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вщент розграбовані навіть конотопські церкви. Таке ж саме мародерство Ромоданов-
ський чинив повсюдно по Україні, забираючи собі все найцінніше, називаючи україн-
ців “виговчиками” та “чумазыми хохлами”. Найбільше московити збиткувалися над 
беззахисними простими людьми. Мародери втішались три доби, а потім рушили на 
Борзну. Місто палили, а мешканців страчували. Жінок та дітей відправляли в Моско-
вію як заручників. Навіть козацька старшина починала шкодувати, що своєчасно не 
підтримала І. Виговського. Бувший наказний гетьман І.Безпалий повсюдно чув доко-
ри на свою адресу за нерозсудливу підтримку розбійних московитів. Він карався в 
муках сумління і пішов у монастир замолювати свої гріхи. Полум’я міжусобної боро-
тьби старшини охопило усю Україну і вона перетворилась на велике згарище – су-
цільну “Велику Руїну”. 
Характеризуючи козацьку старшину тих часів та її прислужництво царям та коро-

лям Т. Шевченко у вірші “І мертвим, і живим, і ненародженим...” писав: “Раби, підні-
жки, грязь Москви, Варшавське сміття – ваші пани, Ясновельможнії гетьмани...” 
_______________ 
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Надія  ОНИЩЕНКО  
(Ніжин) 

 
Запах червоної калини і стиглих королівських груш Мані-Лейба 

 
“Мані-Лейб був одним із найкращих, якщо не кращим єврейським поетом Америки. 

Я довідався про нього ще десь у 26-му чи 27-ому роках. Його віршована казка про хо-
роброго хлопчиська “Інгл-цінгл-хват” із чудесними малюнками знаменитого Алієзера 
(“Еля”) Лисицького, була серед нас, учнів молодших класів Черкаської єврейської 
школи, дуже популярною. Ми знали її напам’ять, декламували на ранках, перемальо-
вували з неї картинки. І ще любила дітвора його “Лід фун бройт” (“Пісню хліба”), по-
кладену на музику відомим тоді єврейським композитором Юлієм Енгелем. Її не тіль-
ки співали, але і грали, зображуючи, як засівають поля, як сходять колоски пшениці, 
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як жнуть їх, мелють, печуть з борошна хліб і як мами купують свіжий хліб для своїх 
дітей – “койфн мамес бройт дем фрішн, ун дерланген ойф ді тішн, есн кіндер фрішн 
бройт, зайнен зей гезунт ун рот”. Чудесні вірші для дітей, такі теплі й домашні слова і 
ритмічні рядки. Шкода, що дотепер не перекладе-
ні вони на російську мову… А потім над країною 
опустилася “залізна завіса”, і творчість закордон-
них єврейських письменників стала майже недо-
ступною (особливо у провінції). Лише тут, в Аме-
риці, я зміг ближче познайомитися з творами 
цього талановитого і багатогранного поета. Вра-
ження величезне”, – так писав Мойсей Лоєв. 
У Короткій літературній енциклопедії про поета 

сказано: “Мані-Лейб (псевдонім; справжнє ім’я – 
Мані-Лейб Брагінський, 20.12.1883 р., Ніжин – 
4.10.1953, Нью-Йорк) – єврейський поет. Був шев-
цем”. І далі в такому ж лаконічному короткому 
вигляді. Що поробиш – енциклопедія! Звернімося 
до більш цікавого матеріалу – автобіографічних 
заміток поета, написаних із притаманним йому 
єврейським гумором. Ось деякі фрагменти в 
перекладі М. Лоєва з їдишу: 

 

