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Двохсотлiтнiй ювiлей вiд
дня народження Є.Гребiнки

(1812–1848), який вiдзначаємо сьо-
годнi, спонукає того, хто щойно
знайомиться з творчiстю цього мит-
ця або звертається до неї не вперше,
замислитися над тим, у чому поля-
гає феномен, тобто винятковiсть,
креативнiсть творчого доробку цьо-
го письменника.

Можливо, цей феномен зумовле-
ний добрим вихованням, що його
Є.Гребiнка отримав у батькiвському
домi. Батько, колишнiй штаб-рот-
мiстр Павло Іванович Гребiнка, та ма-
ти, що походила зi старовинного ко-
зацького роду Чайковських, подбали про вихован-
ня й освiту сина. Перший учитель Євгена – Павло
Іванович Гуслистий, доклав чимало зусиль, щоб
належно пiдготувати свого учня до вступу в Нi-
жинську гiмназiю вищих наук iменi князя Безбо-
родька – одного з найпрестижнiших тогочасних
навчальних закладiв, повний курс навчання в яко-
му Є.Гребiнка закiнчив 1831 р.

У часи навчання Євгена особливо приваблю-
вало малювання; жага малярської творчостi, га-
даємо, розбудила творчу iндивiдуальнiсть у юна-
ковi, iнтерес до поезiї. У цiлому хист Гребiнки-
письменника розвинувся саме в гiмназiї. Два на-
ступнi роки, окрiм трьох мiсяцiв вiйськової служ-
би в 1831 р., Є.Гребiнка шукав можливостi влаш-
туватися на службу в Петербурзi. 1831–1833 рр.
з’явилися друком першi поетичнi твори та байки
письменника. Близько 1834 р. вiн прибув до Пе-
тербурга, де почав реалiзувати батькову мрiю.
Павло Іванович вимрiював для сина викладаць-
ку кар’єру, бажаючи бачити найстаршого з дiтей
професором. Спершу Є.Гребiнка працював ви-
кладачем у Дворянському полку, згодом, iз лис-
топада 1837 р., – у Другому кадетському корпусi,
а вiд 1838 р. – також в Інститутi корпусу гiрничих
офiцерiв i в Морському кадетському корпусi.

Перший бiограф письменника писав, що учнi
згадували Євгена Павловича з теплотою й любо-
в’ю, пам’ятаючи його як лагiдного учителя, який
усiляко заохочував своїх вихованцiв до лiтератур-

них занять, коли помiчав у них таку
схильнiсть. Завдяки притаманнiй
йому «терпеливостi й лагiдностi»1,
вiн нiколи не приструнчував пус-
тунiв у класi, нiколи не скаржився на
них начальству, а лише в разi не-
стримностi учня звертався до нього з
тихими словами: «Ви нездужаєте,
вам би треба в лiкарню», й цi слова
впливали на пустуна сильнiше вiд
усiляких погроз i покарань.

У навчальному процесi Є.Гре-
бiнка, як це слушно зауважує Олена
Пчiлка, прагнув розвивати в учневi
здатнiсть до самостiйного, творчого
мислення, прагнув бачити в їхнiх тво-

рах «вiльну думку, подану в гарному висловi»2,
звертав увагу на змiст роботи, при цьому дрiбницi
нiколи не перешкоджали йому побачити головне.

Лiтературну славу Є.Гребiнцi принесла збiр-
ка байок «Малороссийские приказки» (1834),
що вiдразу була високо оцiнена тогочасною кри-
тикою, зокрема М.Костомаровим, який заува-
жив, що Гребiнчинi байки «завжди читатимуть-
ся з насолодою», а також П.Кулiшем, який
1860 р., пишучи до байок Є.Гребiнки передмову,
зазначав: «Коли рiвняти їх до сусiдньої словес-
ностi, то навряд чи є в їй кращi приказки од
Гребiнчиних, а тiлько що московськi дзвони го-
лоснiшi од наших. Гребiнка, пишучи приказку,
малює нам тут же нашi села, поля i степи свiжи-
ми, да й не позиченими фарбами. Коли смiється
вiн, то прислухайтесь – тут же крiзь смiх почуєте
якийсь сум; коли ж справдi сумує, то слово його
процвiтає квiтками щирої поезiї української»3.

