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Поетичним рядком Думки вголос: рядки з Фейсбука

Про «бути журналістом» мріяла з шос-
того класу. Звісно ж, не без впливу «трое 
суток шагать, трое суток не спать – ради 
нескольких строчек в газете». Там був чу-
довий редактор, який, креслячи мої кра-
сивості й ліричності, вчив мене писати 
про людей так, «щоб їх було видно». Це 
були мої земляки: доярки й комбайнери, 
директор восьмирічної школи, що на влас-
ний ризик створив музей загиблих місце-
вих хлопців, яких у куфайках та без зброї 
погнали воювати з німцями за хутір Висо-
кий, це були солдатські вдови, вічні ланко-
ві, телятниці й свинарки...Вони дивилися 
співчутливо на мій блокнотик і авторуч-
ку, яка пирскала чорнилом і ставила кляк-
си, іноді повчали: оце пиши, а це не пиши. 
Але, разом з редактором, не відбили мою 
хіть до професії.

Після університету працювала в об-
ласних газетах. Редакторка першої по-
вчала мене, що «треба любити не себе в 
газеті, а газету в собі» і «вірші будете пи-
сати, як підете на пенсію». Редактор другої 
казав: «зробив діло – гуляй сміло» і «напи-
ши мені історію так, щоб я згадав «Сунич-
ну поляну» Бергмана».

У мене не виходило потрафити ні пер-
шій, ні другому, але я старалася: літала у 
відрядження «кукурузником», їздила «уа-
зиками» й приміськими електричками, ви-
бивала шийні хребці, трясучись по шість 
годин у якихось тупорилих автобусиках на 
32 пасажири. Мені ще й сьогодні сняться 
тодіші районні готелі з безперемінними 
чорнобілими картинками на стінах – де-
сятитисячною копією якоїсь графіки, сірі 
простирадла, вікна, за якими акації, топо-
лі, клени... І розкіш придніпровських ланд-
шафтів: поля, степи, малі й великі річки і 
люди, люди, люди – повірте, я їх любила й 
захоплювалася ними. Й досі пам'ятаю їхні 
фрази, їхні лиця, їхню українськість, що 
й не снилася тим, хто сьогодні зверхньо 
розмірковує про «недопатріотизм східня-
ків». До речі, Дніпропетровщина і її чорно-
земи унікальні, а ще вона стоїть на граніт-
ному материкові, а ще руди всілякі – наші 
мають досить заліза в крові і в характе-
рах, і ця безкінечна жіноча терплячість, 
і найвродливіші чоловіки, і чорноголові 
хлоп'яки та русокосі дівчатка...

Не буду розповідати, як тоді повчали 
молодих журналістів, «розбирали» на збо-
рах та літучках, – я не про це, я про людей.

Вже в столиці, двадцять з чимось ро-
ків тому у мене була не лише мрія, але й 
наміри зробити журнал «Люди» (не публіч-
ні, а від колиски до труни), жіночий журнал 
«П'ята пора», дитячий журнал... Не склало-
ся. Не вистачило в мені кременю й заліза, 
та й всього іншого не знайшлося.

В просвітянську газету мене попроси-
ли прийти на кілька місяців. Зорганізуєш 
тижневик і – вічна творча весна. Не було й 
нема того, що дозволяє редакторові бути 
щасливим редактором: тиражі, прибутки, 
великий колектив і впливовість. Але залі-
зо і кремінь є! Є колектив, є автори, є чи-
тачі, яких нема в інших: постійні, надійні, 
україноцентричні.

Є зради, що не поступаються тим, ра-
дянським. Є «однодумці», які, рознюхав-
ши, що грошей за ідею не платять, йдуть, 
обіцяючи повернутися, коли «настануть 
кращі часи»...

Мені не вдалося стати тим журналіс-
том і редактором, що: «володар дум» і «за-
конодавець моди». Мене не ваблять стов-
пища політиків, стойбища політтехнологів 
і квадрат, обмежений Банковою–Грушев-
ським. В чомусь безнадійний «пережиток 
минулого», я й досі вірю, що найцікавіші у 
нас – Люди. Оті, що від колиски до труни 
живуть так, як живе Україна. І хочуть, аби 
вона змінювалася, залишаючись україн-
ською.

А щоб чемно і чесно зізнатися в усьо-
му, чого очікувала від своєї професії, ска-
жу: все життя мрію видавати газету «По-
года». І знаю, що це буде найкраща газета 
– в наступному житті.

5 червня 2017 р.
Київ. 

