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Тарас Чухліб

НАРОДЖЕНИЙ НА БЕРЕГАХ ДЕСНИ
(до 70-річчя письменника, журналіста та громадського діяча
Василя Чухліба)
Там на деснянських лугах, серед шовкових трав, під високими вербами,
ходить моє дитинство. Там росяні, прохолодні світанки, золоті від сонця дні
й тихі, задумливі вечори. Там плавають хитрі щуки, й довірливі окуні, і мудрі
соми-дідугани. Там чапля стоїть на одній нозі, когось виглядає…
(Василь Чухліб. Тільки брід перебрести. З книги: Іду до Десни. – К.,1988)
У статті розкривається життєвий і творчий шлях письменника, журналіста та
громадського діяча Василя Васильовича Чухліба (1941 – 1997 рр.), який народився і
розпочав працювати на Чернігівщині. Це знакова постать української літератури
1970-х – першої половини 1990-х рр. В. Чухліб свого часу був одним з кращих новелістів.
Також його знали як популярного дитячого письменника, затребуваного журналіста
районних газет на Чернігівщині, Донеччині та Київщині, а також організатора
видавничої справи та громадського діяча.
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мініатюра, новела, літстудія, районна газета.
Народився Василь Васильович Чухліб 19 липня
1941 р. в селі Гнилуша (з 1961 р. – село Лебедівка),
що з правого берега річки Десни 1 . Сьогодні це
Козелецький район Чернігівської області, а перед
початком радянсько-нацистської війни – Остерський
район. Батько майбутнього письменника, Василь
Харитонович Чухліб, був учителем історії. Під час
війни перебував у партизанському загоні ім. Щорса,
потім воював у лавах Червоної армії, де отримав тяжке
поранення при форсуванні р. Вісла. Мав пожиттєву
інвалідність та дві медалі «За відвагу», помер від ран у
1977 р. Мати, Марія Федорівна В’яла (Чухліб),
походила з села Прохори Борзнянського району. Була
незаконно репресована разом із своєю родиною («за
дві корови») під час т. зв. розкуркулення кінця 20-х –
початку 30-х рр. ХХ ст., але невдовзі втекла зі своєю
матір’ю з далекого Сибіру до України. Навчалася у
педагогічному училищі в м. Прилуки, де познайомилася з майбутнім чоловіком.
Довгий час вчителювала, була завучем у сільській школі, сьогодні проживає у рідної
доньки Валентини під м. Богуславом на Київщині.
Згідно з джерелами, родовід Чухлібів бере свій початок у XVIII ст. від козака
Платнірівського куреня Війська Запорозького Низового Харька Чухліба. На той час
багато мешканців Чернігово-Сіверщини подавалися на Запорожжя шукати кращої
долі й становили переважну більшість особового складу Нової (Покровської)
Січі. Відомий також будівничий церков Василь Чухліб, який у середині XVIII ст.
побудував у містечку Острі православний храм на замовлення козацького сотника.
© Чухліб Тарас Васильович – доктор історичних наук, провідний науковий
співробітник Інституту історії України НАН України, директор Науково-дослідного
інституту козацтва, заслужений діяч науки і техніки України.
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Під час Другої світової війни командир чернігівського партизанського загону
Юрій Збанацький згадував про те, як наприкінці 1942 р. до його загону прибуло нове
поповнення, а серед них чоловік та жінка, які були вчителями з придеснянського
села. «В руках у чоловіка – гвинтівка, а в жінки – торбина за плечима, а в ній –
хлопчик малий. Йому там зручно, а мамі легше його так носити. Круглими чорними
оченятами стривожено і зацікавлено дивився дволітній Василько на озброєних
людей у лісі, не плакав, розумів, що прибув до друзів»2.
Дитинство маленького Василька припало на важкі повоєнні роки й проходило
в іншому придеснянському селі Соколівка (близько 12 км від Гнилуші), де закінчив
сім класів. Середню освіту завершував у старовинному містечку Остер за 50
кілометрів від рідного села. Вже у старших класах у нього проявився літературний
талант, а тому його покликали працювати на громадських засадах у місцеву газету
«Правда Остерщини». Ось як згадував про цей період свого життя сам В. Чухліб:
«…Я й досі пам’ятаю і назву моєї першої замітки, і день, коли вона побачила світ, і
навіть сторінку й місце, де її надрукували. Бо то була велика радість. Я тоді вчився в
Остерській середній школі №1. Вчитель Кузьма Овсійович Руденко, сам дописувач
газети, підійшов, поплескав по плечу: «Давай, давай! Нашого полку прибуло!» А в
редакції мені відразу дали друге доручення, третє…»3. Саме чернігівському педагогу
Кузьмі Руденку вдалося закласти у свідомість свого учня зерно любові до рідного
краю, його людей, історії та мови. Усе життя письменник згадував про нього добрим
словом та зберігав томик віршів Олександра Олеся з підписом учителя.
Одним з перших віршів, який було опубліковано В. Чухлібом у всеукраїнському
виданні, стала поезія «Друзям». За підписом учня 10-го класу вона побачила світ у
збірнику художніх творів учнів Української РСР за редакторства Наталі Забілої. У
цьому вірші були й такі слова:
…Бо світлий, просторий в нас шлях!
Один посковзнеться –
Хай другий підтрима!
«Життя для народу!»
Оце наш девіз…4
Незважаючи на такий юнацький романтизм, що був посилений козацькими
генами, на строкову службу до радянської армії В. Чухліба не забрали з огляду на
те, що медкомісія виявила у нього серцеву хворобу.
Праця в районній газеті затягувалася, адже ні в 1959, ні в 1960, ні в 1961 рр.
(31. 07. 1961 р. Спілка письменників України надала В. Чухлібу рекомендацію
до приймальної комісії КДУ ім. Т. Шевченка5) провінційному журналісту з
Чернігівщини, який зі срібною медаллю закінчив середню школу, ніяк не вдавалося
вступити до Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. 5 лютого
1958 р., згідно з наказом головного редактора газети «Правда Остерщини»,
В. Чухліба преміювали як кращого «робсількора» за гарні нариси про сільських
трударів6. У цей час кореспондент газети побував у багатьох селах Остерщини.
З 16 серпня 1958 р. до 1 квітня 1959 р. він також перебував на посаді старшого
піонервожатого в рідній Остерській школі7.
Лише 1962 р. вдалося успішно здати іспити до іншого вузу – Київського
педагогічного інституту ім. О. Горького (зараз – Національний педагогічний
університет ім. М. Драгоманова). «І з приємним хвилюванням та вдячністю згадую
роки навчання на мовно-літературному факультеті, лекції й семінари шанованих
нами й ніколи незабутніх професорів П. К. Волинського, А. П. Медушевського,
Ю. С. Кобилецького і просто старшого викладача, глибокого знавця зарубіжної
літератури Ф. С. Гріма. Більшість із нас – сільських хлопців і дівчат – прийшли до
столичного вузу ще з школи залюблені в рідне слово, в українську мову і літературу,
прийшли з великим бажанням набути ґрунтовних знань, опанувати мовними й
літературними скарбами»8, – згадував В. Чухліб про ті роки.
