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СЛОВО – ВІТЧИЗНА ДУШІ  
І СОВІСТЬ ЧАСУ

«Молебінь щойно скінчився. Старенький сільський священник зі 
словами заохоти побожно благословив у далеку дорогу тих, що ви-
рушали на святу прощу.

Серед невеликої купки богомольців впадала в очі новісінька 
синя чемерка з доброго тонкого сукна, в яку був убраний низень-
кий кремезний дідок Карпо. Він був узутий також і в добрі шкапові 
чоботи, свіжо вишмарувані колісним дьогтем…».

Так розпочинається оповідь «Свічечки» уродженки Охтирки 
Іванни Чорнобривець, написана на мотив народної легенди.

Саме творчість нашої славетної землячки, справжнє прізвище 
якої Олександра Сулима-Блохин, відкриває другий том прозового 
двокнижжя із масштабного проєкту «Велика спадщина. Сумщина» 
(загалом – 5-й; прим. – О.В.), що охоплює часовий проміжок протяж-
ністю 120 років – від початку ХХ століття до сьогодення.

Епоха – виняткова: знакова, драматична, поляризована, часто – 
кривава, позначена десятками історичних подій світового масш-
табу. І саме тому – особлива, неповторна й описана в численних 
прозових творах як світових майстрів слова, так і письменників 
сумського краю.

Така вже письменницька доля: фіксувати насамперед час, бо пи-
шеться вік, а слово – то вітчизна душі, совість часу (за В. Затуливітром).

Саме цими несхитними канонами красного письменства керували-
ся упорядники видання у відборі імен, причетних до слобожанського 
краю: під однією обкладинкою зібрані твори не тільки уродженців 
Сумщини як географічної адміністративно-територіальної одиниці, а 
й авторів, чия творчість так чи інакше торкнулася «прозовим крилом» 
благодатного краю, що здавен розкинувся обобережжями Псла.

У першій спадщанській частині (залишається сподіватися, що й 
у другій, сучасній, також) немає прохідних чи випадкових імен. У 
ній чверть сотні прізвищ – і кожне по-своєму цікаве, неповторне, з 
творчими родзинками, барвами, відтінками, власне, як і належить 
справжній художній – не ерзац! – літературі. 

За ними – свій світ, власне його бачення і сприйняття, широка ду-
ховна амплітуда-панорама, що охоплює найвіддаленіші  просторові й 
часові масиви, завдяки чому сьогоднішні й майбутні читачі пізнава-
тимуть і вивчатимуть минувшину й сучасність не за підручниками, 
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які часто (що є, те є) грішать напівправдою, домислами, ретушуван-
ням окремих сторінок або й розділів історії. 

З огляду на це читачеві особливо цікавими й потрібними стануть 
твори, наприклад, Леоніда Смілянського та Михайла Осадчого: ці 
сторінки хоч і не належать до так званих хрестоматійних, однак і не 
розтиражовані, а отже, масовий читач з ними навряд чи знайомий. 

Приміром, перший із них представлений розлогим уривком із 
двотомного роману про Тараса Шевченка «Поетова молодість», 
що належить до кращих зразків історико-біографічної літератури, 
присвяченої Кобзареві.

Розпочавши писати твір ще напередодні Другої світової війни, 
Леонід Смілянський видрукував обидві книги лише на початку 
1960-х років. Це свідчить про його колосальну роботу над фактоло-
гічним матеріалом, майстерно поєднаним з елементами художньої 
прози як жанру.

Шість десятиліть, що минули з часу першої публікації, ствердили: 
«Поетова молодість» залишається у творчому строю і, поза сумнівом, й 
надалі викликатиме зацікавленість у читачів нових і нових поколінь.

А ось ім’я Михайла Осадчого здебільшого асоціюється із його 
блискучою повістю «Більмо», яку знають не тільки в Україні, а й у 
Європі та світі. Інша ж повість «Геній сміху» – знову ж таки присвя-
чена нашому славетному землякові Остапові Вишні – менш відома, 
однак вельми цікава в пізнавальному сенсі.

Надрукований розділ «Зустріч із вождем» присвячений мало-
відомим фактам із 1920-х років, зустрічам і спілкуванню письмен-
ників із партійними діячами та бонзами – ці рядки проливають ін-
коли несподіване світло як на окремі персонажі, так і на ті чи інші 
тогочасні події.

