сталь».
Але згодом мудрий дід-філософ із народу переконав хлопця у
справедливості засудження традиційного «закону платити за зло – злом»
і ненав’язливо навчав:
В крові не брудни рук,
Тікай, уникай мсти.
За рани їдких мук
Добром воздавай ти…
Тому що лише тоді, коли «порвімо ланцюг зла, спинімо його біг».
І таки переконав: якщо
Прощати всі обрáзи і обиди,
Зло спиниться і далі вже не піде,
Немов огонь, коли забракне дров…
Нарешті, непримиримий ворог кривди й обрáзи, поет приводить
читача до свого найголовнішого й найвищого переконання (це теж
елемент етики поета):
І скрізь, де казка золота,
Нема добра, ні зла,
Лише єдина красота,
Що все перемогла.
Унікальний зразок планетарної, а не лише християнської
людяності!
227

Правильно – «патину».
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Книгою І. Качуровського можна користатися як гарним підручником або навчальним посібником молодим поетам нової генерації, які
не розуміють або не визнаю́ть різниці між прозою і поезією, яку можна
«робити» і без рим, і без ритму, і навіть без розділових знаків (це поезія,
можливо, й обдарованих, але ледачих). У них речення (фрази) йдуть
стовпчиком. Проте починати читати їх можна з будь-якого рядка:
загрозливо в’юниться зашморг
що відбулося насправді
нічого не відбулося
тільки кілька парадів
та стриженого волосся
звичайна сіра вистава
в капкані телекомпаній
Ця хвороба поезії прикривається гаслами свободи творчості,
розкутості, гучними назвами різних «неотечій». Поезія або є, або її нема.
Прикро, що поетичні перли, подібні книзі Ігоря Качуровського
«Село і Осінні пізньоцвіти» (так він пише назву сам), доходять до
глибинки або пізно, або не доходять зовсім. Ця ж книга вчить і
розсекречує таємниці, дива природи: як народжується щось у природі,
так у духовному організмі митця – справжня поезія:
Де стоять, обнявшись, бук і ясень,
Позавчора не було ні сліду,
А сьогодні там – брунатний красень,
Боровик, оздоба краєвиду.
…І чи не так само загадково
Із глибин, що нам самим незнані,
Несподівано зринає Слово –
Óбрази і ритми, Богом дані?
Дивовижно! Подібного не побачив і не втілив у óбраз ще ніхто у
світі.
Р. S.
Тільки-но стало відомо, що за книгу «Променисті сильвети» Ігорю
Качуровському присуджено Національну премію України імені
Т. Г. Шевченка 2006 року. Щиро й сердечно вітаючи Лауреата з
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найвищою мистецькою нагородою Вітчизни, висловлюю надію, що й
книга-лауреат колись дійде до Полтави – духовної столиці України, як її
величають усі недуховні вожді області.
Про автора. Анатолій Дяченко, 82 роки, був професором Полтавського педуніверситету. Адреса: вул. Некрасова 8/1, 36038, Полтава – 38.
ДОДАТОК VІ.5 (до с. 212)
Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ
З «ІМПРЕСІЙ ТА МЕДИТАЦІЙ»
Уривок
«Крути мого дитинства» Ігоря Качуровського. Дуже своєчасно
вийшла ця книжка.
Нарощування творчості цього автора в свідомості інтелігентного
читача сягнуло тієї позначки, коли прагнеться збагнути природу явища,
з’ясувати фенотип поета, прозаїка, перекладача, літературознавця,
критика, теоретика літератури, мовознавця, публіциста, журналіста.
Матеріалу накопичено чимало, хоч видруковано далеко не все з
написаного цим, без перебільшення, унікумом нашої культури.
Заждався на видавця давно підготовлений том його перекладів з
різних мов світу.
Більше пощастило «Променистим сильветам», збірникові літературно-критичних статей, пошанованих найвищою премією України.
Зовсім недавно вийшла «Генерика й архітектоніка», яка явила
Качуровського як глибокого знавця й інтерпретатора західноєвропейських літератур.
Він постійно друкується в періодиці, що важливо ще й з огляду на
мізерність накладів наших книжок.
Одне слово, втаємничений читач Ігоря Васильовича Качуровського з
виходом книжки про Крути має можливість впритул наблизитися до його
витоків. Погамувати спрагу допитливості прямо з першоджерела.
Звичайно, чимало з того, про що йдеться у цій книзі, так чи інакше
відлунилося в багатьох творах автора, але тут воно явлене у своїй
послідовності, цілісності й завершеності.
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Мовиться не тільки про розділи, які оповідач виокремив як
спогади, документи, фотографії, авторський коментар до поеми «Село в
безодні», а й про художньо-документальні й художні тексти.
У спогадах автор присутній переважно опосередковано, його
заступає собою різноликий, строкатий, персоналізований світ Крутів,
сусідніх Кагарликів, що їх уже не існує на карті, і не тільки.
Це – історія села і водночас історія часу з усіма його струсами,
вивихами, випробуваннями, які щедро випали на долю батьків, родичів,
односельців автора.
Певність тону, документалізм, фактографія, колоритні типи й
епізоди, мальовничі пейзажні кадри, спостережливість і полемічність,
іронія і сарказм. А загалом переконливість – усе це Качуровський.
Він то локалізує, звужує розповідь, то виходить за її межі, що не
менш цікаво. Як ось: «Державних кріпаків (разом дев’ять мільйонів)
звільнив іще цар Микола I, скільки пригадую, 1845 року. Панських кріпаків він не встиг звільнити через Кримську війну (це – факти, що їх не
люблять історики)».
Чи цитує Качуровський О. [К.] Толстого, чи розповідає про вовків,
псів, пожежі, ніженські церкви, дитинство й навчання у кагарлицькій
школі – він предметний і цікавий.
З найвиразнішого: історія панських родів, до одного з яких
належний сам поет, розділ про матір: «Женя Сакович», розділи, у яких
мовиться про книжки, вірші, пісні, а серед них і рідкісні, записані автором від тітки своєї матері. До слова, розповідь про неї, революційну діячку, а потім персональну пенсіонерку, з найзахоплюючіших. І поступається хіба що готичній новелі «Очі Атоса» (з родинної хроніки).
Читаючи «Власть конокрадів», «Перші репресії», «впізнаєш»
матеріал, що став подразником для написання поеми «Село в безодні»,
розділ з якої у власному перекладі канадський вчений-поліглот Вотсон
Кіркконнелл включив до антології світової поезії.
Доречний цикл віршів, пов’язаний з Крутами, як і додатки:
документи й фотоматеріал.
Сумарно все це – подарунок для кожного обізнаного з доробком
Ігоря Качуровського, адепта неокласичної лінії нашої поезії, майстра
строгого і шляхетного, один з уроків якого – урок високої якості життя.
[«Київ», 2007, № 6]
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ДОДАТОК VІ.6 (до с. 217)
Петро ОДАРЧЕНКО
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ «НА УКРАЇНІ»
З книги «Про культуру української мови»
В українській літературній мові з давніх-давен широко вживається
традиційна форма на Україні. У мові українських письменників XIX–
XX ст., а також літературознавців, істориків, мовознавців, громадських і
політичних діячів завжди вживалася і вживається форма місцевого
відмінка іменника Україна – на Україні (або на Вкраїні).
У творах Тараса Шевченка найчастіше вживається форма з
прийменником на – 46 разів, а з прийменником в – 25 разів. Щоб
дослідити вживання цих форм, ми користувалися найповнішим
академічним виданням творів Т. Шевченка – Повним зібранням творів у
шести томах (К., 1963–64). Твори українською мовою надруковано в I, II
і VI тт. Випадки вживання місцевого відмінка іменника Україна з
прийменниками на і в у творах Шевченка подано скорочено трьома
цифрами: перша (римська) означає том, друга (арабська) – сторінку і
третя (арабська) – рядок Повного зібрання творів Т. Шевченка. У Творах
Т. Шевченка, написаних українською мовою, вживається п’ять різних
словосполучень: на Україні – I. 48.37, 65.26, 68.10, 227.48, 306.24, II. 9.11,
24.28, 25.34, 25.50, 40.4, 68.10, 132.37, 132.51, 159.68, 205.24, 236.46,
237.75, 255.25, 268.25, 269.67, 272.197, 277.384, 278.405, 281.86, 343.650,
481.28; VI. 13.20, 21.17, 23.21, 30.11, 31.4, 34.13, 62.22, 265.12 (34 рази).
На Украйні – I. 142.34, II. 40.15, 43.86, 132.47, 236.40, 281.85, 471.11 (7
разів). На Вкраїні – I. 158.18, 354.4, II. 267.1, 272.182, 462.33 (5 разів).
Отже, місцевий відмінок іменника Україна з прийменником на
вживається 46 разів.
В Україні – I. 19.69, 64.89, 65.1, 65.21, 90.724, 105.1183, 141.2555,
257.15, 299.295, 300.317; II. 9.2, 30.257, 45.152. 146.8, 173.12, 183.75,
184.27, 236.63 (19 разів). В Украйні – I. 48.45, 328.162, 329, II. 16.12,
16.13, 132.62 (6 разів). Отже, місцевий відмінок іменника Україна з
прийменником в вживається 25 разів.
Це – точні дані про вживання у творах Т. Шевченка форми
місцевого відмінка іменника Україна з прийменниками на і в. Кожен
може перевірити їх і пересвідчитись у тому, що митрополит Іларіон
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помилився, коли твердив, буцімто Шевченко 33 рази вжив на Україні й
42 рази в Україні (1). Насправді ж, як бачимо, Шевченко 46 разів ужив на
Україні (на Вкраїні, на Украйні) і лише 25 разів – в Україні (з них 6 разів
в Украйні). У своїх листах та передмові до «Гайдамаків», де прозова
форма не примушувала Шевченка брати до уваги віршовий розмір,
наголоси й стилістичні фігури, він уживав лише на Україні.
Вибір тієї чи тієї форми в поетичних творах Шевченка
зумовлений був розмірами віршів, стилістичними фігурами, наголосами,
звуковими
і
словесними
анафорами, звуковими
повторами,
милозвучністю й музичністю мови.
Переважна більшість поезій Шевченка, в яких вживаються ці
словосполучення, має ритмічну структуру 14-складового вірша, одного з
найулюбленіших розмірів поета. Цей 14-складовий вірш розбивається на
два рядки – по вісім і шість складів. Деякі дослідники називають його
«коломийковим віршем», але ця назва недоречна та безпідставна, як
слушно зазначають про це В. Ковалевський (2), Н. Чамата (3) та
І. Качуровський (4). Якщо в межах цього 14-складового вірша на
сполучення іменника Україна з прийменником потрібно 5 складів, то тоді
вживається вислів на Україні.
Було колись добре жити
На тій Україні (I. 65.26).
І хто знає, що діється
В нас на Україні (II. 24.28).
Та немає в мене роду
На всій Україні (II. 236.46).
Якщо в межах ритмічної структури вірша потрібно 4 склади, то
тоді вживається словосполучення в Україні або на Вкраїні:
Було колись – в Україні
Ревіли гармати (I. 65.1).
Посіяли гайдамаки
В Україні жито (I. 141.2532).
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Чотирискладові сполучення в Україні, на Вкраїні зумовлюються
не тільки вимогами ритму, розміру, а ще й музичністю вірша.
Поет вибирає з-поміж двох чотирискладових сполучень вислів в
Україні в такому вірші:
Не заревуть в Україні
Вольнії гармати (I. 257.15).
У цьому тексті вислів в Україні зумовлений звуковими повторами
у–у і в–в–в.
Натомість на Вкраїні (теж чотирискладове сполучення)
вживається в такому вірші:
Давно колись те діялось
У нас на Вкраїні (I. 158.18).
Тут вирішальне значення для вживання форми на Вкраїні мала
музичність вірша, звукоповтори а–а–а–а.
Шевченко, надаючи великого значення музичності вірша, замінив
вислів на Вкраїні (так було в першому варіанті) висловом в Україні в
такому вірші:
Лютує голод в Україні,
Лютує в княжому селі (II. 30.257).
У цій другій редакції вирішальне значення мали звукоповтори у–
у–у, у–у–у.
«Поезії Шевченка, – каже С. Шаховський, – є піснями в більшій
мірі, ніж багатьох інших світових геніїв; величезна кількість їх покладена
на музику, вони настільки мелодійні, що випромінюють із себе звучання
і без співу» (5). Цю пісенність, «співність» Шевченкових поезій ще
раніше відзначив і підкреслив С. Людкевич такими словами: «Він
(Шевченко) не складав, а виспівував свої поезії» (6). Їхню музичність
підкреслив і М. Рильський: «Шевченко, гадаю я, під час творення своїх
поезій співав їх собі в думці» (7). Ця співність позначилася і в таких
рядках «Заповіту»:
Серед степу широкого
На Вкраїні милій (I. 354.4).
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Тут звукові повтори е–е–е, о–о–о, а–а, і–і–і надають великої
музичності цим безсмертним рядкам, що їх поклав на музику Гордій
Гладкий, яскраво відтворивши дух цієї геніальної поезії Шевченка, яка
фактично стала справжнім гімном України.
Коли розмір вірша вимагав зміни наголосу, а до того ще й
прилучались вимоги евфонії, то Шевченко вживав форми на Украйні:
Єй же Богу, лучше жити,
Ніж нам на Украйні (II. 43.86).
Звукоповтори: а–а–а.
Коли ж розмір вірша вимагає 3-складового словосполучення, тоді
Шевченко вживає форми в Украйні.
Нехай душі козацькії
В Украйні витають (II. 48.45).
А ось приклад словесної анафори, яка обумовлює вживання
прийменника на:
На нашій славній Україні,
На нашій – не своїй землі (II. 9.11).
Отже, можемо зробити такі висновки:
1. Т. Шевченко у своїх творах, написаних прозою (листи,
передмова до поеми «Гайдамаки»), завжди вживав словосполучення на
Україні. Це свідчить про те, що Шевченко надавав превагу вислову на
Україні, а не в Україні.
2. У своїх поетичних творах Шевченко також надавав перевагу
формі з прийменником на (на Україні, на Вкраїні, на Украйні), вживши її
38 разів, тоді як вислів в Україні та в Украйні – 25 разів.
3. Разом у прозі й поезії слово Україна в місцевому відмінку з
прийменником на вжито 46 разів, а з прийменником в – 25 разів.
4. Вживання в мові Шевченка кожного з п’ятьох словосполучень
(на Україні, на Вкраїні, на Украйні, в Україні, в Украйні) зумовлювалося
вимогами ритму, віршового розміру, наголосу, милозвучності вірша, а
також залежало від стилістичних фігур, словесних і звукових анафор,
звукових повторів та інших поетичних засобів.
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Українські письменники XIX і ХХ ст. завжди писали на Україні
або на Вкраїні (для милозвучності). Пантелеймон Куліш у своїх
поетичних творах постійно вживав прийменника на у місцевому відмінку
іменника Україна: «Одні на Вкраїні» (стор. 311). «На далекій Україні»
(321). «На вольній Вкраїні» (341). «Тільки правда на Вкраїні» (344) і т. д.
Так само в художній прозі, зокрема в романі «Чорна рада», П. Куліш
пише: «…на сій Україні» (56). «Да тілько козацькою одвагою і держиться
на Вкраїні…» (72). «…єсть на Вкраїні добра людина» (75). «…рідко який
шляхтич зачепивсь на Вкраїні» (118). «… розлито на Вкраїні крові» (178).
«…бо в нас на Вкраїні» (246) (8).
У своїх історичних творах П. Куліш завжди писав: «Що в вас
чувати на славній Україні?» (29). «…татарських порядків на Вкраїні»
(53). «…між козацькими городáми на всій Україні» (55). «Безоднє
джерело прибутку знаходили осадники на чорноземній Україні» (151) і
т. д. (9).
Так само й Микола Костомаров у подібних випадках уживав
прийменника на: «Зосталась на Вкраїні одна церква» (10). Вислів на
Україні широко вживали українські письменники: Марко Вовчок: «Хто
бував на Україні» (11). Д. Мордовець: «І тут на Україні» (12). Леонід
Глібов: «Там на Україні» (13). М. Старицький: «Але ж на Вкраїні…» (14).
Олена Пчілка: «Є на Україні, серед милої Полтавщини… чудовий
краєвид» (15). Наталя Кобринська: «…щоби бути на Україні» (16).
І. Манжура: «Ночі, ночі на Вкраїні» (17). Уляна Кравченко: «…щоби
побачили ми ся на Україні» (18). Іван Нечуй-Левицький: «А вже мої
стежки там, на Україні, позаростали» (IX. 194). «…як почалося на
Україні повстання Хмельницького» (VII. 130) (19). Панас Мирний: «…а
на Вкраїні вірші його приймали, як благовісне, пророче слово» (VII. 275)
(20). Борис Грінченко: «Ой, тепер я на Вкраїні…» (I. 54). «…щоб устала
на Україні» (II. 559) (21). В. Самійленко: «Як то весело жить на Вкраїні»
(I. 154). «О зірочко, найкраща на Вкраїні» (II. 91) (22).
Особливої уваги заслуговує мова видатних українських
письменників Івана Франка, Михайла Коцюбинського й Лесі Українки.
Всі вони писали – на Україні. Цієї форми вони вживали і в поезії, і в
прозі, і в листах, а також у наукових працях (зокрема І. Франко). Ось
кілька прикладів із літературної спадщини І. Франка: «Ох, не сходить
сонце на Вкраїні» (59). «Для таких поглядів тоді ані на Україні, ані в
Галичині не було розуміння» (349). «У 80-х роках і на Україні, і в
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Галичині виступає цілий ряд жінок» (363, 364). «Літературний просвітній
рух на Україні» (380) (23).
М. Коцюбинський також завжди додержувався форми на Україні:
«По деяких місцях на Україні» (IV. 31). «Він надзвичайно цікавився рухом на
Україні» (IV. 35). «На щастя, на здоров’я, на Новий рік щоб було на Україні
краще, як торік» (V. 18). «…побут дрібненької шляхти на Україні» (V.50).
«…що були надруковані… на Україні і в Галичині» (VI. 49) (24).
Леся Українка у своїх поезіях, драматичних поемах, статтях і
численних листах завжди додержувалася лише однієї форми – на Україні, а
для милозвучності в поезіях вживала на Вкраїні. Ось кілька прикладів: «Та на
Україні Слава його не загине!» (I. 48). «Та збудила твоя пісня Думки на
Вкраїні» (I. 65). «…на Україні про те нікому й не снилось…» (VIII. 11). «…є
чимало й на Україні…» (VIII. 27). «У нас на Україні…» (VIII. 182) (25).
М. Чернявський у своїх поезіях писав: «Гриміла та слава колись
на Вкраїні» (I. 87). «Прийде час і будуть люди і у нас на Україні» (I. 320).
У статті про Шевченка читаємо вислів: «Це відповідало б тому великому
значенню, яке має Шевченко на Україні» (11. 517). А в статті про
І. Франка знаходимо таке речення: «Що ми скажемо в десяті роковини
смерті Франка, коли ніде на Україні досі ніхто ще серйозно не приступав
до вивчення його життя й діяльності» (II. 526) (26).
Василь Стефаник не відступав од традиційного вислову на
Україні: «…з цеї нашої могили будемо дивитися на велику могилу на
Україні» (240). «…що десь був довго на Україні» (315) (27).
Гнат Хоткевич у статті про Шевченка пише: «Так, мабуть, не
скоро заговорить на Україні хто інший» (452) (28).
Степан Васильченко в драматичному творі «Минають дні» пише: «З
Тараса вийшов великий народний поет, що став славний не тільки на Україні,
а й по всьому світі» (III. 278). «Неспокійні часи на Україні» (IV. 94) (29).
Ольга Кобилянська завжди вживала вислів на Україні: «…що
хотів піднести промисел на Україні» (183). У листі до В. Гнатюка
О. Кобилянська писала: «Були би ще три довші нариси, та, на жаль, не
маю їх у себе, бо всі три на Україні» (575). У листі до Х. Алчевської
писала: «Тепер у вас на Україні таке гаряче, пориваюче життя» (625). У
листі до К. Студинського: «На Україні я вже давно не була» (659) (30).
Богдан Лепкий у своїх літературно-критичних статтях писав:
«…поширення христової віри на Україні» (9). «…життя на Україні» (85).
«…і народній мові на Галицькій Україні» (116). «на Наддніпрянській
Україні» (54). «…побував на Великій Україні» (208) (31).
604