На Україні є місто Ніжин, що славилося своїми калюжами, вербами, багатими тютю-
новими купцями, торговцями кіньми і конокрадами. І ще місто славилося могилами ца-
диків, п’яними шевцями, великим із білосніжним фасадом ліцеєм, у якому вчився Го-
голь, і більше за все – солоними огірочками. Прекрасним був Ніжин! Гарним із його пе-
редпасхальними і післяноворічними (за єврейським календарем) калюжами, що доходи-
ли іноді до пояса, і ще кращим місто ставало в зимовий час, коли сніги, що випадали то-
ді, досягали солом’яних дахів і, навіть, димарів. У Ніжині жили колись єврей із єврей-
кою, що мали восьмеро дітей. Мешкали вони в маленькому будиночку під солом’яним 
дахом. Єврей і єврейка були шляхетними і чесними людьми, але великими бідняками. 
Щодня вони спозаранку бігли на базар купувати і продавати. Єврей торгував шкірами. 
Селяни привозили різні шкіри, а він їх закуповував, щоб потім перепродати найбагат-
шим торговцям міста. Єврейка торгувала гусаками, курми і яйцями; щоранку вона йшла 
на базар із великим порожнім кошиком, а коли ввечері поверталася назад, її кошик був 
наповнений картоплею, хлібом і замороженими яблуками. А коли діти приходили ввече-
рі додому з хедера, вони ласували картоплею з хлібом як найдорожчими ласощами, і за-
кушували замороженими яблуками. Після їжі вони лягали спати. Батько вкладав стар-
ших дітей на землю, а молодших – у широке червоне ліжко, що стояло в кутку. Для ста-
рших дітей батько клав на землю дві в’язки соломи, які накривав товстою плахтою, а 
молодших – своїм овечим кожухом, що пахнув потом, тютюном і вулицею. 

 

Далі Мані-Лейб писав: 
 

Якщо батько і мати йшли з будинку на цілий день, хто ж доглядав дітей? Ніхто не 
доглядав, вони доглядали самі себе: старші молодших, а молодші найменших. Але, 
слава Богу, нічого з ними не сталося, ніяке зле око шкоди їм не зробило. Вони мали 
хороші голови і в хедері були кращими учнями. Це, між іншим, не завадило їм бути 
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великими бешкетниками в Ніжині. Ще вони мали гарні голоси і були кращими мешой-
рерами (півчими) у канторів міста. Співати вони навчились дома, адже з того часу, як 
себе пам’ятають, удома завжди співали щосуботи і у свята. Якщо мама могла присісти 
від роботи на якийсь час, вона починала співати. Батько сам співати соромився, але за-
лишав молитовник, піднімав голову і слухав маму, щасливо посміхаючись. Якщо ж ба-
тько посміхався, діти почували себе вільно і співали разом із мамою. Вся вулиця схо-
дилася, люди слухали їх під вікнами. А коли субота закінчувалася та наставав вечір, у 
будиночку під солом’яним дахом тихенько збиралися добрі друзі батька: сусіди, торгов-
ці конями, волоцюги. Сиділи біля гарячого самовару, пили чай і розповідали страшні іс-
торії про розбійників, вовків, покійників, відьом і сиріт. Діти сиділи з відкритими рота-
ми, із задоволенням вислуховували всі ці байки і не хотіли йти спати до пізньої ночі. 
Ось так жили єврей із єврейкою, і так жили їхні діти, а коли первісткові, старшому 

сину, виповнилося 11 років, батько і мати стали думати, що з ним робити, чому навча-
ти <…>. Батько вважав, що його треба вчити ремеслу <…>. Одного разу він взяв сина 
за руку і повів до чоловіка, який робив заготовки для шевців, і там залишив на довгих 
два з половиною роки. Найперше, чого хлопчик став навчатися у шевця – це носити 
воду з колодязя, підмітати в будинку і бігти вночі шукати хазяїна, що десь загрався в 
карти… Правда, він був не тільки картярем, він також любив читати книжки, і в нього 
були шафи з книгами. У такий спосіб хлопчик за ці два з половиною роки навчився 
робити заготовки, читати книжки і набув негарної звички грати в карти. І ще він там 
навчився красти в господарки, що була дуже скупою. А від хазяїна він навчився гово-
рити римами. Хоча рими не стали для нього новиною, їх він знав ще з рідного дому. 
Його мама теж любила жартувати римами, але її вірші були значно шляхетнішими, ніж 
у його хазяїна. Від маминих невичерпних римованих жартів сміялися, і за це її люби-
ли. Іноді вона такими жартами перекидалася з батьком. Хлопчик, навіть, навчився 
розмовляти із замовниками і друзями римованими жартами, потім став записувати їх, 
перетворювати у вірші, які беріг, як зіницю ока. 
Так хлопчик жив, поки йому не виповнилося 15 років. На той час він прочитав бага-