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З першого курсу навчання у Київському педінституті В. Чухліб брав активну
участь у літературній студії інституту «Вітрила», якою керував професор Юрій
Кобилецький, а потім професор Петро Орлик. Протягом 1962 - 1966 рр. В. Чухліб
був незмінним старостою студії, куди, окрім студентів, входили молоді викладачі
та аспіранти9. Зі своїм доробком літстудійці охоче виступали у київських школах,
на підприємствах та студентських гуртожитках. Прагнучи почути живе слово
відомих письменників, літстудійці часто відвідували Будинок літераторів,
літературні вечори в Жовтневому палаці культури та філармонії у Києві. Тут
вони слухали Павла Тичину, Максима Рильського, Володимира Сосюру, Андрія
Малишка, а також поетів-«шістдесятників» – Василя Симоненка, Івана Драча,
Ліну Костенко, Миколу Вінграновського, Бориса Олійника та інших представників
післясталінської «відлиги».
У студентські роки В. Чухліб був активним дописувачем загальноінститутської
газети «За педагогічні кадри», зокрема її літературної сторінки10. 19 березня
1965 р. у газеті були опубліковані кілька його мініатюр з фотографією та
невеличкою передмовою, в якій писалося: «Василь Чухліб прийшов до інституту з
Чернігівщини – краю М. Коцюбинського, С. Васильченка, В. Чумака, О. Довженка.
До того працював у школі та редакції районної газети «Правда Остерщини». На
сторінках газет друкувалися його кореспонденції, зарисовки, нариси, етюди. І нині,
будучи студентом ІІІ курсу мовно-літературного факультету, В. Чухліб не пориває
зв’язків з місцевою пресою: три останні роки він – переможець конкурсів на кращий
нарис в обласній газеті «Деснянська правда». Василь за складом своєї душі і за
манерою письма – лірик. У невеличких за розміром творах він прагне поєднати
щирий ліризм з філософськими роздумами над долею людини, різноманітними
процесами природи, людського буття»11. По суті, ця публікація стала першим
невеличким нарисом біографічного характеру про початкуючого літератора. На той
час його етюди та мініатюри вже друкувалися у всеукраїнських газетах «Молода
гвардія», «Радянська культура», «Радянська Україна», а також у всесоюзній пресі –
в 1965 р. ряд етюдів опублікувала «Учительская газета». Не забував він і про рідний
район – у газеті Козелецького району «Ленінський шлях» час від часу з’являлися
його матеріали.
Через багато років Любов Мацько, доктор філологічних наук, академік АПН
України згадувала: «Василя Чухліба я знала студентом української філології нашого
університету. Перше знайомство – це лірична замальовка у газеті «За педагогічні
кадри». Про птаха – чугайстра чи лелеку? Але, здається, – про чаплю, що, стоячи
на одній нозі, когось чекала. Там угадувалася у тій чаплі вдова, що чекає з війни
чоловіка і не дочекається. Тоді студенти писали більше, ніж нині… Але новелка
Василя вразила багатьох викладачів: хто ж це так пише? Бо іскри таланту вже
світилися в його текстах. Якби можна було порівняти його творчість з музикою, то
це був би красивий молодий ліричний тенор. Таким він був і на вигляд: високий,
стрункий, чорнявий, якийсь мужній і ніжний водночас»12.
Як староста інститутської літстудії «Вітрила» В. Чухліб виконував обов’язки
редактора стінної газети мовно-літературного факультету, яка називалася так само,
як і студія – «Вітрила». За свідченням сучасників, вона інколи займала ледве не
всю стіну факультетського приміщення, а студенти з нетерпінням чекали виходу
кожного номера, який з великим ентузіазмом писався від руки. Звичайно, що
рукописні стінні газети не зберігалися, але збереглося фото членів тогочасної
літстудії, які позували на фоні стінгазети, що була присвячена 100-річчю від дня
смерті Тараса Шевченка13.
У 1965 р. В. Чухліб одружився з однокурсницею Вірою Скрипкою, що походила
з с. Ольшаниця Таращанського району на Київщині. З нею він познайомився ще на
перших курсах інституту, а потім разом відбував піврічну педагогічну практику в
Обухівській середній школі №1 під Києвом. У 1966 р. у Василя та Віри народився син
Сіверянський літопис 105

Тарас, і разом з ним, після інститутського розподілення, молоді педагоги подалися
на Донеччину. Тут В. Чухліб учителював у середній школі № 1 селища шахти 1718 імені РСЧА поблизу м. Добропілля14. Потім працював «робкором» у місцевих
газетах «Маяк» (м. Красноармійськ) та «Шлях перемоги» (м. Добропілля)15, де
висвітлював непросте життя шахтарського краю. Вихідцю з чернігівського села
довелося швидко оволодівати знанням про гірничу справу, адже цього вимагали
обставини16. Одночасно у громадсько-літературному журналі «Донбас» з’явилися
його новели та етюди. У 1967 р. в газеті «Радянський Донбас» побачив світ огляд
книги «Дівчина з легенди – Маруся Чурай» авторства В. Чухліба17. Того ж року
газета «Маяк» опублікувала етюд «На Десні»18.
У 1968 р. невеличка сім’я Чухлібів переїхала до містечка Обухова на Київщині,
де винайняла спочатку куток, а потім кімнату в сільській хаті Кузьми Андрійовича
та Галини Гордіївни Краськових. В Обухові В. Чухліб почав працювати у районній
газеті «Зоря Жовтня» (сьогодні – «Обухівський край»), спочатку як завідувач
відділу сільського господарства, а потім – масової роботи та листів19. Перший його
репортаж у новій газеті називався «Літаки над полями» й висвітлював нелегку
працю пілотів сільськогосподарської авіації колгоспу «Червоний хлібороб» з села
Красна Слобідка. З огляду на те, що в одному випуску газети інколи розміщувалося
декілька його статей, В. Чухліб почав також публікуватися під псевдонімом
«В. Чернігівець»20.
Загалом В. Чухліб за майже десять років праці в обухівській газеті21 об’їздив усі
села району, в результаті чого написав сотні нарисів про хліборобів, трактористів,
комбайнерів, агрономів, зоотехніків, доярок, буряководів, пастухів, енергетиків,
токарів, медиків, вчителів, артистів, військових та ін. По суті, це були справжні
біографічні дослідження краєзнавчого характеру про людей цього регіону
Київщини. Саме тому В. Чухліба можна сміливо зараховувати до великої когорти
українських краєзнавців. «…Бо завжди намагався, щоб на першому плані в них
[репортажах, статтях, нарисах, замальовках] хоч у якійсь мірі була людина з її
повсякденними радощами й клопотами, а не лише виробничі показники, тонни
надоєного молока, вивезених на поля добрив, гектари зораного грунту, на що нас,
журналістів, спрямовували деякі ревні служителі компартії»22, – писав він уже
пізніше про свою методику журналістсько-краєзнавчої праці.
Він також висвітлював проблеми зведення Трипільської електростанції на
Дніпрі та будівництво міста енергетиків Українка (у ньому 1969 р. сім’я Чухлібів
отримала однокімнатну квартиру, а після народження доньки Тетяни в 1973 р. –
двокімнатну). Поза тим організовував роботу нештатних корпунктів, опрацьовував
сількорівські та робкорівські листи, розбирався зі скаргами, вів питання побуту,
культури, освіти та спорту. В обов’язки В. Чухліба також входила підготовка
тематичних сторінок – літературної «Соняшник», розважальної «На суботній
добривечір», охорони природи «Зелений дім».