Байки Є.Гребiнки (усього 27 творiв) присвя-
ченi гострим суспiльним проблемам, що їх автор
оцiнює з демократичних позицiй. У цих творах
переважає не настанова й повчання, а викри-
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вальний пафос. Усi байки митця написанi у вiршо-
ванiй формi. Особливiсть полягає в тому, що пись-
менник вдається до нових у жанрi байки сюжетiв.

У байцi «Ведмежий суд» Є.Гребiнка показує ан-
тигуманнiсть суддiв та суспiльства, у якому хижаки,
злочинцi стають вершителями доль безневинних i
моральних людей. Брутальною й ошуканською є
сцена винесення вироку, в якiй Воловi приписано
зiзнатися у злочинi, хоча насправдi жодного злочи-
ну вiн не вчинив, лише здiйснював дiї, необхiднi для
пiдтримання власної життєдiяльностi. Митець пе-
реконаний: що безконтрольнiшими є хижаки, тим
жорстокiшою i потворнiшою стає їхня сваволя. Вiн
також вважає, що кожний має бути рiвним перед
Законом, а Закон у свою чергу повинен бути єди-
ним для всiх i не суперечити природнiй моралi. Са-
ме в цьому й полягає позицiя Гребiнки-громадяни-
на. Суддям, що стоять на сторожi законiв суспiльст-
ва, самим насамперед слiд жити й дiяти за законами,
а не за хижацькими принципами, виявляти муд-
рiсть у осягненнi сутi правочинного в життi, а не бу-
ти заслiпленими жадобою i зажерливiстю. Якщо в
байцi «Ведмежий суд» Є.Гребiнка концентрує увагу
на беззахисностi, безпорадностi, терплячостi й
врештi приреченостi Вола, то в байцi «Вiл» наголо-
шує на безмежнiй працелюбностi, самозреченостi у
трудi й самопосвятi свого алегоричного персонажа.

Дидактичний пафос байки письменника завжди
закодований у позитивнi й доступнi для сприйнят-
тя образи, як це бачимо в байцi «Пшениця». Тут
Є.Гребiнка прагне дошукатися iстинних цiнностей
життя i вбачає їх у величi простоти. У байцi «Рожа
да Хмiль» письменник рiшуче вiдмовляє «дядько-
вi» у правi рiвнятися з «письменними» людьми:
справжня цiннiсть особистостi, вважає митець, – не
у причетностi до певного стану, а в дотриманнi нею
морально-етичних норм життя. Дядько Охрiм тур-
бує Є.Гребiнку не тим, що «побратав з панами», а
тим, що у дядька в хатi безнастанно, навiть коли
хлiб доспiв у полi, «чарка катержна гуляє по столi».
Адже така аморальна поведiнка i спосiб життя в
цiлому свiдчать про деградацiю особистостi. Пафос
байки полягає в пошуку справжнiх, а не позiрних
чеснот. Істиннi цiнностi в уявi Є.Гребiнки завжди
пов’язанi з працею, а не зi споживацтвом, людина не
повинна заздрити чужому добробуту i має поважа-
ти набуте власною працею.

Байка «Могилинi родини» – шаржований образок
з життя. Зображуючи балаганну атмосферу Могили-
них родин, Є.Гребiнка розвинув популярний у лiтера-
турi сюжет, коли гора породила мишу. Цим митець
прагнув проiлюструвати, що пиха й марнославство,
сполученi з непогамованими бажаннями, зазвичай
закiнчуються крахом. Заслуга байкаря полягає в то-
му, що цiй моральнiй алегорiї вiн надав виразно ук-
раїнського звучання, нацiонального колориту.

У творчому доробку Є.Гребiнки знаходимо байки,
що мiстять цiлковито нову думку чи образ. До таких
належить «Школяр Денис». У творi йдеться про не-
долугого чолов’ягу (гадаємо, байкар тут зумисне
ужив слово «школяр», вказуючи на незрiлiсть свого

персонажа), що неспроможний зрозумiти довко-
лишнiй свiт. Аналогiчно й у байцi «Рибалка» звучить
двi теми: ставлення до освiти i проблема правди та
справедливостi, як їх вiдчуває неосвiчений, вiдтак не
спокушений, довiрливий Рибалка. Цього персонажа
також можна вiднести до числа тих, хто не усвiдом-
лює, що довколишнiй свiт iснує за своїми законами,
якi героєвi незрозумiлi й непiдвладнi. Саме тому по-
шук позитиву (в байцi вiн спiввiдноситься з поняттям
справедливостi) у життi приводить Рибалку до розча-
рування, усi його почуття виявляються розбитими.

