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Борис Олександрів 

ПРОЩАННЯ З КНЯЗЕМ 

(На смерть Євгена Маланюка. 16 лютого 1968 р.) 

Обірвалася: нить. Зупинилося: серце козаче. 

Тільки хмари і синь. І та сама гірка чужина. 

А за милями миль, там, де степ вітровіями плаче, 

Набрякає земля:. Починається: рання: весна. 

І гримить далина. Отрясається: з криги Синюха, 

Виривається: в степ, де леtенди і скитські боги. 

Припливає з висот, із незвіданих меж виднокруга, 

Невпокорена тінь, щоб на рідні лягти береги ... 

Дні, вогні, переходи, походи, ісходи, 

Сонцеярі пожари - і серце поета, борця:. 

Із підня:тим чолом, наче книзь, він проходив негоди 

Із пером і мечем - неухильно твердий до кінця:. 

Завершилася: путь. Наче пісня: - сувора і славна. 

Відпливає поет - залишає хвалу і хулу. 

І затужить, заплаче за ним Ярославна, 

УкраІна заплаче на древнім козацькім валу ... 
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Поет боротьби й вселюдських ідеалів 

Олександр Олесь і Євген Маланюк - виразні пред

ставнпи своіх поколінь, два найвизначніші поети 

української діаспори. Хоч вони обидва жили й 

творили в 20-30-х роках в Чехословаччині, належать 

до двох епох, двох світоглядових формацій. Олесь -
представник демократичного покоління украінськоІ 

інтеліr'енції, яке здійснило національно-демокра тич

ну революцію 191 7 р., в добу якої утворилась 

УхраІнська Народна Республіха (1918-1920). На те, 
що вона під тиском більшовицьких військ, пі 

прийшли на Україну з півночі, не втрималась, скла

лось більше причин. Як поет громадянсько і, але й 

інтимної лірики, виявив себе вповні Олесь ще до 

революціІ. В другій добі своєї творчости, будучи 

вже на чужині, він є вже більше поет споглядальний, 

співець жалів і востальгіІ за втраченою бать

ківщиною. Як Овідій, він у цих роках благає "люби

ти свій Єрусалим" ..• 
Іншими тонами зазвучала муза Маланюка. Він 

розпочав свою літературну творчість після револю

ції, на чужині, після поразки украІнськоі державнос

ти, за пу й сам воював. Саме це й породило в 

ньому дух непокори й спротиву. Болючі роздуми про 

недавню національну катастрофу, пошуки А критич

на переоцінка іі причин та цілеспрямована дальша 

боротьба за волю УкраІни - все це домінантні моти

ви першої доби Маланю:ковоі творчости. Він П розпо

чав мажорним тоном, відразу здекларував себе я:к 

поет боротьби -

6 

Напружений, незломно-гордий 

Залізних імператор строф, -
Веду ці вірші, п когорти, 

В обличчя творчих катастроф. 



Це була програма НОВОГО ПіСЛJІВОЄНИОГО ПОКОЛіН

НJІ, ике, зазнавши поразки на полі бою, своєІ зброІ не 

склало, шукало інших шмхів дли продовжении бо

ротьби. На прапорі цього поколінни, вихованого в 

значній мірі "Вісвпом", що його тоді редаtував 

бJІВсхучий критп Д. Донцов (1883-1973), був девіз 
І. Франка - "Лиш боротись значить жить ... Vivere 
memento!" Попри певні промахи в своєму радпа
лізмі, Донцов був у свій час каталізатором суспіль

воІ думки, виразВИJСом національно-визвольно! про

грами. Частково й під його впливом формувалась 

еліта творчоІ івтеліrенціІ в тогочасній Галичині й на 

еміtраціІ. В П перших лавах були Є. Маланюк, 

Л. Мосевдз, О. Ольжич, Ю. Клен (0. БурІ'гардт ), 
О. Теліга, І. Ірливський. 

З бігом років, в добі вже "другоІ еміrраціІ", пу 

Маланюк "дотигував" уже в Америці, в його музі 

чим раз сИJІьніmе бренить вселюдські ідеали гуман

ності, що зримо відбилось і в його поетиці. Така в 

основвому духова еволюціи Маланюка. Різниц• між 

ним і Олесем є теж у характері поетичноІ натури. 

Яжщо Олесь par excellence поет-лірик, то Маланюк, 
головно в першій добі творчости, поет-трибун. Але 

він ще, крім того, й бпискучий есеІст і критп, 

шухач історичних традицій, глашатай історично! 

пам' ити свого народу. 
Недавно ще його ім' • було в нашому закритому 

світі одіозним. Поета, п лиш могли, обливали бо

лотом, вазивали "ворогом народу", хоч, одначе, 

твори Маланюка не др ухували. Під вплив офіційно І 

критвхи підпав навіть автор "Мазепи", В. Сосюра, 

звертаючись до свого земппа в чужині - "Шановний 
пане Малавюче! Ми ще зустрінемось в бою". 

Пізніше він, одначе, змівив своє ставленн• до нього. 

Коли автор цієІ статті, сиДJІЧи одного разу з Во-
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ладимиром Миколайовичем біля: пам' я:тниха Шев
ченкові, що напроти КиІвсьхого університету, го

ворив з вим про О. Олеся:, Є. Маланюка і т. д., Со

сюра щиро жалів, що тоді тах гостро виступив 

проти нього. Він хазав, що в той час майже нічого 

про Маланюка не знав, ані одного його вірша не 

читав і наІвно повірив критихові А. Хвилі, я:хий 

тоді громив Маланюка та пий потім і сам став 

жертвою жахливого хульту. Віршами Мала100ха, я:хі 

я: тоді (це було, пригадую, десь 19S6-S7 рр.) живо 
відновлював з пам'яті, Сосюра був захоплений. 
Особливо йому подобалась "Варя:зьха балада", пу 

він назвав геніальною. "Реноме" Маланюка в офі

ційній радянській критиці в тій чи іншій мірі 

поширювалось і на В. Виннвченха, О. Олеся:, Ю. Да

рагава, Л. Мосендза, У. Самчука, О. Ольжича та 

інmих еміГраційних письменнпів, хоч дея:хі з них 

стали жертвою tестапо (0. Ольжич, О. Теліга, 
І. Ірля:всьхий та ін.). 

Тахе ненормальне становище існувало більше 

шести десятиліть особливо в ухраІнсьхій і білорусь

кій літературах і завдало Ім велихоІ шходи. Чогось 

подібного в західних літературах ніхоли не було. 

Французька, італійська, іспанська та ін. літератури 

мають чимало поетів, починаючи від рояліст ів і 

анархістів і кінчаючи соціалістами й комуністами, 

але ні хому ніхолв не спадало на думку вихида ти ко

гось із цієІ поезіІ, очевидно, з єдиною умовою, що 

критерієм тут має бути передусім художня: вар

тість. УхраІнізація:, що 11 в 20-х рохах в дусі 

ленівсьхоІ національноІ поліТИJ(И запроваджував нар

ком освіти Мпола Схрипнп та па окрилювала ба

гатьох представипів ухраІнсьхоІ творчоІ інтеліtен

ціІ, обіцяла блискучі перспективи для: розвитку 

ухраІнсьхоІ соціалістичноІ культури. З наступом 
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сталінізму, післи самогубства "вацхомуністів" 

Хвильового і Схрипвпа, дальший розвитох ухраІн

ськоІкультури диригувавси з Мосхви. Кліхою Сталі

на-БеріІ-Каfановича багато творчих сил ва УхраІні і 

в БілорусіІ, але і в інших союзних республіхах, було 

переслідувано, дисхриміновано й репресовано. Зв'•
зох з ухраІнсьхою літературою ва Західній УкраІні й 

на еміtраціІ, иuй в 20-х літах ще більш-менш існу

вав (згадаймо бодай видании творів В. ВиииичеВ)(а 
й О. Олеси), був насильно перерваний. Визнавались 
лишень революційні письмеННИІСи ЗахідвоІ УхраІви 

(В. Бобивсьuй, С. Тудор, П. Козланюк та ів.), але 
навіть дехого з них, післи розгрому КПЗУ, було за

боронено. За діильвістю чільних письменнихів у 

діаспорі партійна хритпа пильно- стежила, Іхві 

твори не друхуваписи, Іх самих прохпвнапв. 

Доба перебудови повертає УкраІні втрачене, за

буте І неправом дисхримівоване І заборонене, пово

лі відновтоє імена письменнпів і вчених, без ихих 

історіи ухраІвсьхоІ хультури була б неповна. До 

тахих належить і Євген Маланюх (20. 1. 1897 -
16. 2. 1968) - поет національного болю, гніву і бо
ротьби. Потугою свого таланту він ріввий тахим 

величииам, п Тичина, РильсьхиІ, Бажав, Сосюра. 

Долею свого страждеиного житти вів близьхий до 

польського поета Ципріава Норвіда, икий також, ик 

вів, майже все своє житти поневіривси в холодній і 

байдужій чужині. Вогнем своІх інвектив, свого болю 

і гніву за стражденну батьківщину Маланюк був, 

одначе, значно сильнішим від польського скитальЦJІ. 

УкраІисьхиІ поет більше громив своІх сучаснпів, 

ніж ів:хопв невиразні жалі барда польськоІ поезіІ. Ма

лаиюх ненавидів ворогів свого народу, але ще більше 

картав "мапоросіJІиство", зрадиицтво і рабські ів

стИИІСти власного народу. В цьому він близький 
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Шевченхові, Франкові, Кулішеві й Хвильовому. 

Євген Маланюк походив із сонцем залитих 

херсонських степів. його рідний Архаигород, 
пізніше Ново-Архангельське знаходиться ва берегах 

річки Синюхи, пу вів тu любовно згадує в своІх 

віршах. В уривку з його життєпису читаємо: "Роди

ва була не зовсім звичайна, хоч, може, й типова для 

степового півдви. В лівіІ батька були чумuи, осілі 

запорожці, хоч засвовввп роду вайбільш правдо

подібно прийшли з Пок ут ти. Дід замолоду ше 

чумакував, мав виразву поставу гуцула. Покійний 

В. Сімович (галицький мовознавець - М. Н.) казав 
мені, що моє прізвище фігурує в реєстрах старшини 

доби Хмельниччини - не перевірив, але думаю, шо й 

це могло бути. Мати була донькою чорногорця 

Якова Стоянова, військовпа із сербських осадчих, 

що Іх спроваджувала Катерина 11 для коловізаціІ 

земель був. Вольностей Запорозьких (Новороссии) 
поруч німців і болгар. 

Так в вашому старому, мурованому з степового 

каменю, домі жилоси "ва дві хати" - дідову і бать

кову. В першій хаті панував дух віхів, старовиииого 

побуту, тисячолітніх звичаІв і обридів та свідомого, 

шо тu скажу, "ухраівоцевтризму" (в свідомості 

діда веукраІнці були безсумнівними "унтермевша

ми" ). В другій хаті павувала атмосфера, приблизно 
кажучи, "украІнського інтеліГента", теж "свідомо

го", тобто неспокушеного аві далеким Петербурtом, 

аві навіть близькою Одесою. Але за друживою того 

"іителіrевта" тягвуласи зовсім іВІПа традиці.JІ: ип

хось степових, досить колові.ильвого типу "дво

рянських гнізд" з клавесинами, даtеротипами, 

сантимевтальвимв романами й романсами, баJІJІмв 

й гостинами, демовічними гусарами, слідами спо

гадів про ''южвих" декабристів байронічних 
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лермонтівсьхих поручнпів, засипаних на "погибіль

ний Кавказ". Серед маминих посмертних (померла 
1913 р.) паперів, між листів, перев'.изаних рожевими 
стрічками, знаІmов був .и "список" лермонтівсьхого 

"демона" - халіtрафічивм почерком, з оздобами на 

синім старовиииім папері. Був то подарунок 11 
нареченого, поручивка уланів, пому батько і вкрав 

мою майбутню маму. . . (З донькою цього маминого 
нареченого, померлого tенералом, .и чудодійно 

зустрівс.и був у Києві 1918 року, бувши поручнпом, 
але це було б темою дл.и цілком неймовірно! повіс

ти, .ику .и просто бо.ивс.и б написати під закидом 

штучности, фальшу і т. п. ) . 
Матері (і П "традвці.им") .и завд.ичую дві речі: 

серце і мистецтво. Батькові - життєву свою невда

чу. Батьхо, поруч випадково І співпраці в досить 

числеииих часописах, режвсеруваии.и в нашім майже 

"постійнім" (щоліта) театрі, суспільно! (щоправда 
систематично!) ді.ильности, "вчительства та просві

тительства" - жадноІ фаховоІ праці не плекав і ціле 

не дуже довге житт.и (помер 191 7 р.) був людиною 
"без определенНЬІх завитий", п певно було заиото

ваво в поліцейних реєстрах. 

Ми всі (не ввхлючаю й мами) нарікали на батька 

й таху його ''кар'єру", але дійшовши тепер надто 
зрілого віху, .и навчаюс.и цінити й шанувати особу й 

ді.ильність батька, пому завд.ичую основи свого інте

лектуального й світогл.идового розвитку. 

Досить згадати, що, мавши пих 13-14 літ, .и з 

йоrо рух дістав був либонь нелеtапьний переклад 

книги де-Кюстіна "Russie en 1839", багато історич
них матері..илів з "Русского Архива", шо його 

комплект знайшов почесне місце в нашій бібліотеці, 

львівські видаии.и, п ФраІО(ова "Зори", а вже про 

"Кобзар.и" празьке виданн.и, КарпеІО(а-Карого, 
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раннього Коцюбинського, нема що А казати." 

(Є. Маланюк, Книга спостережень 11. Торонто, 

1966, с. 476-477). 
В колвшиьому Єлисаветграді (иині Кіровоград) 

Мапанюх захіичвв реальну tімиазію, в •кіА м. ів. 

вч~лисJІ бр•ти Тобілевичі, Марко Кропввииць:а:иА, 

Є. Чпапеико та Ю. Яновський. З tімиазіJІльних 

часів він виніс ва все жвттJІ пісню "В кінці греблі 

шумл.11ть верби", JІХУ тах чудесно співала М. Зань

ковецька. "U• пісИJІ буде пізніше відгухуватвсJІ у 

його творчості, щоб перерости в поезію дввиоІ 

краси, в піА утвердвласJІ його духова сувереввість." 

