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— Це питання, радше, теоретичне. Але
склалося так, що я — артист театру одного
актора. Так склалася моя доля. Де мене
більше тисли, там все більше народжувалася
протидія.

— Як вплинуло на ваш світогляд знай-
омство з Расулом Гамзатовим?

— Його книга «Мій Дагестан» справила
дуже глибоке враження. І коли я почав пра-
цювати з 200 сторінками, то вийшов згодом
на твір — до 20 сторінок. Бо програма мала
звучати до двох годин, не більше. То був
час уже після арештів 1965-го, а підходило
до арештів 1972-го. Програму довелось ви-
конувати у 1971 році, до 100-річчя Леніна.
Як ми говорили про Леніна, то це не означало,
що ми мусили в нього свято вірити. І тому
книга «Мій Дагестан», яка порушувала пи-
тання мови, національної гідності, правди,
громадянської мужності, — була надзвичайно
актуальною. На концерті Олена Коваленко
мені сказала: «Свят! Коли ти читав, то дехто
думав, чи їх не арештують за те, що вони
тебе слухали!»

— Легко було вивчити білоруську —
перед тим, як читати В. Зуйонка?

— Легко. У моєму селі говірка дуже на-
ближена до білоруської мови. Білоруський
письменник Караткевіч мене похвалив. Це
так для мене було приємно!

— Чи пізнали ви себе? Вдалося?
— Коли хтось каже, що я його знаю, як

свої п’ять пальців, то я кажу у відповідь: ти
сам себе не знаєш. Отже, до кінця себе, на-
певно, я ще не знаю.

— У Броніслава Грищука є вірш «Не-
відворотність», в якому є такі рядки:

Хтось все одно
слідкує за тобою:
бджола чи пташка,
вишня чи тополя,
чи з царства тіні
батько твій і мати.
Чи відчуваєте, що за вами стежать

батько і мати?
— Я кожного ранку вітаюся з батьком і

мамою — маю їх фото поруч.
— Як ви вважаєте, Ніцше мав слушність,

коли стверджував, що «мистецтво, літе-
ратура захищають від смертельних загроз
життя»?

— Я вірю в те, що мене мистецтво і слово,
зокрема, оберігають від корозії моєї душі.
Мав рацію Роберт Третьяков, написавши
вірша «Аплодуйте акторам!».

Замість післямови
Ремель. 17 березня 1943 р.

Трагедія села...
Чи хто читав таке в літописах столітніх?
Наживо спалене дотла
Мов оніміли бруньки на деревах
Бо тільки-но
лиш починалася весна
І духи ще блукають десь
На цвинтарях, яких нема
Вже сльози висохли пророків
І мертві в снах кричать.
Молитва забувається в молитві
А сад порослий на обвуглених ґрунтах
Згортає руки, наче в лихоманці
Й боїться щось сказати
Щось зайве, щось не так...
Чи маю право
Говорити я за ті дерева
Які все бачили
Коли наживо рубцювалися в хрести?..
Зітхає так
Ремелівська хатина
І під дощем вмиває свою кров
Ще надто юну до морозів
Та надто вже дорослу
для життя...

Цей свій вірш наприкінці презентації книги
«Ремель» прочитала Маріанна Челецька, до-
цент Франкового університету. Аудиторія
щиро привітала п. Маріанну за створення
поетичного твору, присвяченого селу Ремель,
про трагедію якого мало хто й знає.

Спілкувався
Богдан ЗАЛІЗНЯК

Цар Петро І приборкував стрілецький бунт
(1698 р.), коли стрільці повстали проти
посилення кріпацтва, сподіваючись ввес-

ти в Московському царстві культуру та цивілізацію,
щоб воно хоч трохи нагадувало Європу. Серед
стрільців були й українські козацькі загони, козаки
з яких бували в європейських країнах. Цар був кру-
тий, шаленний у власних вчинках і рішеннях, він
особисто катував і рубав голови непокірним.
Одного зі стрільців на ім'я Григорій Орел, який
дивився на нього з викликом перед реальною і
неминучою смертю, демонструючи свою непокору
(так могли дивитись у вічі ворогові тільки україн-
ські козаки), цар несподівано помилував. Згодом
він ввів Григорія Орла у дворянський стан і наказав
дати йому прізвище Орлов та одружив на дворян-
ській дівиці Зіновьєвій. Це був початковий етап
появи майбутніх Бобринських, що посідають важ-
ливе місце в українській історії.

Хто такий стрілець Григорій Орел, якого цар
нарік Орловим? Це не москаль і не татарин з Волги,
а непокірний українець із південних степів України,
яких після ганебної підтасованої Переяславської
угоди 1654 р. було багато в Московії. Вони служили
у війську, були стрільцями, будували міста, виро-
щували сільгосппродукцію для москалів та ще й
заради них бились із сусідами. Прадід Орла був
незадоволений порядками Петра І у стрілецькому
середовищі, він не боявся смерті, був сміливою
людиною — орлом, бо не кожен насмілювався
перечии жорстокому цареві. Українського рицаря
Григорія Орла можна вважати прототипом Тараса
Бульби, адже обидва сміливо дивилися у вічі воро-
гові. Але якщо Бульба є художнім образом знаме-
нитого українця М. Гоголя, то Орел є історичною
особою, яка реально протистояла ворогові і зали-
шила для майбутніх поколінь своїх нащадків. 