Видатний український письменник, славетний український
мовознавець академік Агатангел Кримський і в своїх художніх творах, і в
літературно-критичних статтях, і в мовознавчих працях, і в листах
завжди додержувався традиційної форми на Україні. Приклади:
«…чудеса появляються на нашій Україні» (II. 478). «…народ має на
Україні і цілковитих прихильників» (II. 641). «…штунда на Україні» (II.
652). Дуже часто вживається вислів на Україні в науковій праці акад.
А. Кримського «Українська мова, звідкіля вона взялась і як розвивалась»
(сторінки III тому: 261, 273, 274, 276, 287, 289, 291, 300, 301, 379, 458 і
т. д.). «…як говорить простий народ на Україні» (III. 274). «…міцно
закріплено у нас на Україні в системі правопису історичну
етимологію…» (III. 287). «У школах на Україні учили» (III. 291). «Оце
така була в коротких словах історія правопису на Україні» (III. 301, (32).
Історики української літератури, літературознавці, літературні
критики, мовознавці, історики завжди додержувалися традиційної форми
на Україні.
Відомий історик української літератури О. Огоновський у своїй
«Історії літератури руської» (Л., 1891) вживав лише форми на Україні: «Був
на Україні» (130). «Ім’я його славнозвісне на Україні» (187). «…благодатної
волі на Україні» (208). «Жив він на Україні» (346). «…школа на Україні»
(1171). «…обставини інші на Україні» (1256) і т. д. (33).
Видатний український учений і громадсько-політичний діяч
Михайло Драгоманов писав: «…уся культура на Україні» (I. 108).
«…народолюбці на Україні» (I. 109). «…на Україні складалися основи»
(I. 145). «…оригінальний ґрунт народного життя на Україні» (I. 157). «…і
на Україні, і в Галичині» (I. 178). «Народні школи на Україні» (II. 163).
«Шевченко не міг виступити на Україні в 1859 р.» (II. 89). «…на нашій
Україні в часи Шевченка» (II. 92). «…на лівобічній Україні» (II. 151).
«…на самій Україні» (I. 288) (34).
Видатний український критик, літературознавець і один із
найкращих знавців української мови, редактор забороненого академічного Російсько-українського словника (1924–33 рр.) акад. С. Єфремов
завжди вживав форми на Україні. В «Історії українського письменства» її
вжито понад 50 разів. Ось кілька прикладів: «Погром над українством,
темними силами заподіяний на початку війни і на Україні, і в
Галичині…» (I. 46). «…освіта на Україні» (I. 129). «Коли центром освіти
на Україні зробився Київ…» (I. 196). «…на лівобічній Україні» (I. 271).
«…на правобічній Україні» (I. 382). «Перший раз на Галицькій Україні
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поставлено питання руба…» (II. 107). «На закордонній Україні…» (II.
16). «…на пореформеній Україні» (II. 166) (35).
Блискучий знавець української мови, поет-неокласик і
літературознавець Микола Зеров (про якого Юрій Клен сказав: «Усі
поети вчилися мови у М. Зерова») (36) у всіх своїх творах послідовно
вживав вислову на Україні: «…він не розуміє культурного діяча на
Україні без знання мов» (254) (37). «З усім тим на Україні деякі особи і
навіть групи зосталися осторонь…» (15) (38). «…відгуки і на Україні»
(72). «…Шевченко… не живши п’ятнадцять літ на Україні, приїхав на
батьківщину» (140) (39).
Так само Микола Плевако, відомий літературознавець, завжди
писав на Україні: «…публіку на Україні» (58). «…життя громадського на
Україні» (196). «…лишилися на Україні самі його заповіти» (213) (40).
Максим Рильський, славетний український поет і також
блискучий знавець української мови, і в поезії, і в своїх літературнокритичних працях вживав вислову на Україні, «…на нашій славній
Україні» (119). «Умерла мати… Заповіт її – Похоронити прах на
Україні…» (365) (41). «…літній день на Україні» (125). «…суспільні
відносини на Україні» (252) (42).
Павло Тичина у своїх поетичних і літературно-критичних творах
завжди вживав словосполучення на Україні: «Ну, так як на Україні» (17).
«…не тільки в нас на Україні…» (37). «На Україні, там на Україні народ
невільний стогне у ярмі» (47). «На великій Україні грім повстань проти
кріпацтва» (263) (43). «…стан музичної етнографії на Україні» (156).
«Кожному з нас сьогодні ясно, що Остап Вересай не міг бути останнім
кобзарем на Україні» (156). «Пушкін, перебуваючи на Україні, добре
бачив…» (347). «З такими масштабами виробництва металу на Україні»
(490). «На великій Україні…» (167). «…на скривавленій Україні» (187).
«…на окупованій Україні» (195). «Чудова пропозиція… про встановлення
на Україні свята пісні…» (318). Лише в одному реченні П. Тичина вжив
прийменник в: «Шевченко свої думи посилав… між люди: посилав їх не
безплотно в хмарах гуляти, а діяти, і саме діяти в Україні, в тій Україні, яку
царизм не визнавав…» (122). Можливо, тут вживання прийменника в
залежало від синтаксичної конструкції в тій.., яку (44).
Форми на Україні вживали всі українські письменники, літературознавці й літературні критики ХХ ст.: В. Винниченко, Б. АнтоненкоДавидович, П. Зайцев, О. Дорошкевич, В. Сосюра, Є. Плужник, М. ДрайХмара, П. Филипович, Юрій Клен, М. Куліш, О. Кундзіч, Ю. Яновський,
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А. Малишко, Василь Шевчук, О. Гончар, В. Симоненко, Л. Костенко,
І. Дзюба, О. Білецький, Є. Кирилюк, Є. Сверстюк і сотні інших поетів,
прозаїків, драматургів, критиків і взагалі освічених людей, що добре
володіють українською літературною мовою (45). Історики також
вживали традиційної форми на Україні: М. Грушевський, О. Оглоблін,
В. Голобуцький, М. Брайчевський та ін. (46). Письменники й літературознавці, що жили й тепер живуть поза межами України, також писали
й пишуть на Україні: Д. Донцов, Є. Маланюк, Т. Осьмачка, М. Орест,
В. Барка, Л. Полтава, Д. Гуменна, О. Ізарський, В. Міяковський, М. Глобенко, Ю. Бойко, С. Гординський, І. Качуровський, Г. Костюк, І. Кошелівець, Б. Кравців, Ю. Лавріненко, П. Петренко, О .Зуєвський, Д. Чижевський та ін. (47).
Українські мовознавці: С. Смаль-Стоцький, О. Курило, О. Синявський, М. Мироненко, П. Ковалів, В. Чапленко, Ю. Шевельов (Шерех) та
інші завжди вживали форми на Україні. І навіть І. Огієнко у 20-х рр.
завжди писав: на Україні (48).
Але пізніше проф. І. Огієнко (митрополит Іларіон) вигадав теорію
про «державну» форму – в Україні і «недержавну» – на Україні (49) і
рішуче виступив проти вживання в українській літературній мові на
Україні. У відповідь на вигадану штучну теорію з’явилися статті й висловлювання багатьох українських мовознавців, які рішуче відкинули теорію митрополита Іларіона, подавши у своїх статтях багато переконливих
аргументів проти теорії «державної» та «недержавної» форми. Українські
мовознавці й літературознавці спростували й відкинули цю хибну й штучну
теорію про «недержавну» форму на Україні й довели, що митрополит
Іларіон не має жодних підстав відкидати загальновживану в українській
літературній мові форму на Україні.
В. Чапленко у своїх статтях доводив, що форма на Україні відповідає нормам української літературної мови.
Так само Б. Романенчук спростував штучну «теорію» митрополита Іларіона (Івана Огієнка) і виступив проти її гарячих прихильників,
які вважають, що ті українці, що пишуть або кажуть на Україні, ображають себе, свій народ, свою мову і допомагають ворогам «нас… москалити, а чи польщити». Отже, на думку такого читача (з яким полемізує
Б. Романенчук), і Леся Українка, і Т. Шевченко, і С. Єфремов «допомагали своїм ворогам», коли вони писали й говорили на Україні. Цілком
слушно Б. Романенчук гостро критикує автора допису «Голос читача»,
надрукованого в «Свободі». Цей автор, за словами Б. Романенчука,
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«повторює, мов папуга, слово в слово якусь безглузду теорію про якусь
«недержавну» форму на Україні. Далі Б. Романенчук підкреслює:
«Форма на Україні не була й не є накинена нам москалями, це доказує
хоч би те, що москалі ніколи не називали нашої країни Україною, тільки
Малоросією, а з цією назвою ніколи не вживали прийменника на, тільки
в, хоч Малоросія була частиною Росії, отже, дуже пасувало москалям, за
теорією “державної” форми, писати на Малоросії». Але вони, наче на
злість нашим мовотеоретикам, всюди писали в Малоросії». Доводячи
давність і традиційність вживання форми на Україні, Б. Романенчук
цитує уривки з «Літопису Самовидця» та з «Літопису Грабянки», в яких
автори вживали форми на Україні (50).
Мовознавець Ю. Шевельов також відгукнувся на масове
захоплення теорією «державної» форми в Україні і «недержавної» – на
Україні. Цією теорією захопилися, головно, ті українці, які не мають
достатнього знання української літературної мови, які, мабуть, ніколи не
читали ні «Історії українського письменства» С. Єфремова, ні листування
Лесі Українки, ні творів українських письменників. Проф. Ю. Шевельов
своє ставлення до вигаданої теорії про «недержавну» форму на Україні та
до палких її прихильників висловив такими словами: «Примітивні
критерії змасовленої політики прикладаються в наш час до
найнесподіваніших речей і явищ, і то однаково на Україні й в еміграції.
Не так давно, приміром, ми довідалися, що сказати на Україні – це мало
не зрада нації, бо з назвами держав треба вживати тільки прийменника в.
Так, ніби явища мови можна підвести під політичні категорії. При цьому
підході наші мовники-державники мали б також заборонити казати в
Галичині й вимагати на Галичині, бо не можна ж відривати Галичину від
України й робити з неї самостійну державу! Тяжко повірити, але авторитет
церкви митрополит Іларіон присвячує викладові цієї теорії цілий майже
двадцятип’ятисторінковий розділ, а еміграційна преса поквапливо
застосовує рецепт, всупереч усім традиціям і всупереч усьому, що говорить
нам мовознавство і просто нормальна логіка. А традиції тут виразні й
недвозначні: пошлюся хоч би на Івана Огієнка, що в своїй книжці
“Українська літературна мова XVI ст.” (Варшава, 1930) дав назви розділам
“Реформація на Україні”, “Церковний рух на Україні”. А Огієнко вважався
за доброго знавця української мови, і в його змаганні з митрополитом
Іларіоном ми схильні виступити по його боці» (51).
До цього треба додати, що І. Огієнко у своїх працях 20-х рр.,
надрукованих у «Літературно-науковому віснику» (1924) і в кн.
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«Український стилістичний словник» (1923), писав на Україні, на
Великій Україні. В 1976 р. видавці надрукували цей словник без жодних
змін, залишивши «недержавну» форму на Україні.
Мовознавець Дмитро Кислиця також відгукнувся на галас, що
його вчинили в пресі прихильники «державної» теорії, які обвинувачували навіть редакторів і авторів «Енциклопедії Українознавства» в
тому, що через них всі п’ять томів української енциклопедії «оцим
спотворені», себто вживанням форми на Україні. Проф. Д. Кислиця,
тодішній редактор журналу «Нові дні», у відповідь на ці безпідставні
закиди зазначив: «За на промовляє багатовікова традиція (а в мові це
саме може мати вирішальне значення), а за в – надумані резонування та
за вуха притягнена патріотична формула, з якою в науці ніхто не
рахується». Далі Д. Кислиця пише: «На Україні не конче має означати
частину чогось (Росії чи Польщі), як ось: на Полтавщині, на Сумщині…
Він бо (В. Кубійович, редактор ЕУ) тільки послідовно дотримується
одвічних норм мововжитку в “Енциклопедії Українознавства”, вживаючи
на Україні, від чого український патріотизм не стає меншим» (52).
П. Ковалів науково обґрунтував потребу додержуватися традиційної форми на Україні. Проф. П. Ковалів цілком слушно зазначає, що
«ніяких патріотичних міркувань у виборі форми в чи на у Шевченка не
було, а лише панувало чуття мови». Вислів на Україні, як зазначає П. Ковалів, вживається в різних історичних документах XVI, XVII, XVIII ст.
Своє твердження П. Ковалів ілюструє відповідними уривками з різних
історичних документів давніх часів. Далі автор подає багато прикладів
уживання форми на Україні в українських історичних думах і піснях.
Далі П. Ковалів звертає увагу на те, що форми на Україні вживали
І. Франко, А. Кримський, В. Чапленко, Степан і Роман Смаль-Стоцькі,
Василь Сімович, М. Грушевський, М. Чубатий, Д. Донцов.
Цілком слушно зазначає П. Ковалів, що форма з в (у) може
вживатися з прикметником: «в самостійній Україні» (53).
Загальні висновки:
1. Дослідження мови видатних українських письменників,
наукових діячів, літературознавців, мовознавців свідчить про те, що
форма на Україні є панівна в українській літературній мові, що ця
традиційна форма – нормативна.
2. У мові творів Тараса Шевченка основна форма – на Україні,
вона найчастіше вживається в мові великого українського поета. Інші
форми – в Україні, в Украйні вживаються у творах Шевченка значно
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рідше, ніж форми з прийменником на – на Україні, на Вкраїні, на
Украйні. Вибір тієї чи іншої форми в поетичних творах зумовлюється
ритмом, віршовим розміром, а також вимогами милозвучності, застосуванням стилістичних фігур, анафор словесних і звукових, звуковими
повторами та іншими поетичними засобами. Але в прозі – зокрема в
листах – Т. Шевченко завжди вживав форми на Україні.
3. Як виняток форма з прийменником в вживається тоді, коли
перед іменником Україна є прикметник: в самостійній Україні, в Західній
Україні. Але майже завжди вживається – на Правобережній Україні, на
Лівобережній Україні, на Великій Україні.
4. Теорія про «недержавну» форму на Україні абсолютно
безпідставна, надумана й шкідлива. Вона суперечить загальновживаним
нормам української літературної мови.