(0. Керч). ПіслJІ закінченн• tімназіІ Маланюх 
дальше студіював у Політехнічному інституті в 

Петрограді. Бувmв мобілізованим під час першоІ 

світовоІ війни, закінчив КиІвсьху військову m::а:олу. 

"Пізи• осінь 1917 р., - згадує його друг О. Семенен

ко, - поручвих Євген Маланюк, начапьнп кулемет

во! сотні 2-го Туркестанського стрілецького полку, 

дістав наказ зголоситись у штабі дивізіІ. Він сідає 

на свого вороного мерина Каракола і подаєтьсJІ в 

штаб ПОJП(. Е. Мешковського, до "живого втілеииJІ 

духа військовости", до цього "справжнього запорож

цJІ, що чудом заховавс• до ХХ ст." В морі 

розбещеного, п'JІRого від демаtогіІ солдатства, цей 
ухраІнець в царській арміІ тільки стверджує власти

ву ролю молодого поручвика: ва КиІв! Наказ демо

білізаціІ в Луцьку, "на вістрі багнету", больше

вицький реВІСом, німці і врешті Мапанюх перемі

вюєтьсJІ з демобілізованого старшини російсьхоІ 

арміІ - у воJІха і громадпива ухраІнськоІ держави •.. 
РозгортавсJІ з кривавим досвітком УкраІни П золота

во-лазуровий шлJІх. . • Мапанюх виІжджає до Кв

єва ... В tен. штабі УкраІни, на Банковій вул. ч. 11, 
зустріч з Вас. Тютюнвиком, нач. Штабу дієвоІ 

12 



арміІ". З проголошенним ухраІнсьхоІ держави в 1917 
році він - старmина армії УНР, активний учасниіс 

велпих подій, боротьби за рідну державу. 

ПісJІJІ упадху УНР він 1920 р. з тисичами таких, их 
сам, подавси ва еміГрацію. В таборі дли інтерво

вавих украІнсьхих частин у Каліші, він, разом з 

Юрієм Дараганом, засновує літературний журнал 

"Веселха" ( 1922-23). Рідні храІ вів пізніше з болем і 
жалем згадає ва далекій Мораві, бажаючи навіть 

вмерти, щоб знову вернутись під рідну стріху, де б 

зустріла його з обіймами рідна мати: 

О, их прозоро й сийвно вмер би ... 
Але згадаю, .п росте 

Пшевици, их шумить хрізь верби 

Синюха, вітер, простір, степ. 

Ях рідна хата - з-попід стріхи -
Очима дивитьси віхон, -
- І хрих той - "Сину мій! приІхав!" 
І ранній день, і ранній сов ... 

Але зустріч не відбуласи. Поетові не було судже

во повернутиси додому, доли до нього була зла .•. 
Ях і тисичам його земл.пів, хотрі, п ми звихли го

ворити, "не зрозуміли соціалістичноІ ревотоці І", 

довелось йому, пісJІJІ кривавих рохів боротьби за 

вимріDІу УкраІну, повевіритись все жвтти ''на піс

ках еміtравтсьхих Сахар" - в чужих і психічно хо

лодних дли його гаричого серци храих. Осхільхи 

зразу ж післи революціІ і жорстохоІ громадинсьхоІ 

війни, в пій він их старшина УНР стоив потойбіч 

барпад, доли захвнула його спершу до Польщі, а 

потім до Чехословаччини (тут він у м. Подєбрадах 

зuіичвв 1923 р. гідротехнічний відділ УхраІисьхоІ 
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Господарської Академії), то хвилі другоІ світовоІ 

війни занесли його аж до Амери:.ки. Там він працю

вав фізично, потім в інженерному бюро в Нью

Йорку, де у "бе3соНJІшних щілинах Маигатаиу", в 

"каньйоні божевільного Бродвею" А помер. Був по

хований у тихому нью-джерському Бавнд Бруку. 

Цей цвинтар американські українці називають 

"нашим Пантеоном". 

Т.я:ЖІСо тепер нам судити його, звинувачувати 

тахих, .я:к він, у зраді й контрреволюціІ. Taux, их 
він, було сотні тися:ч. Між ними були А такі талано

виті люди, их Бунін, Гумільов, Бальмонт, Олесь, 
ВвииичеІІІ(о, Черкасенко... Трагедія: братовбввчоІ 

громадинськоІ війни, неповторно зображена в "Тв

хому Доні" Шолохова й "Чотирьох шабл.я:х" Яновсь

кого, на ба га то років звела непереможний вододіл 

між двома протиборчими таборами. ПодіІ нашоІ 

доби цей вододіл поволі, але певно перемагають. 

Твори ВинничеІІІ(а, Олес.я:, Бурtгардта-Клена, Черка

сенІСа - а сьогодні й Маланюка - повертаються: до 

українського народу, бо ж йому передовсім були 

адресовані. В них - вия:в вільноІ дуМІСи, свободи 

людини й народу, ідей національних і всеmодських. 

Особливо все це стосується поетичноІ, але й літера

турно-критично! творчости Маланюка. Вона постала 

у вільному світі, у світі без цензури, без партійних 

директив і пропам '.я:тних безумовних засад т. зв. 

"партійноІ літератури". Це 11, сказати б, внутрішня: 
відмінність від літератури, продукованоІ в тоталі

тарному режимі. Патріотичність МаланюковоІтвор

чости недекларативна, вона завжди і в усьому 

виразно органічна. В епіцентрі МаланюковоІ поезіІ є 

завжди і всюди його рідна Україна. Вона йому вви

жається: вічно .я:сною краІною антпи -
"0, мо.я: степова Елладо, ти А тепер аитично я:сна!" 
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Але часто, тут же поруч, в хвилинах болю й розпу

ІСИ, поет сам себе запитує -

А, може, й не Еллада Степова, 

Лиш відьма-сотниківна мертва й гарна, 

Що чорним идом серце напува 

І опівночі воскресає марно. 

Свій гнів і проІСлитти рідній храJні він хонцентрує 

тоді в образах "ЧорвоІ Еллади", "АнтимаріІ", зваб

ливо! зрадниці Кармен, похритхи Катерини, "повіІ 

ханів і царів": 

Лежиш, розпусто, на розпутті, 

Не звати - мертва чи жива. 
Де ж ті бай:хи про пута куті 

Та івmі жаліеві слова? 

Хто І'валтував тебе? Безсила, 

Безвладна, п'ина і німа, 
Неплодву плоть, убоге тіло 

Давала ІСожиому сама. 

Мізері• чужих історій 

Та сльози п'пих ІСобзарів -
Всією тучністю просторів 

Повіи ханів і царів. 

Любити й венавидіти батьківщину даво tевіим. 

Tu немилосердво ІСартати УІСраІву міг лиш той, що 
був готовий за неІ віддати своє житти. Той, дли 

ИІСОГО вона "у ІСров і мусхули вросла". Воістину 

небувале й нетрадиційне дли вас розуміиви патріо

тизму! Ми ж звпли лише до захвалюванни всього 

рідного, до mорифіхаціІ тиранів, всього того, що на-
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віть нас убиває. Забули, що для того, аби ліхувати 

недугу, треба П знати, вміти П :виявити. Тахе ж хри

тичне відношення до батьхівщиви й рідноІ історіІ є і 

в ШевчеRІСа (згадайте його ставлення до Хмельниць

хого, яхого він визнавав лиш п ПОJІ)(Оводци ), і у 
ФраНІСа ("У мене ж тая Русь - хривава в серці 

рана"), і в Лесі УхраІнхи ("Лиш той ненавиств не 

знає, хто цілий віх ніхого не любив"). Це все були 

вияви вистражданого, діяльного патріотизму. його 
Маланюх часто ахцентує, міНJІючв лиmень іс~оричні 

ситуаціІ, особи А ахсесуари. Подаючи в сонеті про 

Куліша образ першого ухраІнсьхого хультурИИJСа, 

він одночасно пригадує сучасипам і те, за що був 

донедавна "гарячий'' і непослушинА Куліш забутий і 

зацьховаивй. Ситуйований до своє І рідно І Мотро

нівп, Куліш у Малаиюха перехладає Шехспіра, роз

думовує над долею рідного народу: 

А хутір в сяєві - хазхові лаштуRІСи, 

Мов дивинА Чигирин, де сплять гетьмансьхі залі, 

Де тв вигадуєш, бадьорий і струRІСвй, -
Залізний стиль нових універсалів ..• 
Прохинувсь - і перо виводить ядом спраги: 

"Народе без пуття, без чести, без поваги". 

В полеміці з хопись хорошим поетом-символістом 

і пізніше ортодохсальним більшовицьхим хритихом 

Яховом Савченхом, яхвй назвав його духовим "Ква

зімодо", а пізніше А сам став жертвою сталінізму, 

Маланюх цей присуд стверджує, історично вмотиво

вує, але й знаходить зброю для відплати: 
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Із образів усіх вайбільш мені б припав. 

Щоб в чорний час 3Неваг, насильства, ПJалту й муп 

Коnи регоче хам вад неміччю краси, -
Враз ВОВІСОМ кинутись, валnить залізом руки 

І кров'ю ворога жагу свою зросить. 

Програму свого житти і творчости визначив Ма

ланюк вже назвою своєІ першоІ збірки - ''Стилет і 

Стилос" (1924). Стиnет - зброи в рухах воіиа, Сти
лос - перо nітописци. Меч вчорашнього воика - по 

програній війні - замінив поет на перо. Стилос в 

його руках стає стилетом. Трохи пізніше цю взаємо

пов'изаність він висловить віршем: 

Збагнеш оце, чим серце билось, 

Я:ких цей зір нагледів мет, 

Чому стилетом був ·мій стилос 

І стилосом бував стиnет. 

Поет підкреслив, що ·боротьба не приоиниnаси, 

вона продовжуєтьси, але тепер П треба здійснювати 

зброєю слова. Розуміючи, що досконала мистецька 

форма пожвавnює й поглиблює сприйнитти ідейного 

змісту, С. Гордивський підкреслює це щасливе поєд

наини в Мапанюховій поезіі: "Тут і нові, вестрічеві 

досі в украІнській поезіІ, поетичні образи і подиву

гідна пливкість вірша, що звучить чистим металом, 

зовсім нові інтонаційні ноти, що блискуче передають 

усю схвильованість душевноІ структури поета". 

("КиІв", Філадельфіи, І/ 19SS). Гармонійне поєдиаини 
високоІ ідейности з високохудожньою формою було 

притаманне Маnанюхові на всьому шnиху його 

творчости. Сиnа художнього слова стала йому 

найміцнішою ідейною зброєю. 

Шедевром Маланюховоі поезіі можна вважати іс-
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торіософічву "Вар•зьку баладу", •ку поет написав у 

пориві творчо! екстази всього за два дві {26 - 28. 6. 
192S). Про це він згадує в листі до своєІ наречевоІ 
3oJ Раввч, з пою незабаром одружитьс•: "Я ці дні 
не міг працювати вад науками, але під час зустрічі з 

Вами у мене вародилас• поема, і • написав П за два 
дві по Вашім від 'Jзді. Ваша ласка запліднила душу, і 

Ви - мати цієІ поеми." Дальше слідувала "Вар•зьха 
балада". В віІ: - ус• трагічна історі• Украіни, зuЛИІС 

до JJ пробуджевп. Почиваєтьс• вона величвим в 
стилі oratio recta заспівом: 

Необорама еопшва заглада -
Віхи, віхи - одна блакитна мить! 

Ку ди ж поділа, степова Елладо, 

Вар•зьху сталь і візавтійсьху мідь? 

Найстарший, державницький період КиІвсьхоІ 

Русі подає поет ват•хами ва Ярослава Мудрого, 

пвІ: "спочив у темвій Лаврі": 

Там обертав в державну бронзу владно 

Це мудре злото - хремеЗІПІЙ вар•г, 

І звідтіа • воно текло безвладно 

Під ноги орд - ва хочіввичий ших. 

Гриміли десь хозацьхіІ літаври, 

Віки несли не раз залізввА дар, -
Вів в холодку • спочив у темвій лаврі, 

Від мудрості звесилевий Владар. 

Дальше Іде баладичний мотив. Тут в уиві поета 

постає УкраІва в жахливому образі відьми, иха, 

розгортаючи кажанові крила, летить розхристана -
"СвоІх дітей байстрючу пити кров ... " 
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А з Чвгрииа І Батурина, в тумані, 

(Козацьке сонце тільu випnива) 
Два гетьмани виход•ть мертві А п'•ні, 
І кожен довго плаче і співа. 

Апофеозом балади є знову типове дл• МапанюковоІ 

поезіІ потужне сппетівІп: тобові І ненависти. Цим він 

дос.гає ідейвого контрапунхту свого твору, будить 

свідомість своІх землпів, захликає Іх нарешті викона

ти вайвищий заповіт кожного поневоленого народу -

І чуть: ''чекай, бо ж - жодного респонсу, 
Ти, Орлику, - гар•ча голова!" 

.•. Коли ж, коли ж знайдеш державну бронзу, 
ПрокЛJІтиІ край, Елладо Степова!? .. 

Не меНІП ідейно значима є також Малаиюкова по

св•та "Сучаснпам". В ній поет пригадує Тичині 

(ім'• котрого навіть не згадує) його "Золотий 
гомін", •киІ за УНР радісно nролунав над Києвом 

під час проголошенн• четвертого універсалу біл• 

пам'•тнпа Б. Хмельницького. Жаліє, що від клар
нета rеніального поета "nофарбована дудка оста

лась", тобто дохор•є Тичині І де•ким іншим су

часНИІСам за Іхню хвалу А пеаии тиранові: 

Вили бурі історіІ. Рвали А жбурл•nи одвічне. 

О, ти звав, що тоді не сонети І октави, о, ні! .. 
Жорстко-•рим залізом ти пік одоробло північне, 

й клекотіла душа тво• в гнівнім, в смертельнім огні. 