Багатий і показовий перекладацький масив представлений іме-
нами поліглотів Юрія Назаренка з Конотопа та уродженця Кролев-
ця Миколи Лукаша.

Зокрема, переклад знаменитого роману Жуля Верна «П’ятнадця-
ти літній капітан» земляк конотопців видрукував у другій половині 
1950-х років. До цього з французької твір неодноразово перекла-
дали українською: серед інтерпретаторів рідною мовою – Дмитро 
Лисиченко, Петро Соколовський, пізніше – Інна Базилянська, Леся 
Босук та інші.

Однак це не завадило талановитому перекладу уродженця Сум-
щини посісти своє окремішнє місце й стати популярним серед ша-
нувальників пригодницької літератури. 

Справжнім «важковаговиком» з-поміж десятків колег з повним 
на те правом вважається Микола Лукаш, який залишив воістину уні-
кальну спадщину, переклавши твори світових класиків із понад двох 
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десятків мов. З-поміж них – «Декамерон» Джованні Бокаччо, що вва-
жається вершиною не тільки автора, а й перекладача (хоча, до речі, у 
Миколи Олексійовича подібних творчих досягнень величезна низка).

Утім уперше надрукований на початку 1960-х років «Десятинник» 
(така назва твору в перекладі з грецької) опісля бездумно й безжально 
видавці «редагували» і навіть перекручували текст, а Микола Лукаш 
зазнав страшенної критики та звинувачень за буцімто вільне тракту-
вання оригіналу, привнесення застарілої архаїчної лексики тощо.

Лише завдяки скрупульозній роботі письменника і літературо-
знавця Леоніда Череватенка, уже по смерті перекладача, вдалося 
повністю відновити і 2006-го року надрукувати Лукашевий варі-
ант – без втручання і правок. 

Аналізуючи творчу причетність до Сумщини уродженців інших 
країв, варто наголосити на двох відомих іменах, широко знаних у 
літературному світі. Це – Анатолій Дімаров та Роман Іваничук.

Автор відомого роману-епопеї «І будуть люди» не тільки творчо, а 
й географічно «пов’язаний» із Сумщиною: у дитинстві певний час меш-
кав у Нескучному, навчаючись у Тростянці, а дружина родом із Кро-
левеччини. Зрештою, Анатолій Андрійович завжди активно цікавився 
Сумщиною: зустрічаючись у Києві з автором цих нотаток, не пропус-
кав нагоди розпитати про сумські новини, письменницьке життя.

Тож уривок із повісті «Прожити і розповісти», написаний на 
основі слобожанського матеріалу і вражень, має свою цінність як 
для сучасних, так і майбутніх читачів.

Якщо Анатолій Дімаров родом із Полтавщини і його можна вва-
жати, умовно кажучи, сусідом-земляком, то уродженець Прикар-
паття Роман Іваничук виявляв особливий інтерес до нашого краю, 
зокрема, Роменщини, Пустовійтівки, де не тільки бував, збираючи 
матеріали для своїх історичних творів, а й мав там друзів.

Таке спілкування насамперед із місцевими літераторами, жур-
налістами, освітянами, селянами цілком умотивоване: так гість 
збагачував нотатники місцевими оповідками, фактами, висловами, 
говіркою, які допомагали створювати правдиві історичні полотна. 
Адже з-поміж героїв його творів – останній кошовий отаман Запо-
розької Січі легендарний Петро Калнишевський.

На перший погляд, дещо осібними можуть видатися постаті 
Георгія  Демидова та Івана Іванова, але їхня «присутність» під цією 
обкладинкою не тільки вмотивована, а й обов’язкова. 

Обоє певний час мешкали на Сумщині – у Лебедині та Ромнах 
відповідно, зазнали поневірянь у радянських таборах, наприкінці 
1950-х років реабілітовані. 

Їхні табірні твори – то нагадування про пережиті жахи, засторо-
га дітям, онукам і правнукам, аби не забували ціну свободи і волі. 
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Завдяки багаторічній праці незабутньої Любові Снісар своєрід-
ним відкриттям останніх років стала прозова спадщина одного з 
найяскравіших письменників останньої чверті минулого століття 
Володимира Затуливітра, якого раніше знали як глибокого само-
бутнього поета. Сьогодні ж його повісті, оповідання, новели, есеї 
вже посіли своє належне місце: тонко й філігранно виписані україн-
ські характери на тлі історичних подій зберігають у собі колоритне 
духовне начало, що є запорукою неперехідності рядків.