Про автор-
ку. Любов Голота 
– відома україн-
ська поетеса, про-
заїк, лауреат На-
ціональної премії 
України ім. Т. Шев-
ченка. Працюва-
ла журналісткою 
в місцевих ЗМІ, у 
столиці на Укра-
їнському радіо, нині понад 20 років є го-
ловною редакторкою газети «Слово Про-
світи», центрального видання Всеукраїн-
ського Товариства «Просвіта» ім. Т. Шев-
ченка. 

Сьогодні був Міжнародний день моло-
ді. Якось спонтанно попросив надсилати 
оригінальні новели саме МОЛОДИМ ЛЮ-
ДЯМ. Але найбільша радість трапилася, 
коли їхав у маршрутці.

Побачив дівчину з книгою. ВОНА ЗАХО-
ПЛЕНО ЧИТАЛА. Кілька хвилин вагався: за-
питати чи ні, ЩО читає? Припускав, можу 
розчаруватися, коли покаже назву якось 
дешевого роману кишенькового формату.

Врешті-решт, зняв навушники і спитав: 

– Вибачте, ви можете показати, яку 
книгу читаєте?

Дівчина спокійно показала палітурку: 
Рей Бредбері, «451 градус за Фаренгей-
том».

– Чудовий вибір. Гарна книга!
Ви не зможете уявити моєї радості!
Дівчина ЧИ-ТА-Є. Та ще й один із шедев-

рів світової літератури. 
У голові миттю пролетів цей невимов-

но драматичний сюжет, який не залишає 
байдужим і викликає світлу тугу по нездій-
сненному у житті. 

Драма людського існування перевер-
тає душу. Рей Бредбері передбачив, що 
людство перестане читати книги і буде 
втрачати розум, стаючи на шлях деграда-
ції… 

Тому й двічі зрадів, побачивши дівчину, 
яка читає саме цю книгу. Наперекір усьо-
му. Дівчина (на фото) вийшла на зупинці, 
на перехресті вулиць Рокоссовського і До-
ценка. Район 22 школи. Добре, якщо лю-
бов до читання дівчині прищепили саме в 
цій школі… 

А Рей Бредбері народився 22 серпня 
(за 10 днів) у 1920-му і прожив 91 рік…

 12 серпня 2021 р.
Чернігів. 

Про автора. 
Владислав Саве-
нок – відомий чер-
нігівський журна-
ліст, поет, працю-
вав у чернігівських 
ЗМІ, останні роки 
працює в місцевих 
інтернет-виданнях. 

Ці слова приспіву з однойменної відомої пісні 
Ірини Білик найбільше пасують до назви виставки 
чернігівських художників, що відкрилася 20 серп-
ня у Мистецькому центрі обласної бібліотеки для 
юнацтва. 

 Куратором мистецького заходу, присвячено-
го 30-річчю відновлення Незалежності України, є 
наш колега Святослав Подлевський, молодий і та-
лановитий художник, кандидат історичних наук. 

У заході беруть участь 15 майстрів та май-
стринь нашого міста: Анна Деркач, Роман Закрев-
ський, Олександр Земляков, Оксана Корнієнко, 
Дмитро Куровський, Валерій Лисиця, Надія Мар-
тиненко, Володимир Матвейцев, Роман Найдьон, 
Руслан Перекуча, Святослав Подлевський, Олена 
Саченко, Анастасія Солобай, Сергій Тонканов, Єв-
геній Шаповалов.

У фойє відвідувачів зустрічатиме «Юстиція» 
– безпристрасна пані із зав’язаними очима, що 
спирається лівою рукою на 
меч. Анастасія Солобай, ав-
торка картини, прагне сво-
їм твором підкреслити усю 
складність та відповідаль-
ність 30-річного шляху з ре-
формування судової систе-
ми в Україні.

«Дзеркало душі» – де-
бютна картина Олександра 
Землякова, на мою думку, 
відтворює внутрішній світ 
доктора Грімсбі Ройлот-
та, вітчима Елен Стоунер. 
Бачимо болотяну гадюку, 
привезену доктором з Ін-
дії, за «допомогою» якої ві-
тчим вже встиг смертельно 
отруїти свою падчерку Джулію, рідну сестру Елен. 
Ліворуч – блюдце з молоком, улюбленою змії-
ною їжею. Проте Шерлок Холмс та доктор Ватсон 
вчасно перешкодять отруєнню Елен (Артур Конан 
Дойл, «Пістрява стрічка»).