Раптом ... бр.-знуло враз! І ридально навік обірвалось, 
І бездоввим провалл.м дихнула пороЖІІJІ луна. 
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Від клариета твого пофарбована дуДІСа осталась, -
В окривавлений Жовтень - .ясна обернулась весна. 

Дозволю собі малий екскурс. Коли .и був раз в гос

т .их у Павла Григоровича (ва Рєпіна S), він мене до
сить таємничо спитав, чи знаю .и тахого поета, ик 

Маланюх. Я відповів, що тах та що навіть був із 

вим коротко знайомий. Тоді Павло Григорович спи

тав, чи знаю .и, що Маланюх присв.итив йому вірша. 

Я знову відповів ствердно і почав відновлювати з 

пам' .яті першу строфу -

На межі двох епох, староруського золота повен, 

Зазгучав совценосно твій сонишво-.ирий оркестр. 

І під сурму архангела рушив воскреслий човен, 

І вад гробом народу хитнувсь хам' JІІІИЙ його хрест. 

Павло Григорович гірко посміхвувси, нервово ог

лпувс.и, і притишевим, майже розпачливим голосом 

відповів: "Мполо Ярославовичу, вів єдиний мене 

зрозумів, вів єдиний сказав мені правду. . . А інші 
мені кадили •.• Тах воно А сталос.и ..• Від кларнета 
мого пофарбована дудка осталась ... Всі мені кади
ли, а він один сказав мені правду". 

Павло Григорович був сильно схвильований. Бо

л.иче й прпро було слухати ці щирі слова. Дивно А 

незрозуміло було спостерігати, .их він - бард "су

вереввоІ" РадпсьхоІ УкраІни - час від часу в своєму 

помеmхавві огл.идаєтьс.и ... Ось их і асоціаціІ вихли
хає у мене цей Маланюків вірш. Любов і біль до 

rевіальвого Тичнии ••. 
Крім запальноІ суспільно-патріотичноІ лірпи є 

ще в Маланюка чимало інтимвих віршів, поезій гли

боких роздумів, спогадів і рефлех~іА, поетичних 

присвит і влучних локалізованих зарисовок ("Пра-
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га", "КиІв", "Знов Пардубіце" і т. д. ), вільних пе
респівів і перекладів з його улюблених поетів. Але й 

ці речі в основному підпоридковані його власному 

смаку, його Wahrheit und Dichtung. Його любовні 
вірші нагадують ін:коли своІм нервовим ритмом Гу

мільова, Тичину, Блока, Бажана та інших неороман

тиків: 

Кармен, Кармен - безодни чорна, 

О, не оринижуй і не ваб! 

Сама ж отруйна і моторна, 

Ти знаєш тьмяне слово: раб. 

Ти сьогодні пройшла і торкнула плечем, 

І скісним своІм зором різнула. 

І вже серце сказиnось і б' є гаряче, 
І вже пам' •ть забула минуле. 

Хронолоtічво збірки поезій Маланюка виходили 

вже з 20-х рохів. МісWІ Іх видань були по всій Євро

пі й Америці: "Стилет і Стилос", Подєбради, 1925; 
"Гербарій", ГамбурГ, 1926; "Земли А Залізо", Па
риж, 1930; "Земна Мадонна", Львів, 1934; "Пер
стень Поліхрата", Львів, 1939; "Вибрані поезіІ", 

Львів-Крахів, 1943; "Влада", Філадельфія, 1951; 
"ПоезіІ", Нью-Йорк, 1954; поема "П'ята симфоні•", 
Філадельфія, 1954; ''Остании весна", Нью-Йорк, 
1959, "Серпень", Нью-Йорк, 1964; "Перстень і 
посох", Мюнхен, 1942. До неоціиимоІ спадщини Ма
ланюка належать теж його есе, літературно-критич

ні й публіцистичні статті: "Нариси з історіІ нашоІ 

культури" (1954), "до проблем большевизму" 
( 19S6 ), "Малоросійство" ( 1959 ), "IIIustrissimus Do
minus Mazepa" (1961 ), "Книга спостережень" І 
(1962), "Книга спостережень" 11 (1966). Деякі своІ 
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праці поет писав іИІПими мовами (вапр. есе про 
М. Гоголи). Мапанюх був висохоосвіченвй, вільно 

володів кільхома мовами, бездоганно знав світову іс

торію, європейську культуру й літературу, міг "св

пати" різні цитати, але й цілі вірші не тільп з 

творів Шевчепа, Фрапа, Лесі УхраІІО(И, але й з ар

хвтворів світовоІ літератури. 

Стипьово Мапанюх був неоромантпом (динаміч

ний ритм першоІ еміtраціІ), наориінці схипивси до 

неохласпв. ІІ прввесJІВ не лиш роки, але й зuоха
ність до сонетів М. Зерова та іИІПих з його групи. 

Поспрпло цьому тuож знайомство з О. Бурtгард

том - Ю. Кленом, пий йому багато оповідав про 

Зерова, иuІ м. ін. рецензував першу збірку Мапа

вюха (в ж. "Жвтти й Ревоmоціи" 1926), Рильського, 
Филиповича й Драй-Хмару. НеокласИІСа пов'изувапа 
УкраІву із світовою :культурою, а це тuож було в 

програмі Маланюка. Від НЬОГО Є чому ПОВЧИТВСJІ 

адептам поезіІ. Маланюх передусім - поет гJІВбохоJ 

думки й вольовоІ напруги. Він ворог лірично І 

розслаблености. КоJІВ твій народ розпинають, -
казав поет, - гріх оспівувати квіточJСВ, сонечко й ба

нальне кохаини. Муза поета поВИRНа тоді бути на

снажена боротьбою, волею до перемоги. Лиш тuа • 
поезіи може формувати активну, ділову людвиу. А 

ниніІПИJІ УкраІна саме тахоІ людвив й потребує. Чи

·тачам сьогочасноІ УкраІни пригадає Маланюк, и:к 

треба тобвтв батьківщину, що в вій хвалити, а що 

ні. До історіІ треба підходити хрвтичво, щоб не 

повторювати помилок "правнуків поганих". Най

глибше ввивив Маланюх хрвтичве ставлеви• до істо

ріІ УкраІни в своІх глибохо концептуальних істо

ріософічвих поемах. В вих вів спав рівви Шевчепа 

й Фрапа. 

Варто згадати й дещо з поетового жвтти. Мапа-
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вюк мав ще двох менших братів і сестру по батько

ві, •пй пісЛJІ передчасно! смерти ЄвгеновоІ матері 

одруживс• вдруге. Брат Онисим народжений 1898 
р., Сергій - 1900 р. Доли Онисима - невідома. За 

свідченн•м сина поета, Богдана Маланюка, ихий 

вині живе в Празі, Онисим був колись хомісаром 

культури в Левінграді. Сергій помер під час голоду 

ва УкраІні в 1922 р., тоді ж померла А сестра Єли
савета. Мати Євгевова померла дуже молодою, 

мапа всього 33 р. Батько помер на 42 році. Друга 
мати поета звалась Євдокіи Змунчиnо. Великий 

вплив на формувавви Євгена мав Єлвсаветград, де 

вів учввс• в tімиазіІ. Мапавюх, - писав його друг 

О. Семевепо, - не брав участи в аматорсьпх 

украІвсьхих виставах, не носив ввшввавоІ сорочки. 

За його часів у реальній ш:холі не було таємввх 

украІвських гуртків. Але була УкраІна. Вона була в 

традвці•х украІнсьпх родив. Навколо була при

рода, віковий хід поІ тах прекрасно відбввавси у 

ваших христиивських свитах". 

Під час громадинсьхоІ війни Є. Мапанюх був 

ад'ютантом tев. В. Тютюнника. Першою друживою 
поета була студентка медицини Зои Равич. ІІ спо
гади зафіксували образ студента Маланюка в Подє

брадах: "І раптом під час цих буденних розмов до 

Ідальві ввійшов везвичайиоі вроди молодий чоловік. 

Вів зробив ва мене веЛВІСе вражении: високий, струн

кий, чорновІ, з гордоввто підиесевою головою, з 

блискучими карими очима, з гладким темним волос

сим зачесаним наперед по схроних. Незнайомий, що 

зацікавив мене, легпм хроком перейшов Ідапьню й 

сів коло порожнього стопиха, сам один, не піді

Ішовши ві до кого. Відразу витигнув з кишені перо 

І запвсВВІС і почав щось писати". Віячании З. Равич 

з Є. Малаиюхом відбулось 12. 8. 192S р. у право-
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славній церкві св. Миколая на "Малей странє" в 

Празі. Дітей в ких не було. Можливо, що цьому за

вадили невідрадні обставини життя. В пошуках 

праці Маланюк 1929 р. від'Іхав до Польщі. його 
дружина залишилась у Празі кінчати медицину. Хоч 

Іхні дороги й розминулися, Маланюк все життя 11 
глибоко шанував. По 20 літах вони знову зустрілись 
у Канаді, кілька разів разом фотографувалися, не 

докорJІЮчи одно другому, багато чого гариого згаду

вали зі своєІ молодості. А згадувати було що. "За 

Іхніх часів, - пише П. Шох, - в Подєбрадах утворив

ся літературний гурт, пий писав, дискутував, зма

гався. Той гурт літераторів мав свою інтеліrентну 

авдиторію. До гурту адептів літератури належало 

більше, але за прізвищем треба згадати Наталю Лі

виць:ку-Холодну, Ми:колу Чирського, Олену Телігу, 

Леоніда Мосендза. З Праги приІжджали Ольж1111, 

Самчук. На той час, в Подєбрадах, припадають ли

бонь найбільш безжурні й безтурботні дні Маланю

ка". 

Згідно зі спогадами І. Янішевського, "У Варшаві 

Євген оженився вдруге з чеm::кою, яка працЮвала в 

чеському посольстві в Варшаві. Від цього подружжя 

Євген мав єдиного сина, Богдана, тепер він інженер

архітект, перебуває в Празі". В посмертній збірці 

Маланюка "Перстень і посох" у вірші "Квітень" є 

мотто з віршів його сина. Богдан, отже, успадкував 

по батькові любов до поезіІ, писав чеською мовою 

вірші. Подібна "метаморфоза" сталася також із 

сином О. Олеся - Олександром, який тахож живе в 

Празі. Він 1989 р. був гостем украінських письмен
ни:ків у Києві і офіційно "перехрестився" з чеського 

ШматланеІСа на Кандибу. З другою дружиною Мала

нюк формально розвівся і на другу еміrрацію подав

ся 1945 р. сам. Збирати иеоцінимі матеріали про 
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Маланюка доли присудила ЗоІ Плітас - першій 

дружині поета, яка теж вдруге вийшла заміж. 

Першим пристановищем Маланюка після другоІ сві

товоІ війни був Реtенсбурt, де він до виїзду в 1949 
р. в АмерИІСу викладав математику в ухраІнсьхій 

tімназіІ. 

Всі, хто зустрічався з Маланюком, згадували про 

нього п про чарівного співрозмовника, ерудита й 

незвичайну людину. Словацький літературознавець 

й. Кіршбавм познайомився з ним ще будучи студен

том у міжвоєнній Варшаві: "Є. Маланюх, - писав 

він, - був тахою рідкісною людиною, ику ви з 

першого погляду мусите подивлити й любити. Ви

сокий і сильний, проте лагідний, з особливою тепло

тою в голосі та меланхолійною усміІПІСою". Зворуш

ливі спогади про поета написав Л. Полтава. Спер

шу вів, перебуваючи в берлінському Ост-таборі, 

познайомився з його поезією, ику йому приніс 

Б. Кравців: "Маланюк потрис мене. М. Рильський 

якось відразу відійшов на другий план. Маланюх 

зайняв мій обрій.. . Велетень не лиш духом, а й 

тілом ..• Ерудит, енциклопедист. Світова літерату
ра, наша і, звичайно, російська. Багато цитат, від 

Маляр ме і Гюtо до Блоха й rумільова. Я зрозумів 

його похлпанни в поезіІ: тисячолітня, багатотиси

чолітни У краіна". 

Із спогадів П. Шоха довідуємось про ставлення 

Маланюка до письменників в Радинській Украіні, 

зокрема, про його зустріч з Тичиною: "Поміж підсо

вєтсьхими поетамн він найвище цінив М. Рильсько

го, трохи старшого віком свого сучасника. Потім 

М. Бажана, по го вважав спадкоємцем Рильського. 

З молодших - Ліну Костенко, І. Драча, М. Вінгра

новського. До Тичини згубив респект після зустрічі з 

ним, либонь, у 1926 р. у Празі, куди Тичина при-
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Іздив до нововідчиненої місії УРСР для ловлення 

душ серед численноІ украІнської еміtраціІ на гачок 

"ухраІнізаціІ". Як оповідав, Тичина робив враження 

на смерть перелякано І людини, що боялася своє І 

тіні ... З прозаїків любив Стельмаха за його широкі 
полотна та З. Тулуб за "Людоловів" ... Зате не було 
розбіжности думок в оцінці М. Куліша, якого Євген 

підкреслено любив ще й тому, що він теж був 

херсонець. Також гордий був з іншого свого землпа 

і навіть товариша з реальноІ ШІСоли - Ю. Яновсько
го." 

Особливо імпонував Маланюку М. Хвильовий. 

В своІй статті про нього поет писав: "Провідною 

темою його творчости була боротьба з психічним 

комплексом рабства, рабства спеці~льно украІнсько

го". Сказане рівною мірою стосується й творчости 

Маланюка. 

З багатьма цікавими людьми, як із своїми, так і з 

неукраІнцями, зближувала Маланюка доля. В між

воєнний період Маланюк до певноІ міри належав дq 

польського й чеського культурного середовища, хоч 

ніхоли не переставав бути ухраІнським поетом. 

Живучи у Варшаві, він подружив з Юл. Тувімом,. 