ДОДАТОК VІ.7 (до с. 277)
Станіслав РЕП’ЯХ
СЯЄ ГРАНЯМИ ВСІМА
(Ігорю Качуровському – 90)
Усім добре відомо, що наш земляк Ігор Качуровський – унікальне
літературне явище. Його зацікавлення відзначаються не тільки
широчінню, а й дивовижною глибиною. За що б не взявся Ігор
Васильович – всюди докине своє оригінальне слово.
Поет, який створив низку філігранних з погляду техніки віршів.
Прозаїк, який приголомшив читача неординарністю поглядів на знані і,
здавалося б, заяложені події колективізації та гітлерівської окупації.
Літературознавець, який не лише проник у нетрі системи віршування, але
й переможно вийшов з них, подарувавши людям подібну нитці Аріадни
НИТКУ КАЧУРОВСЬКОГО. Перекладач, який дав взірці точної і
формально довершеної інтерпретації поезії світового рівня.
Тяжка, але щаслива доля випала Ігореві Васильовичу. Народився
1 вересня 1918 року в Ніжині, дитинство провів у Крутах. Під час лютого
наступу тоталітарних сил на трудове селянство разом із родиною
п’ятнадцятирічнй хлопець дивом вирвався з лабетів озвірілих активістів.
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Опинився в Курську – на батьківщині матері. Тут закінчив школу,
вступив до інституту, глибоко опановував кращі надбання світової
літератури, серйозно взявся за перо.
Друга світова війна повернула родину Качуровських до Крут.
Батько працював у Ніжині, мати господарювала вдома, Ігор теж трохи
потрудився: треба ж жити! Але Качуровські нічого поганого нікому не
зробили. Вони ненавиділи нацистів, як і більшовиків.
Та все ж із приходом Червоної армії мусили пробиватися на Захід,
хоч і знали, щó на них там чекає.
В Австрії Ігор знайомиться з багатьма літераторами-біженцями,
подружився з Борисом Олександровим, зійшовся з Юрієм Кленом,
Докією Гуменною, Ольгою Мак та іншими.
За новелу «Пашпорт» наш земляк отримав премію, а 1947 року
видав першу поетичну книжку «Над світлим джерелом»…
У пошуках кращої долі Качуровські виїжджають до Аргентини.
Оселилися в робітничому передмісті Буенос-Айреса. Батько влаштувався
сторожем в авторемонтну майстерню, а Ігор працював то на будові, то в
ремонтній бригаді, то двірником.
У той нелегкий час виходить літературознавча праця Качуровського «Строфіка», яка набула розголосу. Виходить друга його поетична
збірка «В далекій гавані», високо поцінована фахівцями. Побачила світ і
повість «Шлях невідомого», яку переклали англійською. «Українським
шедевром» назвала її Маргарита Сміт228.
Ця книжка вийшла в Мюнхені, немовби передвіщаючи подальше
місце проживання автора.
У Німеччині опубліковано книги Качуровського «Залізний куркуль»,
продовження «Шляху невідомого» – «Дім над кручею», поему «Село».
Популярність Качуровського зростала, і його вкотре запрошують
на роботу на радіо «Свобода». Цього разу Ігор Васильович погоджується
на переїзд і прибуває разом із дружиною Лідією Крюковою, з якою
недавно побрався.
Тут Качуровський захищає докторську дисертацію «Давні
слов’янські вірування і їх зв’язок з індо-іранськими релігіями» та
габілітаційну (на звання доцента) – «Основні функції літератури».
Одна за одною виходять праці Ігоря Качуровського на
найрізноманітніші теми. І кожна з них – нове, вагоме слово в науці.
228

Насправді – Кароліна (Керолайн) Еджертон, австралійська журналістка.
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Дорогий Ігоре! – пише йому відомий письменник-дисидент
Микола Руденко. – Я глибоко шаную Ваш труд. Ви цілком вільно
орієнтуєтесь у світовій літературі та філософії. Широко, повно,
безкомпромісно. Ваші судження не просто влучні – вони позначені
справді високою культурою, добрим смаком і, щиро кажучи,
неабияким талантом…
Значною подією став вихід 1971 року книги І. Качуровського
«Пісня про білий парус», у якій, крім оригінальних поезій, вміщені й
переклади. За таким же принципом побудована і наступна збірка
«Свічада вічності» (Мюнхен, 1990).
Відтоді побачила світ ціла низка книг Ігоря Качуровського.
Найпомітніші з них – «Променисті сильвети», «Генерика і архітектоніка», «Круг понадземний», «150 вікон у світ», «Крути мого дитинства»…
І це в 90 років! Не буде перебільшенням сказати, що Ігор
Качуровський – справжній велет української літератури. Він – лауреат
Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, премій М. Рильського, В. Вернадського, В. Свідзинського, журналу «Сучасність», Ліги українських
меценатів, кавалер ордена «За заслуги».
«Біла хата» і вся Чернігівщина щиро вітають дорогого Ігоря
Васильовича Качуровського з 90-річчям, зичать йому міцного здоров’я,
довгих літ натхненної праці, родинних гараздів!
[«Біла хата», 4 вересня 2008 року]
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616

617

1.

150 вікон у світ: З бесід, трансльованих по Радіо «Свобода» / Передм.
О. Бросаліної. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008.

2.

В далекій гавані: Поезії / Об’єднання укр. письменників «Слово». –
Нью-Йорк–Буенос-Айрес, МСМLVI.

3.

Ґенерика і архітектоніка: У 2 кн / Передм. І. Дзюби. – К.: Вид. дім
«Києво-Могилянська академія», 2005. – Кн. 1: Література
европейського Середньовіччя.

4.

Ґенерика і архітектоніка: У 2 кн. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська
академія», 2008. – Кн. 2: Засади наукового літературознавства.

5.

Дім над кручею (Продовження «Шляху невідомого»). – Мюнхен:
Дніпрова хвиля, 1966.

6.

Еміґраційна лихоманка: Комедія на 3 дії. – Буенос-Айрес: Перемога,
1949.

7.

Залізний куркуль. – Мюнхен, 1959.

8.

Залізний куркуль. – 2-ге вид. – Полтава, 2005.

9.

Золота галузка: Антологія іберійської та ібероамериканської поезії. –
Буенос-Айрес–Мюнхен, 1991.

