Через
роки,
через
віки…

до 210 річчя з дня народження

Євгена

Гребінки, українського письменника,
випускника Ніжинської гімназії вищих наук
кн. Безбородька.

Бібліографічний огляд літератури

Як байкопис займає Гребінка перше місце в
нашім письменництві. Його байки визначаються
яскравим національним і навіть спеціально
лівобережним
українським
колоритом,
здоровим гумором і не менш здоровою
суспільною і лівобережною тенденцією.
І. Франко
Серед українських письменників, з іменами яких пов’язаний новий етап у
розвитку національної культури, одне з почесних місць належить Євгену
Гребінці. Обсяг його літературної спадщини – понад 40 романів, повістей,
оповідань та поезій, які стали народними. Усього 36 років доля вділила
Євгенові Гребінці. Але за цей час він устиг найголовніше – пройти шлях від

Будинок де народився Гребінка

малороса до українця і показати всьому
світові, що українською мовою можна писати
не «лише саме кумедне, смішне» – це мова
великого народу.
Євген Павлович Гребінка народився 2
лютого 1812 р. у сім'ї дрібного поміщика на
хуторі Убіжище поблизу Пирятина на
Полтавщині. Початкову освіту Гребінка здобув
удома від приватних учителів.

У 1825–1831 роках навчався в Ніжинській
гімназії вищих наук. Тут почалася його літературна
діяльність. Значний вплив на формування Гребінки,
як майбутнього письменника, мала його активна
участь у літературному житті гімназичної молоді. У
літературному
гуртку
жваво
обговорювалися
літературні новини, перші спроби пера гімназистів,
Ніжинський ліцей кн. Безбородька
що вміщувалися в рукописних альманахах. Один з
них виходив за участю Гребінки, в кожному щотижневому номері якого з'являлися
його твори, "переважно сатиричні". Згодом він став основним співробітником
рукописного журналу "Аматузія". Найпомітнішим твором молодого Гребінки, над
яким він почав працювати в Ніжині, є переклад українською мовою "Полтави"
Пушкіна.
Після закінчення гімназії та короткочасної служби в резервах 8-го
Малоросійського козачого полку Гребінка повертається до рідного хутора на
Полтавщині і періодично займається літературною працею. У цей час з'являються
друком його окремі байки.
У 1834 році переїжджає до Петербурга, де зав'язує
широкі знайомства з літераторами й діячами російської
культури. У Петербурзі Гребінка розгортає жваву
літературну діяльність, систематично виступає із своїми
творами на сторінках "Современника", "Отечественных
записок", "Литературной газеты", "Утренней зари".

З кінця 30-х рр. Гребінка виступає як невтомний
організатор українських літературних сил. Так, за його
участю в 1841 році виходить альманах "Ластівка", на
сторінках якого були опубліковані твори українських
письменників.
Велику роль відіграв Гребінка в житті, творчому
становленні Т. Шевченка, з яким познайомився у 1836
Викуп Т. Шевченка з кріпацтва
році. Він брав безпосередню участь у викупі його з
кріпацької неволі. Особлива заслуга Гребінки в тому, що в 1840 році з його
допомогою побачив світ "Кобзар" Шевченка.
У 1843 році Гребінка відвідав Україну, був у Харкові, разом з Шевченком
побував у маєтку Т. Волховської в селі Мосівці. 1845 року познайомився з
Пантелеймоном Кулішем.
За рік до своєї смерті він власним коштом відкрив парафіяльне училище для
селянських дітей – у селі Рудці Лубенського повіту.
3 грудня 1848 Євгена Павловича не стало.
Столична газета «Санкт-Петербурзькі відомості» за 1848 писала: «Багато хто
пошкодує про Є. Гребінку, як про літератора, нам нехай дозволено буде пошкодувати
про нього як про втрату доброї і благородної людини. Не виросте на його могилі ні
кропива, ні верес; природа прикрасить її запашними квітами його південної
батьківщини».