«У Німеччині дуже скаржаться на мої «ексцен-
тричності». Проте ніхто не знає докладно, де мій 
центр, тому важко зрозуміти, де й коли мені тра-
пляється бути ексцентричним». Слова належать ві-
домому німецькому філологу й філософу Фрідріху 
Ніцше (1844–1900), повні переклади творів якого 
лише починають видаватися в Україні (львівське 
видавництво «Астролябія» та харківське «Фоліо»). 
Центральну ідею «ексцентричного» вислову філо-
софа найкраще втілено на чудовому полотні Свя-
тослава Подлевського «Ніцше» завдяки майстер-
ному поєднанню теплих та холодних кольорів.

Надзвичайно глибокою й символічною є кар-
тина Володимира Матвейцева «І сталося світло...» 
На моє переконання, відомий майстер дивовижно 
ілюструє головну сюжетну лінію роману Еміля Золя 

«Лурд» (1894). П’єр Фроман, молодий католицький 
священик, який втратив віру, супроводжує Марію, 
кохану подругу дитинства, тепер прикуту до ліжка, 
у її паломництві до місця об’явлення Богородиці у 
1858 р. (Лурд, передгір’я Піренеїв, південно-захід-
ний куточок Франції). Обоє прагнуть і потребують 
світла віри й надії на зцілення…

Унікальною є робота Сергія Тонканова «На 
глибоких висотах». Білі ведмеді в намірах поря-
тунку від стрімкого танення арктичних льодови-
ків (головної екологічної загрози для виду Ursus 
maritimus) набувають … крила, намагаються втек-
ти від руйнівного впливу цивілізації, але … знову 
опиняються в міцних тенетах людини.

Ознайомитися з виставкою можна до 17 
вересня (з понеділка по п’ятницю, з 10-ї до 
18-ї год.) у блакитній залі нового корпусу облас-
ної бібліотеки для юнацтва (вул. Шевченка, 54: на-
впроти стадіону ім. Юрія Гагаріна).

Валерій ПОМАЗ,
бібліограф обласної бібліотеки для юнацтва

Валентина ГРОМОВА

* * *
Таке віртуозне прощальне – Па!
Листок зірвавсь. покружляв 

і впав.
А сонце ніжило небу спинку.
І бігала осінь за літом – 

навшпиньки

* * *
Набігли в яблуках червоні коні.
Траву зелену потоптали на осо-
нні.
І нишком продає жоржини осінь.
Я не купила – дорого так 

просить.

* * *
Не збулось. Поплило в ковчезі.
І знову – черга!
За примарним осіннім щастям.
Як – за причастям.

* * *
На семи вітрах закружляла 

осінь.
У неї сонечка вже 

не допросишся.
Від дощів нічим не відкупишся.
Крамарка хитра все 

поскуплювала.
Горіхи й сливи, яблука й груші.
І наші ще літні роздягнені душі. 
 

 Серпень 2021. 

Олена ТЕРЕЩЕНКО

У медовому спекотнім серпні
Розчинилась усмішка тво.я
І мої малюнки напівстерті
На піску змиває течія.

Я сховаю у своїх долонях
Голос твій, печаль твою і сміх,
Щоб зимових днів кришталь 

холодний
Відблиск літа повернути зміг.

І коли в провулки міжсезоння, 
Наче в лабіринт, занурюсь я,
Затріпоче на моїй долоні,
Як метелик, усмішка твоя.

 18. 08. 2021.

Акція 
в бібліотеці 

«Моя Україна»
19 серпня в обласній уні-

версальній науковій бібліо-
теці ім. В. Короленка відбу-
лася ця акція. Відкрив її дует 
бандуристок – випускниць 
Чернігівського фахового му-
зичного коледжу ім. Л. Ре-
вуцького – Карина Шульга й 
Катерина Давиденко.

Потім сказала віталь-
не слова заступницю голо-
ви громадської організації 
«Спілка жінок Чернігівщини» 
Ганна Пушкар. Співали лау-
реат всеукраїнських конкур-
сів Сергій Гончаренко та му-
зикант і поет Віталій Левада. 

До заходу долучився ві-
домий у Чернігові журналіст 
і письменник Владислав Са-
венок. Він представив свою 
виставку світлин «Чернігів-
щина: фотолітопис Незалеж-
ності від Владислава Савен-
ка», фото різних років. Свої 
вірші читали поети, учасни-
ки поетичного бібліопросто-
ру «А+» при бібліотеці. 

Працівники бібліотеки 
створили яскраві фотозони 
в українському стилі: старо-
винні рушники, вишиванки, 
барвисті хустки, букети айстр 
і чорнобривців, червонобокі 
яблука. 

«Так просто»

Святослав Подлевський, «Ніцше»

«На глибоких висотах» Анастасія Солобай «Юстиція»

Любов ГОЛОТА

День журналіста

Владислав САВЕНОК

Радість дня
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