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Міхай Емінеску (справжнє прізвище Емінович) – класик румунської та
світової літератури, поет, прозаїк, публіцист. Бунтар проти соціальної
несправедливості у творчості якого романтичні мотиви поєднуються з
реалістичним зображенням життя. Він мріяв про ті часи, коли народи здобудуть
свободу і житимуть у мирі як «з братом брат».
Міхай Емінеску – неперевершений майстер румунського письменства,
його поезія випромінює яскраве ласкаве світло. Сприйнявши поетове слово за
рідне, народ назвав його Лучафером (зорею).
Шанують ім’я поета і на Буковині, з якою він пов'язаний багатьма своїми
життєвими і творчими дорогами. Професор Г. Бостан документально довів
непересічне місце «чернівецького періоду» М. Емінеску для подальшого
ідейно-тематичного розвитку його творчості.
Народився майбутній поет в селі Іпотешти Ботошанського повіту
(Румунія). Він був сьомою дитиною з одинадцяти в родині дрібнопомісних
дворян Еміновичів.
Це була людина, яка свого часу ходила вулицями нашого міста. І їх
пам'ять зберегла для нас його ім’я.
Шкільні роки Міхай провів у Чернівцях, де здобував освіту. Коли йому
було всього вісім років, батько привіз Міхая до Чернівців і записав до
початкової православної школи для хлопчиків. Школа підпорядковувалася
Православній митрополії Буковини та Далмації і утримувалася нею. Вона
знаходилася за адресою вул. Шкільна, 4. Двоповерховий будиночок зберігся до
наших днів, сьогодні тут дитяча спортивна школа. У початковій школі Міхай
здобував освіту протягом 1858-1860 рр.. Площа Святої Марії, до якої від вулиці
Шкільної буквально кілька кроків, пам’ятає юного Емінеску. Тут Міхай
полюбляв бешкетувати. Особливо хлопчину приваблювало різдвяне дійство,
після закінчення занять у школі разом з однолітками вирізав з льоду великий
Хрест.
По закінченню початкової освіти, Міхай продовжив своє навчання у
Першій державній гімназії на нинішній вулиці Емінеску, 1, де вже навчалися
його старші брати Щербан, Ніколай і Йоргу. Гімназія славилася гарним
викладанням і вільнодумством викладачів. Серед викладачів були А. Пумнул, І.
Сбієра, Е. Р. Нойбауер, С. Вольф.
Сучасники пригадували, що Міхаю нелегко давалася німецька мова, він
опановував її впродовж усього свого життя. Втім, так само, як і українську.
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Звичайно найбільше часу приділяв рідній мові – румунській. В гімназії Міхай
навчався з 1860 по 1863 рр..
Однокласник поета Штефанелі залишив для нас докладні мемуари про
чернівецький період життя Емінеску. Там є і про звички, і про коло читання,
про знайомства, характер і навіть досить детальний опис зовнішності Міхая:
«Як зараз бачу невисокого зросту хлопчика з чорним, зачесаним назад
волоссям, великим чолом, продовгуватим овалом обличчя, трохи
виступаючими скулами, невеликими, але живими очима і смуглявими щоками,
через які пробивався здоровий рум’янець. Одягнутий він завжди охайно».
В архіві Чернівецького краєзнавчого музею зберігаються унікальні
експонати. Серед них відомості про успішність Міхая, учня 2 класу гімназії,
табель успішності за 1861-1862 навчальний рік. А також відомості з початкової
школи, де він був п’ятим із 82 учнів.
Відомі декілька адрес, де квартирував Міхай під час навчання у
Чернівцях. У 1862 по 1863 рр. він мешкав у професора французької мови
Віктора Бланшина за адресою вул. Українська, 53, споруда ХІХ ст. без
стильних ознак.
Один з дослідників біографії Емінеску стверджував, що Міхай один час
мешкав в районі нинішньої вул. Нововінницької, але той старий будинок не
зберігся.
Маленьке помешкання в будинку, що на розі вулиць Новікова-Прибоя та
Хмельницького також пам’ятає Емінеску, власником якого був єврей Цирцек.
Міхай ще довго не міг забути цього помешкання через нічні жахи. Його друзі
добре знали, що він боїться привидів. Тож посеред ночі, завернувшись у білі
простирадла підпалювали гарбуза і лякали Міхая.
Часто бував Міхай і в будинку під № 34 по вул. Університетській, де
жила його заміжня сестра Аглая Дроглі.
Досить відома чернівецька адреса майбутнього поета – одноповерховий
будинок кінця ХІХ ст. під номером 19 на вулиці яка сьогодні носить ім’я Арона
Пумнула, Міхай опинився тут невипадково, тут вже мешкали його старші
брати. Це будинок, в якому мешкала сім’я педагога та громадського діяча
Арона Пумнула, викладача гімназії, де навчався Міхай.
Розповідаючи читачеві про Міхая Емінеску, познайомим його з видатною