10. Італія в українській поезії / Упоряд. І. Качуровський, передм.
Н. Степули. – Львів, 1999.
11. Касона Алехандро. Човен без рибалки: Комедія на три дії / З есп.
мови пер. І. Качуровський. – Буенос-Айрес, 2000.
12. Круг понадземний: Світова поезія від VІ по ХХ століття: Переклади /
Пер., післям. І. Качуровського. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська
академія», 2007.
13. Крути мого дитинства: Зб. творів. – Ніжин: ТОВ «Видавництво
Аспект-Поліграф», 2007.
14. Лірика / Передм. В. Базилевського, післясл. І. Качуровського. –
Львів: Астролябія, 2013.
15. Метрика. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1994.
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16. Над світлим джерелом: Поезії (1945–1947) / Спілка Укр. Науковців,
Літераторів і Мистців у Зальцбурзі. – Зальцбурґ, 1948.
17. Нарис компаративної метрики / Укр. Вільний Ун-т. – Мюнхен, 1985.
– (Серія: Підручники. – Ч. 8).
18. Новела як жанр: Науково-популярна довідка. – Буенос-Айрес, 1958.
19. Окно в украинскую поэзию: Антология / Пер. с укр., предисл.
И. Качуровского. – Мюнхен–Харьков–Нежин, 1997.
20. Основи аналізи мовних форм: (Стилістика): У 2 ч. / Післям.
О. Астаф’єва. – Мюнхен–Ніжин, 1994. – Ч. 1: Лексика.
21. Основи аналізи мовних форм: (Стилістика): У 2 ч. – Мюнхен–Київ,
1995. – Ч. 2: Фігури і тропи.
22. Пан Коцький: За мотивами укр. нар. казки / Передм. Є. Гуцала. – К.:
Веселка, 1992.
23. Parodiarium Хведосія Чички: Пародії, шаржі, епіграми, літературні
жарти / Передм. О. О’Лір. – Дрогобич: Коло, 2013.
24. Петрарка Франческо. Вибране / Пер. з італ. мови, вступ. нарис
І. Качуровського / Ін-т Літератури ім. М. Ореста. – Мюнхен, 1982.
25. Пісня про білий парус / Ін-т Літератури ім. М. Ореста. – Мюнхен,
1971.
26. Пісня про Ролянда / Пер. зі старофранц. мови розміром ориґіналу,
післясл. Ігоря Качуровського. – Львів: Астролябія, 2010.
27. Променисті сильвети: Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки / Укр.
Вільний Ун-т. – Мюнхен, 2002. – (Серія: Монографії. – Т. 59).
28. Променисті сильвети: Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки /
Передм. М. Слабошпицького. – 2-ге вид. – К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2008.
29. Променисті сильвети: Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки / Передм.
М. Слабошпицького. – 3-тє вид. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська
академія», 2008. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
30. Путівник для грибарів // Баранов В. Я. З Києва до Качанівки через
Ніжин; Качуровський І. Путівник для грибарів. – К.: Кий, 2011.
31. Свічада вічности: Лірика / Ін-т Літератури ім. М. Ореста. – Мюнхен,
1990.
32. Село. – Новий Ульм: Укр. Вісті, 1960.
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33. Село і Осінні пізньоцвіти: Поема / Вст. сл. І. Дзюби. – 2-ге вид., доп.;
Лірика 1990–2000 рр. – К.: Ніос, 2000.
34. Село і Осінні пізньоцвіти: Поема / Вст. сл. І. Дзюби. – 3-тє вид., доп.;
Лірика 1990–2000 рр. – К.: Ніос, 2001.
35. Село в безодні: Поема. – 4-те вид., доп. – К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2006.
36. Солженіцин О. Нобелівська лекція з літератури / Пер. з рос. мови
І. Качуровського. – Новий Ульм: Укр. Вісті, 1973.
37. Стежка крізь безмір: Сто німецьких поезій (750–1950) / Пер. з нім.
мови, вступ. сл. І. Качуровського. – Париж–Львів–Цвікау: Зерна,
2000.
38. Строфіка / Ін-т Літератури ім. Михайла Ореста. – Мюнхен, 1967.
39. Строфіка. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1994.
40. У свинячому царстві / Текст І. Качуровського, фото Л. Крюкової. –
Мюнхен, 1997.
41. Фоніка / Укр. Вільний Ун-т. – Мюнхен, 1984. – (Серія: Підручники. –
Ч. 7).
42. Фоніка. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1994.
43. Хрестоматія української релігійної літератури. – Мюнхен–Лондон,
1988. – Кн. 1: Поезія / Упоряд. і вступ І. Качуровського.
44. Шлях невідомого. – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1956.
45. Шлях невідомого: Проза / Передм. О. Бросаліної. – К.: Вид. дім
«Києво-Могилянська академія», 2006.
46. Kaczurowsky Igor. Because deserters are immortal / Translated from the
Ukranian by Yuri Tkach. – Doncaster: Bayda Books, 1979 [Пер. англ.
мовою вид.: Шлях невідомого. – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1956].
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ПОКАЗНИК ІМЕН
(Курсивом виділено номери сторінок,
де подано примітку про ту чи іншу особу)
А
Абузяров Віктор 31, 33, 34, 67–70, 74, 76, 80, 81, 132, 140, 162, 271
Агеєва Віра 106
Аґустіні Дельміра 582
Адаменко Микола 61
Адасовські (родина) 561
Аліґ’єрі Данте 198, 390, 549
Алчевська Христя Данилівна 76, 578, 586, 588, 604
Алчевська Христя Олексіївна (дочка Х. Д. Алчевської) 588
Алчевські (родина) 588
Альбрехт А. 128
Альошка 522
Альфонсі Петрус 591
Ангел (отаман) 66, 273, 342
Андієвська Емма (справжнє прізвище – Корнєва) 7, 46, 158, 449
Андрієвська Ольга 495
Андрієвський Опанас 59
Андрухович Юрій 69, 106, 443
Анна Іоанівна (імператриця) 312
Антон (селянин) 18
Антоненко-Давидович Борис 498, 500, 501, 506
Антоненко П. 348
Антонич Богдан-Ігор 329, 470
Арреола Кріс 343
Астаф’єва Марія 355
Астаф’єви (родина) 38, 382
Астаф’єв Олександер 11, 15, 19, 20, 32, 36, 38, 42, 44, 63, 64, 66–68, 120, 123, 128,
140, 203, 257, 299, 302, 401, 406, 408, 572, 619
Ахматова Анна 229
Ахмет Олександер 214–216, 269, 328, 332, 333, 340, 345, 346, 458, 459
Б
Б. (інженер) 424
Бабич О. 55
Багмет Андрій 482
Багрицький Едуард (справжнє прізвище – Дзюбін) 509, 510, 512, 584
Багряний Іван (справжнє прізвище – Лозов’ягін) 7, 27, 60, 61–63, 65, 102, 166, 167,
184, 198, 272, 280, 281, 283, 286, 299, 302–307, 309, 357, 359, 385, 408, 443,
580
Бажан Микола 463, 502, 503, 582, 583
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Базилевський Володимир 94, 120, 125, 159, 160, 181, 187, 205, 212, 297, 301–304,
306, 310, 311, 364, 385, 426, 428, 445, 589, 597, 618
Байцура Тамара 312
Бакланські (родина) 424
Баланович М. 255
див. також Тирса Юлій
Бандера Степан 59, 111, 205, 269, 299, 302, 303, 305, 306, 308, 309, 336, 340, 345,
347, 356, 357, 385, 405, 418, 420, 447, 516, 526
Бандисік Анатолій 49, 565
Бандисік Георгій (Жорж) 17, 294
Бандисік Любов (до заміжжя – Бєрєзнєва) 17
Баранов Віктор Федорович 328
Баранов Віктор Якович 295, 297, 298, 301, 314, 316, 323, 324, 328, 329, 331–333, 335,
354, 366, 368, 378, 379, 387, 446, 450, 619
Барановський Володимир 305
Барвінок Ганна (справжні ім’я і прізвище – Олександра Білозерська-Куліш) 578, 586
Барвінський Василь 209
Барка Василь 607
Батюк Яків 522
Безбородько (Безбородко) Ілля 113, 130, 246, 296
Безбородько (Безбородко) Олександер 113, 246
Безперчий Дмитро 113
Безсмертний Роман 93
Бекман 135
Бендер Віталій 60, 166, 272, 305, 499
Бенуа Жорж (персонаж греко-українського фолкльору) 9, 10
Бенуа Ольга 518
Берлов Михайло (рос. «Берлов Михаил») 183, 185–187, 444, 459
Бернес Марк 406, 438
Бернс (Бернз) Роберт 242, 300, 318
Бєдний Дем’ян (справжні ім’я і прізвище – Юхим Придворов) 510
Бєлінський Віссаріон 584
Бєрєзнєв Тимофій 27
Бжеський Роман (псевдонім – проф. Р. Паклен) 48, 347
Бистрицький Євген 106
Білецький Олександер 191, 607
Білинський Андрій 519
Білібін Іван 535, 543
Білозерський Василь 578
Білозерський М. 489
Білокінь Сергій 120, 434, 462
Бірс Амброз 69
Блакитний (Степовий-Пестушко-Блакитний) Кость (справжні ім’я і прізвище –
Костянтин Пестушко) 66, 264
Блок Олександер 329
Богацький Павло 74, 75, 586
Богданович (співак) 560, 563, 564
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Богуславська Валерія 203, 231
Богуславська Євгенія 230, 231
Богуславська Майя 224, 225, 229, 230, 232, 233, 235, 237, 240, 285, 286, 288–290
Бодлер Шарль П’єр 300, 584
Бодянський Осип 491
Бодянський Федір 491
Бойко Надія 88, 254, 261
Бойко Петро 247–249, 259, 275
Бойко-Блохін (Бойко) Юрій (справжнє прізвище – Блохін) 158, 191, 474, 607
Бойков Михайло 519, 520
Бойчук Михайло 327
Болабольченко Анатолій 179, 180, 204
Болбочан Петро 66
Борисенко (одноклясник Ігоря Качуровського) 557
Борис Михайло 470
Борковський (священик) 572
Боровець Тарас – див. Бульба (Бульба-Боровець) Тарас
Борхес Хорхе Люїс 135
Брагинський Мані-Лейб 203
Брайчевський Михайло 607
Брікман 135
Бросаліна Олена 80, 81, 88, 102, 104, 108, 119, 120, 122–124, 128, 129, 138, 140, 141,
147, 160, 162, 164, 166–171, 177, 179, 184, 199, 206, 211, 223, 224, 239, 253,
279, 288, 292, 295, 297, 302, 311, 315–317, 320, 327, 337, 360, 375, 381, 385–
387, 392, 393, 415, 446, 449, 449–451, 618, 620
Брюховецький В’ячеслав 106, 107, 143, 144
Б[орим]ські (родичі Ігоря Качуровського) 566
Бузина Олесь 311
Бузук Петро 495
Булаховський Леонід 501
Бульба (Бульба-Боровець) Тарас (справжнє прізвище – Боровець) 308, 526
Бульба Тарас (персонаж твору Миколи Гоголя) 221
Бульдин Кость 176
Буній Олекса 191
Бурґгардт Вольфрам 410
Бурґгардт Освальд – див. Клен Юрій
Бутко (без імени, прізвисько – Бижаїв) 15, 17
Бутко Антоніна 287, 289, 313, 318
Бутко Галя (Галина) 130
Бутко Іван (прізвисько – Кирусів) 15, 130, 165, 353, 525, 565
Бутко Кирило 120, 130
Бутко Максим (прізвисько – Друбків) 15, 17
Бутко Микола 126, 129, 130, 144, 147, 151, 153, 177
Бутко Михайло (брат Миколи Бутка) 130
Бутко Михайло (друг дитинства і сусіда Ігоря Качуровського) 426, 434, 554
Бутко Оксеня 434
Бутко Олександер (прізвисько – Гордійків) 15, 17
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Бутко Олексій (прізвисько – Кирусів) 130
Бутко Пантелеймон 434, 570
Бутко Петро 130
Бутко Семен 130
Бутко Сергій 130
Бутко Уляна 434
Бутко (хорунжий) 39–41
Бутко Юхим 570
Бухарін Микола 581
Бучко (єпископ) 418, 424
В
Вакуленки (родина) 15
Валтон Кара 137
Вальтер фон дер Фоґельвайде 580
Ванжура Ернест 570
Варма Девендра Прасад 218
Вартовий – див. Грінченко Борис
Василевський Борис 404, 407, 415, 416, 544
Василевський Степан 495
Василик Галя (Галина) 426, 435
Василик Михайло 404, 426, 435
Василько – див. Калиновський Анатоль (Анатолій)
Васильченко Степан 578, 604
Вассер С. 545
Васькович Григорій 159
Васютинський (диякон) 571
Ващенко Пилип 66
Вейнингер Отто (рос.) 562
Великохатько Федір 86, 247, 254, 408, 411, 415, 416, 418, 426, 572–575
Вересаев В. (рос.) 562
Вересай Остап 606
Вересень Андрій (справжні ім’я і прізвище – Ігор Качуровський) 255
Веретельник Роман 106
Веретенченко Олекса 155, 281, 452
Вержиківський Болеслав 54
Вернадський Володимир 83, 99, 125
Верстюк Владислав 409, 411, 415–417, 426
Вершигора Петро 526
Винниченко Володимир 62, 66, 161, 166, 281, 292, 471, 580, 606
Винничук Юрій 574
Виноградов Віктор 198, 410
Вишнівська Світлана 73, 74, 76, 141, 144, 147, 152, 161, 182, 327, 358, 585
Вишня Остап (справжні ім’я і прізвище – Павло Губенко) 443, 466
Війон Франсуа 466, 583
Вілліямс Джеррі 137
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Віницька Ліля 555, 564
Віницькі (родина) 561, 562
Вірний Микола (справжнє прізвише – Француженко) 447
Віт (святий) 440
Вітошинська Зірка 258
Вітте (економка) 405
Вітте Сергій 405
Власов Андрій 566
Вовк Віра (справжнє прізвище – Селянська) 158, 345, 434
Вовчок Марко (справжні ім’я і прізвище – Марія Вілінська, за першим чоловіком –
Маркович, за другим – Лобач-Жученко) 377, 603
Войніч (Войнич) Етель Ліліан 478
Волиняк Петро 305
Волков (службовець «Голосу Америки») 520
Володимир Святославич (Володимир Великий, князь) 418, 506
Волошин Макс (Максиміліан) 475
Воробйов Микола 96, 97
Ворона Григорій (Грицько) 37, 100, 103, 108, 160, 297, 442
Ворона Іван 294
Ворона Світлана 177, 287, 293, 294, 297, 298, 306, 307, 313, 316, 323, 331, 334, 343,
368, 383, 400, 411, 442, 570
Вороний Марко 578
Вороний Микола 578, 586
Ворошилов Климент 532
Вранґель Петро 424
Г
Гавриленко (селянин) 417
Гавриленко Андрій 79, 180
Гавриш-Якубовська Марія (до заміжжя – Якубовська) 181
Гагарин (Гагарін) Юрій 312, 366
Гагарин Олександер 544, 545
Гадзінський Олександер 70, 140, 240
Гайдамаха Андрій 336, 337, 340, 343, 345, 347, 354, 359, 383, 385
Гайдеґґер Мартін 582
Гайне Гайнріх (рос. «Гейне Генрих») 363
див. також Heine Heinrich
Галан Анатоль – див. Калиновський Анатоль (Анатолій)
Галан Кость – див. Калиновський Анатоль (Анатолій)
Гамсун Кнут 583
Ганцов Всеволод 495
Гарасевич Андрій 480
Гарасовська Марта 470
Геґель Ґеорґ Вільгельм Фрідріх 501
Гекем (каліф) 339
Гельдерлін Фрідріх 583