Я. ІваШІСевичем, Ант. Слонімським, Яном Лехоньом 

та іншими польськими поетами-скамандритами (від 
модерніетичного угрупування та його ж. "Ska
mander'', в якому 1922 р. польська критпа назвала 
Тичину поетом Геніальним). Разом із Тувімом Ма

ланюк часто попивав "окоцімське", за пим проходи

ли Іхні дружні розмови. Коли ухраІнський поет 

покинув Варшаву, Іхня дружба продовжувалася у 

листуванні. Польському другові Маланюк присвятив 

ЦИІСЛ шести віршів "Ars poetica" (1930). Щира 

дружба поєднувала Маланюка також з Юзефом Ло

бодовським, талановитим продовжувачем украінсь-
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кої шхоли в польській літературі, автором збірки 

"Пісні про УкраІну'' ( 1959). Особливо треба підхрес
лити близьхнА зв'изох Маланюха з чеським світом ... 
його друга дружина, Богуміла Савицьха, була, их 
ми згадуВали, чешха. В Чехословаччині він здобув 
вищу освіту, познайомився з визначними чесьхими 

письмениихами - й. Св. Махаром, Фр. Галасом, 
Вац. Фіалою, Клем. Бахаржахом та ін. Зі словаць

хим філологом Йозефом Кіршбавмом, пий свого 
часу був послом Словаччини в ІталіІ й ШвайцаріІ, 

Маланюх познайомився ще у Варшаві. Відомо тахож 

про дружбу ухраІнсьхого поета з білорусьхим співа

хам Михасем Забейдою, з ихим він познайомився в 

Празі. В творчості Малаиюха виринають, хрім ін

шого, тахож чесьхі пейзажі, героІчні сторінхи чесьхоІ 

історіІ, спогади про барохову Прагу, Подєбради, 

Колін, Мораву й Словаччину. В чесьхих і словацьхих 

журвалах ( "Siovansky ptehled", "Eian") виходили 
перехлади Малавюхових поезій, його літературно

хритичні праці тощо. В ухраІнсьхих періодпах, 

видаваних у ЧСР, Польщі, ФранціІ і т. д., публіху

вались його перехлади з чесьхоІ, статті про чесьхих 

письменнихів, рецензіІ тощо. Зв' изхи Маланюх а з 
чесьхим світом припадають на той час, холи 

слов'инсьха політпа ЧСР мала виразно ухраІнсьхий 
характер. В Празі існував УхраІнсьхий Вільний 

Університет (1922-1945), перенесений з Відня до 

Праги, в ній же була УхраІнсьха Ахадеміи Пластич

иого Мистецтва, у Ржевинцих (пізніше в Модржанах 
біли Праги) діяла ухраІнсьха tімназіи, в Подєбрадах 
була вище згадана УГА (1922-1935). В Празі існува
ло ухраІвсьхе видавництво Ю. ТищеНІСа, близьхого 

приятели В. ВвиничеНІСа й О. Олеся, там видавалися 

ухраІнсьхі газети й журнали. В Празі Маланюк, их 

видно з його листа до й. Св. Махара з 26. 6. 1930 р., 
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познайомився з й. Св. Махаром. Поки-що ми ви•ви
ли в празьких архівах 14 листів Маланюка до Маха
ра, не виключено, що ухраІнський поет листувався 

також з іНІПими чеськими письмеинпами. Дальші 

пошухи, отже, не вилучають несподіванки. 

Листуванни Маланюка з й. Св. Махаром (1864-
1942) свідчить не тільки про творчу дружбу двох 
велвих слов'инських поетів, але й про ширші обріІ 
ухраІвсьхоІ літератури, про •хісно нову фазу міжна

ціональних зв'•зків. З лідером чеськоІ модерни, з 
Маха ром, був особисто знайомий ще І. Франхо 

(познайомивс• з ним у Празі 1895 р. ), котрий пе
рекладав депі його твори ("Гусова мати", ''Оріан

да", цихл "Літом через Галичину", уривки з роману 

в віршах "Магдалена"), привітав його з 40-літт•м, 

ввсохо оцінював його в своІх літературно-критичних 

працях. Подібно ставивс• до Фраиха тахож Махар, 

•кий тверезо й об'єктивно розглJІІІув його - тоді го
лосну - статтю "Ein Dichter des Verrates", опубліко
вану 1897 р. у віденському тижневику "Die Zeit", 
захистивши тах украУнського письменника від на

падів шовіністично! критики. Цей факт ще більше 

підкреслює значення Махара в історіІ чесько

ухраІнсьхих взаємовідносин. 

СвоІ листи до Махара писав Маланюк по-чесько

му. В них Ідетьс• про Махарову творчість, про 

переклади його поезій, згадуєтьс• УкраІна, вислов

люютьс• погляди Маланюка на різні суспільні І 

мистецькі проблеми. Всі вони свідчать про глибоку 

пошану І любов ЗЗ-літнього украІнського поета, 

•кий уже ви•вив свій поетичний талант, до сеньйора 

тогочасноІ чеськоІ поезіІ. Махар, що був уже на 

схилі свого життя, мешхав тоді у Празі, належав до 

близьких приятелів президента Т .Г. Масарика, який 

м. ів. теж був особисто знайомий з І. ФраІІІ(ОМ. 
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Можна припустити, що Махар, а разом з ним і 

бувший киівський лікар Д-р Вацлав Гірса, міністр 

Яромір Нечас, Фр. Соухуп, Фр. Главачех, також 

мав вплив ва гуманістичне спрямування тогочасноі 

слов'JІНсьхоІ політпи в ЧСР. Всі ці зв'язки Маланю
ха з різними чужоземними письмениихами та його 

участь в культурному житті Польщі, Чехїі й Сло

ваччини залучають ухраІнсьхого поета до ширшого 

слов'JІНсьхого контексту. 
Висловивши в своій творчості все, що хотів сказа

ти своєму народові, посиливши його віру в остаточ

ну перемогу, Маланюх в останньому, амерпан

сьхому періоді свого життя частіше творить речі 

вселюдського значення ("З щоденника", "Серпень", 
"Місячна соната", "3 літопису" і т. д.). Вдумливо 
огnJІДаючи свій попередній шлях, він приходить до 

висновку, "що перш за все він все-таки людина, з 

властивим людині широким спектром почувань - від 

твердости й суворости до ніжности" (Б. Олек

сандрів). Динамічний вірш його молодости набуває 
поволі неохласичвоІ погідности, зрілоі мудрости й 

рівноваги, халос-агатос наповнює його роздуми, спо

гади й рефлексі і. Ях хласп він входить в історію 
літератури. 

Слід при цій нагоді спростувати тенденційне зви

вувачевИJІ Малавюха в русофобстві. Хто глибше 

ознайомиться з його творчістю, зрозуміє, що він 

передовсім був запехлим ворогом російського деспо

тизму, успадкованого від монгольської навали, дес

потизму І брутальности, посталих з мішанини пів

нічво-слов'явсьхих племен з урало-алтайськими 
племенами. Ворогом російського народу він не був. 

Те, що в його віршах стрінемо гострі інвективи 

проти "північного" сусіда, пояснюється ціJП(ОМ за

хономірRИми для повеволеного народу емоціями на-

29 



ціанального болю, гніву й протесту. Панівний, 

державний народ цих емоцій не має, іх не відчуває й 

не розуміє вже тому, що його дитина завжди могла 

відвідувати свою рідну школу, вже змалечку не 

зазнала національного поневолення. Хоча б тому, 

що російський юнак-рекрут відбував військову 

службу в своій, російській армії. Для "інородців" 

вона була і завжди є чужою, їх вона русифікувала, 

духово :калічила. Для Маланюка і його покоління 

емоції національного болю й гніву ще більше по

силювались поразкою Української Народної Респуб

ліки (1918-1920), за пу він та його покоління вою
вало. Історія світової літератури подібні інвективи 

й прокляття, спрямовані проти поневолювачів і оку

пантів, добре знає. Варто лишень згадати Міц:кєвича 

з його "Дзядами", Шевченка з політичними поемамн 

"Сон'' і "Кавказ", Сама Халупку з бойовою поемою 

"Души його!". В оборону Маланюка щодо його "ру

софобства" можуть стати присвяти його віршів 

А. Ахматовій і М. Гумільову, його щире захоплен
ня сатирою Салти:кова-Щедрина, художньою май

стерністю І. Буніна й О. Толстого, глибоко ана

літичне знання російського мистецтва й театру, 

вільні переклади з Гумільова й Кузьміна і т. д. З 

певністю можна сказати, що українець Маланюк 

далеко :краще знав російську :культуру, ніж пересіч

ний російський інтеліГент, про обивателя й не 

згадуючи. Зрозуміло, що людина з такою ерудицією 

А таким діапазоном світової :культури, я:к Маланюк, 

не могла пасивно сприймати літературні явища - в 

тому числі й російські - без виразно :критичного 

підходу. Свідченням цього є цикл його есе "Rossica" 
в першому томі "Книги спостережень" ( 196 2). В 
своІх есе та інших літературно-критичних працях 

Маланюк виявив не тільки свою теоретичну підго-
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товху, але й Грунтовні відомості з багатьох ділинок 

духового життя: різних народів, вміння: аналізувати 

А синтезувати соціальні А художні явища. 

Особливо перспективними для: розвитку ухраІн

сьхоІ культури, але А украІнського державного ду

мання:, є його "Нариси з історії нашої культури" 

( 1954 ), які охоплюють всі вузлові періоди україн
ськоІ історіІ. Багато із сказаного Маланюхом тепер 

мовби пось пророчо здійснюється:. В своєму "По

сланіІ" (1925-26) він, напр., написав "Як в націі 
вождя: нема, тоді вожді Ії - поети". Чи ж не тах воно 

є сьогодні'? Чехословацьку "ніжну" революцію підго

тував і очолив письменник Вацлав Гавел, на чолі 

украІнського "Рух"-у стоІть визначний поет Іван 

Драч, всеухраІнсьхе Товариство української мови 

очолював талановитий поет Дмитро Павличко, 

тепер - Павло Мовчан. 
В одному із своіх віршів Маланюх влучно 

підмітив, що в Радянському Союзі "ім' я: Ленін вже 
обертається: в Петро". Глибше цю тезу він розгля

дає у публіцистичніА праці "До проблеми больше

визму" ( 1956). Звертаючись до соціально-історичних 
коренів більшовизму, він розкриває його характер их 

явища виразно російського національного духу, об

і'рунтовує органічні зв' язки А разючу подібність між 
царською Росією й більшовицьким державним ладом 

- Радинським Союзом. Це найкраще потверджує мос
ковський централізм - успадкований від царизму 

засіб національного, але й соціального поневолення: 

"інородців", тобто всіх інших народів, що входить у 

склад Радинеького Союзу. Підозрілість, а часто й 

ворожнеча більшовизму до європейської гуманістич

ної культури є продовження: царської антитези "Єв

ропа - Росія:". АГресивність і хомуніетичний месія:

нізм мають своє джерело, - каже Маланюк, - в істо-

31 



ричному месіянізмі РосіІ, па була й залишилася 

воєнною імперією. Ос:кіль:ки старі російські "общи

ни'' й поміщицькі маєт:ки знайшли в більшовицькому 

ладі своє втілення в "комунах", "колгоспах" і "рад

госпах", то "военньrе посеJП(и" Аракчеєва реалізу

валися у сильних військових гарнізонах на загар

баних землп "інородців", що відчули також чехи, 

словаки, поляки та інші члени колишнього Вар

шавського договору. 

Військово-тоталітарний режим, п каже Маланюк, 

виступає ворогом свободи не тільки для "інородців", 

але й для самого російського народу. Вельми ак

туальними для нашого часу стають слова Маланюка 

щодо майбутнього більшовизму: "Тільки після 

розвалу імперіІ і подолании московського імперіи

лізму й холоніилізму, у справді вільній і демохра

тичвій національній державі російський народ зможе 

хористатиси благами свободи і буде спроможний 

подолати свою тижху історичну спадщину. Шлях до 

свободи й відновлення гідности людини і для ро

сійського народу лежить через зруйнування імперіІ -
через визволении поневолених Моехвою народів". Чи 

не тах недавно говорив Б. Єльцин? 

В творчості Є. Маланюка та інших поетів з 

празького середовища досягла ухраінсьха міжвоєнна 

поезія найвищого рівня. Є всі підстави вважати 

творчість найкращих з них за празьку поетичну 

шхолу. ІІ безумовним лідером був Є. Маланюх. 
Стильоао до неІ належали Юрій Дараган, Леонід 

Мосендз, Юрій Клен (0. Бурtгардт ), Олег Ольжич, 
О. Литуринсьха, О. Теліга, О. Стефанович та два 

талановиті закарпатські поети Іван Ірливський (вл. 
прізв. І. РоШІСо) та І. Колос (вл. прізв. І. Кошан). 
Більшість із вих належала до т. зв. "віснпівців", 

мова про ихих була вище. Всі вони були зближені 

32 



світоглидово, стильово й тематично. Іхня творчість 
була спрямована найчастіше в минуле УкраІни, на

бирала часто історіософічної наснаги, акцентувала 

вузлові періоди історіІ, перегухувалась із сучасністю 

("Варязька балада" Є. Маланюка, "Жанна д'Арк" 
Ю. Клена та ін.). 

Стильово ці поети були переважно неоромантика

ми. Динамічна напруга Іхнього вірша відбивала 

Іхню неспокійну епоху. Філософською й психологіч

ною заглибленістю вони інклінували також до 

неокласпи, яку за світовість щиро вітали. Від 

радянської поезії Іхня творчість відрізнялась своІм 

волелюбством, не декларативним, але діяльним па

тріотизмом. Це була поезія вільного світу, вільного 

вияву ідей та почувань. 

Паплюження цієї поезії, як і всієІ літератури діас

пори, 11 обвинувачення в "донцовщині" безпідставні. 
Вище всяких доктрин була сама дійсність: підне

вільне становище рідного народу, загострене почут

тя національного болю, гніву й сорому, пред

ставнпові державного народу невідоме, за столітнє 

рабство України. Більша частина його покоління, 

включно зі своїм блискучим критиком М. Мухином 

(колишнім tімназіальним другом М. Рильського), 
брала активну участь у збройній боротьбі за свою 

державу. Все це викликало гнів не лишень проти 

зовнішніх ворогів рідної країни, але й проти власних 

внутрішніх слабостей, що наймаркантніше виявл•

лись у комплексі "малоросійства" і ренеrатства. 

Отже, не тільки "волюнтаристська" епоха, па теж 

тах чи інакше мусила відбитись у їхній творчості, 

але й це все впликало проекцію ділової, активної, 

європейської людини, яка була запереченням тради

ційного украІнського селюка, тюхтія й романтика. 