Художня спадщина Євгена Гребінки досить розмаїта. Найціннішу
частину її становлять байки. Окремою гранню творчості Гребінки є його
лірична поезія. Романс «Очи черные, очи страстные» приніс поету світову
славу. Дуже добре відомий українському читачеві прозовий доробок
Гребінки : романи «Чайковський» та «Доктор»; повісті «Рассказы
пирятинца», «Нежинский полковник Золотаренко»,
«Кулик»,
«Бывальщина», «Записки студента», «Приключения синей ассигнации»;
оповідання «Вот кому зозуля наковала!», «Мачеха и панночка», «Лука
Прохорович», «Так иногда люди женятся»; нариси «Петербургская
Сторона», «Иерусалим» та багато інших.
Нажаль, біографія Гребінки обривається в 36. Шкода, що письменник
не розкрив свій потенціал в повну силу. Але він – герой свого часу.
Талановитий поет, відомий байкар, видавець, меценат та просто
українець, котрий був закоханий в літературу. Біографія Євгена Гребінки
скорочено не розкриває всі досягнення письменника та поета, тому
пропонуємо ознайомитися з самими творами літератора. До 210-ї річниці
з дня народження видатного байкаря підготовлено бібліографічний огляд
літератури «Через роки, через віки…», який пропонуємо увазі
користувачів.

Гребинка Евгений Павлович. Рассказы пирятинца / Е. П. Гребинка. –
Санктпетербург [Санкт-Петербург]: В типографии конторы Журнала
Общеполезных Сведений, 1837. – 160 с. – Б. ц.
В 1837 році виходить із друку перший збірник прозових
творів Є. Гребінки на російській мові «Рассказы Пирятинца».
Відомий вже в літературних колах, Гребінка все ще був мало
знайомий широкому загалу. Певна його популярність
починається саме з цього видання, написаного переважно в
романтичному дусі за фольклорними мотивами –
українськими народними легендами, казками, переказами. До
збірника ввійшов цикл оповідань: «Двойник», «Страшный
зверь», «Телепень», «Месяц и.солнце»,
«Потапова неделя».
.
Збірка розпочинається оповіданням «Двойник», яке Є.
Гребінка називає бувальщиною, орієнтуючи читача, що мова
буде йти про не вигадану подію, а реальну історію. В основі
оповідання лежить розповідь про нещасливе кохання козака
Андрія до панночки Улясі, та про відсутність перспективи
розвитку їхніх стосунків. І причина полягає не лише в різних
матеріальних станах, а і в невідповідності їх морального світу.
Саме у творі «Двойник» письменник розпочинає
заглиблюватися у внутрішній світ особистості, розглядати її
психологію.

Оповідання «Страшный зверь» має підзаголовок «народное предание», що свідчить
про його фольклорну основу. Можна провести паралель між оповіданням та українською
народною казкою про дивну сопілку, в основі якої лежить історія про те, як старший брат
вбив меншого через заздрощі. Над вбитим братом виросла калина, з якої чумак зробив
сопілку, і яка розповіла всім про справжню причину загибелі меншого брата. Цим
оповіданням Є. Гребінка проголошує найвищі моральні цінності, через які не варто
переступати. Коли людина втрачає духовні орієнтири, то вона фактично втрачає свою
людську сутність, і тоді вже це не людина, а дійсно – «страшний звір».
Інше оповідання збірки – «Телепень» – також має підзаголовок «бувальщина».
Телепень є справжнім розбійником, якого цікавить насамперед здобич заради здобичі, а не
якоїсь благородної мети. Письменник не виявляє жодної симпатії до свого персонажа.
Детальної характеристики цього образу ми не знайдемо, але, можна зробити висновок, що
цей образ є виключно негативним. Також, в цьому оповіданні автор звертається до історії
Запорізької Січі.
У поетичній казці «Месяц и Солнце», що також увійшла до збірки з підзаголовком
«легенда», розповідається історія про походження місяця – «козачого сонця». Та Гребінка
не просто переповідає цю легенду, а насамперед піднімає в ній одвічну проблему добра і
зла. Зло в даному випадку уособлює сестра головного героя Івана, яка насправді не є
людиною, а змією в людській подобі. Антиподом сестри і відповідно уособленням добра є
образ Сонця. Саме в Сонця шукає головний герой порятунку. Письменник вводить образ
Долі, яка рятує і оберігає головного героя від смерті протягом твору. «Невинность
всплывает наверх, как масло, а зло камнем тонет» . Цими словами письменник не лише
вказує на головну ідею твору, а й висловлює свою життєву позицію.