625

Геннадій (історик) 440
Георгій (святий) 369, 536
Герасимова Г. 257
Гердер Йоганн Ґотліб 91
Герман Ганна (до заміжжя – Стеців) 360, 406
Гільчук Володимир 182, 184, 186, 396–398
Гіппіус Зінаїда 85, 112
Гіппіус Миколай фон 85
Гітлер Адольф 8, 49, 60, 158, 205, 319, 420, 421, 526, 531, 610
Гладкий Гордій 602
Гладкий Микола 495
Глібов Леонід 377, 463, 557, 591, 603
Глобенко Микола – див. Оглоблін (Оглоблин) Олександер
Глузова Неля 35
Глушко Валентин 181
Гнатюк Володимир 604
Гоголь Микола 9, 10, 23, 215, 217, 220, 221, 234, 276, 327, 436, 442, 556, 651
Голобородьки (родина) 212
Голобородько Віра – див. Кушакевич Віра
Голобородько Федір 8, 27, 212, 213, 555, 559, 564
Голобуцький Володимир 607
Головенко Дмитро 185
Голоскевич Григорій 34, 191, 475, 476, 493–495, 501
Голота Любов 314, 318
Голуб Сергій 182, 201
Гончаренко Марія 41
Гончар Олесь 607
Горбань Петро 322, 471
Горбач Анна-Галя 53
Горбач Олекса 566
Гордасевич Галина 120, 257, 311, 462, 512
Гординський Святослав 466, 470, 580, 583, 607
Гордієнко Анатолій 332
Гордон (адвокат) 251, 523
Горецький Петро 496
Горлач Леонід (справжнє прізвище – Коваленко) 53, 197, 201, 202, 204, 445
Горобець Микола 12, 16
Горобець Михайло 434, 435
Горобець Паша 434
Горобець Христя (Христина) 434
Горобці (родина) 434
Горький Олексій (Максим, справжні ім’я і прізвище – Олексій Пєшков) 220, 236
Гофнер Йоганн Баптіст 544
Гошуляк Йосип 210
Гразинська Мерв 137, 138
Грабович Григорій (Джордж) 167
Градобик (поліцай) 525
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Гребінка Євген 557
Гриб Кузьма 521
Грибінський Борис – див. Олександрів Борис
Григоренко Петро 258
Григоренко (режисер) 309
Грицай Петро 112, 168, 170, 299, 302, 404
Гриценки (родина з-під Ніжена) 25
Гриценко Віктор 25
Гриценко Оксана 251
Гриценко Петро 374, 376, 382, 384
Гришко Василь 61, 303, 306, 453
Грінченко Борис (псевдонім – Вартовий) 17, 463, 478, 483, 494, 501, 506, 578, 586,
588, 603
Грінченко Настя 578, 588
Грудина Дмитро 6
Грузинський Олександер 496
Грунський Микола 499
Грушевський Михайло 32, 33, 66, 264, 414, 420, 607, 609
Гуменна Докія 102, 573, 574, 607, 611
Гупало Кость 499
Гурамішвілі Давид 583
Гурська Ольга 109, 176, 209, 255, 311, 314
Гурський Яків 96, 175, 176, 209, 472
Гурські (родина) 25, 176, 214, 216, 235, 236, 240, 311, 314, 315, 433
Гурчин Андрій 157, 570
Гурчин (аптекар) 312
Гурчин Віра 157
Гурчин Володимир 185, 189, 194, 241, 263, 312, 316, 323, 407
Гурчини (родина) 157, 189, 312
Гурчин Павло 157
Гус Іван 517
Гуцало Євген 578, 619
Ґ
Ґарсія Льорка Федеріко 91, 94
Ґеорґе Стефан 581
Ґільєм IX 31
Ґжицький Володимир 239, 243
Ґолль Іван 580
Ґонта (Ґонта-Лютенко) Іван – див. Лютий-Лютенко (Ґонта-Лютенко) Іван
Д
Данилов Кірша 508
Данило Галицький (король) 345
Даль Володимир 220
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Дараган Юрій 479, 580
Дейч (одноклясниця Ігоря Качуровського) 554, 557
Деко Олександер 69
Демська-Кульчицька Орися 106
Дем’яненко Данило (прізвисько – Савоччин) 15, 17
Дем’ян Лука 474
Дем’янюк Іван 367, 372, 373
Денікін Антон 42, 420
д’Ервіль Франсуаза (справжні ім’я і прізвище – Ігор Качуровський) 255
Дерека Лука 564
Державин Володимир 97, 237, 359, 385, 483, 499, 580
Державін Гаврило 458
Деркач Андрій 230
Деркач Пилип 482
Десняк Олекса 578
Дзюба (поміщик) 8
Дзюба Іван 27, 108, 120, 181, 223, 254, 257, 280, 450, 590, 607, 618, 620
Діксон Терранс 137
Дімаров Анатолій 521
Дмитришин Володимир 81, 83
Дмитрів Іван 568
Дмитрів Олександер (Сашко) 107, 356, 362, 364, 375, 381, 382, 391, 392, 395, 568–
570
Дмитрів Юрко (Юрій) 568
Дмитрови (родина) 568
Добриня (дядько князя Володимира Святославича) 506
Добрянський Михайло 470
Довгаль Свирид 352
Довженко Олександер 351, 578, 586
Доленко Володимир 305, 306
Домарацький (власник компанії з обслуговування старих і хворих) 433
Домбровський Володимир 437
Домбровський Юрій 461
Доленґа-Ходаковський Зоріан 489
Донцов Дмитро 208, 480, 527, 607, 609
Дорожинський (редактор) 97
Дорофєєва Н. 371
Дорошенки (брати в перших) 174
Дорошенко Вадим 253
Дорошенко Володимир 173, 174, 177, 431
Дорошенко Дмитро 409
Дорошенко Наталія (в заміжжі – Савченко) 48, 60, 64
Дорошенко Ольга – див. Мак Ольга
Дорошкевич Олександер 606
Достоєвський Федір 198, 446
Доценко Йосиф 80
Доценко Ростислав 65, 179
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Дочинець Мирослав 445
Драгоманова Оксана (в заміжжі – Хропко) 175, 209
Драгоманов Михайло 16, 175, 605
Драй-Хмара Михайло 167, 502, 579, 606
Драч Іван 323, 438
Дроб’язко Антін 496
Дубінка (одноклясник Ігоря Качуровського) 556
Дубовик Л. 140
Дубровський Віктор 496
Дудар Євген 130
Дужкин Гриша (Григорій) 556, 558
Думановський Любко (Любомир) 303
Дутчак 135
Духанов 563, 564
Духанова Ірина 564
Духанови (родина) 563, 564
Дюма Александер 562
Дяченки (родина) 435
Дяченко Анатолій 211–213, 215, 219, 220, 233, 235, 237, 589, 597
Дяченко Андрій (прізвисько – Заєць) 108, 138, 141, 142, 297, 301
Дяченко Маня (Марія) 442
Дяченко Тетяна 143
Е
Евентуальний Іван – див. Калиновський Анатоль (Анатолій)
Еджертон Кароліна (Керолайн) 158, 159, 611
Ежов И. (рос.) 114
Еллан-Блакитний Василь 578
Еренбурґ Ілля 205, 206
Есхіл 436
Є
Євшан Микола (справжнє прізвище – Федюшка) 586
Єльцин Борис 271
Ємельянов Віктор 17, 85, 122, 161, 333
Єндик Ростислав-Роман 476
Єремієв (Єреміїв) Михайло 165
Єсенін Сергій 203, 330, 371, 509
Єфремов Сергій 164, 605, 607, 608
Ж
Жердинівська Маргарита (рос. «Жердиновская Маргарита») 128, 279, 283, 291, 295,
315, 350
Животко Аркадій 74, 586
Жила Володимир-Тарас 128, 470
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Жомнір Олександер 179, 242
Жулинський Микола 44, 98, 100, 108, 139, 388, 450
Жупан Йосип 474
Журавльов Євген 332
Журба Кузьма 578
З
Забарний Олександер 253
Забашта Любов 578
Забужко Оксана 69, 106, 443, 445
Завідняк Богдан 180, 187, 252, 279
Загул Дмитро 573, 574
Зайцев Павло 356, 357, 606
Заньковецька Марія (справжнє прізвище – Адасовська) 87, 234, 244, 433, 561
Зарівна Теодозія 189, 381, 449
Зелений Юрко (Юрій) 301, 317
Зерова Марина 181, 403, 549
Зерова Марія 298, 312, 535, 540, 545, 549, 552
Зеров Микола 97, 102, 210, 469, 498, 514, 515, 574, 579–584, 606
Зеров Михайло – див. Орест Михайло
Зіґфрід (персонаж германського епосу, помилково – Зиґфрид) 476
див. також Siegfried
Зінов’єв Григорій 581
Зінченко Станіслав 38, 108
Зозуля Валентин 95
Зозуля Сергій 247, 261, 349
Зубенко Наталка (Наталія) 291, 320, 335, 336, 379, 380
Зуєвський Олег 281, 607
І
Ібарбуру Хуана де 582
Іваниця Григорій 496
Іванов Дмитро 364, 439, 445, 446, 450
Іван-Павло II (папа) 103
Івченко Михайло 578
Ігор Ольгович (князь) 438
Ізарський Олекса (справжні ім’я і прізвище – Олексій Мальченко) 580, 607
Ізюмов Овсій 496
Іларіон (митрополит УАПЦ) – див. Огієнко Іван
Іллєвський Сергій 594
Іллюшин Володимир 366
Ільницький Микола 120, 159
Іосааф (Йоасаф) Білгородський (єпископ) 438
Ісус Христос 41, 58, 194, 241, 359
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Й
Йогансен Майк 498
Йоне (персонаж греко-українського фолкльору) 8–10, 213, 559, 560
Йосиф Сліпий (верховний архієпископ УГКЦ) 418
К
Кавунник О. 233, 371
Каганович Наум 300, 446
Кагарлицький Микола 412
Каздоба Кузьма 210
Казка Аркадій 381
Калинович Михайло 191
Калиновський Анатоль (Анатолій, псевдоніми – Василько, Кость і Анатоль Галан,
Іван Евентуальний, Колібрі, Василь Орлик, Чечко А.) 49, 78, 510, 556, 577
Калібаба Дмитро 77
Каменецька Зіна (Зінаїда) 383, 387, 392, 393, 403, 407
Камінський Анатолій 545, 546
Капулетті (родина) 528
Карабович Тадей 189, 192, 193, 195, 196, 199, 233
Караванський Святослав 482
Карнаухи (Карнаухови, родина) 13, 15, 572
Карнаухова Ганна 571
Карнаухова Олімпіяда 13, 15
Карнаухов Іван 13, 15, 367, 368, 373, 417
Карпеко Олександер 54
Карпенко Віталій 196, 197, 215
Карпенко Дмитро 81
Карпенко-Криниця Петро (справжнє прізвище – Карпенко) 65, 71–74, 76, 80–83,
239, 452–458, 578
Карпенко Любов 272, 273, 276, 283, 285, 289, 295, 328, 333, 359, 366, 369, 430
Карпунцов Валерій 343
Карраско Роміна Вікторія 4, 330, 339, 343, 348, 326
Карсон Амбер 137
Касона Алехандро 20, 22, 125, 258, 618
Кастро Фідель 343, 372
Касьянова С. 371
Катерина ІІ (імператриця) 175, 501
Кацнельсон Абрам 457, 578
Качура Петро 76–78, 80
Качуровська Емілія (мати папи Іоанна-Павла ІІ) 100, 103
Качуровська Євгенія (до заміжжя – Сакович) 17, 26, 27, 64, 432, 598
Качуровська Лідія – див. Крюкова-Качуровська Лідія
Качуровський Василь 17, 342
Качуровський Григорій 405
Качуровський Леонардо Аріан 4, 72, 109, 152, 284, 289, 292, 307, 312, 313, 316, 321,
324, 326, 330, 335, 338, 339, 343, 345, 346, 348, 365, 366, 378, 379, 381, 383,
385, 394–397, 400, 404, 425, 426, 433
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Качуровські (родина) 4, 17, 79, 103, 109, 405
Кедр Ростислав (справжні ім’я і прізвище – Іван Манастирський) 470
Кезля (одноклясниця Ігоря Качуровського) 557
Керенський Олександер 305
Керч Оксана (справжні ім’я і прізвище – Ярослава Гаращак) 470
Кирилюк Євген 607
Кириченко М. 588
Кирпонос Михайло 23
Кисілевський Кость 469
Кислиця Дмитро 499, 503, 609
Кичинський Анатолій 155
Киященко (Кіященко) Ганна 102, 179
Кікеро Марк Туллій – див. Ціцерон Марк Туллій
Кіпа Альберт 154
Кіплінґ Редьярд 371
Кірил (Кіріл) Х. (каґебіст) 446
Кіріл (Кирило, патріярх РПЦ) 372
Кіркконнелл Ватсон (Вотсон) 256, 598
Кістяківський Кость 499
Клен Юрій (справжні ім’я і прізвище – Освальд Бурґгардт) 35, 102, 127, 142, 198,
389, 390, 410, 447, 458, 483, 574, 580, 606, 611
Кличко Віталій 343
Кобилянська Ольга 604
Кобринська Наталя 603
Ковалевський Володимир 600
Коваленко Леонід – див. Горлач Леонід
Коваленко Олекса 578
Ковалець Яків 193, 194
Ковалів Пантелеймон 493, 499, 607, 609
Ковальова Олександра 128, 180, 187, 359
Ковбасенко Л. 371
Ковбасенко Юрій 371
Ковпак Сидір 309, 526, 527
Козак Сергій 199, 235, 366, 368, 369, 373, 385, 386, 417
Козлова Марина 230
Козловський Никодим 23, 58, 61, 62
Колібрі – див. Калиновський Анатоль (Анатолій)
Коломиєць (український націоналіст) 325
Коломиєць Авенір 510, 573
Комаринський Г. 575
Кондратьєв Олександер 329
Кониська Марія (до заміжжя – Топольська) 17, 19, 97, 312, 366