то книг, єврейських і російських, став гарним майстром, вважався у місті порядним, 
роботящим юнаком, подружився з освіченими молодими людьми. А потім сталося от 
що: один раз уночі його хазяїн і хазяйка втекли в Америку з грошима, які прихопили 
у своїх замовників. І їхня майстерня з усіма машинами стала нічиєю. От батько хлоп-
чика і взяв її собі з розрахунку, що його щасливий син стане повним власником усього 
цього багатства. Але син не захотів, і тоді батько дав йому трохи стусанів, після чого 
син змушений був стати хазяїном. Своїм замовникам – шевцям міста, молодий хазяїн 
сподобався. Та незабаром він познайомився з одним бунтівником, із яким вони стали 
разом читати заборонені книжки, ходити на підпільні збори, брати участь у страйках. 
Закінчилося це тим, що він опинився у в’язниці. Спочатку юнак і там не горював. По-
перше, було якось почесно сидіти за бунт проти царського режиму, а по-друге, він мав 
можливість писати там вірші, що подобалися друзям, які сиділи разом із ним. Стали 
вони ці твори розспівувати, передали на волю, і ті розлетілися за межі рідного міста. 
Усе ж вдруге сидіти у в’язниці не хотілося, і він незабаром утік не тільки з міста, але 

й з країни і благополучно добрався до Америки (з “пересадкою” в Лондоні). Тут він 
знову сів за заготівельну машину. Заробляв. Привіз батьків, одружився, народив дітей, 
і коли в нього бував вільний час, писав рими, а з них плів вірші. 

 

На цьому Мані-Лейб закінчує автобіографічні замітки. Тож доведеться доповнити 
його біографічні дані, скориставшись іншими джерелами, зокрема колонкою “Перли-
ни єврейської поезії”, котру вели багато років в найстарішій єврейській газеті Амери-
ки “Форвертс” відомий діяч культури Йосип Млотек і його дружина, музикознавець 
і фольклористка Хана. А також єврейською енциклопедією. 
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Отже, Мані-Лейб утік в Америку. “Пересадка в Лондоні” означала участь у револю-
ційному русі емігрантської молоді. Тут під впливом І.Х. Бренера він уперше опублі-
кував свої вірші у соціалістичному тижневику “Ді найє байт”. У 1905 р. він переїхав 
до Америки і не тільки сів за заготівельну машину, як він пише, але приєднався до 
групи “Ді юнге” (“Молоді”), в якій брали участь молоді поети, що приїхали в Амери-
ку на межі XX ст. разом із новим поколінням емігрантів і прагнули брати активну 
участь у житті нової батьківщини. На відміну від першого покоління єврейських по-
етів, що писали на американській землі, – Моріса Розенфельда, Йосипа Бовшовера, 
Моріса Вінчевського, Давида Едельштадта, які оспівували єврейський пролетаріат, – 
“Молоді” пройшли іншу літературну школу, сприйняли традиції і принципи європей-
ської поезії та її новітніх напрямків, відкинувши політичну й ідеологічну заангажова-
ність своїх попередників – пролетарських поетів. Незважаючи на те, що в житті деякі 
з “Молодих” важко працювали і були не у змозі вирватися з бідності, в літературі во-
ни стали справжніми естетами. Вони високо ставили досконалість форми, заверше-
ність і глибину образів, прагнучи до незалежності літератури від політики. 
До такої літературної групи приєднався Мані-Лейб, і не тільки приєднався, але не-