Оповідання «Потапова неделя» можна співвіднести з українською народною
казкою «Лиха жінка». Є. Гребінка використав фольклорний сюжет про те, як молода
дружина обдурює свого чоловіка, змушує його повірити в те, що він несповна розуму.
Автор змальовує один тиждень з життя подружжя, де дружина є повноправною хазяйкою
в домі, а чоловікові залишається лише змиритися з цим і прийняти все, як є. Є. Гребінка
хотів показати, що людина, яка невпевнена у собі, не може відстояти своїх принципів та
інтересів, приречена на загибель.
Вперше збірка «Рассказы Пирятинца» була опублікована в журналі «Современник»,
який після смерті Пушкіна перейшов до Плетньова. В кінці 1837 року Є. Гребінка за
власний кошт зміг видати її окремою книгою, яку розкупили буквально за лічені тижні
(примірник коштував п’ять карбованців). Збірка була надрукована в Санкт-Петербурзі, в
типографії контори «Журнала Общеполезных Сведений». На форзаці книги збереглась
паперова наклейка з написом в лінійній рамці: «Въ Кіевъ. Изъ Книжнаго Магазина
Степана Иванова Литова». До фонду рідкісних видань бібліотеки університету книга
надійшла через книгообмін в 1955 році з фондів Всенародної бібліотеки України (нині –
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). Про це наочно підтверджує
наявність штампу на титульній сторінці збірки. Видання містить авторську присвяту
книги «Доброму земляку Василію Ивановичу Григоровичу», мистецтвознавцю, історику
мистецтва, який підтримував товариські стосунки з батьком Є. Гребінки.

Гребинка Евгений Павлович. Романы, повести и рассказы Евгения
Гребенки / Е. П. Гребинка. – Санктпетербург [Санкт-Петербург]: В типографии
военно-учебных заведений, 1847–1848. – Б. ц.
Т. І: Искатель места. Верное лекарство. Так иногда люди женятся. – 1847. – 151 с.
Приплетено:
Т. ІІ: Иван Иванович. Горев, Николай Федорович. – 1847. –
158 с.
Т. ІІІ: Быль не быль и не сказка. Лука Прохорович. Мачиха
и паночка. – 1847. – 151 с.
Т. IV: Нежинский полковник Золотаренко. Кулик. Первый
концерт Рубини. – 1847. – 149 с.

Т. V: Записки студента. Фактор. – 1847. – 168 с.
Приплетено:
Т. VI: Маскарадный случай. Двойник. Братья.
Бывальщина. – 1847. – 143 с.
Т. VIІ: Чайковский. – 1848. – 171 с. – Часть І.
Т. VIII: Чайковский. – 1847. – 174 с. – Часть ІІ.

Говорячи про творчий доробок письменника, особливу увагу хотілось би
приділити наступному виданню. В останні роки життя Євген Гребінка розпочав
готувати до друку збірку своїх творів під назвою «Романы, повести и рассказы
Евгения Гребенки». У 1847 році в Санкт-Петербурзі в «Типографии военноучебных заведений» світ побачили перші чотири томи, наступного року – ще
чотири. Але повністю здійснити свій задум письменникові не вдалося через
загострення тяжкої і тривалої хвороби та смерть.
До зведеного видання ввійшло 17 повістей і оповідань та роман
«Чайковський». Назва збірки говорить про те, що в ньому навряд чи мали
міститись поетичні твори. Цікаво, що сам автор в Зібранні розмістив свої твори
не в хронологічному, а іншому, смисловому порядку.
Так перший том відкривається оповіданням «Искатель места» де
розповідається про як би поневіряння якогось Івана Івановича в пошуках того
самого «місця», яке йому то тут, то там вірно обіцяють. «Всередині» розповіді
майстерно вмонтована ще одна, з якої читач дізнається про долю дяка Осипа,
який навчав безшабашного недоросля Гриця, сина бідного дворянина, що став у
майбутньому найсвітлішим князем Потьомкіним. Осип свого часу міцно
постраждав від свого учня, але роки по тому Потьомкін знайшов йому «місце» –
призначив його наглядачем коня, на якому сидить досі Петро Великий, з
квартирою і утриманням, а крім того – платнею в тисячу рублів на рік.