Проблему добра та зла Є.Гребiнка намагається
вирiшити в байцi «Сонце да Вiтер», коли два явища
природи сперечаються, «хто з них моцнiший».
Вiтер у цьому разi уособлює морально-етичну кате-
горiю насилля, а сонце – ласку. Злу митець виразно
протиставляє добро, яке суголосне iз красою, лас-
кою, пестуванням, огрiванням. Тема переваги добра
над насиллям лежить i в основi байки «Злий кiнь».
Нiхто не спромiгся «упорати» Коня, поки не з’явив-
ся Петро Деркач – розумний чоловiк, що «в конях
силу знає», явивши перевагу терпеливостi й добра,
що виступають рушiєм життя. 

У байцi «Мiрошник» письменник, гадаємо, праг-
нув розв’язати одвiчну проблему пошуку й розумiн-
ня людиною щастя. Мiрошник не вiдає, що володiє
щастям. Байкар наголошує: щастя, добробут, благо
в життi залежить вiд того, чи вмiє людина вдоволь-
нятися тим, що в неї є, чим їй випало володiти. 

Є.Гребiнка розвивав у своїй творчостi манеру
розповiдi вiд iменi людини з демократичного сере-
довища, носiя народних поглядiв та естетичних
уподобань, що була характерною для української
лiтератури нової доби. Його байки вирiзняються са-
мобутнiстю тем, оригiнальними образами, якiсно
новим фiлософським пiдходом в оцiнцi явищ жит-
тя, виразнiстю поетичного слова. Його творчiсть
жанрово розмаїта. Окрiм байок, митець написав i
низку поетичних творiв.

Поетична сторiнка творчостi Є.Гребiнки вiдкри-
вається вiршем «Човен». Образ човна вкорiнений у
дохристиянськiй традицiї, наприклад, давньоєги-
петськiй, давньогрецькiй, i є символом переходу зi
свiту живих до свiту мертвих. Водночас човен у по-
езiї Є.Гребiнки за значенням близький до образу
життя як моря. Плин життя поет сприймає як без-
кiнечний потiк. Одним iз найпопулярнiших образiв
у творчостi українських поетiв-романтикiв є образ
дiвчини, для якої щастя тотожне життю в парi з ко-
ханим чоловiком. Поза цим iдеалом, сприйняття
якого завжди максималiстське, героїня зазвичай не
уявляє свого щастя. Саме тому втрата омрiяного
iдеалу призводить до загибелi лiричної героїнi. Са-
ме такою й з’являється дiвчина в поезiї Є.Гребiнки
«Українська мелодiя». 

Настрої та емоцiї романтичного героя знаходять-
ся в центрi поезiї «Надпись к рисунку К.С.А.Г-ной»,
яка є зразком так званої альбомної лiрики, де панує
приватне почуття й рефлексiя. У Гребiнчинiй «Над-
писи к рисунку…» йдеться про почуття повного
вiдчаю, безвиходi, роздумiв над власною долею. Цей



– 50 –

2’2012

мотив зближує дану поезiю з фольклором. Виразно
романтичною є й поезiя «Печаль», у якiй трьом ета-
пам людського життя: дитинству, молодостi й ста-
ростi вiдповiдають рiзнi душевнi стани особистостi.
При цьому кожен iз цих станiв вiдтворює один iз ас-
пектiв романтичного сприйняття свiту: замилування
природою, зосередження на власному почуттi й вiд-
особлення лiричного героя вiд оточення, неприйнят-
тя ним довколишнього свiту.