забаром став її визнаним лідером, а також редактором журналу “Літератур ун лебн”, 
заснував щомісячник “Індзл” (“Острів”), що об’єднав цю групу письменників. 
У 1918 р. в Нью-Йорку вийшли декілька збірок віршів поета: “Лідéр” (“Вірші”), “Ба-
ладн” (“Балади”), “Ідіше ун славіше мотивн” (“Єврейські і слов’янські мотиви”). Най-
тривалішим було співробітництво з газетою “Форвертс”. Тут надруковано його пер-
ший після переїзду до Америки вірш. Тут він став постійним співробітником після то-
го як, занедужавши, залишив роботу на взуттєвій фабриці. 
Вірші Мані-Лейба відрізняються романтичною піднесеністю, ліризмом, музикальні-

стю, ємністю слова, яке часто забарвлене тонким гумором. Він звертається до казок, 
легенд, народних пісень, зокрема, слов’янських; багато пише, як ми вже знаємо, для 
дітей. Критики відзначали, що Мані-Лейб був першим у єврейській поезії Америки, 
що буквально витяг із єврейського слова всі музичні принади і подарував їх читачам 
у вигляді віршів і пісень. На жаль, в “Антології єврейської літератури” Л. Грєбньова 
(Нью-Йорк, 1947) уміщено дуже мало віршів Мані-Лейба, до того ж їх переклад на 
російську мову не найкращий… 
На Сергія Єсеніна, що у 1920-х роках відвідав Нью-Йорк, найбільш сильне вражен-

ня з-поміж місцевих поетів справив саме Мані-Лейб. Останній, зі свого боку, блиску-
че перекладав вірші С. Єсеніна своєю рідною мовою. Перекладав він також й інших 
російських поетів. 
Давид Ейнгорн, перший великий ліричний поет у сучасній єврейській літературі, 

із замилуванням говорив про музикальність Мані-Лейба і його мовну майстерність: 
“Облагородити народну мову, зробити її інструментом краси – нелегка справа. Це як 
шліфувати діаманти <…>. Мані-Лейб, родом із бідних хатинок, від Бога щедро обда-
рований – звуком, кольором, словом. З чудовим чуттям всього, що красиве, він зумів 
із єврейської мови зробити витончений і шляхетний інструмент, на що мовам інших 
народів треба було набагато більше часу”. 
Мані-Лейба дуже любили в Америці, до його 60-річчя єврейська культурна громад-

ськість подарувала йому будинок, де він міг би зручно жити і працювати. І хоча давня 
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хвороба – сухоти – часто приковувала до ліжка, він продовжував публікувати вірші, 
які викликали захват і визнання. Коли шанувальники готувалися відзначити 70-річний 
ювілей поета, Мані-Лейб знову серйозно занедужав і змушений був перебратися в са-
наторій “Де бора”, потім у “Ліберті-санаторій”, де і помер 4 жовтня 1953 р. Багато 
людей оплакували його смерть, поети присвячували йому вірші. 
У 1955 р. у Нью-Йорку вийшов його двотомник “Лідéр ун баладн” (“Вірші і бала-

ди”), а в 1963 р. у Тель-Авіві видали збірник його поезій із паралельним перекладом 
на іврит із передмовою видатного поета Іцика Мангера – друга й однодумця Мані-
Лейба. В ній, зокрема, говориться: “Мані-Лейб був найбільшим і найчутливішим “ву-
хом” у нашій поезії: воно вихоплювало з неї найдавніші і найактуальніші тони світу: 
життя, любов, мрію. Його музикальність трансформувалася, була не просто словес-
ним звуком. Він, узагалі, не був словесним віртуозом, Яшею Хейфецем єврейського 
вірша. Його вірш не був і делікатним різьбленням по дереву, не володів він і аромата-
ми манірної парфумерії, що всотала запахи ніжних квітів, таких, як лілія та імертель, 
а ніс запах червоної калини і стиглих королівських груш”. 