Завершує зібрання творів роман «Чайковський». В основі сюжету – дві
взаємопов’язані лінії. Перша з них – розповідь про кохання Олексія-поповича
прозваного запорожцями Чайковським, і дочки лубенського полковника Марини,
драматичні епізоди їхнього одруження всупереч волі батька дівчини. Друга лінія –
трагічна історія єврейської сім’ї, нещасливе кохання підступного Герцика до Марини,
а його сестри Тетяни до Олексія. Цю історію завершує фатальне умертвіння матір’ю
рідного сина. Зв’язок між поколіннями подано не лише в історичному, а й моральноетичному аспекті. Сюжетні лінії переплітаються, приводячи до несподіваної
розв’язки. Образна система роману досить складна, оскільки характери розкриті
різносторонньо, герої неординарні й цікаві.
Гребінка підводив читача до прочитання роману уже ґрунтовно підготовленого
як багатьма життєвими етюдами, зібраними в повістях «Иван Иванович», «Горев
Николай Федорович» (ІІ т.), так і малоросійськими оповідками «Мачиха и паночка»
(ІІІ т.). Суто історичну «попередню підготовку» читач отримав від повісті
«Нежинский полковник Золотаренко» в ІV томі.
Епіграфом до книги стали рядки Сатири IV. «О опасности сатирических
сочинений. К музе своей» російського поета Кантеміра Антіоха Дмитровича (17081744): «Знаю, что правду пишу и имен не значу, Смеюсь в стихах, а в сердце о
злонравных плачу».

Гребинка Евгений Павлович. Сочинения Е. П. Гребенки: 1836 –
1840 / Е. П. Гребинка. – Санктпетербург [Санкт-Петербург], 1862. – Б. ц.

Т. І: 1862. – XLII. – 474 с.
Т. ІІ: 1862. – 508 с.
Т. ІІI: 1862. – 492 с.
Т. ІV: 1862. – 495 с.
Т. V: 1862. – 436 с.
Книги из библиотеки Иваненко
Увазі користувачів представлено п’ятитомну збірку
творів Є. П. Гребінки, редактором та видавцем якої
являється
російський поет, перекладач, випускник
Ніжинського фізико-математичного ліцею кн. Безбородька
Микола Васильович Гербель. В передмові до видання М.
Гербель зазначає, що це перше повне зібрання творів
великого байкаря. Він з великою шаною ставився до свого
видатного земляка.

Саме Гербель зібрав практично всі поетичні та прозові твори Є. Гребінки, які
ввійшли до п’ятитомника. Це праці, що надруковані самим поетом на протязі 18-річної
літературної діяльності (1831–1848), так і ті, що були видані після його смерті.
Стосовно послідовності в томах – твори розміщені по роках, в хронологічному порядку
один за другим так, як вони появлялись при життю автора.
Таким чином, до
І т. (1836–1840) ввійшли оповідання («Вот кому зозуля
наковала!», «Воспоминания», «Мачеха и панночка», «Лука Прохорович», «Так иногда
люди женятся»); повісті («Верное лекарство», «Горев Николай Федорович», «Братья»,
«Бывальщина» «Записки студента», «Кулик» ) та твори «Путевые записки зайца»,
«Рассказы пирятинца».
Т. ІІ (1841–1843) вміщує роман «Чайковський», оповідання «Дальний
родственник», «Искатель места», «Первый концерт Рубини», Маскарадный случай»,
повісті «Водевиль в частной жизни», «Сеня», «Пруд», «Нежинский полковник
Золотаренко», «Перстень» та твір «Сказание о горохе и женитьбе Василья Иваныча, что
почти все равно».
До ІІI т. (1844) включено роман «Доктор», дві п’єси: «Пінта», «Иван Иванович»
та п’ять оповідань: «Игрок», «Калиф на час», «Странная перепелка», «Злой человек»
«Быль не быль и не сказка».
Том ІV (1845–1848) відкриває оповідання «Чужая голова– темный лес» та повість
«Лесничий». Ці твори Є. Гребінка написав в 1845 році. Далі – твори, що вийшли в 1846
році : оповідання «Черта из частной жизни Бочоночка», «Рассказ» і «Газетное
обьявление». Повісті «Приключения синей ассигнации» та «Заборовь» (1847), «Сила
Кондратьева» «Полтавские вечера» (1848).