Українську iсторiю Є.Гребiнка, як i переважна
бiльшiсть українських романтикiв, показує через до-
бу Козаччини, особливо наголошуючи на подiях
XVII ст., а також через давньоруську iсторiю. У по-
емi «Богдан. Сцены из жизни малороссийского геть-
мана Зиновия Хмельницкого» (1843; уривки твору
з’явилися друком 1839 та 1841) поет подав власну
«поетичну версiю» iсторичних подiй i оцiнку дiяль-
ностi гетьмана. Є.Гребiнка стоїть на тiй позицiї, що й
Самовидець у своєму лiтописi: Богдан Хмельниць-
кий у поемi виступає носiєм справедливостi, iсто-
ричної iстини. Гетьман стає проводирем народу в
його визвольнiй вiйнi, прагнучи, щоб народ жив у
певностi, що нiхто не зазiхне на честь його родини,
вiри, на одвiчну народну мораль. В iнтерпретацiї
Є.Гребiнки доля Богдана Хмельницького спiввiдно-
ситься з долею народу; у цьому – iсторична та ху-
дожня правда твору. «Рогдаев пир» – це вiршована
ода-слава «бесстрашному вчителю» Олегу; сюжет
про князя Олега, зафiксований у «Повiстi минулих
лiт», митець переповiдає, залучаючи згадку про Боя-
на. Історичну тематику в поезiї Є.Гребiнки, очевид-
но, можна найбiльшою мiрою спiввiднести iз по-
езiєю українських романтикiв. Вiдомо, що в їхнiх по-
етичних творах на iсторичну тему зазвичай панува-
ла ностальгiя за давниною, колишньою українською
славою. Це почуття характерне i для Є.Гребiнки.
У поезiї «Курган» вiн стверджує: цiннiсть давнини
полягає в тому, що колишнi подiї перетворюються
на джерело духовного пiднесення людини над бу-
денною одноманiтнiстю. Тему поезiї й покликання
митця письменник втiлює у традицiйному для ук-
раїнської романтичної поезiї образi бандуриста, коб-
заря. Вперше образ бандуриста з’явився в баладi
Л.Боровиковського «Бандурист» (1830), згодом – у
поезiї А.Метлинського (Могили) «Бандура» зi
збiрки «Думи i пiснi та дещо» (1839). Є.Гребiнка
звернувся до цього образу у вiршi «Український
бард» (1837), пiдкресливши роль спiвця в боротьбi
українського народу за незалежнiсть. 

Низка поезiй у творчостi Є.Гребiнки належить
до жанру вiршiв-посвят, у яких важливу роль
вiдiграє сюжет: це i розповiдь про долю дiвчини, яка
чекає з Дону «чорнобривого козаченька» («Над-
пись к рисунку…»), i напучування («Приятелю»), i
ностальгiя за кращими роками життя («У.С.Ловцо-
вой»). Одначе сенс вiршiв-посвят полягає не в
зовнiшнiй подiєвостi, а у вiдображеннi внутрiшньо-
го життя особистостi.

Окрему увагу варто придiлити iнтерпретацiї по-
еми О.Пушкiна «Полтава», що її здiйснив Є.Гре-
бiнка. Вважаємо неправомiрним називати її пере-

кладом, хоча сам автор у пiдзаголовку назвав свiй
витвiр «вiльним перекладом». Насправдi художнi
прийоми, до яких вiн вдається, iнтерпретуючи
пушкiнський сюжет, належать до сфери наслiду-
вання в бурлескно-травестiйнiй манерi. Це дає
пiдстави стверджувати: перед нами – не переклад
твору О.Пушкiна, а спроба бурлескно-травестiйно-
го наслiдування твору, характерна для численних
епiгонiв І.Котляревського.

Поетична творчiсть Є.Гребiнки свiдчить про
постiйний мистецький пошук письменника. Вiн
розбудував засади українського романтизму, роз-
ширив жанрове поле української поетичної твор-
чостi, створив зразок бурлескно-травестiйного
наслiдування в традицiях української лiтератури,
але за новим першовзiрцем. Жанрово-тематичне ба-
гатство й багатоманiтнiсть української i свiтової
лiтератур письменник примножив i прозовою
сторiнкою своєї творчостi, яку вiдкрив 1835 р.,
опублiкувавши оповiдання «Малороссийское пре-
дание» та «Сто сорок п’ять», що згодом увiйшли до
циклу оповiдань i повiстей «Рассказы пирятинца».
Саме вiдтодi в українськiй лiтературi починає роз-
виватися психологiчне письмо, психологiчна проза.

У чому суть добра? Цю проблему Є.Гребiнка
вирiшує в оповiданнi «Воспоминания», герой якого
постає доброю людиною. Вiн зайнятий винятково
розвагами, цiлковито бездiяльний, тому не може
нiкому нашкодити. Тут морально-етичну проблему
добра письменник вирiшує у фiлософському планi:
для нього добро – не безцiльне, а сповнене iстинних
моральних цiнностей життя.