Протягом 1968 – 1980-х рр. В. Чухліб неодноразово публікував у газеті свої
мініатюри, етюди, новели, оповідання та вірші для дітей на літературній сторінці
газети. До речі, на той час наклад газети доходив до 11 тисяч екземплярів.
«Приходжу до думки, що то були одні з кращих років мого життя. В обухівській
газеті я знайшов добрих, надійних друзів, багато в чому однодумців. Понад усе
була для нас праця в газеті, ми були одержимі нею, сповнені ентузіазму, творчих
задумів. Ми були молоді…»23, – такими теплими словами згадував В. Чухліб про
свою довголітню працю в районці.
В. Чухлібу вдалося повернути з небуття видатного письменника з когорти
«розстріляного відродження» Григорія Косинку (Стрільця)24. Він неодноразово
бував у його рідному селі Щербанівка, де познайомився з дружиною письменника
Тамарою Мороз-Стрілець і протягом довгих років листувався з нею. Він також
розшукав рідного брата письменника Якова Михайловича Стрільця та рідну сестру
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Єфросинію Михайлівну Стрілець, а в сусідньому селі Красному – його шкільного
товариша25. У 1969-1970 рр. кілька розлогих краєзнавчо-літературознавчих розвідок
про Григорія Косинку набули широкого розголосу на Обухівщині26, що не дуже
схвалювалося партійним керівництвом27. В особовому фонді В. Чухліба збереглися
матеріали, зібрані про Г. Косинку28. Він також досліджував життя і творчість інших
видатних обухівчан – Андрія Малишка, Калістрата Анищенка29, Андрія Михайлюка
та К. Куян30. Але не забував і про своїх земляків – збирав матеріали та публікував
статті про Михайла Коцюбинського і його музей в Чернігові31. У 1969 р. на сторінках
«Деснянської правди» та «Зорі Жовтня» з’являються нариси до 70-річчя іншого
видатного земляка з Чернігівщини – Олександра Довженка32.
У першій половині 1970-х рр. В. Чухліб на громадських засадах очолював
кореспондентський пункт газети «Молода гвардія» в Обухівському районі. Окрім
того, протягом 1970 – 1995 рр. керував тут літературною студією ім. Андрія Малишка.
По суті, це була громадська організація «за інтересами», хоча формально її існування
закріплювалося при редакції газети «Зоря Жовтня»33. Зважаючи на те, що з 1969 р.
він разом з сім’єю проживав у м. Українка (за 12 км від Обухова), а з 1982 р. – в Києві
(за 55 км), двічі, а то й більше разів на місяць, у вихідий потрібно було витрачати
багато часу на дорогу, щоб добратися на засідання літстудії.
Тоді до обухівського кола літераторів входили Юрій Домотенко, Петро Швець,
Микола Вінграновський, Михайло Мозговий, Ганна Зралко, Михайло Горловий, Лідія
Ткаченко, Ольга Довгоп’ят, Валерій Вергун, Степан Гриценко, Тамара Порохнюк,
Галина Коновал, Віра Гальчинська, Микола Кулик, Ольга Задорожня, Михайло
Карасьов, Василь Назаренко, Микола Заєць, Святослав Яблунівський, Володимир
Терех, Юрій Завгородній та ін. На жаль, «протоколів» засідань літстудій не велося,
хоча залишилися спогади її учасників. Так, наприклад, Ольга Довгоп’ят (сьогодні
– член Спілки письменників України) згадувала: «Та чи не найкращим учителем у
мої шкільні роки був працівник газети, голова літстудії Василь Чухліб. Тепер я часто
задумуюсь над тим, звідки в мене потяг до малих жанрів (хокку, наприклад) і починаю
розуміти, що все йде з дитинства. Василь Васильович брав тоді на студії олівця, сідав
поруч і показував, як треба працювати. Вдячна йому за те, що він дав можливість
осягнути ази творчості і зрозуміти, що тільки працею людина може досягти бажаного.
Я перечитала всі книжки свого вчителя, особливо дитячі, і мрію про те, що колись
і я, як він, писатиму для дітей, бо саме вони можуть дати найсправедливішу оцінку
письменникові, а тим більше вчительці… Василь Васильович навчив мене серйозності
і вимогливості до себе… Ми мандруємо з учнями в Країну Дитинства, яку залишив
нам незабутній Василь Чухліб…»34.
За ініціативи В. Чухліба та його колег у середині 1970-х рр. на сторінках газети
«Зоря Жовтня» було засновано спеціальну сторінку «Сонечко. Для дітей і про дітей».
Він же підбирав для неї матеріали та редагував їх. Трохи згодом літстудійцями
була сформована ще одна спеціальна сторінка «Сяйво. Сторінка книголюба». У
ній рекламувалися нові книги та журнали. Окрім того, започатковувалися такі
рубрики, як «На книжкову полицю», «Вам, працівники сільського господарства»
тощо. Обухівські літстудійці були бажаними гостями у школах, на підприємствах, у
сільських клубах. Таких зустрічей відбувалося дуже багато. Інколи, коли набридав
«офіціоз», В. Чухліб разом з друзями П. Швецем, Ю. Домотенком, М. Горловим,
М. Васильківським просто подорожували пішки від села до села по мальовничих та
історичних землях Обухівського краю – від стародавнього Трипілля через Халеп’є
до Щербанівки або ж до «князівських» Стайок чи Витачева.
Історія виходу у світ першої книжки В. Чухліба дещо незвична. У 1972 р.
поважний всеукраїнський журнал «Дніпро» опублікував ряд його ліричних
мініатюр35. Окрилений успіхом, того ж року він подав до видавництва «Молодь»
рукопис книги під назвою «Співоче колесо. Ліричні мініатюри». До нього увійшло
близько сотні мініатюр. Однак вихід збірки, з огляду на політичну ситуацію
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(у республіці почалася чергова кампанія проти «українського буржуазного
націоналізму»), постійно затримувався. Протягом 1973 р. В. Чухліб готував свою
збірку мініатюр у перекладі російською мовою, називаючи її «Солнечные брызги»,
однак так і не подав її до друку36.
1973 рік став переломним у творчості письменника, адже затримка з виходом
прозової збірки підштовхнула його до думки серйозніше спробувати свої сили у
дитячій літературі. Він не тільки подає своє оповідання до журналу «Малятко», але
й активно починає писати для «маленьких дорослих». «Діти – це ті ж самі дорослі,
але тільки маленькі!», – любив повторювати час від часу В. Чухліб. Окрім того, тоді
лише у межах дитячої літератури, яка у силу своєї специфіки найменше піддавалася
цензурі, можна було на повний голос проявити свій талант.
Наступного, 1974 р., провінційний журналіст з невеличкого містечка без надії
на публікацію послав десяток своїх етюдів із згаданого рукопису до «головної
газети» Радянського Союзу, центрального органу ЦК КПРС – «Правда». А невдовзі
та надрукувала їх на літературній сторінці. І лише після цього у видавництві
«заворушилися», та, як результат, у 1975 р. світ побачила книжечка «Червоні
краплини вишень»37. На жаль, вона була дуже скороченою – до неї увійшло лише
кілька десятків мініатюр.