Тип такоІ діяльної, сильноІ духом людини знаходи-
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мо в творчості Шевченха, П. Куліша, Франка, Лесі 

УкраіНJ(И, Хвильового та в творах українського 

ренесансу 20-х років. До його вольового русла орга

нічно вливається й творчість поетів празької школи, 

які не забували своіх братів під Карпатами та котрі, 

як недавно казав І. Мацинський, пряшівським 

українцям духово найближчі. 

Братіслава, березень 1990. Микола Неврлий 

34 



СТИЛЕТ І СТИЛОС 

Подєбради , 19 2 5 
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МОЛИТВА 

Уродила рута ... рута ... 
Волі нашо І отрута. 

Т. Шевчеtп:о. 

Вчини мене бичем Твоїм -
У даром, вистріл ом, набоєм, 

Щоб залишивсь хоч чорний дим 

Над неповторною добою. 

Хай безсоромні очі їсть 

Тих, що живуть без слів і чести, 

Хто скинув і любов і злість, 

Бо не під силу було нести. 

Хто все зітхав - заснуть, втекти, 

Сховатись за Мазепу й Крути, 

Коли грозою йшли - віки! -
Над полем рути і отрути о 

ТвоІм бичем мене вчини, 

Щоб басаманувати душі, 

Щоб захитать і знову зрушить 

Смертельний чар дичавини о 

20. 2. 1933. 



Стилет чи стилос? - не збагнув. Двопо 

Вагаються трагічні терези. 

Не кинувши у глиб надійІІІІй пор, 

Пливу й пливу повз береги. краси. 

Там дивний ліс зітхає ароматом 

І ввесь дзвенить од гимнів п'.иних птиць, 
Співа трава, ніким ще не зім'ята, 
І вабить сном солодких таємниць, 

Там зачарують гіпнотичні кобри 

Під пестощі золототілих дів ... 
А тут - жах а набрплий вітром обрій: 
Привабить, зрадить і віддасть воді. 

Та тільки тут веселий галас бою -
Розгоном бур і божевіллям хвиль. 

Безмежжя! Зачарований тобою, 

Пливу в тебе! В твій п'ивий сивій хміль! 

30. 8. 1924. 
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БІОГРАФІЯ 

Завжди напружено, бо завжди - проти течій, 

Завжди заслуханий: музИJ(а, самота. 

Тах, без шляху, без батьха, без предтечі. 

Тах - навпростець - де спалює мета. 

Все чути. Всім палать. Єдиним болем бути, 

Тим хрихом, що горить в кривавім стисху уст, 

І знать, що випало - загаснути забутим, 

І спомином хінци - хістох народних хруст. 

2 
Тах вийшовши з глухого степу, 

З зітхань страждальноі землі, 

Вирізьблюю німий життєпис 

На дихім хамені століть. 

Тах конструюю вічний образ 

На сі рім цохолі часу, 

І мудрість протин а, ях хобра, 

Гадючим зоренням храсу. 

І розраховує, й шепоче, 

І виміряє хожен хрох, 

Лиш електрично холять очі 

Крізь все мереживо морох. 

Заплутуюсь густіш і гірше 

Під діямантовий гіпноз, 

І тільхи бачу - хамні, вірші, 

І тільхи чую - гул погроз. 

І все боюсь: ехівчиться термін, 

А я не ехівчу завдання 



І попливу один, без керми, 

У тьму вмираючого дня. 

з 

Мушу випити келих докраю -
Полиневий мед самоти, 

Тах нещадно, так яро згораю, -
Чи ж побачиш, почуєш ти'? 

Недарізаним звірем - вітер 

Проридає в страшний простор. 

(Там жито - надовго збите, 
Там чорним повітрям - мор). 

А я мушу незморено - просто -
Смолоскипом Тобі Одній, 

Я - кривавих шлихів апостол -
В голубі невечірні дні. 

1924. 
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ЗЛОВІСНЕ 

Знов захід буривий. Недобрий. 

Знов пророкує кров'ю літер, 
Що ми загинем, по обри, 

Що буде степ, руІна й вітер, 

Що почорніє світ сей білий, 

Що все живе пожруть пожежі, 

Що тільки віщий свист Сибілля 

Лунатиме в сліпім безмежжі. 

Сузір 'JIM скаже Бог вознести 
У мертвім небі пентаграму, 

й новий про ее напише Нестор 
В самотвій катакомбі храму. 

1924. 



З "СУЧАСНИКІВ" 

На межі двох епох, староруського золота повен, 

Зазгучав сонценосно твій сонишно-ирий оркестр, -
І під сурму архангела рушив воскреслий човен, 

І над гробом народу хитнувсь :кам'JІНий його хрест. 

І на древнім, ва с:китсь:кім, на :кров'ю залитім просторі 
Говорипи могили, співали :козацьхі вітри. 

І у літери таАи степовіІ складалиси зорі, 

Щоб ппомівним пророцтвом означить початок пори. 

Та:к зродивсити з хвиль злото-синіх :космічІПІХ вібрацій, 

Метеором огнистим ударив в дніпровські степи. 

І, здавалоси, - вріс. І над плугом схиливси до праці, 

І вже мрімо серце про сонцем налиті снопи ••. 

Вили бурі історіІ. Рвали А жбурлили відвічне. 

О, ти знав, що тоді не сонети А о:ктави, о, ні! -
Жорст:ко-ирим залізом ти піх одоробло північне, 

Й :клекотіла душа твои в гнівнім, в смертельнім огні. 

Раптом ..• бр.изнуло враз! І ридально наві:к розірвалось ... 
І бездонним проваллим дихнулапорожни луна . 
... від :кларнета твого - пофарбована дуд:ка зосталась 
• • • в окривавлений Жовтень - исна обернулась Весна. 

І по синіх степах дпий вітер повіив примару, 

Щоб журить і жахать ... Замогильний доноситьси спів. 
І вночі мертвий місць освітлить з-за сіроІ хмари 

Божевільву Офелію - знов половецьких степів. 

11. 1924. 
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І час настав. І сталось вічне. 

Співали весняні вітри. 

І вітер під снігами Січня 

Ту зустріч подихом зустрів. 

Які ж наворожили зорі, 

Що два життя в людській імлі 

Побачать віддалі прозорі, 

Розквітнуть навколо землі! 

ЯuІ же ангел зореокий 

3 вічних небес на нас вказав, 
І Бог забув про синій спокій 

І в вічність нас заколисав! 

І розійшовся, і розтанув 

Сей бідний світ земних пустинь. 

3-за міжпланетного туману 

Безсмерти зuсніла синь ... 

І вже не знав: ці очі вічні -
ЧиІ - хоханоІ? Сестри? 

Ось - Квітень розцвітає в Січні, 

Співають аеснині вітри. 

26. 2. 1924. 



ВЕЧІР 

Крізь заходу іконостас, 

З нерукотворним лпом Бога, 

Стомились спалені уста 

Кричать анатему епохам. 

Кривавлитьси сувоІ хмар -
Повстань червлені орифлами -
Й, під тиші похоронний марш, 
У тьму згориють над полими. 

В космічнім рокотанні зір, 

О, Сонце, отче злоІ тварі, -
Даремна кров твоІх офір 

Перуновій прадавній ирі! 

На полум'І твоІм світи -
Не сплавить, не переробити, 

І атоми не спиниш ти 

Доконувать старі орбіти. 

Згучить все та ж музика зор 

Під скиптром дириtента - Бога, 

І заглуша сліпий простор 

Мою анатему епохам. 

1923. 
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Несамовнтим криком крови 

Роздерлися: Твої уста: 

Сурмиш у рупор пурпуровий, 

Вагітна бурями повстань! 

Крізь чорних днів крижану xyty, 
Крізь свист степів, крізь порох трун -
Впонуєш космічну фуr'у 

На струнах зореметних рун. 

З несамовитого Синаю 

Ти - гураtаном голосів -
Г)'ІСаєш, кличеш, проклинаєш, 

В сво Ій розіп 'я: тій красі. 

1923. 



УРИВОК З ПОЕМИ 

J~ suls un fils d~ с~н~ rac~ ... 
Е. V~rha~r~n. 

Виух хремезного чумаха, 

СічовИJ(а блідий праправнух, -
Я захохавсь в гучних віхах, 

Я волю полюбив державну. 

І хрізь папери, хрізь перо, 

Крізь дні буденні - богоданво 

Рокоче запорозьха хров 

Міцних поплечнихів Богдана, -

Тих отаманів хурінних, 

Що, під гармати революцій, 

Уміли хивуть п'пий сміх 
В скривавлене обличчя - муці. 

Чия залізна голова 

І з-під хатівсьхоІ сокири 

Жбурляла в чернь такі слова, 

Що Ій мороз ішов за шкіру. 

Хто в дпий вихор гопаха 

Втілив життя назустріч степу, 

Й чия упевнена руха 
Зміцнила сивого Мазепу. 

Коли ж в батуринськім огні 

Держава рухнула, тоді-то 

Вони взили евичений ніж, 

Залізника майбутні діти! 
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Хай згинуло, хай загуло, -
Вови лишилися, п крици! 

І жадний примус, жадне зло 

Іх не примусило скориться! 

Херсонські преріі - мов Січ, 
А кобзарем - херсонський вітер, 

І рідвим був одразу клич: 

- Вставайте! Кайдани порвіте! 

Бо ж там тече козацький Буг 

й - не раз червова. - Синюха, 
А я там весен вербний пух 

І дух землі - 3 дитинства нюхав. 

Як не калічила Москва, 

Не спокушав 11 розгов той, -
Та враз підвівсь і запалав, 

І 3 серци кров'ю крикнув Говта . 

. . . Даремно, вороже, радій, -
Не паралітик, і не лірник 

Народ мій - в гураГав подій 

Жбурне тобою ще, невірний! 

Ще засилатимеш, ва жаль, 

До Києва послів московських, -
І по ·паркету ваших заль 

Ступати лаптю буде сковзько. 

s. 6. 1924. 



ARS РОЕТІСА 

Не жар ліричних мал•рій, 

Не платовічні очі Музи, -
Схінчивс• вік наш, кустарі, 

Під рокоти космічних музп! 

І над безодн•ми глибин 

СтихіІ шалом біснуватим -
Єдино К о н с т р у к т и в в и й Ч и н 

Поможе нам опанувати. 

Не ПітіІ сліпий екстаз, 

Не вундеркіндство і арена, 

Ні! - Математика проста -
Прозорим променем Рентrена. 

Талант - ліричне джерело. 

Тож не - поет, хто лиш невпинно 

Дзюркоче про добро і зло. 

Поет - мотор! Поет - турбіна! 

Поет - механік людських мас, 

Динамомайстер, будівничий. 

Повстань майбутнього сурмач, 

Що конструює День над Ніччю. 

Він з пекла й грому димних міст, 

В пих пульсує електричність, 

Поемою будує міст 

Туди - у недос•жну вічність. 

Серед самумів, серед злив, 

Екстрактами могутніх формул, 

Він - неустанний хемік слів -
ПлJПІує витривалу форму. 
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Сталево пружитьси руха, 

І впевнено, з опори рими, 

Ось вірш, и:к стріл, необоримий -
Зростає ар:кою рид:ка. 

s. 6. 1924. 



ГЕРБАРІЙ 

Гамбур2 ~ 1 9 2 6 
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ПІД ЧУЖИМ НЕБОМ 

Не треба ні паризьхих бруків, 

Ні Праги вулиць прастарих: 

Все сниться матернії рухи, 

Стара солома рідних стр іх. 

Все сниться гук весни і вітер, 

Веселий вітер світлих літ. 

А - тут - молюсь, убогий митар, 

Шукаю Твій вогненний слід ... 

Ні. Не знайти. Ніхто не знає, 

Ніхто не чув ТвоІх плачів. 

Біли всесвітнього Синаю, 

Ях завше: золото А мечі. 

2 
Десь сіре поле в чорних хрухах, 

Що пророкують: ха ри! хар! 

А и тут, на чужинних бруках, 

Чужий - несу чужий тягар. 

А и на полум 'І розлуки 
Назавше спалюю ро:ки, 

І сниться степ Твій, сниться луки 

І на узгір'ях - вітрихи. 

Там свист херсонського простору! 

Там вітер з кришталевих хвиль! 

А тут: в вікні опустиш стор у -
І п'єш самотній, смертний біль. 



3 
Несу отут страшний свій іспит 

І знаю, що життя мине. 

І м~ти, сидючи на призьбі, 

Вже не вичікують мене. 

Давно Євгена поминає 

Заупохой старенький піп. 

За весною весна минає, 

Під запашне зітхання лип. 

Все далі висиха Синюха, 

й лиия П весела синь, 
А вітер заголосить глухо 

І пролітає в далечінь. 

Сиріє стріха під дощами, 

Вже й хата стала нетривха, 

І мати слухають ночами 

Бронхітне гавкання Бровка. 

4 
По яких ще дорогах шукати причинноі долі? 

Перехотиполем блукати в пих степах? 

Вітер грає, веселий, хвилюючись по роздоллю, 

Від зруйнованих міст розвіває горілий пах. 

Заховала перекупха-пам'ять всі сни глибоко, 
Тільки будить горілка на чорнім шляху в корчмі, 

Ніби в морох душі, в Іі цвинтарно-мертвий спокій 

Після чарки отрути влітає сонячний чміль. 

І ось все забуваю, і все зникає, в сутіані. 

Зостає лише рівний профіль і зорпий зір, 
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Та ще заграв глухих за плечима Твоїми тремтіння: 

Всі принади Твоєї страшної :краси. 

1924. 

s 
Кожен день тут проходить пустельний і лег:кий. 

А Ти - там, за горами й ярами гориш. 

Не поможуть ні подорожі дале:кі, 

Ні чужа далечінь, ні весна, ні Париж. 

Заспокоїти серце? Та чим же? Та и:к же? -
Научи мене :кров'ю Твоїх молитов! 
Не поможе ніхто. І не буде інажше, 

І з сльозами моїми змішаю питво. 

Що мені телефоти, версалі, експреси'? 