Одним iз перших в українськiй лiтературi в
повiстi «Лука Прохорович» Є.Гребiнка зобразив
представникiв нижчих верств чиновництва. У центрi
цього твору знаходиться Лука Прохорович – губерн-
ський секретар, який у погонi за виграшним лотерей-
ним квитком одружується з наймичкою Агафiєю, не
знаючи, що та продала квиток його приятелю – Се-
мену Семеновичу, який у свою чергу програв квиток
у карти. Своїм твором Є.Гребiнка мовби запитує в
читача, що таке щастя: може, це лотерея, коли не
знаєш, виграєш чи програєш? Письменник вбачає
смисл iснування людини не в матерiальному добро-
бутi, а в багатому внутрiшньому свiтi.

Повiсть Є.Гребiнки «Верное лекарство» – зразок
твору, у якому досконале володiння художньою
формою допомагає письменнику показати подiї у
дзеркальному вiдображеннi. Вiдтворення життя
звичайного чиновника у зворотньому напрямку дає
змогу Є.Гребiнцi простежити марноту iснування
стандартної людської особистостi. Герой цього тво-
ру прагне омолодитися завдяки лiкам, аби побуду-
вати своє життя по-iншому. Вiдтак вiн змiнює у
своєму життi полюси цiнностей та поведiнку, хоча,
як розумiє читач, насправдi зазнає неминучих вiко-
вих змiн: ослаблення волi, розумова деградацiя,
втрата пам’ятi тощо. Читач розумiє, що герой твору
насправдi розминувся з дiйснiстю. Людина, як по-
казує письменник, стає нещасною, обманюючи
iнших. Письменник вважає, що справжнiми лiками
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для людини є надiя, сподiвання – без мрiї людське
iснування неможливе.

Повiсть «Кулик» присвячена темi невдячностi
людини за добро. Юлiан Астафiйович Чурбинський
замiсть вiддячити Макару Петровичу Медведєву,
який улаштував його долю i благополуччя, бруталь-
но утверджує свої права нувориша-помiщика. За-
ручниками цих стосункiв стають крiпаки обох
помiщикiв – Маша i Петрушка, якi внаслiдок свар-
ки мiж своїми панами не можуть одружитися й ги-
нуть. Так у художнiй формi письменник вирiшує
проблему людської невдячностi, пiдносячи водно-
час думку, що жодна людина не повинна бути
власнiстю iншої, мусить сама розпоряджатися
своєю долею.

Новаторським для подальшої розбудови тра-
дицiї гротескного твору в українськiй лiтературi
стала повiсть Є.Гребiнки «Путевые записки зайца»,
у якiй письменник провiв аналогiю мiж свiтом при-
роди i свiтом людини. Прагнення героя твору шука-
ти щастя в «муромських лесах» змушує його
постiйно бути в дорозi, постiйно шукати iдеал, який
при наближеннi виявляється нiтрохи не приваб-
ливiшим вiд тiєї дiйсностi, що спонукала героя до
втечi. У цьому творi митець доходить висновку, що
довершенiй iстотi не пiд силу змiнити обставини й
зовнiшнiй свiт. Одначе людинi належить докладати
безнастанних зусиль на шляху самовдосконалення,
змiнюючи бодай найближче своє оточення. Шлях
до пiзнання свiту, наголошує Є.Гребiнка, унiвер-
сальний, при цьому вiн пов’язаний з удосконален-
ням людського єства.

У повiстi «Нежинский полковник Золотаренко»
Є.Гребiнка розробив сюжет про долю корсунського
полковника згiдно з «Історiєю Русiв». Полковник
Золотаренко, який звик бачити у представниковi
iншого табору лише ворога, не усвiдомлює, що вiйна
закiнчується там, де починається любов. Вiдтак вiн
не розумiє почуттiв, що виникають у його сестри
Любки до посильного польського старости шляхти-
ча Францiшека. Смерть Любки перетворюється для
Францiшек на заклик до помсти полковниковi як за
смерть коханої, так i за своє невiдбутнє щастя й
понiвечену людську гiднiсть. Автор стверджує, що
ненависть є згубним для людини почуттям.