У сім'ї Орлових народилося п'ятеро синів
Орлів (Орлових) — Іван, Григорій, Олексій, Федір
і Володимир. Серед них виділявся силою і стату-
рою Григорій — «голова Аполлона на торсі Ге -
ракла», який приглянувся Катерині Олексіївні —
дружини Петра ІІІ, тодішнього володаря Мос -
ковського престолу. 

Йшов час, і Катерина за два місяці до червне-
вого перевороту (1762 р.) народила дитинку від
свого улюбленого фаворита — Альошу. За допо-
могою Григорія Орлова і його чотирьох братів, які
організували військо проти царя на підтримку його
дружини, змусили того мовби добровільно відмо-
витися від трону, німецька принцеса Софія
Фредеріка Августа Анхальт–Цербтська стала росій-
ською самодержицею Катериною ІІ. 

Як нагороду «за вірність» улюблена Катенька
подарувала милому Гришеньці титул князя Рим -
ської імперії, збудувала для нього мармуровий
палац. Сина Альошу матінка імператриця оточила
великою увагою: виховання вона доручила гувер-
нерам, одним з яких був німець Осін Дерибас —
майбутній засновник Одеси; коли Олексію минув
тринадцятий, ясновельможна матінка подарувала
йому маєтки Бобрики і Богородицьк у Тульській
губернії; пожалувала дворянський титул. Прізвище
Бобринський походить від назви маєтку Бобрики,
коли Олексій, нащадок козака Григоія Орла, відмо-
вився бути Орловим. Обвінчався Олексій Гри горо -
вич Бобринський із німецькою баронесою Анною
Володимирівною Унгерн-Штернберг, яка народила

йому чотирьох дітей — трьох синів (Олексія,
Павла, Василя) та доньку (Марію).

Старший син Олексій Олексійович Бобринський
успадкував гени як від українця Орла, так і від
матінки та вінценосної бабусі, які були німкенями.
Отож граф Олексій Бобринський і його нащадки не
мають жодної генетичної спорідненості з народом
Московського царства, графи Бобринські є наполо-
вину українцями і наполовину німцями. Онук
імператриці Катерини ІІ і графа Григорія Орлова
(Орла) започаткував вирощування цукрових буря-
ків та виробництво цукру на бідній землі Московії,
а згодом переніс своє виробництво в Україну, став-
ши одним із перших серед визнаних «цукрових
королів» і меценатів.

Через походження граф О. Бобринський і його
нащадки аж до 1991 р. були забуті. У 1917 р.
«вождь світового пролетаріату», захопивши владу
в Петербурзі за допомогою Льва Троцького і Йоффе
Абрамовича з Німеччини, рід графів Бобринських
вважав «позорящим наше великорусское нацио-
нальное достоинство» і відносив до шайки «Рома -
новых, Бобринских, Пурышкевичей». Основною
причиною цього було те, що нащадки стрільця
Григорія Орла по крові були наближені не тільки до
українських козаків, а й до німецьких імператор-
ських родин, на що претендувала й сім'я Улья -
нових. Отож рід Бобринських, нащадків україн-
ських і німецьких прадідів, українці зобов'язані
прийняти у своє лоно.

Розпочав свою діяльність в Україні гарф О. Боб -
ринський доволі успішно. Його заводи на найсу-
часнішому обладнанні з'являлися один за одним
на Смілянщині: у Смілі, Грушківцях, Яблонівці, Ба -
лаклеї, Капітонівці. Досягнення на заводах у Смілі
були прикладом для інших заводів, тут є чому
повчитися і нинішнім підприємцям, зокрема
створенню найкращих соціально-економічних
умов для роботи і життя працівників заводів та
селян, що вирощували цукрову сировину. Слід
особливо зазначити, що після селянської рефор-
ми 1861 р. О. Бобринский допомагав своїм ко -
лишнім кріпакам викупити у нього землю, а бага-
тьом своїм робітникам сприяв в отримані необ-
хідної профільної освіти.

Олексій Олексійович Бобринський вважається
одним із найбільш освічених і енергійних людей
свого часу; в 1893 р. він був названий знаменитим
агрономом, який винайшов «плуг Бобринського»,
«сівалки і просапники Бобринського». Поряд із
Терещенками та Симиренками він відіграв чи не
основну роль у розвитку бурякоцукрового вироб-
ництва в Україні. Бобринський став першим орга-
нізатором і фінансистом прокладення єдиної на

той час залізниці в Московії; нарешті, він успішно
займався наукою, археологією, винаходами, пись-
менством; малював, любив і знався на музиці; був
великим громадянином і людиною. 