Кониський Миколай 312
Кониський Олександер 578
Коновалець Євген 269, 351, 421
Коновалова Тамара (до заміжжя – Буга, у першому шлюбі – Ляшко) 294
Коновалов Іван 294
Коновал Олексій 385
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Коновченко Ивась (рос., герой української народньої думи) 487
Кононенко Настя (Анастасія) 307
Кононенко Петро 246, 323
Кононенко Слава (Вячеслав) 307
див. також Kononenko Wenceslav
Кононенко Федір 310
Конончук Тетяна 289–291
Коптілов Віктор 128
Кордюк Богдан 470
Коржавин (Коржавін) Наум 444, 450, 526, 532
Корнилов Борис (рос.) 227
Корнієнко Валентина 411
Корнійчук Володимир 368, 373, 375, 379, 382, 392
Коровіч М. 517
Короленко Володимир 183, 220
Корольов Сергій 54
Коротич Віталій 512
Корсакевичі (родина) 571
Корсакевич Іван 571, 572
Корчагін (генерал-лейтенант) 567
Косач Юрій 447, 471, 580
Косинка Грицько (Григорій) 521
Костенко Ліна 256, 360, 361, 439, 467, 580, 607
Костенко Наталія 326
Костецький Ігор (справжні ім’я і прізвище – Іван Мерзляков) 198, 300, 306, 410, 581
Костомаров Микола 377, 603
Костюк Григорій 607
Котляревський Іван 591
Котовський Григорій 346, 567
Кот Ольга 108
Коттмаєр Елізабет 258
Коцюбинська Михайлина 96, 97, 140, 145
Коцюбинський Михайло 377, 578, 586, 603, 604
Кочерга Іван 8, 54, 86, 433, 578
Кочур Андрій 124
Кочур Григорій 124, 463, 498, 578, 583
Кочур Марія 124
Кошелівець (Ярешко-Кошелівець) Іван (справжнє прізвище – Ярешко) 7, 28, 32, 47,
51, 70, 71, 89, 117, 152, 157, 158, 165, 185, 191, 198, 200, 209, 234, 237, 246,
247, 251, 305, 388–391, 401, 406, 408–410, 572, 575, 578
Кравець (лінотипіст) 443
Кравець Сидір 264
Кравців Богдан-Юрій 54, 463, 470, 607
Кравченко Уляна 603
Кравчук Леонід 104
Краснов-молодший Микола 518, 519
Кремінь Василь 99
Кривець (одноклясник Ігоря Качуровського) 556
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Кримський Агатангел 469, 496, 581, 605, 609
Кримський Сергій 96
Кричевський Василь 327
Кричевський Федір 127
Криштальська Олена 67, 68, 71, 345, 346, 348, 350, 380
Кропива С. 482
Кропив’янський Микола 6, 22, 23
Кропив’янський Станіслав 567
Крук Григорій (Григір) 176, 209
Крутиус Володимир 266,
Крутьки (родина) 310
Крутько Параска 310
Крушельницька Соломія 124, 569
Крюкова-Качуровська Лідія (до заміжжя – Крюкова) 4, 22, 25, 39, 72, 92, 101, 105,
108, 109, 116, 117, 119, 121, 123, 126, 129, 131–133, 141–144, 146, 152, 161,
163, 173, 175, 177, 178, 197, 200, 209, 214–216, 218, 222, 223, 225, 236, 244,
248, 253–255, 258, 269, 272, 278, 282–284, 287, 288, 298, 300, 302, 303, 310–
318, 320, 322, 325, 326, 332, 335–338, 345, 346, 348, 356, 358, 359, 369, 370,
374, 379, 380, 384, 386, 391, 394–396, 398, 400, 402, 404, 408, 411, 425, 428,
430, 431, 433, 440, 442, 446, 449–451, 547, 611, 620
див. також Kriukow-Kaczurowskyj Lidia
Крюков Борис 109, 127, 176, 209, 255, 450
Кубійович Володимир 113, 260, 609
Куєвда Володимир 87–90
Кузеля Зенон 190, 493, 499
Кузнецов Анатолій 544
Кузуб С. 261
Кузьменко Федір 12
Кулик Валентина 324
Кулинич (аґроном) 563
Кулинич Віктор 563
Куліш Володимир 470
Куліш Микола 470, 606
Куліш Пантелеймон 76, 87, 119, 327, 336, 337, 358, 377, 478, 484, 486, 493, 578, 586,
587, 603
Кульбак Лідія 53
Кундзіч Олексій 606
Кунілакіс (персонаж греко-українського фолкльору) 10
Кунтиш Валентина 285
Купер Фенімор 562
Курило Олена 496, 607
Кутаїсов (граф) 559
Кутєпов (генерал) 48
Кучма Леонід 50, 93, 104
Кушакевич Андрій 26
Кушакевич Віра (в заміжжі – Голобородько) 8, 212, 363, 432, 560
Кушакевичі (родина) 26, 212, 432, 555, 563
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Кушакевич Олексій 212
Кушакевич Пелагея 8, 26, 27, 29
Кюренберґ дер фон 580
Л
Лавріненко Юрій 102, 158, 191, 281, 385, 607
Лаєвський Сергій 236, 310, 311, 313, 314
Лазаренко Олександер 8, 20, 25, 26, 65, 207, 213, 246
Лазаренко Каміла 29, 30, 207
Лантух О. 201
Лапка Мирон 260
Ласкин (поміщик) 556
Лебідь Микола 308, 419
Лев Василь 499
Лейбе Мані 231
Лелюк Микола 225
Ленау Ніколяус 458
Ленін (Лєнін) Володимир (справжнє прізвище – Ульянов) 38, 93, 151, 183, 225, 285,
309, 312
Леонід І (цар Спарти) 49, 165
Лепкий Богдан 484, 516, 585, 604
Лермонтов Михайло 371, 508, 509
Лесин Василь 578
Лесів Йосиф 62
Леськів Богдан 128, 176, 181, 257
Лех Юрій 69, 71, 473
Лизогуб Дмитро 417
Лиман Леонід 63, 65, 281
Линюк Людмила 236, 310, 314
Лисенко Микола 161
Лисий Анатолій 7, 62
Лисько Зиновій 570
Лисянський Юрій 246
Литвин Володимир 151
Литвинець Михайло 578
Лівицький Андрій 308, 309
Ліховий Ігор 139
Лободовський Юзеф 305
Логвин Григорій 303, 304
Логвиненко Олекса 106
Лозко Галина 259
Лубківський Роман 123, 127, 148, 167, 168
Луганцев Павел 135
Лукаш Микола 463, 578
Луцький Остап 338
Луцький Юрій 338
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Любинський Микола 496
Любкер Фрідріх 246
Любчин (Слинько) Володя (Володимир) 362
Людкевич Станіслав 601
Лютий-Лютенко (Ґонта-Лютенко) Іван (псевдонім – Іван Ґонта) 264, 523
Лянґе Й. 545
Лянґе М. 545
Лятуринська Оксана Зінаїда 417, 583
Ляшко Валентина (в заміжжі – Головач) 294
Ляшко Наталія (в заміжжі – Лєдяєва) 294
М
Мазепа Іван 32, 33
Мазуренко Галя (Галина) 263
Майданська Софія 527
Майстренко Іван 446
Мак Ольга (псевдонім, у заміжжі – Дорошенко) 253, 287, 391, 611
Макаревський (Мак-Аревський, вчитель) 561
Макаренко Антон 590
Максимонько Володимир 11
Малик Володимир 220
Малишко Андрій 452, 607
Мальм Євген 71
Мандельштам Осип 229
Манжура Іван 603
Марґарита Наваррська 580
Марґолін Юлій 519
Марія де Франс (Марія Французька) 57
Маркс Карл 312, 570, 581
Маркуш Олександер 474
Маруся Богуславка (героїня української народньої думи) 306, 404, 489, 515
Маршак Самуїл 242
Масенко Лариса 106, 443
Матіос Марія 96, 97, 99
Матющенко Борис 263
Махно Нестор 406, 474
Мацкевич Юзеф 166
Маяковський Володимир 510
Меґре Володимир 332
Медведєв Дмитро 373
Мей Лев 509
Мендес Катюль 494
Мережковський Дмитро 85, 578
Меркель Анґела 367, 373
Микитенко Олександра (Шура) 94, 95, 132, 140, 141, 162, 171, 186, 211
Микиша Тарас 175, 209, 531, 569
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Микола І (імператор) 598
Мирний Панас (справжнє прізвище – Рудченко) 377, 603
Мироненко Михайло 607
Мисик Василь 522, 582
Михаїл (митрополит Луцький і Волинський, УПЦ КП) 322
Мих-Мих – див. Новицький Михайло
Мицик Юрій 258, 261
Мищишин Женя (Євгенія) 402
Міллер (генерал) 48
Мільднер Леопольдіна Жозефіна (Польді) 569
Містраль Ґабріеля 582, 583
Міцкевич Адам 511
Міяковський Володимир 607
Мовчан Павло 323, 365, 375, 438–441, 445
Могилянська Ладя 167, 578
Мокренко Анатолій 407
Молоховець Олена 535
Монтеккі (родина) 528
Мордовець-Сліпченко (Мордовець, Мордовцев) Данило 338, 603
Моренець Володимир 106
Морозенко (герой української народньої пісні, справжні імена і прізвище –
Станіслав Нестор Мрозовицький) 491
Морозов Олександер 259–261, 268
Мороз Олександер 95, 197, 219, 222–224, 232, 292, 590
Мосендз Леонід 480, 481
Москаленко Михайло 97, 103, 104, 579, 582, 584
Мотрич (одноклясник Ігоря Качуровського) 556, 557
Мушкетик Юрій 381
Н
Набитович Ігор 180
Навої Алішер 583
Назарець В. 371
Наконечна Ганна 499
Наливайко Дмитро 140
Наливайко Сергій 259, 263
Нарбут Володимир 578
Нарбут Георгій 544
Науменко Микола 260, 318
Науменко Настасья (Анастасія) – див. Семенець (Семенець-Бурм) Настасья
(Анастасія)
Науменко Наталія 320, 321
Наумович Софія (справжні ім’я і прізвище – Ольга-Любомира Вітошинська, до
заміжжя – Гаращак) 470
Неврлий (Неврлі) Мікулаш 124
Негель Надія – див. Семенець Надія
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Неговський (священик) 572
Некостецький Ігор (справжні ім’я і прізвище – Ігор Качуровський) 255
Некрасов Віктор 244
Некрасов Микола 212, 221, 597
Нескоромний (інженер) 60
Нестерчук Микола 441
Нечуй-Левицький Іван 377, 603
Нещерет Грицько (Григорій) 435
Нещерети (родина) 435
Нещерет Симон 143
Нитченко Дмитро (прізвище при народженні – Ніценко, псевдонім – Дмитро Чуб)
111, 120, 257
Нізамі Гянджеві 583
Ніковський Андрій 496
Ніколаєнко Станіслав 95
Ніконов Володимир 33
Німчинов Кость 496
Німчук Василь 38, 92, 100, 105, 295, 296
Нобель Альфред 281, 449, 451, 620
Новицька (сестра Михайла Новицького) 563
Новицький Микола 6
Новицький Михайло (фамільярно – Мих-Мих) 563
Новицькі (родина) 563
Новодворська Валерія 361
Ногай-Сколибог (інженер) 60
Номис Матвій (справжнє прізвище – Симонов) 57, 58, 463, 464
Норов Олександер 230
Н. Ч. (видавець) 518, 519
О
Обама Барак (іронічно – Гасан Обама) 279, 356
О. Генрі (справжні імена і прізвище – Вільям Сідні Портер) 69
Огієвська Емілія 59
Огієнко Іван (Іларіон, митрополит УАПЦ) 33, 34, 162, 167, 175, 209, 217, 257, 258,
261, 378, 384, 484, 510, 511, 516, 599, 607, 608
Оглоблін (Оглоблин) Олександер (псевдонім – Микола Глобенко) 113, 607
Огоновський Омелян 605
Одарченко Петро 6, 57, 68, 69, 157, 159, 217, 219, 247–249, 253, 255, 267, 348, 406,
462, 484, 493, 498, 516, 578, 599
Оксана Свиридівна (вчителька) 500
Олександрів Борис (справжнє прізвище – Грибінський) 35, 54, 155, 255, 281, 390,
410, 459, 462, 463, 573, 611
Олесь Олександер (справжнє прізвище – Кандиба) 324, 557, 558
Ольжич Олег (справжнє прізвище – Кандиба) 208, 480, 580
Оля (студентка Ігоря Качуровського) 320
Омельченко (сотник) 353
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Омеяди (династія) 339
Онацький Євген 191, 300, 493
Онищенко Надія 247, 277, 406, 416, 426, 436, 439, 440, 451
Опанасенко Оксана 108
Орест Михайло (справжнє прізвище – Зеров) 80, 102, 263, 281, 342, 373, 447, 530,
580, 582, 583, 607, 619, 620
Орлай Іван (рос. «Орлай Иван») 312, 313, 324, 326, 328, 333, 335, 336
Орлигора Лев – див. Силенко Лев
Орлик Василь – див. Калиновський Анатоль (Анатолій)
Орловський (радіопрацівник) 520
Орф Карл 337
Осипов Микола 497
Осьмачка Теодосій (Тодось) 352, 443, 482, 607
Охмат Іван 143
П
Павелич Анте 418
Павелко Іван 59, 60
Павленко Валентина 27, 94, 95, 97, 99, 101, 104, 108, 112, 118, 119, 123, 129, 140,
145, 162, 168, 171, 287, 317, 325, 332, 350, 360, 372, 381, 383, 394, 440
Павленков Ф. 113
Павличко Дмитро 52, 386
Павличко Соломія 582
Павло Л. 522
Павлюк (одноклясник Ігоря Качуровського) 424
Павлюк (селянин) 417
Павлюк Антін 421