Том V ділиться на 6 розділів: Вірші (поема «Богдан» та 40 віршів «мелкие
стихотворения»); Типи («Фактор», «Провинциал в Петербурге», «Хвастун»); Нариси
(«Петербургская Сторона», «Иерусалим»); Театральні враження; Дрібні статті;
Малоросійський відділ (переклад поеми О. Пушкіна «Полтава» українською мовою та
32 менших віршових твори, з них 26 «приказок»).
За передмову до першого тому Зібрання правив передрук нарису про Гребінку,
написаного російським критиком М. Михайловим, яка була уміщена у збірнику «Лицей
князя Безбородко» (СПб, 1859). Прізвище автора не вказувалось (очевидно тому, що він
в цей час відбував каторгу за революційну діяльність). В кінці п’ятого тому друкується
«Полный список печатных сочинений Е. П. Гребенки, составленный Н. В. Гербелем», в
якому вказано перелік видань, де вперше друкувалися твори письменника. У збірнику
збережена орфографія і правопис, яких притримувалось видання «Отечественных
записок», так як там було розміщено майже третя частина творів Євгена Гребінки.
П’ятитомна збірка творів побачила світ в 1862 році в Санк-Петербурзі у
видавництві київського книготорговця С. І. Литова.

Гребінка Є. П. Приказки. Євгена Гребінки. – Черкаси: Вид.
"Сіяч". Друк. Черкаської Волі, 1917. – 31 с. – (Вид-во Сіяч; №2)
У фондах бібліотеки зберігається видання “Приказки
Євгена Гребінки”, яке вийшло друком у 1917 році.
Після розпаду царської імперії українське слово дістало
волю. У ті роки українських класиків друкували не лише по
великих містах, але й у провінційних містечках. Книга
побачила світ у друкарні газети «Черкаська воля» у
видавництві «Сіяч», яке у 1917–1918 роках видало низку
творів українських письменників.
До збірки увійшли 27 байок Євгена Гребінки, які він
називав приказками, та лірична поезія «Човен». Більшу
частину байок було створено в Ніжині, в останній рік його
навчання в гімназії (всього 15 творів, написаних на папері з
водяним знаком «1830»).
Приказки у виданні розташовані в такому ж порядку, як
вони увійшли до збірки «Малороссийские приказки Е.
Гребенки» (1934): «Цап»; «Лебедь і Гуси»; «Ячмень»; «Зозуля та
Снігир»; «Ведмежий суд»; «Пшениця»; «Сонце да Хмари»; «Горобці
да Вишня»; «Будяк да Коноплиночка»;
«Верша та Болото»;
«Маківка»; «Рожа да Хміль»; «Могилині родини» ; «Школяр Денис»;
«Сонце да Вітер»; «Гай да Сокири»; «Віл»; Грішник»; «Ворона та
Ягня» »; «Злий Кінь»; «Мірошник»; «Вовк і Огонь»; «Утята да
Степ»; «Рибалка»; «Соловей»; «Дядько на дзвониці» ; «Хлопці».

Деякі Гребінчині байки оригінальні, інші - наслідувальні; проте і ті й другі
визначаються великим достоїнством. Місцем дії його байок є Україна, вона вгадується не
лише за пейзажем, але й за колоритом характерів героїв.
Усі байки митця написані у віршованій формі, складені просто й уміло; їхня мораль
зрозуміла, виявляється з самого оповідання чи дії. Тексти подаються за тогочасним
правописом з максимальним збереженням мовних особливостей письменника.
В кінці книги укладено «Зміст» за алфавітом назв байок Є. Гребінки та винесено
примітку «Які є помилки в книзі» (наведено 9 коректорських помилок). Черкаське
видавництво паралельно з друком видань активно почало вживати заходів, що сприяли
просуванню видавничої продукції. На четвертій сторінці обкладинки подано інформацію про
те, які книги надруковані та готуються до друку Видавництвом «Сіяч» [у 1917 році].

