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Коли вже говорити про день
святого Валентина, грiх не згадати
найславетнiшi love−stories,
на згадку про якi лишилися нам не
тiльки любовнi листи, легенди
i вiршi, а й пам’ятки цiлком
матерiальнi: прекраснi сади,
розкiшнi палаци i навiть… цiлi мiста.

C‡‰Ë·‡ Û ÇÂıi‚Ìi — „ÌiÁ‰Â˜ÍÓ
Á‡ÍÓı‡ÌËı Å‡Î¸Á‡Í‡ i Ô‡Ìi É‡ÌÒ¸ÍÓª.

Бальзак — Ганська
«Пiвнiчна зоря»
славетного француза
«Я побачив маленький Лувр, грецьку святиню, позолочену призахiдним
сонцем, що височiло над долиною...», —
напише Бальзак про свої першi вiдвiдини маєтку у Верхiвнi на Полiссi, де мешкала його омрiяна «Пiвнiчна зоря» —
Евелiна Ганська. Через довгi 15 рокiв,
якi тривав їхнiй роман, доля нарештi привела знавця людських пристрастей в
Україну, де вiн знайшов найзатишнiшу
гавань у своєму життi.
Як могли вiднайти одне одного в бiлому свiтi прославлений французький
письменник i замiжня польська помiщиця з далекої України? А точнiсiнько так,
як сьогоднi знайомляться через Iнтернет. Щоб розважитися, 32-рiчна панi
Ганська, освiчена i розумна жiнка, 1832
року вiдправляє на iм’я Бальзака кiлька
листiв, пiдписаних: «Iноземка» (тепер
це б називалося «нiк»). Листи зачаровують письменника своєю нетривiальнiстю, легкiстю стилю та чудовою французькою. Замiсть сучасного «пiдтвердження про доставку повiдомлення»,
вiн дає зашифроване оголошення в газетi «Котiдьєн». Попереду — заочна закоханiсть, нескiнченне листування, кiлька коротких ризикованих побачень (адже Евелiна замiжня) у Швейцарiї та Парижi з багаторiчними перервами. I все
ж роман тривав. Злi язики казали, що
Бальзака, який усе життя потерпав вiд
кредиторiв, приваблювали статки Евелiни, а вона просто хотiла «погрiтись»
у променях його слави. Та все ж таки
вони кохали одне одного i заслужили
свої щасливi кiлька рокiв спiльного життя,
що стало можливим пiсля смертi старо-
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го Ганського. 14 березня 1850 року в
бердичiвському костелi святої Варвари для вже не молодих молодят (їм по
п’ятдесят) пролунали довгоочiкуванi
шлюбнi дзвони...
На той час уже три роки вони жили
разом у палацi Ганської у Верхiвнi (тепер це Ружинський район Житомирщини). I письменник почувався щасливим — нарештi злиднi були позаду. «Я
працюю тут, як у Парижi. У мене розкiшнi апартаменти: салон, кабiнет i спальня; кабiнет iз рожевого штучного мармуру, з камiном, чудовими килимами та
зручними меблями... Краєвид вiдкривається передi мною на всi боки», — пише вiн у листi до рiдних. Дотепер зберiг свою iмпозантнiсть великий ампiрний палац iз колонадою та античними
барельєфами на аттику. До величезного старовинного парку виходять склянi
дверi й вiкна гарної бальної зали, теж
оздобленої барельєфами. По обидва
боки вiд будiвлi — одноповерховi флiгелi, в одному з яких колись була кухня,
сполучена з палацом пiдземним ходом.
Збереглися в садибi й каплиця — усипальня Ганських, i романтичний парковий
мiсток, i старе дерево з двома переплетеними, наче людськi долi, стовбурами.
Сьогоднi в садибi мiститься агротехнiчний коледж, колектив якого активно
опiкується лiтературно-меморiальним
музеєм Оноре де Бальзака. У трьох меморiальних кiмнатах можна побачити тi
самi рожевi стiни й камiн, що про них
вiн писав у згаданому листi. Там же —
письмовий стiл, за яким були написанi «Мачуха», «Жiночий характер», «Зворотнiй бiк сучасної iсторiї». Поруч — фортепiано, клавiш якого торкалися пальцi Евелiни...

å‡ÁÂÔ‡ i ‰Û·, Ôi‰
ﬂÍËÏ, ÏÓÊÎË‚Ó,
‡ÏÛ ÔÓÒÚiÎË‚
„ÂÚ¸Ï‡ÌÛ ÒÂˆÂ.
ÑÂÂ‚Ó ‰ÓÒi
ÓÒÚÂ ‚ ÑËÍ‡Ì¸ˆi,
‡ ÓÒ¸ Ò‡‰Ë·Ë
äÓ˜Û·Âª‚ Ú‡Ï
‰‡‚ÌÓ ÌÂÏ‡π.