«Червоні краплини вишень» рецензував відомий новеліст Андрій М’ястківський,
який в анотації зазначав: «Ліричні мініатюри Василя Чухліба – це щирі, задушевні
розповіді про сільських трударів, людей, закоханих у землю, у рідну природу, в
навколишній чудовий світ. В кожній мініатюрі – прагнення автора до романтичного
злету, до пісенності»38. Наприкінці книжки було вміщено коротку біографічну
довідку про автора. А в 1977 р. головний редактор видавництва «Молодь»
С. Зінчук на сторінках газети «Літературна Україна» писав про появу плеяди
молодих письменників, де ім’я В. Чухліба стояло поруч з іменами В. Затуливітра,
П. Перебийноса, В. Бойченка та І. Григурка39.
Збірка ліричних мініатюр «Червоні краплини вишень» здобула не лише
визнання літературознавців, а й громадськості. Так, наприклад, літературномистецька сторінка «Колос» газети «Баришівські вісті» писала: «У видавництві
«Молодь» нещодавно вийшла з друку перша книжка прози журналіста обухівської
районної газети Василя Чухліба – «Червоні краплини вишень». Вона зразу ж
привернула увагу любителів ліричної мініатюри, критиків щирістю і задушевністю
тону оповідань, життєвістю ситуацій та героїв. Молодий прозаїк майстерно
користується художньою деталлю як ключем, що відкриває двері до розуміння душі
ліричного героя – хлібороба, воїна, вчителя»40.
До речі, після публікації в союзній «Правді» до приміщення обухівської
районки завітало ледве не все обласне і районне партійне керівництво. Вони довго
випитували про те, хто з родичів В. Чухліба працює у Москві. І, незважаючи на
заперечну відповідь, вирішили все ж таки перестрахуватися (а може, є «нагорі»
впливовий покровитель?) та запропонували журналістові вступати до Вищої
партійної школи ЦК КПУ40 в Києві. А в «Правді» В. Чухліб публікувався ще
декілька разів, зокрема, у 1984 р. у газеті були надруковані мініатюри «Лелеки» та
«Несла воду» під загальною назвою «На Десні»42.
У 1988 р. у видавництві «Молодь» побачила світ ще одна книга «Іду до
Десни». До неї увійшло вже більше сотні новел, етюдів та мініатюр В. Чухліба. 20
серпня того ж року на подарованій синові новій книжці автор залишив такі слова:
«Синові Тарасові – на 22-ліття. Хоч іноді замислюйся про своє коріння – у святій і
стражденній українській землі – над Дніпром, над Десною, над Россю… Його нікому
не підкопати, не підрубати, не спалити, не знищити… Автор сеї книжечки. 20.08.88 р.».
На останній сторінці книги розміщено фото та коротка біографія автора.
Так само, як і великого Довженка, В. Чухліба захоплювала «зачарована» Десна.
На її берегах він народився і виріс. Ця прадавня українська річка постійно присутня
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у його «дорослій» прозі, адже найбільша збірка новел та етюдів так і називалася
«Іду до Десни». Також окремою книжечкою вийшла ще одна збірка етюдів
«Батькова сумка», в анотації до якої відзначалося, що це ще один «штрих до Книги,
яку Василеві Чухлібу судилося писати протягом усього життя. Книга про ріку його
любові – про Десну, про людей, що живуть на її берегах…».
Реальні жителі села Соколівка на Десні й одночасно персонажі чухлібових
художніх творів – бакенщики (ті, хто встановлюють сигнальні бакени на річці)
Андрій Латун та дядько Назар, сільський староста Охрім, лісник Карпунь, завгосп
Сак Грищенко, тітка Ольга, баби Параска та Горпина, бабуся Мокіїха, ветеринар
Петро Федорович, шофер дядько Олекса, покрівельник Мусій та коваль Митро,
сторож дід Матвій, рибалка дід Степан Дубовий та ін. Коли батько приїжджав до
рідного села, то обов’язково розпитував свою матір Марію Федорівну про всі «цікаві
історії», які відбувалися за його відсутності в селі. Багато з них лягали в основу
майбутніх творів. Звичайно, що майбутні сільські етюди та мініатюри з’являлися
і в результаті власних спостережень письменника. З 1962 р. В. Чухліб заносив усе
варте для своїх творів уваги до спеціального зошита під назвою «Почуте в народі».43
По суті, у своїй творчості письменник відобразив «усну» історію села Соколівка на
Чернігівщині повоєнної доби.
Окрім людей, В. Чухліб дуже любив спостерігати за природою. Під час
перебування у селі кожну вільну хвилину намагався використати для риболовлі на
Десні. Однак це був лише привід для того, щоб знайти новий сюжет для своїх творів,
де, окрім людей, головними дійовими особами зазвичай були Річка та Окунь, Квітка
та Мурашка, Бджілка та Лелека. Кожна деталь художньої оповіді у нього мала бути
достовірною й відповідати дійсності.
Письменник Володимир Капустін (Потапов) з приводу творчості свого колеги
зауважував: «Не часто сучасні українські письменники пишуть короткі оповідання,
новели, а особливо ліричні етюди, які б, скажімо, відверто мали глибокий зміст і ще
й захоплювали читача гарною, соковитою, образно мовою. Та й не кожному майстру
художнього слова вдається вимріяти, створити мініатюрні твори... І що цікаво
– завжди у них щось відкриваю для себе несподіване, раніше незнане, нове…»44.
Член Спілки письменників України Олександр Маландій писав: «…У моїй уяві
мимовільно складався образ цього новеліста і казкаря, як задумливого, лагідного й
трохи сором’язливого чоловіка, що зазвичай властиво талановитим, але скромним
добрякам. Такою вимальовувалася мені натура письменника за його творами, в які він,
як непересічний художник слова, вкладав частку своєї душі. …Мимохіть наверталася
думка до незвичайно важливої, сердечної і по-українськи безкорисливої людини,
якою був обдарований казкар і новеліст Василь Чухліб. …Не мину нагоди збудити в
пам’яті незабутній образ чи послухати по радіо Чухлібову казку або світлу, як перший
сніг, його новелу. Така принада справжнього мистецтва»45.
Як можна довідатися із робочих записів, досить часто сюжети для своїх новел
чи оповідань письменник брав просто із життя. Так, головну фабулу для свого
оповідання «Осінні курчата» В. Чухліб взяв із цікавої розповіді гончара Михайла
Микитовича Терещенка з с. Красна Слобідка на Обухівщині. Новела «Червоний
патефон» була написана під враженням історії зі справжнім довоєнним патефоном,
який було закопано його батьком Василем Харитоновичем у себе на городі в
Соколівці напередодні війни й відкопано вже після її закінчення46. Ідея написати
оповідання «Олень на тому березі» з’явилася під час ранкової риболовлі на Десні,
коли на протилежному березі річки з хащів вийшов лось з великими рогами, від
яких відблискувало ранішнє сонце.
Він також любив записувати народні прислів’я, крилаті вислови видатних людей
та й просто гарні фрази, що спали йому на думку або ж почуті від когось. «Є рання
сивина, та пізня мудрість», «Кротам не говоріть про крила» читаємо у згадуваному
записнику за 1970 р.47 У домашньому архіві сина письменника зберігається грубий
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зшиток, де виписано близько півтисячі крилатих фраз та прислів’їв різних народів
світу.