Має своїх численних читачів талановита проза Віктора Положія, 
Юрія Царика, Леоніда Полтави, Олексія Столбіна, інших майстрів 
слова – вони вже зайняли власну нішу в українській літературі.

Щодо розділу «Сучасність», то представлені в ньому письменни-
ки продовжують – і дай, Боже, продовжувати багато літ! – творити 
власний творчий літопис. А подальшу долю визначить лише час – 
найсуворіший суддя і критик.

…На обкладинці книги – портрет Івана Багряного, уродженця 
Охтирки, одного з найяскравіших європейських та світових пись-
менників, а її колір, як і прізвище, гармоніює із загальним духом та 
історичним настроєм видання.

Власне, саме його творчість є своєрідним духовно-тематичним 
осердям книги, до якого міцно «припасовані» і воєдино злютовані 
твори інших авторів-земляків. Домінує тема України, її незалеж-
ності, одвічного прагнення до свободи, яку доводиться відстоюва-
ти, зокрема, й сьогодні, віддаючи життя.

Повернення письменника до лона рідної культури було трива-
лим і непростим. Одними з перших про це наприкінці 1980 – почат-
ку 1990-х років почали клопотатися в Сумській обласній організації 
Національної спілки письменників України, зокрема, тодішній її 
очільник Олексій Столбін, земляк киянин Олександер Шугай, твор-
чість якого представлена в книзі і який на сьогодні є автором масш-
табної «Багряніани». 

Саме завдяки спільним зусиллям у Сумській обласній науковій 
універсальній бібліотеці 30 років тому, 30 вересня 1991-го року, з 
нагоди 85-річчя письменника відбувся представницький міжна-
родний літературно-мистецький захід.

Пропонована світлина вже стала раритетною, а свято залиши-
лося золотою сторінкою у духовному літописі Сумщини та України.

До Сум із Німеччини завітали дружина Івана Багряного – Гали-
на (на світлині – праворуч від Олексія Столбіна), донька Роксолана 
(друга зліва), гості з діаспори, зокрема, голова Фундації ім. І. Багря-
ного доктор Анатолій Лисий (США, крайній праворуч), письмен-
ник із Києва Олександер Шугай (другий праворуч), поет Анатолій 
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 Гризун (третій ліворуч) літературознавець Оксана Шугай (крайня 
ліворуч) літератори, представники громадськості.

У сьогоднішніх лавах «Багрянознавців» – невтомний літерату-
рознавець, письменник із Києва Сергій Козак, його старанням на 
Сумщині (і не тільки) здійснено низку заходів з увічнення пам’яті 
нашого славетного земляка. 

…Мимоволі згадується зустріч із сином письменника Нестором 
Багряним восени 2006-го року в охтирському помешканні: саме 
тому, де свого часу жив і писав його батько і яке й досі зберігає не-
видиму присутність великого Українця. 

Неймовірно, але факт: тоді Нестор Іванович і автор цих нотаток 
майже водночас обмовилися, що колись, давно, десятки років тому, 
письменник дивився у ці вікна – нехай  з часом оновлені, однак вони 
наче затримали й назавжди зберегли його погляд, світло очей…

2017-го року в районному центрі урочисто відкрили погруддя 
майстрові слова (скульптор – Заслужений художник України Сте-
пан Куций).

Цей пам’ятник – перший в Україні і другий у світі. Ще один – ро-
боти скульптора Леоніда Молодожанина, який є автором пам’ятника 

На світлині – слово про Івана Багряного має Олексій Столбін: «Іван 
Павлович носив у серці тільки Україну – вільну, самостійну, незалежну, 
саме таку, яку творимо сьогодні ми».
(Сумська обласна універсальна наукова бібліотека, 30 вересня 1991 р.)
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Тарасу Шевченку у Вашингтоні, – височіє над могилою письменника 
в німецькому містечку Новий Ульм. На ньому вибиті його слова: «Ми 
є. Були. І будем ми. Й Вітчизна наша з нами».

Своєрідним творчим і духовним результатом таких зустрічей-
спілкувань став вірш «Багряний жовтень. Жовтень і Багряний», 
якому судилося стати піснею. Відомий охтирський співак і компо-
зитор Мар’ян Пуляк написав чудову музику – твір у його виконанні 
часто звучить під час урочистостей, концертних програм. 