Гребінка Євген Павлович. Вибрані твори / Є. П. Гребінка; ред.
П. Вільховий. – Х.: Держлітвидав, 1937. – 65 с. – (Бібліотека
класиків).
Збірка вибраних творів Євгена Гребінки вийшла друком у
видавництві «Держлітвидав» в 1937 році під редакцією
українського письменника Петра Якимовича Вільхового.
До видання ввійшли 26 байок, які принесли йому славу як
байкареві. Тут же було вміщено 6 поетичних творів: «Варена»
«Українська мелодія» («Ні, мамо, не можна нелюба любить!»),
«Надпись к рисунку», «Маруся», написаних у народнопісенних
традиціях і позначених романтичним колоритом. В ліричних
поезіях Є. Гребінки у журливих тонах оспівуються мотиви
нерозділеного кохання, почуття розлуки, зради, душевних
страждань, неможливості досягнення щастя в реальному житті.
Вірші ці пройняті зворушливими настроями, позначені яскравою
мелодійністю й інтонаційною розмаїтістю.
На сторінках видання читач може ознайомитись із двома
напівбелетристичними нарисами Є. Гребінки «Так собі до
земляків» (присвячений Полтавщині) і «До зобачення», вперше
надрукованих в 1841 році в альманасі «Ластівка».
Представлене видання вибраних творів побачило світ в серії
«Бібліотека класиків» тиражем 20 тисяч примірників. На
обкладинці збірки опубліковано портрет Є. Гребінки. Адресоване
широкому колу шанувальників українського слова.

Гребенка Е. П. Избранные произведения / Е. П. Гребенка; под. ред.
А. Гуреева. – К.: Радянський письменник, 1954. – 320 с.

Поруч із творами рідною мовою Гребінка багато пише
російською. Сподіваємось, що увагу користувача приверне
видання « Е. П. Гребенка «Избранные произведения», яке
вийшло під редакцією українського письменника О. І. Гуреїва.
До збірки увійшли кращі прозові російськомовні твори
письменника 30 – 40-х р. ХІХ століття: «Рассказы пирятинца»,
«Кулик», «Записки студента» і «Доктор».
Книга розпочинається повістю «Рассказы пирятинца»,
яка закріпила у творчості Гребінки гоголівський вплив та про
яку вже йшла мова в огляді літератури.
Написана в 1841 році повiсть «Кулик» присвячена темi
невдячностi людини за добро. Поміщик Чурбинський замiсть
вiддячити поміщику Медведєву, який улаштував його долю i
благополуччя, брутально утверджує свої права нуворишапомiщика. Заручниками цих стосункiв стають крiпаки обох
помiщикiв – Маша i Петрушка, якi внаслiдок сварки мiж
своїми панами не можуть одружитися й гинуть. Так у художнiй
формi письменник вирiшує проблему людської невдячностi,
пiдносячи водночас думку, що жодна людина не повинна бути
власнiстю iншої, мусить сама розпоряджатися своєю долею.

Повість «Записки студента»
Є. Гребінки в багатьох моментах має
автобіографічний характер. Дитинство героя твору Якова Івановича, його навчання в
ліцеї, перебування на військовій службі, приїзд до Петербурга значною мірою
нагадують факти біографії самого Гребінки. "Записки студента", написані у формі
щоденника і присвячені темі "маленької людини".
Ще чіткіше розлад між високою мрією і мерзенною дійсністю показав Є.
Гребінка у повісті «Доктор». У центрі твору – талановитий лікар Іван Тарасович,
який не в змозі відстояти свої світлі поривання, право на особисте щастя у світі, де
панує дух гендлярства й наживи. Використовуючи різні афери, Івана Тарасовича, як
добру й довірливу особу, одружують з гулящою Юлією, а потім з її ж допомогою
грабують. Він намагається шукати справедливості, але світ можновладних
непереборний. Врешті він спивається і замерзає на вулиці з томиком „Корнелія
Непота” на грудях, подарованим ще в дитинстві його вчителем.
Прозові твори Є. Гребінки російською мовою можливо важко порівняти по
значенню з його байками, якими він так міцно ввійшов в українську класичну
літературу, але вони являються такою ж цінною частиною його літературної
спадщини.
Збірка відкривається вступною статтею кандидата філологічних наук А.
Дьяченка, в якій висвітлено різні аспекти творчої діяльності Є. Гребінки. Книга
побачила світ у видавництві «Радянський письменник» в 1954 році.
Видання розраховане на найширше коло читачів будь-якого віку, хто цікавиться
творчістю Є. Гребінки.
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Бібліографічний огляд літератури представляє документи із Музею рідкісної
книги та фондів бібліотеки Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя.
Для пошуку інших видань радимо скористатися електронними
ресурсами бібліотеки та традиційними картковими каталогами.
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