У 1973 р. В. Чухліб виступав на нараді молодих літераторів України та нарадісемінарі авторів журналу «Дніпро», а наступного року отримав запрошення від
сценарної редакційної колегії Держкіно УРСР подати документ для вступу на
сценарний факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії (ВДІК),
який давав вищу освіту в галузі драматургії художнього, науково-популярного,
документального кіно і телебачення48. Однак з огляду на сімейні обставини (у 1973 р.
народилася друга дитина, донька Таня, а син Тарас пішов до школи), так і не подав
документи до цієї відомої освітньої установи, адже потрібно було надовго їхати
навчатися до Москви.
У 1975 р. популярна всеукраїнська дитяча газета «Зірка» оголосила своєму
постійному авторові В. Чухлібові подяку за активне дописування49. Протягом 1976
– 1978 рр. він навчався на відділенні журналістики Вищої партійної школи. Під час
практики ним, зокрема, було зроблено грунтовний мовно-стилістичний огляд газети
«Ленінські заповіти» Тетіївського району Київської області за 1976 - 1977 рр. У 1977 р.
у зв’язку з сімейними обставинами (дружина Віра мала бронхіальну астму) намагався
перевестися до Криму, на роботу до Кримської обласної газети «Радянський Крим»,
однак отримав відмову50.
За рекомендацією письменників Андрія М’ястківського та Юрія Ярмиша у
1977 р. В. Чухліба прийняли до Спілки письменників Радянського Союзу та України
51
. Одночасно він отримав членство в Спілці журналістів СРСР та України. В. Чухліб
був делегатом кількох з’їздів письменників України у 1980-х – першій половині 1990 р.
Протягом 10 травня – 3 червня 1978 р. новий член письменницької організації
у межах навчання на факультеті журналістики ВПШ проходив практику в газеті
«Радянська Україна». З характеристики, підписаної заступником редактора газети
В. Прощаковим, читаємо: «…Брав участь у редакційних «планьорках», нарадах«літучках», чергував по випуску газети. У відділі культури практикант опрацьовував
авторські матеріали, знайомився з редакційною поштою, виконував інші завдання.
Так, за завданням редакції побував на відкритті літературних читань в садибі-музеї
О. Корнійчука і підготував матеріал «Свято в Плютах», прийнятий до друку.
Прийнятий до друку і його нарис – «Червоне крило» про керівника Обухівського
народного хору К. А. Краськова. Чухліб В. В. підготував довідку про висвітлення
питань літератури в газеті «Радянська Україна» за 1977 - 1978 рр.»52.
У 1978 р. В. Чухлібу запропонували очолити нову газету Київського міськкому
партії «Прапор комунізму». Однак він категорично відмовився від посади головного
редактора цього партійного видання й знайшов собі роботу заступника головного
редактора державного видавництва «Радянський письменник» (з 1992 р. –
«Український письменник»). За період роботи у видавництві, а це майже двадцять
років, ним було здійснено велику адміністративну, організаційну та редакційну роботу.
За його редакторства вийшла не одна сотня книг художньої літератури. На спільних
засіданнях художньої та редакційної ради видавництва він робив інформативні
огляди53.
На початку липня 1980 р. у містечку Баришівка та селах Баришівського району
Київської області відбулися дні «Радянського письменника» на Київщині, де
керівником робочої групи письменників був В. Чухліб. 5 липня газета «Баришівські
вісті» помістила фоторепортаж, в якому на одній зі світлин В. Чухлібу вручають
хліб-сіль від колективу Березанської птахофабрики . У 1980 р. за публікацію романів
О. Гончара «Твоя зоря» та П. Загребельного «Роксолана» видавництво було
відзначено перехідним Червоним прапором Держкомвидаву СРСР і ЦК профспілок
працівників культури СРСР.
У 1981 р. Колегія Держкомвидаву УРСР і Президія Республіканського комітету
профспілки працівників культури відзначили хорошу роботу та нагородили Почесною
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грамотою колектив видавництва «Радянський письменник» за випуск збірки
творів українських поетів «Батьківщина», книжки поезій В. Коротича «Голоси»,
поетичного збірника Р. Братуня «Батьківський заповіт». У тогочасній характеристиці,
підписаній директором видавництва В. Біленком, було зазначено (мовою оригіналу):
«Чухлиб В. В. работает в издательстве «Радянський письменник» заместителем
главного редактора с 1978 года. За это время показал себя способным, прилежным,
инициативным работником, умелым организатором книгоиздательского дела. При
его непосредственном участии издано ряд книг, которые достали высокую оценку
литературной критики и читателей…»55. У 1996 р. Вадим Скомаровський, довголітній
директор видавництва «Український письменник», писав: «На перший погляд, він
був людиною досить стриманою, мовчазною… Однак насправді мав велике, любляче
серце, чуже горе сприймав, як власне, тамуючи його в своїй душі, був кришталево
чесним, порядним у взаєминах, не терпів найменшої фальші. В цьому ми не раз
пересвідчувалися, працюючи з Василем Васильовичем поруч упродовж багатьох
літ»56. Під час роботи в Києві письменник не забував і про рідний край, віддаючи
нові твори для публікації в «Деснянській правді»57.
Письменник також збирав біографічні та літературознавчі матеріали про Івана
Франка, Лесю Українку, Максима Рильського, Григорія Тютюнника, публікував
статті про їхній життєвий і творчий шлях. Його цікавили такі історичні постаті, як
Маруся Чурай, Данило Терпило (отаман Зелений) та Леонід Биков. Популяризував
нові книги та довідники. Робив огляди всеукраїнських журналів, що, по суті, було
рекламуванням того чи іншого часопису. В. Чухліб листувався з такими відомими
письменниками, як Є. Гуцало, Ю. Збанацький, Г. Бойко та Г. Гордасевич. Серед його
респондентів, окрім письменників Андрія Коцюбинського (його однокурсник, свідок
на весіллі та кум) та Петра Швеця (довголітній товариш), зустрічаємо також Я. Гояна,
В. Дрозда, А. Давидова, О. Ковтюка, М. Костіва, Т. Мороз-Стрілець, А. М’ястківського,
М. Хижняка, Г. Храпача, Г. Шияна, В. Якименка та багатьох ін. В особистому архіві
В. Чухліба нараховується близько сотні листів до них.
Письменник написав не один десяток рецензій на твори українських прозаїків
та поетів, зокрема, доробок В. Забаштанського, І. Логвиненка, Д. Герасимчука,
В. Горбатюка, Г. Гриненка, В. Князюка. Г. Малюка, А. Поліщука, А. Боднарчука,
А. Коцюбинського, П. Швеця та ін. Одну з перших своїх рецензій він зробив ще у
1963 р. на книгу Ганни Світличної «Стежки неходжені весняні» (1961)58. Відгукувався
також з критикою і на літературознавчі праці59. Протягом 1992 – 1996 рр. В. Чухліб
як член журі написав багато відгуків на рукописи творів молодих літераторів,
які надсилалися на міжнародний літературний конкурс «Гранослов»60. У 1995 р.
він написав рецензію на дуже цікаву книгу про О. Довженка та опублікував її в
«Чернігівському віснику»61.