Мазепа — Мотря
Старий i юнка
У художнiй та iсторичнiй лiтературi вже майже три столiття точаться
суперечки навколо iсторiї кохання
Мазепи та Мотрi, доньки генерального суддi Василя Кочубея.
Гетьмановi було за 60, коли вiн закохався в юну Мотрю, а вона вiдповiла йому взаємнiстю. Свiдками їхнiх
побачень були батуринський будинок Кочубеїв (зараз там розташовується музей iсторико-культурного
заповiдника «Гетьманська столиця»),
а може, вiковi дуби-велетнi у Диканьцi, ще одному колишньому маєтку
багатого роду.
Батьки не хотiли й чути про одруження — не кажучи вже про рiзницю
у вiцi, Мазепа був хрещеним батьком
Мотрi, а такi шлюби православна церква суворо забороняла. Коли Мотря,
не витримавши, втекла в дiм до ко-
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ì «ëÓÙiª‚ˆi» È ÌËÌi ÏÓ‰ÌÓ
Ó‰ÛÊÛ‚‡ÚËÒ¸.

ханого, вiн повернув її батькам, щоб
запобiгти вiдвертому конфлiкту. Але
вдiяти вже нiчого не можна: Мотрю
ганьбить матiр, дiвчина проклинає
батькiв, а тi шукають нагоди помститися «паскудниковi». Врештi вiдбуваються вiдомi подiї — Кочубей заходиться писати на Мазепу доноси Петровi I та розплачується за його недовiру власною головою в буквальному
сенсi цього слова (якщо подумати,
то роль тестя, але живого, була всетаки лiпшим варiантом).
Мазепу однi джерела трактують
як пiдступного звабника, iншi — як
щирого закоханого. Як би там не було, але, напевно, не став би старий
хитрий гетьман навмисно зв’язуватись з похресницею-«малолєткою»,
знаючи, що це може призвести до
неконтрольованих наслiдкiв для його полiтичної кар’єри. Не став би...
якби не закохався без тями? Пiдтверджують цю версiю збереженi в архiвах листи до Мотрi, сповненi щирої
нiжностi, що нiяк не пасують до образу пiдступного донжуана: «Моє серце кохане! Сама знаєш, як я сердечне, шалене люблю В[ашу]. М[илiсть].;
iще нiкого на свiтi не любив так. Моє
б теє щастя i радiсть [було], щоб нехай їхала та жила у мене; тiльки ж я
уважав, який кiнець з того може бути, а головно при такiй злостi i заїлостi твоїх родичiв. Прошу, моя любонько, не вiдмiняйся нi в чiм, як уже непоєднократ слово своє i рученьку дала-ось; а я взаємне, поки жив буду,
тебе не забуду».

Потоцький — Софiя
Сувенiри для коханої
«Вiн для неї гори переверне». Це якраз про Софiю — певно, єдину жiнку в
українськiй iсторiї, заради якої чоловiки ладнi були не те що землю рити —
ландшафти змiнювати. Щось таке було
у прекраснiй грекинi, що «сильнi свiту
цього» завжди штабелями складалися
бiля її нiжок. Польський i пруський королi, австрiйський iмператор, Людовiк XVIII
та Карл Х — непогане коло знайомих
для дочки бiдного торговця, яку колись
купив за безцiнь у Константинополi польський посол. Розумниця i красуня Софiя змогла перетворитися з рабинi на
свiтську левицю, здатну впливати на європейську полiтику. Цiною за її схильнiсть стала незалежнiсть Польщi — так
«розрахувався» закоханий граф Станiслав Фелiкс Потоцький, пiдписавши акт
конфедерацiї. Iсторики переконанi, що
Софiя звабила графа за таємним дорученням генерала-фельдмаршала Потьомкiна, свого давнього покровителя
i коханця. Ранiше вiн за титул i посаду
викупив Софiю в її чоловiка. Результатом цього зв’язку стало виникнення мiста Миколаєва. Тогочаснi видання писали: «Одне її слово, i на диких берегах
Iнгулу явилося мiсто, на мiсцi бiдних рибальських хиж — величезнi палати...
Одне її слово, i чарiвна рука мистецтва
вбрала голi скелi... пишними садами».
В подарунок вiд князя Софiя отримала
Массандру, маєтки в Симеїзi та Мiсхо-

рi... В Одесi Софiя збудувала розкiшний
палац iз пiдземеллями, де масони проводили свої таємнi збори. Тепер там знаходиться Одеський художнiй музей.
На Вiнниччинi, в Тульчинi зберiгся палац Потоцького — все, що лишилося
вiд колишнього «Подiльського Версалю».
Сюди, у свою по-королiвському облаштовану резиденцiю, вiн привiз Софiю
пiсля одруження. Але цього замало —
i для коханої граф, прозваний Щенсним
(Щасливим), створює в Уманi грандiозний парк з унiкальною системою гiдротехнiчних споруд. Енциклопедiя Брокгауза i Єфрона повiдомляла, що «Софiївка» входила до четвiрки найгарнiших
паркiв свiту поруч iз Версальським у Парижi, «Сан-Сусi» у Потсдамi та «Боболi» у Флоренцiї.
А примхлива красуня, хоч i народила
Потоцькому купу дiтей, у 35 рокiв примудрилася зрадити чоловiковi... з його
22-рiчним сином вiд попереднього шлюбу. Кажуть, граф на смертному одрi так i не пробачив зради й не
впустив до себе Софiї, хоча вона три днi поспiль стояла пiд дверима на колiнах.
Для закоханих в iсторiю:
www.sofiyivka.org.ua ■
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