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ТАМАРА ЖУРБА. ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОРТРЕТ 

(Повідомлення) 

 

 «Клопочеться жайвір під небом з блакитного ситцю» – саме цією 

назвою в Іванівській школі ознаменувався поетичний захід, присвячений 

вісімдесят третьому дню народження Тамари Гнатівни Журби, української 

поетеси, членкині НСПУ, що майже 40 років життя прожила в Іванівці. На 

заході прозвучали твори присвячені селу, ліричні та патріотичні твори, твори 

для дітей у виконанні учнів школи, спогади вчителів Івасєв Лариси 

Анатоліївни та Бойко Галини Іванівни, які особисто знали поетесу. Учні мали 

можливість ознайомитися з творчим доробком і життям поетеси завдяки 

інформаційному стенду. Поезію Тамари Журби високо оцінювали Іван Драч, 

Борис Олійник, Валерій Гончаренко, Андрій Німенко, Євген Гуцало (котрий 

навіть приїжджав до Іванівки на гостини).  

 Журба Тамара Гнатівна народилася 16 січня 1939 року в селі Зеленому 

на Дніпропетровщині в робітничій родині. Майже три десятиліття працювала 

будівельником, помічником машиніста екскаватора на металургійному 

заводі. Потім переїхала в село Іванівка, де проживала з 1968 року, працюючи 

завідуючою Іванівської сільської бібліотеки та вихователем у дитячому 

садочку. 

 Свою першу збірку «Дотиком серця» Тамара Гнатівна оприлюднила в 

Київському видавництві «Молодь» у 1979 році. Далі в літературній спадщині 

були ліричні збірки «Лагідна земля» (1982) та «Жіноча розмова» (1987). За 
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збірку «Лагідна земля» у 1983 році нагороджена обласною премією імені 

Юрія Яновського. 

 У 1983 році поетеса була прийнята до Спілки письменників України. 

До речі, за підрахунками Василя Бондаря, за увесь час існування обласної 

спілки (з 1984 року) до її лав входило 54 письменники, а це не так вже й 

багато!  

 У кінці 1990-х років Тамара Гнатівна тимчасово виїжджала до 

Аргентини. 

 У 2002 році світ побачила збірка віршів для дітей «Звідкіля ти, 

журавлятко?» 

 У 2003 році Тамара Журба повертається в Україну. 

 За свою четверту збірку «Зимова флейта» в 2004 році Тамара Гнатівна 

Журба удостоїлась звання лауреата обласної літературної премії імені Євгена 

Маланюка в номінації «Художня література». 

 З вересня 2005 року поетеса постійно мешкала в Аргентині. 

 Підготувавши до друку збірку віршів «Недописаний сюжет», а також 

дві збірки для дітей «Абетка» і «У чаклунському лісі», 12 січня 2021 року 

Тамара Гнатівна Журба пішла у засвіти. 

Ні шум Ла-Плати не втіша, 

Ні обшир неба голубого. 

Мовчить до місяця чужого 

Чиясь заблукана душа. 

 Наше завдання – заблукану душу Тамари Гнатівни знову повернути до 

українського читача. І хоч про Тамару Журбу чимало написано Василем 

Бондарем, Антоніною Корінь, Григорієм Клочеком, Віктором Маруценком, 

Володимиром Базилевським та іншими, залишається ще дуже багато білих 

плям як в житті поетеси, так і в творчості. Тому ми з учнями школи 

розпочинаємо працю за кількома векторами літературних досліджень, а саме:  

1. Спогади односельців. 
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2. Аргентинський етап: літературна праця і співпраця з літераторами 

діаспори. 

3. Останні збірки (рукописи), їх доля. Завдання: роздобути, опрацювати і 

опублікувати їх у літературних виданнях («Українська літературна газета», 

«Літературна Україна», «Дзвін», «Вежа» та ін.) 

4. «Щоденник» Т. Журби (в одному із інтерв’ю Василю Бондарю Тамара 

Гнатівна згадує про ведення чи то щоденника, чи то про написання спогадів). 

Вважаємо, було б пізнавально дослідити як епоху, включаючи еміграцію, так 

і особисте життя пані Тамари. 

5. Співпраця з українськими виданням в еміграційний період (у тому числі з 

нашими місцевими газетами «Провінція» та «Долинські новини»). 

6. Підготовка інтерв’ювання Валентини Беренди (доньки Т. Журби). 

7. Налагодження співпраці з Василем Бондарем, Антоніною Корінь, 

Михайлом Федоровим (редактором «Провінції»), Віктором Маруценком. 

 Шкільне краєзнавство допомагає вчителеві у формуванні в учнів 

розумінь і почуттів, і в першу чергу, розуміння свого народу, рідного краю, 

побачити оточуючий світ таким, який він є насправді. 

 У час інформаційно-комунікативних технологій, вимушених міграцій 

населення, особливе місце набуває знання про Людину, хто вона й звідки, які 

в неї корені, тому що без кореня, як в народі кажуть, й полин не росте. 

 Наостанок хотів би навести дуже актуальний вірш Тамари Журби від 

1998 року «Бо українці ми єси»: 

«А ми дивились і не знали,    

 Куди нам з цвинтаря іти»  

                           О. Олесь. 

О, як ви нам хребти ламали, 

Аж світ принишкло завмирав. 

Жреці, сородичі, вандали, 

Поборники вселюдських прав. 
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Ув очі ласо реготали 

Єдинокровнії брати. 

«А ми дивились і не знали 

Куди нам з цвинтаря іти». 

Коли ж, мов сфінкс, понад заграви 

Ми враз розправили крило, 

О, як ви люто закричали. 

Що нас на світі й не було. 

Що в нас нема свойого Бога  

І Україна – лиш сльоза  

Біля чужої синагоги... 

Та тільки хто вам це сказав? 

В новій пекучій каруселі  

Нового князя оберем. 

Нечистих виведем з оселі  

І добудуємо Едем. 

Бо вже й земля  

свободи просить. 

Життя і блага, і краси... 

Бо ми ж таки не малороси 

Бо українці ми єси. 
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