У свою чергу, рецензії на книги В. Чухліба у різний час писали: О. Баша,
В. Борецький, О. Боровко, Р. Василенко, Ю. Збанацький, А. Зиль, Ю. Єрмолаєв,
Я. Клименко, П. Конацький, Н. Кугій, В. Неділько, Ю. Медуниця, Н. Міщенко,
П. Моргаєнко, А. М’ястківський, О. Орач, В. Полтавчук, В. Постовий, С. Розумна,
М. Сандрович, Г. Семенюк, А. Соломко, М. Стрельбицький, В. Талабан, В. Трубай
(Карасьов), П. Швець, В. Шкляр, Є. Шуляк, С. Юрків, Ю. Ярмиш та Л. Яценко. У
1987 р. чернігівський письменник В. Сапон опублікував свій відгук на книгу земляка
«Олень на тому березі» під назвою «Ростуть хлоп’ята над Десною»62.
Окрім журналів «Дніпро» та «Донбас», В. Чухліб публікувався у таких
всеукраїнських часописах, як «Вітчизна», «Київ», «Україна», «Радуга», «Радянська
жінка», а також періодичних виданнях для дітей – «Малятко», «Барвінок» та
«Соняшник». Довгий час він був членом редколегії журналу «Малятко». Саме у
журналі «Малятко» за липень 1973 р. він уперше запропонував на всеукраїнський
загал своє коротке оповідання для дітей. Воно мало назву «Хто прокидається
найраніше»63. Через два десятиліття, у 1993 р., він отримав премію ім. Наталі Забіли,
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яка була присуджена за результатами публікацій творів для найменших дітей на
сторінках часопису. На честь 60-річчя свого колеги редколегія журнал «Малятко» у
липневому номері за 2001 р. вмістила фото В. Чухліба та два його дитячих оповідання
з присвятою під назвою «Незабутні маляткові друзі»: «Сьогодні нам хочеться згадати
теплим щирим словом Василя Васильовича Чухліба. Цього місяця йому виповнилося
б 60 років. Він прийшов у дитячу літературу, видрукувавши свої перші оповідки саме
в «Малятку». Василь Васильович багато літ був постійним нашим автором, а згодом
і членом редколегії. І в тому, що журнал «Малятко» здобув таку широку симпатію
між діток, є і його заслуга»64.
Під час «перебудови» та національного відродження кінця 1980-х рр., на
замовлення редколегії газети «За педагогічні кадри» В. Чухліб написав свої
спогади про діяльність у першій половині 1960-х рр. студентської літературної
студії «Вітрила». Наприкінці цих спогадів були й такі слова, що засвідчували
його громадянську позицію: «Чому байдужі чимало сучасних студентів до мови
своєї матері, своїх предків? Чому не болить душа в багатьох студентів і, зокрема,
літстудійців, майбутніх педагогів, за збереження і розвиток рідної мови, культури,
духовності, без чого неможливо виховувати нашу зміну? Чому не б’ють вони тривогу,
що викладання багатьох предметів навіть на гуманітарних факультетах інституту
проводиться російською мовою?»65.
Окремого історико-літературного дослідження потребує творчість і діяльність
В. Чухліба саме як дитячого письменника. Назва першої дитячої книжки, яку він подав
до видавництва «Веселка» на початку 1974 р., була «Росяне намисто»66. Однак вона два
роки пролежала «на полицях» й побачила світ лише у 1976 р. під назвою «Хто встає
раніше». А через два десятиліття, у рік 125-річчя від дня народження Лесі Українки,
29 лютого 1996 р., газета «Літературна Україна» опублікувала рішення Міністерства
України у справах преси та інформації і президії ради Спілки письменників України
премію імені Лесі Українки за 1996 рік присудити Василеві Чухлібу за збірку
оповідань і казок «Олень на тому березі» (1987), «Куди летить рибалочка» (1991)
та «Колискова для ведмедів» (1995)»67. Днем раніше «Вечірній Київ» опублікував
повідомлення прес-служби Мінпресінформу, в якому говорилося: «Василь Чухліб
працює в літературі для дітей ось майже два десятиліття. Його яскраві поетичні
мініатюри в прозі полюбилися і дітлахам, які ще не вміють читати, і найменшим
школярам. Добрі і мудрі, вони ведуть дитину в дивосвіт природи, дарують радість,
насолоду від спілкування з нею, збуджують уяву і кличуть відкривати її таємниці,
оберігати нетлінну красу землі, любити рідний край»68.
У 1982 р. Юрій Ярмиш видав у Москві книгу-огляд сучасної дитячої літератури
України, де відзначав: «Крепнет, развивается талант прозаика Василя Чухлиба. Он
автор ряда сборников рассказов для малышей, среди них «Красные капли вишен»,
«Кто просыпается раньше всех», «Бескозырка», «Находка Тарасика». Произведения
эти невелики по объему, но удивительно емкие, насыщенные большим смыслом. По
своему характеру они близки к притчам, но Василь Чухлиб далек от назидательности,
его мораль в сюжетах, в отношении героев к событиям, жизненным явлениям,
автор дорожит выразительной деталью, ярким и точным образом»69. Письменник,
громадський діяч, Герой Радянського Союзу Юрій Збанацький писав: «У цього
письменника свій стиль і своє бачення світу. Він володіє рідкісним даром писати
коротко, а показувати багато, уміє розповісти цікаво й хвилююче, навіть поетично, про
речі, на перший погляд, звичайні, буденні»70. Професор Любов Мацько зауважувала:
«Василь умів помічати й показувати у своїй творчості мудрість, душевну красу і
порядність звичайних людей, простих трудівників, їхнє тонке відчуття моральності…
Про мораль ці люди не говорять, нею живуть. З особливою любов’ю писав Василь
Чухліб про дітей і для дітей, щедро використовуючи інтимізуючі форми української
мови».
Протягом двох десятиліть, з 1976 до 1996 рр., В. Чухліб написав та надрукував
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12 книжок для молодшого та середнього шкільного віку, загальний наклад яких
перевищив один мільйон (!) примірників: “Хто встає раніше” (1976), “Безкозирка”
(1979), “Тарасикова знахідка” (1980), “Чи далеко до осені” (1981), “Пісня тоненької
очеретини” (1983), “Пілотка ліщинових горіхів” (1984), “Жарини на снігу” (1985),
“Лелеки над татовим полем” (1987), “Олень на тому березі” (1987), “Сопілкарик
з джмелиного оркестру” (1989), “Куди летить рибалочка” (1991), “Колискова
для ведмедів” (1995). Вже після смерті письменника були видані “Павучок із
бабиного літа” (2004), “Братики Кіндратики” (2006), «Сонячний зайчик» (2007),
«Неслухняний гарбузик» (2009), а також перевидано «Колискову для ведмедів»
(2010).
Твори для дітей В. Чухліба переповнені любов’ю, родинним теплом. Його
«ідеальна» сім’я живе в гармонії з прекрасною природою, мама – ніжна і любляча,
тато – добрий і справедливий, дідусь і бабуся – досвідчені й працьовиті, а діти –
щасливі. Багато сюжетів для своїх творів письменник брав із дитинства своїх дітей –
сина Тараса та доньки Тетяни71, у результаті чого з’явився цілий цикл захоплюючих
розповідей про пригоди дітлахів Тарасика і Тетянки.
Окрім «дорослої» та «дитячої» прози, В. Чухліб писав ліричні поезії72, вірші
для дітей73, вірші, які були покладені на музику («Пісня про молоду вчительку» та
«Слава Тарасові», музика О. Кучера)74, та вірші, що присвячувалися друзям75. Серед
своїх наставників називав Юрія Збанацького та Андрія М’ястківського. У 1987 р.