Павлюк Валерій 421
Павлюки (родина) 421, 424
Павлюк Юхим 417, 421
Паклен Р. – див. Бжеський Роман
Палєй (Палій, непман) 212
Паліїха – див. Палій Теодосія
Палій Семен 432, 509, 516
Палій Теодосія (Паліїха) 432
Панас Карпович, пасічник (справжні ім’я і прізвище – Ігор Качуровський) 255
Панфилов Иван (рос.) 404
Панчук Григорій (Гриць) 404, 416
Паньків Степан 463
Паренюк (палітурник) 443
Пархоменко Віктор 25, 246
Пастернак Борис 229
Патон Борис 443
Патрило Ісидор 96, 470
Пахльовська Оксана 167
Пащенко Вадим 463
Пащенко Нінель 463
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Пеленський Зенон 97, 470
Первомайський Леонід (справжні ім’я і прізвище – Ілля Гуревич) 253, 256, 458, 583
Перегинець Микола 497
Перец Іцхок-Лейбуш 583
Перон Евіта (Марія Ева Дуарте де) 135
Перон Хуан Домінґо 133, 135, 136, 144, 531
Персей Гелен (Гелена) 543, 547
Пестушко Костянтин – див. Блакитний (Степовий-Пестушко-Блакитний) Кость
Пестушко Юрій 264
Петефі Шандор 583
Петлюра Симон 59, 60, 66, 160, 161, 165, 166, 309, 325, 352, 420, 421, 424
Петрарка Франческо 48, 256–258, 281, 619
Петренко Л. 241, 261, 268
Петренко П. 607
Петренко Юлія 147
Петрик З. 271
Петрик Олена 303
Петро (священик) 572
Петро І (імператор) 347
Петров Віктор 210, 357, 580
Пилипович Володимир 189
Пимоненко Микола 107, 110
Підмогильний Валер’ян 443, 498
Пій Дванадцятий (Пій ХІІ, папа) 418
Пілсудський Юзеф Клеменс 420
Піляр Юрій 244
Плачинда Сергій 246, 298, 500–502
Плевако Микола 584, 606
Плужник Євген 498, 579, 582, 606
Плющ Іван 37
Плющ Олексій 578, 587
По Едґар Аллан 330
Погрібний Анатолій 130
Покальчук Юрій 257
Покиньборода Сергій 22, 23
Поліванов Євгеній 460
Поліщук Ф. 492
Полтава Леонід (справжнє прізвище – Пархомович) 49, 281, 287, 307, 429, 578, 607
Помаз Варвара 160
Помаз Ганна (Нюся) 27, 109, 160
Помази (родина) 160
Помаз Іван 27, 109, 160, 274
Помаз Льоля (Олена) 27, 94, 96, 97, 107, 110, 274
Пономаренко Анатолій 98
Пономаренко Г. 201
Пономарів Олександер 94, 95, 176, 247, 276, 296, 300–302, 323, 364, 439, 441, 443,
463, 475–477
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Попко Ганна (прізвисько – Рябенчукова) 294, 382
Попко Іван 294
Попко Максим (прізвисько – Рябенчуків) 294, 570
Попко Мотря 294
Попко Наталка 294
Порш Микола 59
Постишев Павло 3, 166, 167, 191, 284, 393, 402, 403, 495, 501
Примак Іван 566
Приходько М. 151
Прокопюк Михайло 229
Просяник Тамара 131
Проценко Людмила 207
Проценко Федір 5, 207
Прядка (поліцай) 525
Псевдомаврикій 245
Птуха Андрій 201
Пуанкаре Раймон 560
Пулинець Олександер 578
Путін Володимир (саркастично – Распутін) 271, 292, 372
Пушкін Олександер 297, 301, 304, 311, 371, 508, 510, 582, 583, 589, 606
Пчілка Олена (справжні ім’я і прізвище – Олена Косач, до заміжжя – Драгоманова)
175, 377, 603
Р
Райс Еммануїл 300
Рар Лев 520
Распутін – див. Путін Володимир
Ребенок Петро 82
Ревуцький Лев 404
Реґан (Рейґан) Рональд 279
Реп’ях Станіслав 51, 67–72, 74, 76, 80, 81, 117–122, 126, 130, 133, 138, 141, 144, 157,
150, 151, 153, 156, 157, 160–163, 166, 168–171, 178, 184–186, 277, 430, 438,
445, 450, 576, 610
Рильський Максим 99, 125, 256, 301, 346, 463, 579, 584, 601, 606, 612
Римша (гімназійний учитель) 26, 27, 213
Рискіна (Ріскіна) Галина 17, 20, 22, 27, 94, 97, 103, 108, 109, 119, 132, 144, 160, 162,
171, 294, 297, 313, 323, 368
Рискін (Ріскін) Євген 368
Рискін (Ріскін) Сергій 368
Різун (справжні ім’я і прізвище – Василь Андрусяк) 309
Рільке Райнер Марія 583
Робертсон Катлін 137
Робесп’єр Максиміліан 461
Рогач 49
Родик Костянтин 98, 99
Роженко Г. 552
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Розенберґ 305
Розумовський Кирило 62
Романенчук Богдан 14, 165, 355, 607, 608
Романишини (подружжя) 45
Романишина (Романишин) Тетяна 43, 154
Романишин Ярослав 43, 154
Романчук Любов 109, 201
Ростек Лідія 76
Ротач Алла 277, 278, 282
Ротач Петро 53, 120, 179, 181, 187, 277, 278, 530, 578
Руданський Степан 557
Руденко Лілія 217
Руденко Л. 404
Руденко Майя – див. Семко Майя
Руденко Микола 258, 612
Руденко Петро 78–80, 430
Рудик Ігор 15, 19, 20, 70, 71, 151, 162, 170, 268, 271
Рудик Пантелеймон 518
Рудник Сергій 536, 548
Рудницький Антон 569
Рудницький Леонід 43, 46
Рудницький Ярослав-Богдан 190, 493, 499
Румянцеви (родина) 216
Русанівський Віталій 105, 191, 194, 500
Русанівський Макар 497
Русос Деміс (Артеміос Вентуріс Русос) 330
Руставелі Шота 583
Рябенчуків Максим – див. Попко Максим
Рябенчукова Ганна – див. Попко Ганна
С
Сабуров Олександер 309, 522, 526
Савич Іван 111, 578
Савчук Андрій 102, 145
Сагайдашний (Конашевич-Сагайдачний) Петро 509
Садовський Валентин 59
Саєнко Олександер 327
Сакович Алла 20, 26, 29, 30, 66, 140, 141, 207, 288, 298
Сакович Віктор 8, 20, 26, 30, 64, 65, 67, 213
Сакович Євгенія – див. Качуровська Євгенія
Сакович Михайло 71, 157
Сакович Олександер 71, 432
Сакович Олександра (до заміжжя – Топольська) 17, 417
Салига Тарас 257, 416, 417
Самійленко Віталій 574
Самійленко Володимир 578
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Самойленко Віктор 108
Самойленко Григорій 215
Самойленко Костянтин (Костя) 94, 96, 97, 108
Самойленко Тетяна (до заміжжя – Бохан) 27, 94, 107–110, 115, 117, 119, 140, 274,
288
Самчук Улас 158
Сацюк Олексій 60
Свердлов Яків 93
Сверстюк Євген 371, 450, 607
Свидницький Анатоль 578
Свідзінський (Свідзинський) Володимир 125, 256, 502, 503, 582, 612
Севернюк Тамара 397
Север’ян (Северіян, чернець-василіянин, згодом – єпископ-емерит УГКЦ) 549
Селешко Стефан 337
Сельвінський Ілля 510
Семенець Анна (Ганна) 362, 364, 368
Семенець Елена 412
Семенець Михайло 3, 136, 138, 188, 286, 307, 335, 341–344, 347, 356, 360, 393, 394,
398, 405, 408, 411–414, 416
Семенець Надія (до заміжжя – Негель) 273, 286, 342, 414
Семенець Олена 183, 185
Семенець (Семенець-Бурм) Василь 273, 286, 342, 412
Семенець (Семенець-Бурм) Микола 273, 342
Семенець (Семенець-Бурм) Міша (Михайло) 273, 342
Семенець (Семенець-Бурм) Настасья (Анастасія, до заміжжя – Науменко) 342
Семенець (Семенець-Бурм) Сидір 273, 342
Семенці (родина) 272, 273, 362
Семко (Руденко) Майя 230
Сенкевич Генрік 301
Сенцовський Володимир (справжнє прізвище – Ященко) 277, 283, 285, 395, 403,
408, 411, 422, 423, 426
Сервантес Міґель де 584
Сергійчук В. 353
Сердюк Павло 77, 78
Сєвка (грабіжник) 573
Сидоренко В. 327
Сидорець (староста Ніженського району за часів німецької окупації) 200, 319, 525
Сидорова Любов 571
Сидорова Таля (Наталія) 571
Сидоров Ал. (рос., укр. «Сидоров Ол.») 200, 210
Сидяченко Наталія 376
Силенко Лев (псевдонім – Лев Орлигора) 246, 259, 263, 332
Симоненко Василь 473, 594, 607
Симоненко Володимир 251
Симонов Матвій – див. Номис Матвій
Синявський Олекса 497, 607
Ситник Михайло 281, 447, 452, 453
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Сідак Надія 180, 188, 257
Сіма Рафаїловна (вчителька) 554, 556
Сімович Василь 609
Сірий Микола 554, 555
Сірик Грицько (Григорій) 59, 112
Сірка Йосип 337
Сірко Іван 264
Скеля-Студецький Микола 452
Скирда Людмила 53
Скляр Віктор 230
Сковорода Григорій 75, 131, 251, 317, 580, 587
Скоропадський Іван 312
Скоропадський Павло 50, 58, 60, 62–64, 161, 269, 272, 420
Скрипа Богдан 522
Скрипа-Козловська Ганна 522
Скрипник Микола 3, 4, 100, 166, 461, 495
Скуратівський Вадим 141
Слабошпицький Михайло 96, 97, 118, 120, 125, 181, 252, 257, 269, 281, 288, 314, 318,
320, 325, 327, 375, 589, 619
Славутич Яр (справжні ім’я і прізвище – Григорій Жученко) 159, 257, 406, 435, 521
Сліпченко М. 175, 209
Слиньки (родина) 570
Слинько Володя – див. Любчин (Слинько) Володя (Володимир)
Смаль-Стоцький Роман 609
Смаль-Стоцький Степан 607, 609
Смерчинський Сергій 497
Сміт Маргарита (Маргарета, Марґарет) 158
Смольницька Ольга 446
Сніжний Йосип 60
Собачнік Діма – див. Табачник Дмитро
Солженіцин Олександер 176, 209, 254, 268, 271, 360, 620
Соловей (Салавей) Алесь (справжні ім’я і прізвище – Альфред Радзюк, на еміґрації
– Альберт Кадняк) 175, 209, 214, 459
Соловйова Віра 145–147, 151, 162, 163, 169, 286, 317, 386
Сологуб Надія 222, 247–249, 259
Сологуб Федір (справжнє прізвище – Тетерников) 329
Солоухин (Солоухін) Володимир 544, 546
Сорока Петро 128, 257, 388, 389
Сорочопуло (персонаж греко-українського фолкльору) 9
Сосюра Володимир 324, 371, 558, 606
Софронів-Левицький Василь 69, 70
Спаський Іван 349, 350, 439
Спєхи (родина) 303, 335, 364
Спєх Ірина 288, 334, 335, 345–347, 358, 362, 369, 372
Спєх Степан 156, 160, 201, 279, 288, 293, 296, 298, 299, 301, 303, 334–336, 340, 345,
347, 358, 362, 371, 372, 614
Сріблянський Михайло (справжні ім’я і прізвище – Микита Шаповал) 74, 75, 586
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Сталін Йосип (справжнє прізвище – Джуґашвілі) 5, 35, 60, 65, 166, 205, 206, 288,
301, 309, 312, 348, 364, 369, 394, 406, 421, 438, 439, 441, 444, 445, 450, 453,
463, 495, 518, 524–527, 531, 532, 577, 591–593
Старицька-Черняхівська Людмила 49, 165
Старицький Володимир 212, 589, 590
Старицький Михайло 377, 603
Стельмах Михайло 378, 489
Степаненко Микола 306
Степовик Дмитро 257
Степула Надія 128, 206, 283, 440, 618
Стефаник Василь 70, 604
Стефаник Юрій 70
Стефанова (Стефанів) Наталя 544
Стефанович Олекса 479, 503, 580, 583
Стеців Ганя – див. Герман Ганна
Стецьки (подружжя) 309, 356
Стецько Ярослав 356
Стецько Ярослава 356
Столипін Петро 126, 421, 422, 424, 426
Сторні Альфонсіна 582, 583
Страшкевич Володимир 497
Стріха Максим 200, 257, 407
Студинський Кирило 604
Студьонова Л. 403
Стус Василь 270, 329
Суворов Олександер 60, 205, 246, 524, 526
Судомора Охрім 544
Сулима Микола Федорович 497
Суперфін Ґаррік (Ґабріель) 254
див. також Superfin Gabriel
Сухомлинова І. 588
Т
Табачник Дмитро (також іронічно – Діма Собачнік) 360, 361, 406
Тан-Богораз Володимир 543
Танські (родина) 25, 54, 432
Тараненко Олександер 38
Тарнавський Остап 155, 472
Тарнашинська Людмила 237, 257
Тарновський Василь 44, 216, 233, 236, 278, 310, 314, 315
Тарновські (родина) 216
Тарасенко (з родини Вакуленків) 15
Тась Дмитро (справжнє прізвище – Могилянський) 578
Теліга Олена 12, 480, 580
Теодорович Тетяна 275
Тимошенко Семен 180
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Тимошенко Юлія 88, 133, 136, 208, 341, 353, 356, 361, 368, 561
