








































































































вич Самійленко, один із видатних нині поетів, перекладач Дани І 
Мольера, людина освічена, талановита, глибоко чесна і симпатия 
на” (Т. 5, с. 278).

У 1900 р. В. Самійленко переїхав у Катериноірадна Кубані. А п 
й там він не зміг знайти кращої посади, щоб забезпечити сім’ю маз і 
ріально і повернувся у Миргород1. У  листі до Б. Грінченка 8 гравші 
1901 р. він писав: “ Оце знов думаю про ге, щоб кудись перенестисі. 
на Вкраїну. Кубань не справдила моїх надій на кращу долю, і бачу, 
що й далі буде те саме. Тепер знову кореспондую з земляками в спра ш 
відшукання посади” . (Т. 2, с. 466).

У  1903 р. В. Самійленко знову повернувся до Чернігова, прожив 
туг до 1905 року, а в 1907 р., склавши екзамен на права ногаря, переї
хав у невеличке містечко Добрянка, що на півночі Чернігівщини, де 
працював на цій посаді до 1917 р. У  вільні хвилини від роботи та 
сімейних турбот продовжував писати художні твори. Талант В. Са< 
мійленка був широкий і глибокий. На жаль, він не до кінця розкрив
ся, бо постійні злидні, які обсідали сім’ю, змушували його шукати за- 
робїіків.

Найшгіднішим у творчому жиггі В. Самійленка був чернігівсь
кий період. Спілкування з Б. Грищенком, М. Коцюбинським, їх увага 
до його творчосгі сприяли також активній громадській діяльності в 
“ Громаді” та “ Просвіті” , Народному театрі, підготовці та виданні 
альманахів “Степові квіти” , “Хвиля за хвилею” , куди увійшли його 
твори “ Не вмре поезія” , “До поета” , “Орел” , “Драма без горілки” та 
інші.

В. Самійленко любіш музику, пісню, а тому ірав у вільні години 
на різних інстументах в оркестрі, Народному театрі. Очолював цей 
колектив у 1898-1908 роках драматург, актор, перекладач “Ревізора” 
Олександр Федорович Володський( 1875-1921). Він був родом із Чер
нігівщини, вчився у Київському університеті, грав у трупах 
М. Кропивницького під керівництвом П. Саксаганського і М. Са- 
довського (1901), І. Сагатовського (1902-1906), Т. Колесниченка 
(1909). У  перерві між гастролями та роботою  у різних трупах] 
продовжував працювати в Народному театрі в Чернігові, для якого 
написав декілька п’єс ( “ Під крамницями” (1903), “ Орися” ( “ В кала-] 
мутнійводі” , 1901), “Як вони женихалися” (1907), “ Панна штукарка” ' 
(1906) та інші).

1. Чорнописький М. Г. Володимир Самійленко// Самійленко В. І. Поетичні твори, і 
Переспіви та переклади. Статті та спогади. -К.: Наукова думка, 1990. -С. 24.

52


















































































































































































































































































































