всесоюзне видавництво у Москві «Детская литература» взяло до друку збірник
найкращих оповідань і казок В. Чухліба76, однак з огляду на процеси розпаду СРСР
так і не опублікувало його.
В. Чухліб був великим книголюбом. Починаючи з ранньої юності, він збирав
велику бібліотеку77, до якої входило близько 2 500 тисяч творів українських та
зарубіжних письменників. Окрасою книгозбірні його домашньої бібліотеки були
різноманітні словники, довідники та енциклопедичні видання, серед яких почесне
місце займали енциклопедії про тварин, рослини, птахів, риб, комах тощо. Окреме
місце займала література про лікарські рослини, а також різні книги про рідний
край – Чернігівщину. У вільний від роботи час (головним чином під час відпустки)
письменник любив порибалити, причому у цій справі був справжнім професіоналом.
Він також захоплювався фотографуванням, а декілька його фотоетюдів навіть були
опубліковані в пресі.
У 1981 р. В. Чухліб отримав Почесну грамоту Держкомвидаву УРСР за сумлінну
роботу в галузі книговидання та активну участь в підготовці видань, присвячених
1500-річчю Києва. У 1989 р. директор Науково-дослідного інституту педагогіки
В. Яременко написав вдячного листа голові СПУ Ю. Мушкетику з подякою В. Чухлібу
за підготовку «Букваря» для дітей. У 1990 р., з огляду на 33-річний трудовий стаж,
письменнику вручили медаль «Ветеран труда». Він також мав почесні грамоти від
Спілки письменників України та редакції газети «Зоря Жовтня».
Раптова смерть колеги і товариша 20 листопада 1997 р. дуже вразила його друзів
і колег78. Пам’ятний хрест роботи товариша письменника, скульптора Михайла
Горлового був установлений на могилі у с. Соколівка Козелецького району на
Чернігівщині79. 14 вересня 2001 р. у м. Українка Обухівського району відбулося
відкриття меморіальної дошки на фасаді будинку за адресою проспект Дніпровський,
будинок №3, в якому він тривалий час проживав. На ній напис: «В 1973 – 1982 у
цьому будинку жив і працював відомий український письменник ВАСИЛЬ ЧУХЛІБ.
19. 07. 1941 – 20. 11. 1997».
В. Чухлібові присвячено ряд поезій: вірш Петра Швеця «Василеві Чухлібу» (18
липня 1981 р.)80; вірш Михайла Горлового «Соколівський козак»81; вірш Валерія
Вергуна «Іду до сонця»82, вірш Ольги Довгоп’ят «Василеві Чухлібу»83. А заслужена
артистка України, доцент Львівської державної академії ім. М. Лисенка ОльгаГалина Гавриш до своєї книги «Символіка української пісні» зробила епіграфом
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мініатюру письменника «Пісня»84. Аналізу літературної творчості письменника
присвячено статті О. Гарачковської85, В. Кузьменка86 та О. Маландія87, про нього
пишуть в енциклопедичних літературознавчих виданнях88, антологіях художньої
прози89 та бібліографічних збірниках90, його доробок згадують у контексті історії
української літератури ХХ ст.91, вивчають твори з точки зору шкільної педагогіки92
та спеціалізованих тем під час захисту кандидатських дисертацій93. Окремі сторінки
життєпису В. Чухліба вже висвітлювали М. Більчук94, Я. Кодлюк та Г. Одинцова95,
однак на сьогодні ще не існує вичерпної наукової біографії цієї знакової постаті
української літератури 1970-х – першої половини 1990-х рр.
Письменник ніколи не відмовлявся від виступів перед читачами у Києві,
Чернігові, Острі, Обухові, Українці, Баришівці, інших містах і селах неозорої України.
Одним з перших був його творчий вечір в м. Остер Чернігівської області, який
відбувся у грудні 1962 р. Протягом наступних років він неодноразово приїжджав
до Остра для участі у днях книги, де спілкувався зі своїми читачами. А 30 серпня
1996 р. з нагоди 55-річчя письменника, журналіста, краєзнавця та громадського діяча
газета «Чернігівський вісник» (сторінка «Колобок» для найменших читачів) писала:
«Дитячому письменникові, нашому землякові, авторові багатьох художніх книжок
про мальовниче Придесення, лауреатові літературної премії Лесі Українки Василеві
Чухлібові цього літа виповнилося 55 років від дня народження. Юні читачі «Колобка»
вітають свого улюбленого автора, зичать міцного здоров’я, творчого довголіття,
нових книжок. Нещодавно Василь Васильович побував у редакції нашої газети і
запропонував її найменшим читачам нову казочку «Неслухняний гарбузик»…»96.
Протягом багатьох років після того як не стало письменника у школі №2 міста
Українка Обухівського району Київської області серед школярів проходить конкурс
імені В. Чухліба у різних номінаціях: на краще прочитання творів письменника;
написання оповідання чи мініатюри; написання казки; кращий малюнок за
мотивами творів письменника. На базі Національного педагогічного університету
ім. М. Драгоманова періодично відбувається літературний конкурс ім. В. Чухліба
серед студентів. В Остерській середній школі №1 зберігають документи і матеріали,
пов’язані з навчанням та початковими роками праці земляка. Пам’ять про письменника
шанують не тільки в Києві та Київщині, але й на його рідній Чернігівщині97, а також
Донеччині98.
Багато оповідань для дітей В. Чухліба є автобіографічними. Образи їхніх
персонажів – Василька й Михайлика, Дениска й Варочки, Степанка і Марійки,
Оксеника і Галинки, Славка і Валерки, Арсеника й Лаврика – змальовані
письменником з особливою любов’ю, адже, по суті, це він сам та його друзі-однолітки
з села Соколівки на Десні. Вони непосидючі, кмітливі й допитливі, з цікавістю
пізнають світ, вчаться дружити й допомагати старшим. Малятам розкриваються
таємниці природи, багато невідомих фактів зі світу рослин і тварин. Письменник
запрошує дітей пильніше поглянути навколо себе та навчає їх любити свою малу
батьківщину – бути в лісі, лузі чи на річці не пасивними спостерігачами, а добрими
помічниками всьому живому.
Народжений на берегах прадавньої Десни Василь Чухліб й на сьогодні
залишається одним з кращих дитячих письменників нашої країни, автором малої
прози – новел, етюдів та мініатюр. «Зачарований» образ річки Десни пройшов через
усю його творчість. Він не тільки назвав свою найбільшу збірку прозових мініатюр
«Іду до Десни», але й всіляко популяризував Чернігівщину, її природу та людей
у межах усієї України та колишнього Радянського Союзу. Працюючи довгий час
поза рідним краєм, він спеціально взяв псевдонім «Чернігівець», щоб таким чином
вшанувати малу батьківщину. Постійно надсилав свої твори для друку в «Деснянській
правді» та «Чернігівському віснику».