особою нашого краю Ароном Пумнулом. Ким був Арон Пумнул? Арон Пумнул
був фундатором духовного життя румунів на Буковині. За активну участь у
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революційних подіях 1848 р. А. Пумнула переслідують і він покидає Румунію
та емігрує на Буковину. З 1849 р. він завідувач кафедри румунської мови та
літератури у гімназії у Чернівцях, а також викладач в богословській семінарії. У
науковій і творчій діяльності проявив себе як талановитий лінгвіст, автор
дидактичних підручників та інших наукових праць. Ним видана
фундаментальна літературна антологія в 6-ти т. 1862-1865 рр., де була вміщена
цінна інформація про румунських письменників, які були пов’язані з
Буковиною.
Важко підібрати слова ким насправді Арон Пумнул був для Міхая.
Викладач у 1865 р. взяв Міхая до себе на квартиру. Арон Пумнул – знавець
історії, філософії та богослов’я, філолог, письменник був викладачем з
рідкісним даром педагога та просто любимим вчителем для Міхая. Із
викладачем вони були дуже близькими. У старій церковній книзі чернівецької
старовинної Миколаївської церкви є цікавий документ. Арон Пумнул, у якого
помер рідний син, записав Міхая, як свого духовного сина. Він став для Міхая
другим батьком. Арон Пумнул опікувався своїм учнем, він розгледів його
талант. Міхай отримує доступ до бібліотеки свого вчителя, допомагає
приводити її в порядок. У вільний час багато читає, в тому числі казки
Гофмана.
Саме Арон Пумнул, вірний ідеалам патріотизму, мав суттєвий вплив на
палку душу юнака і формування його світогляду. Під впливом ідей та поглядів
викладача гімназії молодий гімназист зідентифікував себе як румуна. Тоді ж він
змінив своє ім’я на Міхай Емінеску.
З Чернівцями пов'язаний літературний дебют майбутнього поета. У
збірці «Сльози учнів над могилою улюбленого вчителя Арона Пумнула» була
вміщена і елегія Міхая «Могилі Арона Пумнула» (1866). Після смерті
любимого вчителя, Міхай не хотів більше продовжувати навчання. На питання
батьків чому пішов з гімназії він відповів: «Мені більше немає що робити у
Чернівцях. Пумнула немає – він помер…».
Його однокласники, багато з яких стали відомими людьми, згадували у
мемуарах про те, як Міхай захоплювався театром. «Емінеску уважно слідкував
за тим, що відбувалося на сцені, - писав Штефанелі. – Він вдивлявся в акторів,
ніби хотів увібрати у себе усе дійство, усі мелодії, які звучали у їх вустах…».
Театр кардинально змінив його життя.
Навесні ще у 1864 р. до Чернівців прибула на гастролі театральна трупа
Фані Тардіні. Виступали вони у готелі «Молдавія», що біля церкви Святої
Параскеви. Міхай не пропустив жодної їх вистави. Він пройнявся пристрастю
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до театру, декламував вірші, співав пісні з їхнього репертуару. Врешті, коли
трупа закінчила гастролі у місті, виїхав разом з ними.
Відомо, що найкращим другом Міхая протягом усього життя був
буковинець Олександр Кибич-Ревнянул із села Ревне на Кіцманщині. Вони
разом вчилися, підтримували один одного у всіх життєвих випробовуваннях.
У справу популяризації поетичного слова М. Емінеску вагомий внесок
зроблено відомим письменником і композитором Сидором Воробкевичем. Як
музичний педагог, викладач музики і хорового співу С. Воробкевич поклав на
музику кілька поезій М. Емінеску. Три пісні на його слова увійшли до
підручників з музики і співу для українських і румунських народних шкіл
Австро-Угорської імперії, за якими велося навчання з 70-х років ХІХ ст. до
початку Першої світової війни.
Вагомий внесок у сучасне дослідження творчого і життєвого шляху генія
румунської і світової літератури М. Емінеску зробив уродженець с. Романківці
Сокирянського району Чернівецької області науковий співробітник Інституту
мови і літератури АН Молдавської РСР Костянтин Попович. Серед його праць:
«Міхаїл Емінеску в спогадах сучасників» (1958), кандидатська дисертація
«Соціальні мотиви в поезіях М. Емінеску» (1961), монографія «Соціальні
мотиви в поезії Емінеску» (1963), збірка «Міхаїл Емінеску. Статті та листи»
(1963), укладач 4-х томного видання. Вибрані твори М. Емінеску, докторська
дисертація «Життя та творчість М. Емінеску» (1972), альбом-монографія
«Емінеску. Життя та творчість в документах, висловлюваннях, ілюстраціях»
(1985) та немало публіцистичних та літературознавчих статей.
Шанує та пам’ятає поета Буковина. Ще 7 грудня 1930 р. за часів
панування у нашому краї Румунії, у сквері «Арбороса», навпроти