Нащо грім Арtентин? Чудеса Ніиtар'? -
Сниться сини Синюха і верба над плесом, 

Вольний вітер Херсонщини, вітер-дудар. 

Сниться гомін дубів прадідівських та річ:ка, 

Бідна хата та тепла долони сестри .•• 
Тіль:ки б рідного поли зворушлива стрічка! 

Тіль:ки б сіра солома прабатьківських стріх! 

1923. 



І СХОД 

Не забути тих днів в іх оли: 

Залишали останній шмат. 

Гуркотіли й лпались кола 

Під утомлений грім гармат. 

Налітали зловісні птахи, 

ДогаНJІли сумвий похід, 

А потиг ридав: На Захід ... На Захід ... На Захід ... 
І услід - реготавси Схід. 

Роззивлив закривавлену пащу. 

П'пий подих нудив, .п смерть. 
Де ж знайти вам за тебе кращу 

Серцем, повним Тобою вщерть? 

1920. 
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З "ЄВАНГЕЛІІ ПІЛЬ" 

Знову бібліи літа розкрила 

СторіНІСи заколосених піль. 

Легкий вітер напружує крила 

Гнати леготом золото хвиль. 

Все забув: мо І смутІСИ і скрути, 

МоІ гріmві, бездушві слова, -
Тут, ва царині, Книгою Рути 

Розгортаютьси справжні жнива. 

Про свитий пророкуючи голос, 

Про Месію вад морем пшевиць, 

Тут дзвенить обітницею колос, 

Під ІСОСОЮ СХВЛJІЮЧИСЬ НИЦЬ. 

Можна смерть лвше смертю здолати, 

Тільхи в цім таємНІІЦJІ бут ти. 

І зерно мусить вмерти, щоб дати 

В життєдавчому житі - Житти. 

СОИWІ співом дзвенить гострі коси, 

СоІІЦJІ спів в стиглім золоті нив, 

І ШУМШІТЬ Під :КОСОЮ ПОКОСИ, 

І в' изальниць довоситьси спів. 

1923. 



ПСАЛЬМИ СТЕПУ 

КрввавіІ зорі світ повідають ... 
"Слово о Полк)'". 

1 
Лежиш, с:кривавлена і с:кута, 

Мов лебідь в лютім полоні. 

Я:ка ж страшва Тво• по:кута! 

Я:кі глухі, жорсто:кі дні! 

Міцна, п смерть, Тво• в'•зницJІ, 
В ній морох смороду і мла. 

Невже ж Тобі ще може снитьсJІ, 

Що вільна Ти :колись була? 

Що над ланів співучим злотом 

Ти билась :крилами в бла:кить 'l 
А тут терпіннJІм і ехорботам 

ЖиттJІ віддало :кожну мить. 

А тут все тіло пражить сором 

Гостріm, ніж біль найгірших :кар, -
Коли Тебе розпусним зором 

Нагую оглJІДа владар. 

2 
Ні, Ти - не мати! Шал :кохан:ки 

У чорнім полум'І хоси, 
В обличчі степовоІ браи:ки 

Хміль половець:коІ :краси. 

В очах звабливий морох ночі, -
З них :кличе, :кличе глибина, 

А в диких рухах ще регоче 

Ні:ким не займана весна. 
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Тебе б :конем татарсьхим гнати, 

І, - тільхи просвистить архаи, -
Похірпвво підеш сама Ти 

З л ухавим усміх ом у бран. 

Привабливо-безсиnа й гарна -
Оскєш Ти чужий намет, 

І хижий хан буде безхарно 

Впивати уст отруйний мед. 

Та хутхо схінчитьск відрада: 

Засне він стомлений, в тобі ж 

Прохинетьск :кривава зрада 

І стиеве віроломний ніж ... 

Блиснуть у тьмі вовчиці очі -
Лиш горло :кров'ю захарчить, -
Ти в море степової ночі 

Впірнеш русапхою умить. 

І знову чарівне обличчк 

Захриє половецьхнА степ, 

І знову ніч очей похличе -
Тебе спіймать, схопить Тебе б! 

Тебе б :конем татарсьхим гнати, 

Похи архан не заспіва! 

Бо ти ж хоханха, а не мати, 

Зрадпива бранхо степова! 

з 

Хижі птиці леткть зі Сходу 

На червоному тлі пожеж, -
Бачу, бачу Твою Голготу 
І звідціль, з моїх мертвих меж. 
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Скитський вітер гул•є й нині, 

Ях тоді, пам'•таєш Ти? 
А степи ТвоІ знов - пустині, 

Хіба тільки нове - хрести. 

Проорало глибо:квм плугом, 

Кров'ю сіJІв новий сіJІЧ, -
Дихе жито прийдетьс• другим 

Т•жхо жати під спів і плач. 

Дихе жито! Криваве жито! 

Поховай же страшний наш слід, -
Серцем спалевим - все пережито 

В апохаліпсі хижих літ. 

4 
Прости, прости за богохульні вірші, 

Прости тверді, зневажливі слова! 

ГірхнА наш віх, а ми ще, може, гірші, 

Гірхі й пісні глуха душа співа. 

Під грім гармат, під вітру подих ДИІСИЙ 

Гула дудонь з-під варварсь:квх хопит, -
Ми не зазвали іншоІ музихи 

І інших слів в вогні залізних літ. 

Десь мудрим сном в архівах спали книги, 

Ми ж з вих хіба палили циtархи. 

Пів-русини, а напів-печевіги, -
Наш навіть сміх був хмурий і гір:квй. 

То ж не дивуйсь, що, визволившись з брану, 

Ти, зранена зустріла нас, синів, 

Що в дпім захваті •трили хожву рану 

Шаршавими рухами дпунів, 



Що в ДИІСій пристрасті - Твоє тулили тіло, 

І хожввй рвав до себе і радів, 

А хро в тех ла. . . І Тв захолоділа 

В паЛІСих рухах зuохаиих хатів. 

Тепер, холи хругом руІнв й вітер, 

Я првпадаю знов до ТвоІх ніг, -
Прости, прости, - молю, невтішний митар, 
Прости, що • - останній печеніr. 

Прости, що • не еви, не еви Тобі ще, 
Бо А Тв - не мати, брапо степова! 

З ТвоІх степів летить птахи зловіщі, 

А • творю зневажливі слова. 

В таборі, З. - 7. ІХ. 1923. 
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ВІТРИ ІСТОРІІ 

І 

Знов ва Бог давовій дідизні 

ІсторіІ свист•ть вітри, 

СІСрегочуть міс•ці залізні 

НеповторимоІ пори. 

Ще не одно столітт• йтимеш 

Метою перед рухом лав! 

... І буде евитись бідний Тиміш, 
І ГJІС неодгуJСавmих слав ..• 

Ще не один раз все повториш 

Під грім історіІ, JІІС в снах, 

І, може, тільхи втретє, створиш, 

І втретє запала весна! 

2 
Вітри історіІ розсіють 

rотичні сутіні століть, -
Жагу ж зустрінути Месію 

Водою днів не утоnить. 

КріШЮ голодивА зір за обрій, 

Обт•тий Богом шестиІСрил, 

Мій лютий плач, мій сміх недобрий, 

Всі хорчі демонсьхоІ гри, -

ЛуJСава пристрасть і лукавий 

Холодний біль - Тобі! Тобі! 

Не задл• зла, не задл• слави, -
Той дар гірхий віддай юрбі, -

Ні. Ось цей СМОЛОСІСИП поета 

(В нім М' JІЗИ Й МОЗОХ мій ГОрJІТЬ) 



Несу туди, де мріють мети, 

Де з хрови родиться зори, 

Де хмарами схипілось небо 

Під ярим полум'ям пожеж, 
Де простір - половецьхам степом, 
Де диха далечінь - без меж. 

Чингіз і вині отаман там, 

І віч чорніє, день за днем ... 
Вчини ж цей щит мій адамантом! 

Цей меч - архангела вогнем! 

Z4. lV. 1924. 
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ЗЕМЛЯ Й ЗАЛІЗО 

Париж, 1930 



ЗЕМЛЯ Й ЗАЛІЗО 

У тих пісвJІх, п в чорних водах Стпсу, 

Відбилося хривuе лихоліття. 

Л. Українка 

(Закрес:пено в автоtрафі "Суворий Дант ... " з р. 1898). 



НАПИС НА КНИЗІ ВІРШІВ 

Напружений, незломно-гордий, 

Залізних імператор строф, -
Веду ці вірші, п хогорти, 

В обличчя творчих хатастроф. 

Позаду - збурений Батурин 

В похмурих загравах облуд, -
Вони ж металом - morituri -
Сурмлять майбутньому салют, 

Важхі та мусхулисті стопи 

Пруживий одбивають ямб, -
Це дійсности, а не утопій 

Згучить громовий дитирамб. 

Ось - блисхом - булаву tранчасту 

Схеровую лише вперед: 

Це ще не лет, але вже наступ, 

Та він завісу роздере. 

Шматхами розпадеться морох, 

І ти, - нащадче мій, збагнеш, 
Ях хрізь тисячолітній порох 

Розгорнеться простір без меж. 

Збагнеш оце, чим серце билось, 

Яких цей зір нагледів мет, 

Чому стилетом був мій стилос 

І стилосом бував стилет. 

4. 1. 25. 
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В твою далеху синь я: обрій відчинив, 

Знемігся: і прИПав - ховтати подих любий, -
І сонцеохий день хрізь дим далечини 

Блахитним леготом і пестить, і голубить. 

І в очі широчінь повіJІла страшна, 

І простір - свист степів - пронизує вітрами. 

Це ж тисича-па засивіла весна? 

У хотре ж це гря:де Ярило із дарами? 

А ти - все та ж. Все- та ж. Розстань-дорога орд, -
Мандріввим племенам mироІСИй шлп од віху ••• 
Коли ж струснеш цей пил? Повстанеш вся: - ахорд! 

І лоно ві.ддасиш свойому Чоловіху! 

2 
За добою - доба. За ерою - ера. 

Кремінь. Бронза. Залізо. Радіо - сталь. 

Тільхи ти - похотлива схитсьха tетеро -
Простигаєш сарматсьхих виmевь уста. 

Тільхи ти, перехохана мавдрівнпами, -
Всім даруєш· розтерзане тіло для: втіх, 

І хусають, і душать брудними рухами, 

І з плачем твоІм злиті харчання: і сміх. 

На узбоччу дороги - з Європи в Азію, 

Головою на Захід і лоном на Схід -
Розпростерла солодхі смагля:ві м' я:зи 
На поталу, на ганьбу земних огид. 

Під тобою ІСИлвмом - парча пшениці, 

Над тобою єдвабвого неба - синь, -



Ти ж подрипана вся, божевільна блуднице, 

В дихій сливі .коханців, - розпусто .краси! 

3 
Не стомилась лежати шляхом, 

Кочовничий .кро.к, видно, лег.кий. 

Та.к тепер - зі Сходу на Захід, 

Я.к тоді - із Варяг у Гре.ки. 

Не стомилась - лежиш простерта, 
Тяж.ко гупають в древні груди, -
Лиш - луна. Ні життя, ні смерти. 

Довгий сон ві.ковоІ отрути. 

Довгий сон під с.клепіиням неба 

В тишині твоій занімілій, 

Прав.краІнсь.ке радіо степу -
Не дає ні вітру, ні хвилі. 

І живем за межою прокляття, 

І чекаєм даремно і вперто, -
І ввижається: гарби, багаття, -
Дальні заграви, далеч простерта, -

Кри.к гортанний потвор .кососкулих, 

Туnіт тисяч, дзичання, дудніння, 

Свист степів, опівнічні! гули, 

Ніч - і ти, закривавлено-синя. 

4 
Тут ті ж невільники злиденні, 

Тут та ж сліпа і рабська .кров, 

А там ім'я посмертне "Ленін" 
Вже обертається в "Петро". 
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І знову, знову Вершник Мідний 

. Над бруками з твоіх кісток, 

Лускаючись в tалоп побідний, 

Заносить мідне копито -

Ue ж він, незнищений, ик завше, 
В вітрах історіі - стріла, -
Москву залізом загнуздавши, 

Ще раз Полтавою папа. 

Се мрець воскрес і бенькетує, 

НалJUІвси кров'ю і гули, -
Копитом топче і катує, 

І стуrонить мои земли, 

І тижко стогне раб відвічний. 

Даремно клекотить весна 

І віє вітер історичний: 

Він знов не чує і не зна. 

І. - 3. 6. 2S. 



s 
На літопису незатертім 

Креслю цихлоіду доби, -
Ще тут в моІм земнім посмерті 

Вібрують луни боротьби. 

Смертельні спорохніли узи. 

Хай неживий в земнім житті, -
Ще й досі чую грози музИ]( 

В моій могильній самоті. 

Ще не осів забутній порох, 

Ще тиша - тепла від подій, 

І на непімщених просторах 

Гулиє вітер-буревій. 

І знаю: буде. Знаю: вдарить. 

І знов, і знов хитнетьси світ, 

І прокривавить гвмном кари 

Непереможний заповіт. 
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сьогодня 

І 

Біла лагода я:блунь в цвіту. 

П'ю життя: моє спрагненно - радо, 

Прийдеш, прийдеш? - і легіт: прийду -
Медоносним зітхавним - ой, Ладо! 

День дзвенить - золота голубінь, 

День співає - блакитна безодни ... 
Тільки - я:блуні та голуби, 

Тільки барви буяють сьогодня! 

u 
Це нічого, що небо чуже, і чужа 

Далечінь віє в очі. - Дивись! 

Вже перейдена вами остання межа, 

Перед нами зася:я:ла вись. 

Тільки синь, тільки глиб, тільки спокій ... Ясна 
Тільки вічність •.. Навіщо ж слова? 
В лазуреві безмежжя нас кличе весна, 

Пружно-яро життя о жива. 

І земли - наречена в молошнім цвіту 

Яблунева-рожевих садів -
Мліє солодко в сон.яшно-я:снім меду, 

В першій, росній красі пелюстків. 

ІІІ 

А дві пливуть - мелодія в блахить, 

А дні дзвенять, п золото в лазурі, 

І вічністю триває кожна мить, 

І в спокоІ втопились давні бурі, 



І океаном заясніла вись. 