Чи не найцiкавiший у прозовiй спадщинi про-
заїка – роман «Чайковський», в основi якого ле-
жить iсторико-патрiотична тема. Хоча вона й не
оперта на конкретну iсторичну подiю (твiр не нале-
жить до iсторичної романiстики, митець не вдається
до документально-iсторичного матерiалу), тут зоб-
ражено не тiльки козацький побут i звичаї на Сiчi, а
й показано вплив козацтва на життя суспiльства.
Роман «Чайковський» належить до драматично-
iдилiчних творiв, у яких показано, що життя окре-
мої особистостi залежить вiд iсторичних подiй.

У творi наявнi двi сюжетнi лiнiї: життя козацтва
i життя поспiльства iз властивими для нього
мiжетнiчними вiдносинами, причому iсторичнi
подiї у творi трактуються як мiра добра i зла, що йо-

го чинять герої твору. Систему образiв письменник
подає як комплексний портрет рушiйної суспiльної
сили, що з волi iсторичних обставин перебуває в
мiлiтарному оточеннi. Тут представлено i тип горо-
дового козацтва – полковник Іван, i козацтва сiчо-
вого – кошовий Олексiй, Микита Прихвостень, i
козацтва, що вiдбуває свою службу в зимiвнику, –
Касян. Основною рисою козацтва є героїзм: i в бою,
i в рiзних життєвих випробуваннях. Так, письмен-
ник одним iз перших в українськiй лiтературi (ро-
ман «Чайковський» опублiковано 1843 р., а роман
П.Кулiша «Чорна рада» – 1857 р.) звертається до
iсторико-романного жанру, розбудовуючи таким
чином традицiї українського романтизму.

Звертався Є.Гребiнка i до жанру роману-бiо-
графiї, роману-виховання. Головним героєм роману
«Доктор» є Іван Тарасович Севрюгiн. Це високоду-
ховна людина, що потрапляє у брутальне оточення.
Спершу йдеться про домашнi обставини, що вiдчу-
жують Івана, згодом учитель укрiплює в молодому
Севрюгiнi прагнення допомагати людям, полегшу-
ючи їхнi страждання. Саме тому герой стає одним iз
кращих докторiв Петербурзької медичної академiї,
отримує достойну практику.

Очевидно, Іван Тарасович скiнчив би життя рес-
пектабельним фахiвцем у галузi медицини, якби на
його шляху не трапилася Юлiя Іванiвна: людина об-
лудна, лукава, цинiчна, яка, заплутавшись у життi,
вимiщає свою образу за власнi невдачi на людинi, що
робить iншим добро. Вона разом зi своїми родичами
ошукує Івана Тарасовича, забираючи в нього кошти,
позбавляючи практики, окрадаючи його.

Потребуючи пiдтримки, Іван Тарасович зустрi-
чає свого колишнього товариша, який пропонує ге-
роєвi тамувати горе пияцтвом. Тепер доля сувора до
героя як нiколи, забирає в нього життя тодi, коли
вiн повертається в рiдне повiтове мiстечко, з якого
колись вирушив до Петербурга. Хто вiн, Іван Тара-
сович Севрюгiн: людина-невдаха чи людина, яка
вповнi виконала своє життєве призначення? 

Якщо розцiнювати його життя з позицiї високо-
го призначення людини – наголошує своїм твором
письменник – життєва мiсiя Івана Тарасовича Сев-
рюгiна вiдбулася цiлковито. Вiн працює для добра
iнших, але недосконалi i навiть порочнi у своєму
єствi люди, скориставшись його допомогою, стають
причиною загибелi свого добродiйника. За значен-
ням i глибиною пiднятих морально-етичних проб-
лем перед нами – вершинний образ митця. 

Прозова спадщина, поетичнi твори й байки доз-
воляють оцiнити Є.Гребiнку як яскравого представ-
ника українського романтизму, письменника-нова-
тора, який створив невмирущi образи, розбудовував
жанровi виднокраї української лiтератури, збагатив-
ши її новими темами, примножуючи цим свiтову
лiтературу. У своїх байках, у поезiї та в прозовiй
спадщинi Є.Гребiнка подав портрет своєї епохи, ви-
явивши при цьому глибоку мистецьку iндивiду-
альнiсть, яка, iдучи услiд за покликом вiку, зостала-
ся, проте, вiрною високим моральним цiнностям.