кафедрального собору, що по вул. Головній в Чернівцях було встановлено
погруддя на прямокутному обеліску. Скульптор Антон Гетте створив образ
поета у традиційному романському стилі. Ініціативу про вшанування поета
взяла Чернівецька секція «Культурної ліги Румунії» і фінансувала всі видатки,
пов’язані з виготовленням і встановленням погруддя. Та недовго прикрашало
сквер погруддя М. Емінеску. У 1940 р. нова влада розпорядилася «знести чужі»
пам’ятники.
У 1990 р. на бувшій садибі А. Пумнула було встановлено погруддя поету,
роботи скульптора М. Гігуяну з Бухареста. У 1992 р. тут заснували музей М.
Емінеску на правах філії Чернівецького обласного краєзнавчого музею, де
зібрано півтори тисячі експонатів.
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У 2000 р. у невеличкому сквері, що на розі вулиць Університетської та
Степана Бандери, вже владою України відбулося відкриття пам’ятника, а саме
15 червня в день смерті поета. Втілити образ поета було доручено скульптору
Д. Горшковському, який створив бронзову композицію, що складається з
фігури поета у зріст колони, на яку опирається ліра, її перетинає шлейф хвоста
комети, що блукає у Всесвіті. Композиція встановлена на невисокий постамент
з бетону, оздоблений сірими гранітними блоками.
Ім’я М. Емінеску носить одна з вулиць, яка розташована в самому центрі
Чернівців. Вона маленька, тиха і непримітна з невеликою кількістю будинків. В
одному з них свого часу розташовувалась гімназія, де здобував освіту юний
Міхай. На меморіальній дошці напис: «У цьому будинку у 1860-1863 рр.
навчався класик румунського і молдавського народів М. Емінеску». Сьогодні
тут ЗОШ №1, при школі відкрито кімнату-музей Міхая Емінеску. По вул.
Шкільній на будинку за № 4 також є меморіальна дошка з художнім профілем
юного Міхая, яка засвідчує про те, що за цією адресою майбутній поет здобував
початкову освіту.
Ім’я Міхая Емінеску носить також Товариство румунської культури.
Твори М. Емінеску перекладені багатьма мовами світу. У 1952 р. вийшли
твори М. Емінеску українською мовою з передмовою румунського
письменника М. Садовяну. Відомі переклади творів М. Рильським, В.
Сосюрою, Т. Масенком, В. Швецем та ін..
На Буковині поезію М. Емінеску перекладав Віталій Колодій, який цю
поезію просто відчував. При цьому він активно радився з відомим майстром
перекладу Мірчею Лютиком, який досконало володіє румунською та
українською мовами. Кілька переспівів зробила чернівецька вчителька Ольга
Шевчукевич (дочка І . Бажанського).
Творчість М. Емінеску збагатила європейську романтичну поезію,
сприяла оновленню словника і ритміки румунської мови. М. Емінеску здійснив
цілу революцію в румунському віршуванні, ставши основоположником
румунської літературної мови. Він справив значний вплив на наступний
розвиток національної літератури. Як і всі великі художники слова, М.
Емінеску належить і сучасності. Його поезії відомі у багатьох країнах світу,
деякі стали народними піснями.
В народі величають М. Емінеску сонцем румунської поезії. В історії
літератури, в людській пам’яті він назавжди залишиться чесним і ніжним
співцем безсмертного почуття любові, великим поетом – правдошукачем.
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Пропонуємо вам друзі романтичний вірш «Буковині», де поет оспівав
красу буковинської природи, любов до рідного краю.
БУКОВИНІ
Вічно пам’ятатиму,
мила Буковино.
Я твою романтику:
гори і долини
В ніжному шептанні,
І річки бурхливі, і високі скелі,
І від піни води білі, мов куделі.
Рано на світанні.
Всі мої посмішки і плачі, й надії
Вилиті у пісню, вилиті у мрії.
Легко, таємниче,
В спогадах постало
все передо мною.
Крає моє серце мовою ясною
І до тебе кличе.
Шлях в чудесних мріях
серце пробирає
Через гори, доли та гаї безкраї
Направляє тугу.
І витає туга довго над тобою.
Я ридаю, серцю не знайти
спокою, Б’ється безупинно.
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Так завжди, як тільки
я тебе згадаю,
Бідну мою душу стогін
протинає,
Рідна Буковино!
Переклав В. Швець
Пропонуємо вірші для дітей Міхая Емінеску у перекладі Богдана Мельничука,
професора Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
У ВИРІЙ
У гаю, в гущавині,
Повно всякої пташні.
Ось летить туди вона,
Де галявинка ясна.
Біля диво-озеречка,
І, неначе на вервечках,
Колишиться й до глибин
З висоти очеретин
Заглядає, і на дні
Силу всякої пташні
Запримічує, а з нею –
Місяченько із зорею,
А у парі з ластівками
Бачиться обличчя мами.