 У Ніжин Мані-Лейб повернувся в 2001 р. Перша публікація про його життя і твор-
чість з’явилася у науковому збірнику “Євреї в Ніжині”, зініційовану професором Оле-
ксандром Астаф’євим і видану Центром гуманітарної співпраці з українською діаспо-
рою тодішнього НДПУ імені Миколи Гоголя за підтримки Чернігівської обласної єв-
рейської організації, іудейської релігійної громади Ніжина та Ніжинського міського 
товариства української мови імені Тараса Шевченка “Просвіта”. Минулого року в ки-
ївському видавництві “Дух і літера” вийшла Антологія єврейської (їдиш) поезії в пе-
рекладах українською. Перекладачем і співупорядником книги стала Валерія Богу-
славська. Ця поетеса і перекладач із російської, англійської та їдиш власним коштом 
переклала й видала поетичний цикл Мані-Лейба “Ніжин”, написаний ним у еміграції. 

“Коли я вперше прочитала його вірш “Ніжин”, – зауважив перекладач, – мене зача-
рувало оте злиття єврейського світовідчуття із суто українським, яке пронизує багато 
віршів поета; цим сумним світлом зігріта його ностальгія”. 
Українські порівняння, меланхолійну образність відзначили також рецензенти: член 

Національної спілки письменників України, поет і письменник, лауреат літературних 
премій, випускник Гоголівського інституту Анатолій Шкуліпа; поет і перекладач, ке-
рівник літературної студії університету, викладач Олександр Гадзінський. У презен-
тації збірки в НДУ імені Миколи Гоголя взяли участь викладачі, студенти, ліцеїсти, 
учасники літературної студії, працівники бібліотеки, члени єврейської громади міста. 
Подія відбулася за підтримки деканату філологічного факультету а також Центру гу-
манітарної співпраці з українською діаспорою зазначеного університету, благодійного 
фонду “Ніжен”, редакції міськрайонної газети “Ніжинський вісник”. 
_______________ 
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Мані-Лейб 
 

Ніжин 
  

Ніжинські шляхи Спас із терням на чолі. 
  сльотаві, В тіняві вербовій пишній 
Сіно, верби, огірки! Правовірний іудей, 
Під забрьохані халяви, Кадиша знавець і Мішни 
Під засніжені дахи. До своїх святих іде. 
На базарі бандуристи, Куми кумкають 

 Босі, латані, старі,   на призьбах, 
Гончарі, дівки в намисті, Обмивають кісточки, 
Бородаті лихварі. Хто й на кому оженився б 
Із-під стріх, брилів Дбають ревно тіточки. 
  подертих, Яблуко куштує потай, 
Неба синява морська. Вкравши в цуцика ланцюг, 
Бусли   Попід багатійським 
 працьовито-вперті,    плотом 
Сонце бісики пуска. Волоцюга з волоцюг. 
Куряви корови сіють, Ось послухай, п’яний куме, 
Батоги, мов коси, –  Кинь варнякання своє. 
З України на Росію Як там у Шевченка в думі – 
Гоголь ще не надививсь. хвись!“Соловейко не дає!” 
Хресний хід з небес вертає В зоряну прозору нічку, 
(З сьомих вод на киселі). Спивши цей солодкий спів, 
З п’яним святом Волоцюга, наче свічку, 
  всіх вітає Власну пісню засвітив. 
 

Те слово... 
 

Те слово, як печаль, яка розквітне після, 
Коли із кожною сльозинкою з очей 
Спадає осінь золотавим листям 
І сонце волосінь з туману річки тче; 
 
І димом дихає по берегах трава, й над нами 
Жарини журавлів торкають хмар верхи, 
І Ніжин мариться біленькими церквами, 
Виблискують хрести, мережаться дахи... 

 
Переклад Валерії Богуславської 

 