Граф О. Бобринський витрачає власні кошти для
проведення сільськогосподарських досліджень,
вперше застосовує внесення гною під цукровий
буряк, налагоджує випуск мінеральних добрив,
розробляє систему сівозміни з урахуванням виро-
щування цукрових буряків, проектує і випускає
нові сільськогосподарські машини та механізми,
деякі з них отримали його ім'я. Граф пише і видає
книги, присвячені сільському господарству, про-
мисловості, фінансам, робить особисту вагому
пожертву на спорудження Політехнічного інституту
в Києві, є членом опікунської ради Київського уні-
верситету імені Св. Володимира. Більшу частину
свого життя граф Олексій Олексійович провів в
Україні, у Смілянському маєтку, куди тягнули його
гени предків. 

На смерть графа О. Бобринского газета «Ки -
евлянин» 15 жовтня 1868 р. відгукнулась статею, в
якій зазначалось: «На днях наш край опечален был
вестью о внезапной смерти человека, который
своей деятельностью служил примером и украше-
нием того сословия, к которому он принадлежал
по своему общественному положению. …Наш
юго-западный край в особенности не забудет в нем
одного из первых основателей и двигателей новой
в то время отрасли промышленности свеклосахар-
ной, которая теперь не только дает огромные
выгоды капиталистам-предпринимателям, но и
питает, и обеспечивает благосостояние сотен тысяч
рабочего населения».

На відзнаку заслуг промисловця, «цукрового
короля» і власника містечка Сміла О. Бобринського
у Києві 6 лютого 1872 р. йому встановили пам'ят-
ник, який простояв до 1926 року. За радянських
часів на тому місці у 1954 р. було встановлено
пам’ятник М. Щорсу. 

У Києві пам'ятник Олексію Олексійовичу Боб -
ринському містився на перехресті Бібіковського
бульвару (нині бульвар Тараса Шевченка) та
Безаківської вулиці (нині вул. Симона Петлюри).
Немає сьогодні пам'ятника О.О. Бобринському,
ніхто про нього не згадує, більшовицька пропаган-
да стерла не тільки матеріальний його спадок,
а навіть пам'ять про цю людину. З 2016 р. поста-
мент Щорсу закритий тканиною, що свідчить про
його майбутнє знесення. А нашим громадянам
слід підтримати справу честі сучасних україн-
ських патріотів — відновити у Києві пам'ятник
одному з перших «цукрових королів» і щедрих
меценатів Олексію Бобринскому. Для цього є при-
наймні чотири причини: перша — це нащадок
українського козака Григорія Орла, якому цар
хотів відтяти голову, але відступив; друга — це
пам'ятник не державному чи військовому діяче-
ві, а людині, яка трудилась у промисловості
(будівництво залізниць) і сільському господарстві
(бурякоцукрове виробництво); третя — пам'ят-
ник був споруджений не імперською владою,
а вдячними громадянами Київського краю за
власні кошти; четверта — на відкритті пам'ятни-
ка не було представників ні з Петербурга, ні з
Москви, повз нього пройшли з хоругвами і влас-
ними знаками робітники цехів міста Києва та
Смілянщини, селяни з волосними старшинами і
сільськими старостами маєтків графа. 

Українські письменники справедливо і вчасно
поставили питання про наведення ладу з нашою
історією, закладеною в пам’ятниках, приділивши
особливу увагу місцям їхнього розташування на
бульварі Тараса Шевченка й довкола. Вирішуючи
питання про повернення пам'ятника О.О. Боб -
ринському на його колишнє місце у Київі, слід
керуватись ще й таким. Саме Григорій Орел, урод-
женець південних степів України, передав своєму
праонукові О. Бобринському українські гени,
а той: відмовився від призвіська «Орлов» і став
Бобринським (взявши українське прізвище),
свою діяльність присвятив українській землі, на
якій жив і помер, творив добро для українського
народу, розвивав науку і літературу. Українці про-
сто зобов'язані віддати шану Григорію Орлу і його
праонуку Олексію Бобринському — знаменито-
му цукрозаводчику, вченому і меценату, встано-
вивши пам'ятник йому на місці, де він був упро-
довж 1872–1926 років.

Броніслав ПАНАСЮК,
академік

ОЛЕКСІЙ 
БОБРИНСЬКИЙ:

ПОВЕРНЕННЯ
Прикладом для сучасного політичного класу, а також
бізнесменів і меценатів у справі культурного розвитку
сільських територій, науки, формування вітчизняної селекції,
новітніх технологій і виробництва є видатні українські
цукрозаводчики — Терещенко, Симиренко, Харитоненко,
Бобринські, Яхненко. Серед Бобринських провідне місце
належить Олексію Олексійовичу Бобринському
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Пам’ятник графу О. Бобринському у Києві