ВРАНІШНЯ ЗОРЯ
Було колись чи не було –
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Для казки це байдуже –
В родині короля росло
Дівча красиве дуже.
Єдине в батька-короля,
Небачене на вроду,
Поміж святими - янголя,
Зоря із небозводу.
І ось та зіронька-дівча
Встає і серце тенька,
І в дзеркалі вікна стріча
Ясного місяченька.

НА ДОБРАНІЧ
До гніздечка пташенятка
Добираються зарані.
Натомились, хочуть спатки.
На добраніч!

Не вгавають лиш струмочки,
Бір німує чародійно,
Квіточки закрили очки –
Спіть спокійно!

На нічліг під осокою
Лебідь шлях шука короткий.
Ангела візьми з собою
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В сон солодкий.

Серед таїни нічної
Ходить місяць, як гетьманич.
Все в гармонії, в спокої.
На добраніч!

СОННІ ПТАХИ
Переклад Т. Севернюк
Сонні птахи. Сутінь звіздна.
Між гілок в хисткім тумані
Зачаїлись теплі гнізда –
На добраніч!
Лиш джерела десь зітхають,
Чорний ліс принишк замрійно,
І квітки в саду дрімають –
Спи спокійно!
Пропливає лебідь в тиші
До осок – на сон короткий.
Ангел хай тебе колише –
Снів солодких!
Сходить місяць срібноокий
Над нічних феєрій грані,
Все гармонія і спокій –
На добраніч!
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Вірші-посвяти Міхаю Емінеску буковинської поетеси Тамари Севернюк.

Зелений промінь дня повис,
Як спомин вражений наосліп.
Зоря поета, наче спис,
Безсмертям пущений у простір.

Дім в Іпотештах. Дим: «…колись…»
Про що той дим розкаже нині?
Кудись бреде темнавий ліс,
І щось похрускує в долині.
Дзвіниця… Чан – купель свята,
Де був охрещений на Славу
І ще – на Долю нелукаву
Малий Міхай – побрат Христа.
Ох, не лукавила… О, ні…
Взяла на терни – не котурни –
І повела в тернаві дні,
Непосмиренні, як буйтури.
Із Іпотешт у Чернівці
Початок днів отих пов’ється
З тією зіркою в кінці,
Що у безсмерті відіб’ється.

*

*

*

О, леутар! Твій голос чую…
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Де звуки ці ти купував?
Вони так солодко лінчують,
Що й стогін дух затамував.
Хто Дух струни, яку тримаєш
Ти на смичковій гостроті?
Звідкіль оцю ти силу маєш,
Що й рани, мов у забутті,
Мовчать, яко уста закуті?
А заболять, то лиш затим,
Аби твій голос знов почути
І…зарости рубцем твердим.
О, леутар! Струна зірвалась.
Стряслася долу…німота.
Невже ж і справді продавались
І звуки ті, і ті… уста?!
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