І тиша, тиша. Тільки в виmня:х білих 

Бреніиия: бджіл замріяно злились 

В один хорал, блаженний і безсилий. 

Травень І 925. 
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І 

Знаю - медом СОІЩJІ, ой Ладо, 
В твоІм древнім тілі - весна. 

О, моя: степова Елладо, 

Ти А тепер аитично-я:сна. 

А між нами простір - гураtаиом. 

Хоч вдихнуть, хоч узріть тебе де б ... 
Половецьхим, хижацьом ханом 

Полонив тебе синій степ. 

Десь там хвітнеш вишневим цвітом, 

Десь зітхаєш в веснпім чаду, 

А мені ти - блахитним мітом 
В золотім полудневім меду, -

А мені ти - фата-морtана 
На пісхах еміtрантсьхих Сахар -
Ти, храсо землі несхазаииа, 

Нам немудрим - даремний дар! 

4. 6. 25. 



11 
Навіки розірвали руки. 

Пустеля віддалі лягла 

Вітрами вічноі розлуки, 

Степами морок у і зла. 

Ось виють зими, квітнуть весни, 

І наливаються літа, 

Та на пекучий зойк "воскресни!" 

Щороку дальmає мета. 

І жадних знаків, жадних знамен. 

Сліпа і безпломенна твердь ... 
І перед нами, і за нами 

Простерлись мовчання і смерть. 

ІІІ 

Хоч би ва мить свята відрада -
Всією вічністю дихнуть, 

І радістю просякне зрада, 

І сонцем розропиться муть. -

Хоч би вже буря, вир, абощо, -
Цієі тиші не знести! 

А потім знов хай трудна проща, 

Хай знов голготи і хрести. 
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ВАР ЯЗЬКА БАЛАДА 

Необорама сонJІПІва заглада -
Віхи, віхи - одна блакитна мить! 

Куди ж поділа, степова Елладо, 

Ва ризьку сталь і візантійсьху мідь? 

Від синіх меж до сіверських краін 

Широчина нестримано росте, 

Мов ва бандурі велетенській, грає 

Співучим вітром припонтійський степ. 

Гаричий день розлив пекуче злото 

І сам втопивсь у соНJІшнім меду, 

й крізь спокій цей єдина ллєтьси нота -
Блажевиих бджіл в вишневому саду. 

Лиш чорними очима хитрих вікон 

Всміхвутьси молодицими хати, -
І знову степ пестить моІ повіки, 

І знову скитські баби і хрести. 

Лиш, п крізь сов, майнуть крилаті віІ 

І ніч очей з-під п'ивох гострих брів, -
І знову - степ. Лиш де-не-де замріє 

Архипелаt поснулих хуторів. 

Дзвенить вода. Це вів, це він сивіє 

Балада хвиль - Двіпро. І на горі 

Спить КиІв - Степова Олехсандрія 
Під злотом царгородсьхих мозаі:к. 

Там обертав в державну бронзу владно 

Це мудре злото - хремезиий варяг, 

І звідтіля ж воно текло безвладно 

Під ноги орд - ва хочовничий шлях. 
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Гриміли десь хозацьхіі літаври, 

Віхи несли не раз залізний дар, -
Вів в холодху ж спочив у темній Лаврі, 

Від мудрості знесилений Владар. 

(А тв не довго гаялась в тривозі: 
Сарматсьхих уст - отруйний, п'•ний мед 
Тв віддала татарину в знемозі, 

І чув твій сміх батвєвий намет). 

І далі, там, де берег Кіммеріі 

Підніс хоринтсьхі обриси холон, 

Де Херсонес замріJІНо біліє 

І снить солодхвй, вічний, синій сов, 

Де хам' JIRHCTi межі СХВТСЬХИХ орерій 
Врізаютьс• в хозацьхвй буйний Понт 

Причалом генуенсьхвх хондотьєрів, 

Кінцем тво іх бурхливих перепон ... 

Отах лежиш - замріяно-безсила, 

А сходить ніч, і відьмою вночі 

Ти розгортаєш хажаиові хрила ... 
І похи по гuх хричать сичі, 

По болотах схрегочуть млосні жаби, 

Шепоче тьма, і стогне в снах Дніпро, -
Летвm страшна й розхристана на шабаш -
СвоІх дітей байстрючу пити хров - - -

. . . А з Чигрвва й з Батурина, в тумаиі 
(Козацьхе сонце тільхв ввплвва) 
Два гетьмани ввхоДJІть мертві й о'JІНі, 
І хожен довго плаче і співа. 



Один зітха - єдиним зойком: "Тиміш" -
І орокnива Виговського всю ніч, -
А другий, - той що огридніш і стриманіш, -
На піввіч кида блискавхами віч. 

І чуть: "Чекай, бо ж - жодного респонсу, 

Ти, Орлику, - гар.ича голова!" ... 

. . . Коли ж, холи ж знайдеш державну бронзу 
Прохл.итий край, Елладо Степова?! .. 

26. - 28. 6. 25. 

Чорне. Чорне. Ні вогника в морох. 

Чорне. Чорне. Ні ісхр. Ні зірок. 

Лиш пехучоІ пристрасті змора, -
До безодні останній крок. 

Tu пали ж, не гаси мою спрагу, -
Не пускай з кайданів твоІх рух, 

Погуби мене пеклами пагуб! 

Заголуб мене полум'.им мух! 

Щоб останні щілини, останні 

Частки серц.и - з шматками св.итинь -
Залили хвилі морока п'.ині, 

Проковтнула собою ти. 

10. 9. 25. 
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Нема нічого ва землі -
й нічого більше вже не треба: 
Ми - нанизу в сліпі й імлі, 

Вгорі - далехі зорі неба. 

І недосижність - вже навік, 

І вічна спрага - вічним болем, -
І тільки мій голодний крик -
Самотнім перехотиполем. 

Шлихи в глухонімий туман 

Нам доли-відьма не простеле, 

З-поза земних, людських оман -
Яка ж печаль! Яка пycтerur! 

Який убогий, бідний день -
Звемо життим і жить в нім хочем, -
І забуваєм, що веде -
Він, п і все, до брами ночі. 

Є тільки смерть, є тільки тьма 

Та пристраства музика мухи. 

Прийди ж ти, мудра і німа, 

Склади ва грудих мертві рухи. 

4. 9. 2S. 



ШЕВЧЕНКО 

Не поет - бо це ж до болю мало, 

Не трибув - бо це лиш рупор мас, 

І вже меиm за все - "Кобзар Тарас" 

Вів, ким зайюІлось і запалало. 

Скорше - бунт буйвих майбутніх рас, 

Полум'•, ва котрім тьма розтала, 
Вибух крови, що зарохотала 

Карою за довгу віч образ. 

Лютий зір прозрілого раба, 

Гонта, що сивів св•чевим ріже, -
У досвітніх загравах - степа 

3 дужим хрустом випростали хрижі. 

А ось поруч - усміх, пасха, мати 

І садок вишневий хол о ха ти. 
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КУЛІШ 

Гарячий день втопивсь в нічній прозарій млі. 

Ти довго Шекспіра перекладав сьогодня -
І знав, що все це - в тьму, в майбутнє цій землі. 

В неславу й забуття •.. А ніч - лунка безоди• -
Дзвеніла зорями. . . І сторіпи по одній 

Ще мерехтять в очах. - І на нічнім теплі 

Ти полетів у даль, туди, де вже світлів 

Похмурий небосхил зорею передодня. 

А хутір в сяєві - ка3Кові лаштунки, 

Мов дивний Чигирин, де сплять гетьманські залі, 

Де ти вигадуєш, бадьорий і стрункий, 

Залізний стиль нових універсалів ... 

Проквиувсь. І перо виводить идом спраги: 

"Народе без чутт•, без чести, без поваги". 

2S. 9. 25. 



НЕВИЧЕРПАЛЬНІСТЬ 

Тяжким хрестом лежать шляхи, 

Ясні в ночах, вони сліпі вдень: 

Рамено - з Заходу на Схід, 

Рамено - з Півночі на Південь. 

І так розіп'ята - віки, -
Вогонь буття не загасила. 

Невичерпаний дух який! 

Яка непереможна сила! 

Гноблять, калічать, труять рід, 

Ворожать, капускають чари, 

Здається, знищено вже й слід, 

Лиш потурнаки й яничари. 

І ось - Стефаник і Куліш, 

Ось - Коцюбинський, Леси - квіти 

Степів страждальноІ землі, 

Народу самосіАні діти! 

А то підземно загуде 

Вулканом націй ціла раса, 

І даром божеським гряде 

Нам прометеІв дух Тараса. 



Клекотить ще, але - догоряє, тліє, 

Фістулею - останній акорд скорострілу ... 
Щось тяжхе і одвічне на обрію мріє, 

Розпростовує чорні крила. 

Виростає нестримно, біжить, як калюжа. 

Що ж воно? Чи скажених отар череда? 

Чи повітря морове? Ні - ІППЦНТЬ, брудить і спапmожує 

Землю мою чергова орда. 

Степ підвівся і втілився в древній хаос, 

І посунув на нас в гостроверхих татарських шапках, -
Ось все ближче, все ближче- вже верПІНИІСИ в балці-ось!

Вже летять перетяти нам шлях. 

. . . Дону синього не пощастило зачерти. 
Руська земле! За шолом' инем єси. 
І на Захід, на Захід ридають вагони з хаосу і смерти 

З апокаліпси піль Твоїх, з пекла Твоєї краси. 
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Одся.кло, одсиніло полуднє, -
Кривавий захід поглинає тьма, 

І ва пустелі дальні і безлюдні 

Лягає мертвим саваном зима. 

Де ж свято барв? Де ЖовтиtІ хміль? - Нема. 

Ось дні гридуть буденні, темні, трудні. 

Де вітер рвав, де клекотіли рудні, -
Там ГрудНJІ - лід, там тиш:ина німа. 



Кощавий голод. Згарища руін. 

В тобі одній - хороби всіх краІн 

І ва тобі - прокляття всіх прокльонів, 

Tu будь же проклята ще раз, полужива, 
Елладо Скитськая, Елладо Степова, 

Сарматських Афродит, кирпатих Аполлонів! 

Вавілон був і Ассірія, 

І проА.mли, п сон, п дим. 

І тепер під руІнами мріють 

ТисJІЧолі-тні сліди. 

Гуркотіли, котились епохи 

Катuлізмів і катастроф. 

І лИПІ знаєм, п звалися боги 

По клинопису стертих строф. 

І на бронзі, і на корунді 

Видко гострі кігті часу. 

Так. Sic transit gloria mundi 
І на мудрість, і на красу. 

Цпл замкнеться і - в темну невідь 

Похотиться і - пропав, 

Бо .аовліє кожному дневі 

Лиш його, ЛИПІ його злоба. 
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Не хліб і мед слов'инства: Криця! Кріс! 

Не лагода Еллади й миломовність: 

Міцним металом валлита безмовність, 

Короткий меч і смертоносний спис. 

Щоб не пісні - струмок музичних сліз, 
Не шал хвилевий - чину недокровність, -
Напруженість, суцільність, важкість, повність 

Та бронза й сталь - на тиск і переріз. 

Бо вороги не згинуть, п роса, 

Раби не можуть взріти сонця волі, -
Хай знИІСне ж скитсько-еллінська краса 

На припонтійськім тучнім суходолі, 

Щоб власний Рим кордоном вперезав 

І поруч Лаври - стан ув Капітолій. 

IS. 2. 2S. 

Ще початок. І серце вірить хоче, 

Що піпота рослин - не тільки лаштуИІСи, 

Що в кожнім стовбурі космічна кров рокоче -
Ген д'горі пруг, Готичний і стрункий. 

Нескінчена і нескінченна проща 

Повз вулиці й поли, повз люди і роки, 

А там свистить простір, буяє нехвороща, 

І казитьси,і мстять наклИІСані віки. 

Дуднить земля. Нещадно б'ють копита, 
І кінь Мазепи змучено хропить. 

Ти, року Божого цього Господнє літо, 

На спраглий степ хрестильну кров скропи! 

1927. 



З "ВАРЯГІВ" 

О, проклJІтт• твоє, 

богорівне прокл•тт• простору ... 
Юрій Липа. 

Проклін, ороклін степів чорнявим долам. 

Ланів полон трима в одвічній зморі. 

Вже не дихне нам в душу синє море, -
Бог покарав і прокляв суходолом. 

Лиш кочовничі орди - сараною, 

Мандровані народи - чорним мором, 
Гармата - плугом, шабля - бороною, 

Історія - вітрами над простором. 

Пекуча спека серпвів у чорнозем, 

В смагливо-тучне сало суходолу, 

В беззахисно-зомлілу плоть под ол у, 

Віддану на поталу темним грозам. 

І люд, пригнічен низиною ниць, 

Вколисаний всумирний шум пшениць, 

Позбавлен моря, грузне в землю Вієм ... 
. . . А степ палає вічним суховієм ... 

2 
І не вирватися, не згоріти, -
Древній обрій ревно стиска, 

Синьоокий, страбожий вітер, 

Мов комонна стать козака. 

Свисне шабля хижо і гостро, 

Бо ж відві.Jсу одна мета: 

Подолати прострацію простору, 

Переллити століття в літа. 

Кінь, мов лук. Тільки вдарять копита, -
І стрілою дзичатиме чвал . 
. . ._ Не розвідано й не розпитано 
Про шляхи степових навал ... 



Ти, у хого і нерви - бандура, 

В чиІм серці ридає раб, -
Стань шуліхою, вовхом, буйтуром, 

Тільхи просто, просто - на Муром -
Заграбоване - граб! 

Ти, шо змиршавів у хорості, 

ВигвоІв власне ім'.и, -
Всю палючу отруту злості 

На сусальне злото Кремля. 

За набоІ в стінах СофіІ, 

За хривавую схруту Крут, -
Хай же хиже серце РосіІ 

ПоловецьІСі пси роздеруть. 

з 

На березі синього мори -
Там живуть тверді й прості люди, 

Відважні рибалхи щастя, 

Стервичі власноІ долі. 

Рухи Іх від вітру бронзові, 

Рухи в вих, п доли, суворі, 

Зір прозорий, ·~ синій простір, 
І - их обрію смуга - гострий. 