Залишається вірити, що звучатиме й надалі – і не тільки ця піс-
ня, а й усе розмаїте багатоголосся слобожанської прози – в ім’я віч-
ності України та українського слова, Сумщини як їхньої потужної 
духовної оази. 

* * *
Багряний жовтень.

Жовтень і Багряний.
Пливуть осінні пізні кольори.
І видно за куземинським туманом,
Як Скелька виринає з-за гори.
Хлюпоче Ворскла зорями і небом,
Сніги ідуть 

то мовчки, то з дощем.
Вони таки повернуть коли-небудь
І стануть непомітно за плечем.
Чорнильна стежка. 

Вичорнілі мітки.
І чорне листя падає в ріку.
Колись востаннє вичовгана хвіртка
Накине тихо клямку сторожку.
Немов причинить берег надворсклянський,
Щоб зелен-цвітом кликати вві сні.
Садів багато.

Та – не гетсиманських,
Де зрада –

перша родичка брехні.
А правда встане, стане і повстане, –
Тоді її не треба вже вести.
Багряний вечір.

Осінь і Багряний –
Він словом,

як і жовтень,
золотий.

Олександр Вертіль
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04.04.1902, м. Охтирка, Харківська губернія – 12.12.1990, 
м. Мюнхен, ФРН.
Закінчила жіночу гімназію для дітей духовенства та 
Харківський інститут народної освіти. З 1919 року – на 
педагогічній роботі, очолювала просвітницькі осередки 
в ряді сіл Охтирського повіту. Працювала директором 
Охтирського дитячого будинку та викладачем у вишах 
України. У 1943 році перебралася до Львова. З 1946-го 
мешкала в Мюнхені. Працювала науковим секретарем, 
викладачем мови та літератури у вищій економічній 
школі, Українському технологічно-господарському 
інституті та Українському вільному університеті. 
Сулима-Блохин – професор, а згодом член-кореспондент 
Української вільної академії наук. 
Перу Сулими-Блохин належать розвідки «Питання істоти 
новели», «Мовно-стилістичні особливості Квітчиної 
прози», дослідження творчості П. Куліша, О. Олеся, 
В. Самійленка, А. Кримського. 
Під псевдонімом Іванни Чорнобривець видрукувала 
збірник поезій «З блакиті неба і скорботи душі» та 
«Ескізи», збірку оповідань «З початку життя» та окремі 
новели в періодиці. 
На надгробку письменниці викарбувано кредо її життя: 
«Готова до жертви, повна любові, віддана Батьківщині».

ЧОРНОБРИВЕЦЬ 
Іванна
(справжнє прізвище та ім’я – 
Сулима-Блохин Олександра)
Письменниця, літературознавиця, 
активістка жіночого руху



382

Зміст

Слово – вітчизна душі і совість часу 5

СПАДЩИНА (від ХХ ст.) 11
ЧОРНОБРИВЕЦЬ Іванна 12
НАЗАРЕНКО Юрій 16
СМІЛЯНСЬКИЙ Леонід 22
КОЧУРА Панас 34
БАГРЯНИЙ Іван 40
ДЕМИДОВ Георгій  82
ІВАНОВ Іван 104
СТЕФАРОВ Павло 116
КУСТЕНКО Олексій 120
ЛУКАШ Микола 126
ГАВРИЛОВ Пилип 142
ГАМАЛІЙ Геннадій 146
ПОЛТАВА Леонід 152
ВОРОПАЙ Анатолій 158
ДІМАРОВ Анатолій 162
СТОЛБІН Олексій 182
КОЦЮБА Микита 196
ІВАНИЧУК Роман 204
ВЛАСЕНКО Іван 216
ОСАДЧИЙ Михайло 224
ДАВИДОВ Анатолій 234
ЦАРИК Юрій 242
ЗАТУЛИВІТЕР Володимир 254
ПОЛОЖІЙ Віктор 266
ХВОСТЕНКО Григорій 278
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СУЧАСНІСТЬ 283
ГОЛОВЧЕНКО Іван 284
ГРИЦЕНКО Микола 292
ДОВЖИК Василь 300
КОРНЮЩЕНКО Іван 308
КОРШУНОВА Анна 316
НЕСТЕРЕНКО Петро 324
ПАЗИНИЧ Василь 332
ПОЛОЖІЙ Євген 340
ПРУДНИК Михайло 348
ТКАЧЕНКО Борис 356
ФАСТІВЕЦЬ Григорій 362
ШУГАЙ Олександер (Олександр) 370

Перлина в короні української літератури 378