Тимченко Євген 497
Тирса Юлій (псевдонім Ігоря Качуровського спільно з М. Баланович) 255
Тичина Павло 165, 353, 385, 427, 493, 558, 577, 578, 592, 606
Тищенко Костянтин 36
Тітова Олена 84
Ткаченко Валентина 578
Ткаченко Всеволод 179, 182
Ткач Юрій 256
Товкачевський Андрій 73–76, 152, 578, 586, 587
Толстой Лев 48
Толстой Олексій Костянтинович 509, 565, 598
Толстой Федір 338
Толстоухов Анатолій 101, 139, 252, 383
Томенко Микола 105
Топольська Марія – див. Кониська Марія
Топольська Олександра – див. Сакович Олександра
Топольський Василь 523
Топольські (родина) 17, 27, 141, 159, 163, 559
Трач Ігор 252
Третяк (керівник хору) 515
Троцький Лев 532, 581
Троян Іван 497
Труман Карл 137
Туркало Кость 497
Тютюнник Юрій 264, 424
У
Українка Леся (справжні ім’я і прізвище – Лариса Косач-Квітка, до заміжжя –
Косач) 127, 198, 327, 335, 348, 377, 471, 532, 580–583, 603, 604, 607, 608
Уманець М. (справжні ім’я і прізвище – Михайло Комаров) 493, 494
Ф
Фальківський Дмитро 521, 584
Фаріон Ірина 84, 348, 359, 445
Феденки (родина) 309
Феденко Панас 483
Федоров Ф. – див. Фьодоров Ф.
Федоров (Федоров-Костиря) Олексій 205, 309, 524, 526
Федун (бідняк) 435
Февр Микола 518, 519, 522
Фесенко Андрій 460
Фесенко В. 371
Фесенко Тетяна (до заміжжя – Святенко) 460
Фешовець Олег 288, 292, 306, 312, 370, 386, 446, 449
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Филипович Павло 606
Филоненко (полковник) 487
Фіґоль Атанас 165, 355
Філарет (патріярх УПЦ КП) 372
Філіппов Борис (справжнє прізвище – Філістинський) 281
Філянський Микола 584
Фіцак Мирослав 57, 154
Фішбейн Мойсей 471
Фішер Куно 338
Фоєрбах Людвіґ 476
див. також Feuerbach Ludwig
Фотинюк Теодор 544, 546
Франко Іван 124, 151, 337, 338, 377, 437, 471, 475, 580–582, 603, 604, 609
Франко Франсіско 520
Фройд (Фрейд) Зіґмунд 105
Фрумкина (рос.) 562
Фьодоров (Федоров) Ф. 545, 547, 550
Х
Халимон (поліцай) 526
Халупа Ірина 470
Харитоненко Павло 216
Хвиля Андрій (справжнє прізвище – Олінтер або Олентир) 167, 191, 284, 491
Хвостик (поліцай) 525
Хемлін (сестри) 230
Хіменес Хуан Рамон 91
Хмельницький Богдан 33, 119, 293, 359, 414, 487, 603
Хмельницький Юрій 19
Холодний Григорій 497
Хомич Іван 404, 525
Хомишин 175, 210
Хорошко Женька (Євген) 573
Хоткевич Гнат 604
Хрикін Святослав (Славко) 224, 229, 230
Хрущов Микита 244, 495, 532
Ц
Цвєтаєва Марина 229
Целан (Целян) Пауль 580
Цернаск Гейно 435
Цимбал Віктор 59, 60
Цимбалістий Петро 357
Ціцерон (Кікеро, Цицерон) Марк Туллій 476
Цуканова Марія 153, 158
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Ч
Чабан М. 263
Чамата Ніна 600
Чапленко Василь (справжнє прізвище – Чапля) 466, 467, 498, 607, 609
Чарська Лідія 562
Чекановський Я. 476
Чекан Олена 380, 382
Чепурний Василь 117, 131, 136, 297, 301–304, 310, 311, 327, 334, 347, 348, 355, 375,
388, 422, 430, 445, 446, 451
Череватенко Леонід 120, 124, 125, 140, 181, 288
Черінь Ганна (справжні ім’я і прізвище – Галина Грибінська, в заміжжі – Паньків)
463, 483
Чернишевський Микола 584
Чернявський Микола 604
Черчілль (Черчил, Черчилл, Черчиль) Вінстон 105
Четто Бруно 535, 540, 545, 550
Чечітко Галина 82
Чечітко Євдокія 82
Чечітко Марія 82
Чечко А. – див. Калиновський Анатоль (Анатолій)
Чижевський Дмитро 256, 483, 607
Чичка Свирид (псевдонім Ігоря Качуровського спільно з Борисом Грибінським) 255
Чичка Хведосій (справжні ім’я і прізвище – Ігор Качуровський) 255, 449, 472, 474,
619
Чичковський 49
Чорновіл Вячеслав 54, 462
Чубатий Микола 609
Чуб Дмитро – див. Нитченко Дмитро
Чумак Василь 558, 578
Ш
Шамурин Е. (рос.) 114
Шандрук Павло 114
Шаповал Микита – див. Сріблянський Михайло
Шафовал Микола 154, 326
Шаян Володимир 259, 262
Шаля Іван 498
Швець Василь 344
Шевельов Юрій (прізвище при народженні – Шнейдер, псевдоніми – Юрій Шерех,
Гр. Шевчук) 158, 191, 300, 445–447, 477, 499, 504, 512, 607, 608
Шевченко Анатолій 302
Шевченко Інна 274, 275, 279
Шевченко Тарас 2, 6, 11, 13, 21, 36, 48, 66, 89, 93, 94, 96, 99, 108, 112, 121–124, 126,
136, 139, 140, 143, 146, 147, 151, 164, 165, 167, 179, 195, 222–224, 249, 252,
256, 258, 270, 276, 297, 300, 302, 311, 312, 326, 338, 352, 353, 357, 364, 376,
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377, 381, 383, 387, 398, 405, 425, 439, 445, 449, 471–473, 482–484, 497, 499,
509, 510, 516, 563, 570, 580, 581, 585, 589, 596, 599–602, 604–607, 609, 610,
612, 619, 651, 652
Шевченко Федір 489
Шевчук Валерій 256
Шевчук Василь 607
Шевчук Гр. – див. Шевельов Юрій
Шевчук Грицько (Григорій) 300, 446, 498
Шекера (одноклясниця Ігоря Качуровського) 557
Шекера Ярослава 282, 283, 288
Шекспір Вільям 352, 390, 581
Шенфельд Ігор 521
Шерех Юрій – див. Шевельов Юрій
Шибанов Георгій 128, 180
Шишкова Аглая 547
Шкуліпа Анатолій 206, 233, 234, 237, 238, 240, 242, 269–271, 274, 275, 318, 321, 324,
326, 368, 392, 395, 396, 400, 403, 407, 409, 439, 450
Шкурки (родина) 310
Шкурко Антоній (Антончик, Антоша) 4, 206, 333, 336, 368, 414
Шкурко Віктор 4, 349, 350, 354
Шкурко Костя (Костянтин) 4, 215, 414
Шкурко Марія 243, 244
Шкурко Ніна 4, 170
Шкурко Світлана 4, 349, 354
Шкурко Тарас 4, 58, 74, 76, 81, 106, 161, 177, 263, 414
Шкурупій Ґео 239, 243
Шмайда Михайло 291, 380
Шмань Іван 524
Шмідт Петро 113, 405
Шоходько Володимир 349
Шпаковитий Микола 466
Штокалко Зіновій 404, 489
Штуль Олег 308
Шугай Олександер 199, 272, 381
Шульман Леонід 478
Шуста Михайло 142, 570
Щ
Щорс Микола 72, 117
Щусь Федосій 406
Ю
Юрасов Володимир (справжнє прізвище – Жабинський) 520
Ющенко Віктор 90, 92, 93, 104, 106, 126, 135, 170, 202, 269, 353, 361, 368, 387, 400
Ющенко Катерина 123
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Я
Яворівський Володимир 299, 317, 323, 375
Явтухова Тетяна 559
Явтухові (родина) 558, 559
Якір Йона 325
Яковенко Наталя 106
Якубський Борис 498
Янів Володимир 14, 54, 158, 165, 256, 355, 462, 580
Яновська Любов 578
Яновський Юрій 606
Янукович Віктор 148, 202, 349, 354, 364, 368, 371, 373, 399
Яременко Василь 155, 281
Ярешко Іван, Ярешко-Кошелівець Іван – див. Кошелівець (Ярешко-Кошелівець)
Іван
Ярмолюк Галина 89, 90, 110
Яровий Олександер Вікторович 304
Ярошевський (редактор) 246, 251, 565
Ярхо Борис 157, 159, 175, 209, 214, 255, 476
Ясенчук Олександер 343
Ященко Володимир – див. Сенцовський Володимир
Feuerbach Ludwig 476
див. також Фоєрбах Людвіґ
Heine Heinrich 362
див. також Гайне Гайнріх
Kaczurowskyj (Kaczurowsky) Igor 290, 372, 374, 620
K[riukow]-Kaczurowskyj Lidia 236
див. також Крюкова-Качуровська Лідія
Kononenko Wenceslav 307
див. також Кононенко Слава (Вячеслав)
Schkurko Mykola 290
Siegfried 476
див. також Зіґфрід (персонаж германського епосу, помилково – Зиґфрид)
Superfin Gabriel 290
див. також Суперфін Ґаррік (Ґабріель)
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ПЕРЕЛІК АБРЕВІЯТУР
БК – Будинок культури.
БФ «Ніжен» – Благодійний фонд «Ніжен».
ВРУ – Верховна Рада України.
ВТФ «Перун» – Видавничо-торгова фірма «Перун».
Ді-Пі (від англ. Displaced Persons, скорочено D. P.) – «переміщені
особи» на території Західньої Німеччини й Австрії, окупованих у 1945 р.
американськими, британськими та французькими військами.
Добрармія – Добровольча армія (одне з білоґвардійських військових
формувань).
ЕУ – «Енциклопедія українознавства» (видання Наукового Товариства
ім. Шевченка в Европі, Сарсель, Франція, 1949–1989).
ЄС – Європейський (Европейський) Союз.
ЗАҐС (рос. «Запись актов гражданского состояния») – Реєстрація актів
громадянського стану (РАГС).
ЗУНР – Західньоукраїнська Народня Республіка.
ІНО – інститут народньої освіти. Київський ІНО – назва Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка у 1920–1932 рр., Ніженський
ІНО – назва Ніженського державного університету ім. Миколи Гоголя у 1920–
1934 рр.
ІРО (англ. International Refugee Organization, IRO) – Міжнародна
організація зі справ біженців.
КҐБ (рос. «Комитет государственной безопасности») – Комітет
державної безпеки СРСР (КДБ).
КПУ – Комуністична партія України.
МУР – Мистецький український рух.
НАНУ – Національна академія наук України.
НДПУ – Ніженський державний педагогічний університет ім. Миколи
Гоголя (від 1998 р.), від 2004 р. – НДУ (Ніженський державний університет
ім. Миколи Гоголя).
НСПУ – Національна спілка письменників України.
НТШ – Наукове товариство ім. Шевченка.
НУКІМ Ніжинське училище культури і мистецтв ім. Марії
Заньковецької.
ОУН – Організація українських націоналістів.
ОУН (б) – бандерівське крило ОУН.
РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціялістична Республіка.
РФ – Російська Федерація.
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СВУ – Спілка визволення України (неіснуюча антирадянська організація, вигадана в 1929 р. органами Державного політичного управління УСРР з
метою здійснення репресій над українською інтеліґенцією).
СРСР (СССР, рос. «Союз Советских Социалистических Республик») –
Союз Радянських Соціялістичних Республік.
США – Сполучені Штати Америки.
ТУМ – Товариство української мови ім. Т. Г. Шевченка.
УВАН – Українська Вільна Академія Наук.
УВУ – Український Вільний Університет (Мюнхен). І. Качуровський
був його викладачем від 1973 р., від 1982 р. – професором.
УНР – Українська Народня Республіка.
УНРада – Українська Національна Рада (вищий законодавчий орган
Західньоукраїнської Народньої Республіки).
УПА – Українська повстанська армія.
УПЦ КП – Українська православна церква Київського патріархату.
УРДП – Українська революційно-демократична партія («багрянівці»).
УРСР – Українська Радянська Соціялістична Республіка (1937–1991). У
1919–1937 рр. – УСРР (Українська Соціялістична Радянська Республіка).
УТГІ – Український Технічно-Господарський Інститут (Мюнхен).
Чека-Ґепеу (ЧК, ҐПУ, рос. «Чрезвычайная комиссия», «Государственное
политическое управление») – Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби з
контрреволюцією і саботажем при Раді народних комісарів РРФСР, 1922 р.
реорганізована у Державне політичне управління.
ФРН – Федеративна Республіка Німеччина.
S. A. D. E. (есп.) – Sociedad Argentina de Escritores (Спілка письменників
Аргентини).
U. S. A. (англ.) – United States of America (Сполучені Штати Америки).
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