Окремі оповідання та казки талановитого прозаїка з Чернігівщини видавалися
за кордоном англійською, азербайджанською, білоруською, казахською, литовською,
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російською та словенською мовами, а його кращий доробок з тематики для дітей
увійшов до вітчизняних букварів, підручників, хрестоматій і читанок для молодших
класів. Василя Васильовича знали як популярного письменника та журналіста не
тільки на Чернігівщині, а й на Донеччині, Київщині та в Києві, де його поважали як
скромну і порядну людину з великим люблячим серцем. Про невтомну літературну,
журналістську і громадську діяльність Василя Чухліба пам’ятають усі ті «маленькі
дорослі», що колись залюбки читали захопливі оповідання та етюди про вічну «річку
його любові» Десну, її заплави та луги, добрих і працьовитих жителів невеличкого
придеснянського села Соколівка. На деснянських човнах він відплив до океану під
назвою Вічність…
P. S. Біографічний нарис про Василя Чухліба написано його сином, а тому його
можна вважати значною мірою суб’єктивним. Але хто більше і краще від сина (тим
паче професійного історика) може сказати про свого рідного батька?
ДОДАТОК
Василь Чухліб. Деснянські човни
(З книги: Чухліб В. Батькова сумка: Десять етюдів. – К.: Вир, 1993. – С. 30 - 32)
Як можна жити на Десні без човна? Тоді, в не такі вже й далекі літа, цього ніхто
з соколівців не міг уявити. Бо маєш човна, нового чи старого, хоч би поганенького,
вутлого, – маєш рибу, траву, сіно, вербові дрова, лозу, щавель, ягоду-ожину... На
човнах-довбанках однаково вміло плавали і сивобороді діди, й дядьки у вицвілих
гімнастерках, і жінки-удовиці, й ми, змалку звиклі до всякої сільської роботи
хлоп’ята. Одним весельцем, дубовим чи кленовим, догрібалися через бистрину
за Десну чи аж у Максимівський старик, у Вовківську старуху. У затоці, яка
називалася Березовою, хоч пообіч її росли тільки верби, стояла ціла флотилія
човнів. Одні господарі тримали їх на воді, аби не розсихалися, не протікали, інші
– щоразу витягували на берег, перевертали догори днищем. Лежали човни під
лозами – бокасті, смолянисто-чорні, немов тюлені, а деякі зблискували проти сонця
бляшаними латками.
Найбільш шанованими в селі людьми були майстри-човнярі дід Захарко і Андрій
Латун – бакенщик. Уміння їм передавалося, либонь, від дідів-батьків, і вони вірно
продовжували їхнє діло. Хоч і морочлива то була робота: зумій вибрати на човна
таку деревину, щоб не репалася, не тріскалася, не вбирала воду, видовбай та розклади
човна так, аби не круткий був, не кривобокий, а гінкий та легенький. Добрий човен
далебі дорівнювався доброму коневі, хоч коней тоді, відомо, не дозволялося селянам
тримати, гляди – ще розбагатіють, доведеться знову розкуркулювати.
Платили човнярам чим хто міг: міркою жита, лантухом картоплі, корзиною
сушених слив, а хто – й грошима. Та рідко в кого тоді водилися гроші. У кого й була
якась копійка, то забирали уповноважені на позику.
Спробував було і наш родич дядько Степан робити човни. Був він на всі руки
майстер: і швець, і кравець, і пічник, а от човни йому чомусь не вдавалися. Правда,
один човен нічогенький вийшов. Дядько Степан подарував його моєму батькові.
– Хоч і важкуватий трохи, неповороткий, зате устойчивий, хоч би й хотів, то не
перекинешся. Тобі, Василю, як інвалідові, саме такий човен і треба, – казав дядько,
коли вони замочували човна, – не на річці, звісно, за столом. І довго плавав батько
на тому човні, на тій шкарупайці, як він казав, аж поки не відплавав своє...
А плавали човни по Десні з ранньої весни, як тільки скресала крига, усеньке літо,
осінь, доки не гусла вода і річку не сковував мороз. Тоді човни витягували на берег і
перевозили в село на дерев’яних коточках чи переносили на плечах. Човни зимували
в затишку – на вишках у хлівах або на хатніх горищах, спочиваючи, набиралися сил
для нового плавання.
А навесні від узбережжя до села долинав гіркуватий смоляний дух. У старих
казанках, у великих бляшаних коробках варили смолу, додавали до неї для в’язкості
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соснової живиці, яку точили в нашому лісі. Конопатили човни, шпаклювали
мохом чи клоччям, накладали латки. А тоді квацювали густо смолою-кип’ячкою.
І, спускаючи на воду човна, придивлялися: чи не протікає, чи не проступила де хоч
краплина.
Улітку вийдеш на кручу, поглянеш угору і вниз по ріці, на Десні – човни. Той
долає уперто бистрину, той завмер на тиховодді під лозами, той відчалює від берега.
Пливуть на човнах рибалки, косарі, задесенські пастухи.
Бувало, що й переверталися, коли вітер здіймався на річці, чи поклажа була
хилитка. Тоді човен і рятував – виберешся якось на днище і догрібаєшся до берега.
У негоду човен нерідко ставав добрим захистком для рибалок чи пастухів.
Побачиш, що надходить хмара, витягнеш на берег човна, перевернеш і заберешся під
нього. Тарабанить по днищу рясний дощ, лунко б’ють у берег хвилі, колошматить,
ламає вербове гілля рвучкий вітер, а під човном – сухо й затишно. Буває, й задрімаєш
під шум дощу, примостившися на куфайчині чи оберемочку сіна, а прокинешся,
виглянеш з-під човна – довкола сонце сяє, над річкою перекинула своє коромисло
райдуга...
Ходжу над Десною. По ріці то баржа пропливе, вантажена щебінкою, вугіллям,
то прошугне «дюралька», надовго сполохавши рибу та птаство. Човнів не видно. Бо
й нема кому на них плавати, одні баби та діди немічні в селі лишилися. А тому, хто
день у день на городі, у полі чи в лісі, ніколи на Десну вибратися.
А он же й човни. Позаростали лозами та бур’янами, смола на них облущилася,
боки прогнили, зяють дірками. Лежать тут човни, видно, не один рік. Люди не
займають їх, хоч могли б пустити на дрова чи якісь там дощечки. Але ж вірно
послужили човни, то нехай довіковують спокійно. Немовби немічні тюлені на
своєму останньому лежбищі...
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В статье раскрывается жизненный и творческий путь писателя, журналиста
и общественного деятеля Василия Васильевича Чухлиба (1941 – 1997 гг), который
родился и начал работать на Черниговщине. Это знаковая фигура украинской
литературы 1970-х – первой половины 1990-х гг В. Чухлиб в свое время был одним
из лучших новеллистов. Также его знали как популярного детского писателя,
востребованного журналиста районных газет на Черниговщине, в Донецкой и Киевской
областях, а также организатора издательского дела и общественного деятеля.
Ключевые слова: Василий Чухлиб, Черниговщина, Десна, писатель, детская
литература, миниатюра, новелла, литстудии, районная газета.
The article deals with the life and career of the writer, journalist and public figure Vasily
Chukhlib (1941 - 1997 years), who was born and began to work in Chernihiv. This is a
significant person of Ukrainian Literature 1970 - first half of the 1990s, Mr. Chukhlib was
once one of the best novelist. It is also known as a popular children’s writer, journalist applied
for regional newspapers in Chernihiv, Donetsk and Kyiv region, as well as the organizer of
publishing and public figure.
Keywords: Vasil Chukhlib, Chernihiv, Desna, writer, children’s literature, miniature,
short story, litstudiya, regional newspaper.
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