На березі синього мори 

Зростають хрицеві раси, 

Мовчазні, п надморсьхі схелі, 

І міцні, п приморсьхий воздух. 

На березі синього мори 

Рокоче широхай вітер, 

Напинає пристрасні перса 

Вітрил, що рушать в майбутнє, 

Гей, та й міцно засмалені ІПІ(униt 

Та й бадьоро ж риплить іх щогли, 

Та й солона ж, их море, хров Іх -
Варигів синього мори! 
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Ось троє Іх: суворий Рюрих, 

Ясний, веселий Сивевус 

І третій - Трувор, лірих бурі, 

Той, що охрилив співом Русь. 

Один - отаман, будівничий, 

Другий - морозна радість ди•, 

А у останнього - обличч• 

Палає •рістю вогнJІ. 

А люд - ні елліни, ні схити -
З цих візантійських у.краін ... 
Ях Іх надхнути, розбудити, 

Щоб став ім Даждьбогом- Одін? 

Ях обернуть рабів в буйтури? 

Залізо із землі зачать? 

- І вихував похмурий Рюрих 

Рабам хрещатого меча. 

Ях розгорнуть ім даль хвилеву 

За ці степи, за племена? 

- І Сивоусому Синевус 

У дар засмолює човна. 

Ях оживить Іх мертві душі? 

Ях запалить ледачу :кров? 

- І Трувор полум'• воруmить, 
І ставить вічну хоругов. 

s 
Став на землю вар•г. І загорілась відвага -
Бористенсьхого плеса обабіч - на дихий степ. 

І у схитсь.ких Атенах Руси велпий :каган 

Степовою потугою широхо й СJІйвно росте. 

На чотири вітри, від північних лісів до морJІ, 

Від харпатсьхих смерех до блахитного Дону-о.крес, 

Та ва груди цієІ землі похладає історі• 

Із шлпів, племенами протоптаиих, вічний хрест: 
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То човнами і волоком - путь із варяг у греки 

Та - навоооерех - давній, татарсЬІСИЙ той Чорний JIIJulx ••• 

• . . І зі Сходу на Захід далеко летіли лелеки, 

І німіла, дощами налита, осіння земля ... 
Тільки ржею взялась і зламалась вар.изька криц.и, 

Танув коиунfів скандинавських хрижавий дух, -
Подих моря живий - суходоловій тиші коритьс.и, 

М'язи вікінtа слабнуть у соняшво-хмільнім меду. 
Коли ж чорною хмарою сунула чорна Азі.и, 

Табувами і гарбами рушила татарва, -
Не єдиний варязький ст•г, а окремі стязі 

Димний вітер жорстокого бою хитав і рвав. 

1926. 
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Ще сиє день. Ще ви сохо блакить. 

Далехо ще до вечора, єдина. 

МоІ обійми сильні і паmсі, 

І прийде час - ти подаруєш сина. 

Я знаю - гуркотить лиха година, 

Гридуть заліза й пурпуру роки. 

Вів бу де воІв. Ждуть його - поJІІСи, 

Ночами - чвал, а в спеку - люта дивна. 

Та пам'•тай, що ще ударить грім, 
Що з тишею душа не помирилась. 

І pyu ці зламають марвий стилос, 
Щоб знов творити розпочатий Рим. 

Тоді очима, сповненими страху, 

Не повтори немудру Андромаху. 

13. 9. 31. 



ДУМИ МОІ, ДУМИ ... 

1 
Повіє вітер з Понту. Скитський степ 

Обудиться, зітхне, і буйна тирса 

Зеленим морем знову проросте, 

І побіжать зелені хвилі. 

Ширша 

За синє море встане широчінь .•. 
О, земле вічна, ти - одна на світі! -
У небі глибивіє древня синь, 

Внизу - прозора велетенсьха тінь 

Від хмари, що жене південний вітер. 

І при балхах оселі захвітча 

Вишневий цвіт, розквітлий снігом сонця, -
Твій шлюбний цвіт - та срібнаи парча. 

І чорні очі глJІВуть крізь віхонце. 

Ой, вийди в сад, що бджолами бреиить, 

Поглинь - земли справляє з сонцем шлюби! 

... Та вдарить час. Мов меч, упаде мить. 
І вікому тоді оборонить 

Твою весну від вихору і згуби. 

2 
Вже й ненависть згаса, а я не вспів 

ІІ вогнем твій смуток запалити. 
Часами чути пана.хидний спів. 

Часами - скрегіт ... 
Просторінь та вітер 

Все поглинають. І відходиш ти 

За сиву млу, в ельоту дощів осінніх, 

І не збагнуть, як пророста насіння 

Між бур'яну та будпу пустинь. 
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Голодним вовком виє листопад. 

Все полягло в єдиній пізній жертві. 

І нікому повстать і настувать 

В ociRRIO муть, де голос вже завмер твій, 
Де губиться шматками сивий степ. 

Та в глибині твоій цвинтарво-мертвій 

Зітліле зерно пружитьс.и й росте. 

Настане час - зійде - і встануть Мертві. 

1931. 



БЕАТРІЧЕ 

І знову зустріч. Ue вже тричі 
У днп: життJІ ІІ зустрів. 

Тонке обличчJІ Беатріче 

Прозорий смуток загострив. 

Лави. ПшеиицJІ холосисто иичить. 

Широкий вітер пиве злотом хвиль. 

Добридень, польова• Беатріче, 

СеЛJІНСЬІСа музо ЦИХ ДОСТИГЛИХ nіль! 

Куди ідеш? - Зажевріле обличчJІ 

Ховає марним порухом зусиль. 

У хоПІИJСу вода та хліб і сіль, -
Обід батьхам. Не має часу. Кnичуть. 

Пішла. І тихий промінь JІсно згас, 

І знов тече земний, звичайний час, -
Немила праци, визначені стрічі ••. 

Ось - мірJІй, обраховуй, конструюй, 

В умовний час ХВВЛЮЙСJІ і цілуй, 

І гірко знай, що є десь Беатріче. 

6. 8. 1928. 
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ПРАГА 

wie menschlich sie Madonnen planen ... 
Р.~м. Рільке. 

1 
Під позалоту повечір '.и - прозоріш синь. 
Над містом сяє хмарний вирій - лунка глибінь. 

Над містом шерех крил небесних, крик ластівок, 

І, ніби по минулих веснах, мій легкий крок. 

Так примиренво і так просто простує ніч. 

На ликах Карлового Мосту відблиски свіч. 

Тоді вщухає пломінь спраги - співуча мить! -
І вічність на камінні Праги ЛJІга спочить. 

2 
Літо росте й проростає крізь все, -
Ссуть корінни і пружатьси віти, 

Кожна квітка солодку ваготу несе, 

Туго - персами воздуху - вітер. 

Кров зелена кружляє по жилах рослин, 

Людським тілом владає - червона. 

Всесвіт - храм, де копула блакитних глибин 

ДВИГОТИТЬ ЗЛОТОСОНJППВЧМ ДЗВОНОМ. 

з 

Може, власне, в цім парку, мрій:J;Іий юнак, 

За ростом рослин слідкуючи тільки, -
Знаходив вічности тайний знак 

Райиер-Марія Рільке. 



Тануло небо, ик віск голубий, 

На листих тремтіли сонJІІПВі краплі, 

Шепотіли крилами свиті голуби 

Про свиті міраклі. 

І глибоко внизу - срібний клекіт ріки, -
В хам' .tІИИХ берегах пропливала Влтава, 
А над Прагою с.uли сонцем віки, 

Чатувала архангелом слава. 

1926. 
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Відвіку покарано степом, 

І простір всю силу п'є. 
Під смагливим монгольським лепом 

Та проказою - тіло твоє. 

І не вирватиси, не стерти, 

Вгрузлим тулубом не повстать, 

І даремно благають смерти 

Перепапеві болем уста. 

Ні, не вмреш ти. Марком Прокпитим 

Будеш мукою мірить віхи 

Та у пітьмі голодноІ хати 

ТИПІJ(ом-ииШІСом стискать п'исту:ки. 

Та у чорній нестимі істоти, 

Де гарчить гайдамацька душа, 

Відчуватимеш зимвий дотп -
СолоДІСаву зрадливість ножа. 

Але й ніж не спасе, не поможе .•. 
Дпий вітер та чорний степ, -
Лиш будп на нім - Боже наш, Боже! -
Мертвим, чортовим зіллим росте. 

4. 10. 1932. 



З "ЛЮДСЬКОГО" 

Вже закінчили жати жито. 

Голодні обріІ. Глибінь. 

А тут - ТОНІСИЙ, ПОрОЖНіЙ ЗШИТОІС 

І вічний заповіт: люби! 

І трудвий хліб черствий, щоденний, 

І темні многотрудні дні, 

І в снах - Еллада і А тени 

Та хмурі степові вогні. 

А поруч, .п вестаJІІ(а сонна, 

Вартує жертовИИІС - вона, 

Проста, Земна моя Мадонна, 

Проста. Земна моя Жона. 

21. 8. 192S. 
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З "НОЧЕЙ" 

Розквіт JІВЙ сад і місn::ва імла. 

У ВОГІСИХ вітах - голос солов'Івий . 
. . . І віч маІ:ова п'DІо попливла, 
І гріх стає, мов дівчвва, вевввииІ. 

Ні. Тричі ві, о, Фавсте молодий, 

І ти о, Марtарито, світла І чиста: 

Міи трав і квітів - вогипі сліди 

Того, хто все 38JCJUІB отут, - Мефіста. 

В сп'DІіпих квітах дишуть тьма і гріх. 
Все отруІпа тьМJІІІа пристрасть в очі. 

З-під темиотв сичить стиснутий сміх: 

Ще мить - в і в з'оитьс• і зарегоче. 

1932. 



УкраІиські візантійські очі -
Ях .t1 знаю цей нещирий зір! 

В сонних рухах роблено-дівочих 

Ще прадавнє, вроджеие: .trcиp. 

Тільхи там пекли бу.tІІІІІJІ, врода, 

Запашний, .tІХ квіти степу, чар, -
Тут - тавро хапічиого народа, 

Втіха хата й мати .trиичар. 

ТільІСи там, видр.trпуючи очі, 

Ях вовчИЦJІ, гинула в борні, 

Тут - рабии.tr, ІСожному, хто схоче, 

Дике тіло, що ІСохає гніт. 

Дике тіло І мертву душу - Боже! -
О, пий же чорний гріх споІв, 

Щоб віжи, віжи по бездорожжу 

Нести Вієм иевидючий гнів. 

1928. 
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З "ЧОРНОІ ЕЛЛАДИ" 

Пам'•ті Петлюри. 

1 
Відійmпи у негоду, у розталь. 

За плечима хрипів Батий. 

Прохажеииа земна короста 

Відбивала татарські сліди. 

Сизий простір, за милею - мили, 

Мовчазний і ворожий - минав, 

І мороз на тілі Поділля: 

Підкопитні кріпив письмена. 

2 
В ті розжеврені, хижі години 

Невже ж спочивав Господь? 

Страшво похритхи Катерини 

Мордували похірливу плоть. 

Страшво й соромно лово голе 

Випивалося: з-під ганчірок ... 
Чом же ДВJСе, веплодве поле 

Не відвідав тоді пророк? 

Чом ве uиув у тіло повіІ 

Блискавкою - благодать? 

Та схлепив тоді хмарні віІ, 

І ніхто не посмів нагадать. 

Лиш, вслухаючись в mуМІt земнії, 

Ях одбой вигравав сурмач, 

Гамувала оречиста Маріи 

Свій нестриМІІІІЙ жіночий плач. 

2S. S. 1926. 



з 

А осінь глуха і зимна 

Стіною туману йшла. 

Лиш епоха пекуча і димна 

Ще дзичала крізь ню, п стріла. 

Розтремтілі простори гойдались 

І хилились крокам у такт, 

І летіла горбата далеч 

Від хреста - і - до хреста -

Там, де Захід зіJІв, як брама, 

До відвічних прабатьківшин. 

Над непімщеними ж полями 

Ще гримів наш залізний чин. 

26. s. 1926. 
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УБІЙНИКАМ 

(2S. S. 1926) 
... K~ln Lotos und k~ln LorЬe~rblatL 

Sir Galabad 

О, бідний, жалісно-убогий 

Гіперборейський примітив: 

Тупі, кирпаті, злобні боги, 

Одноманітний, голий спів; 

Болотпа імлиста площа, 

Берізп хорі і брудні, -
Даремно сірий дощ полоще 

Замурзані навіки дні .•• 

"Ні лотосу, ні лавра" - позем! -
Ні ватику на :вертпаль, 

І лиш тупим тJІЖПІм морозом 

На півроку зu:ута даль. 

В нещасний час, "на зло Європі", 

Ваш божевіпьииІ деміюрt 

Створив кубло гнилих утопій, 

3 туману І крови - Петербурt. 

Та гниль і зло не стали тілом, 

· Незрадженого - не створить, 

І місто марно протремтіло 

Марою мертвих двох століть. 

Харчовані невласним хлібом, 

Ви мріипи - зпамать, збороть. 

І дпувів державна диба 

Нам люто мордувала плоть. 



Попуботок, Шtвчевко, Гоголь -
Здушить, скалічить, отруІть! 

Не пвцарство, не перемога, 

А тільки зрада, підшепт, Ідь, 

А тільки вайв•та отру• 

Та xyu, куплева за бруд. 
Страшітьс• хс! Зuівчивс• суд -
І хара йде, і гнів вирує. 

1927. 
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Лежиш, розпусто, на розпутті, 

Не знати - мертва чи жива. 

Де ж ті байки про пута хуті 

Та інші жалісні слова? 

Хто Гвалтував тебе? Безсила, 

Безвладна, п'па і віма, 
Неплодву плоть, убоге тіло 

Давала хожному сама. 

МізеріJІ чужих історій 

Та сльози п'яних хобзарів -
Всією тучністю просторів 

Повія ханів і царів. 

Під сонні пестощі султана 

Впивала царгородсьхий чар, 

Це ж ти - попівна Рохсолина, 

Байстрюча мати JІИичар! 

Чапліасьхому - ясир хохании -
Це ти, безславна і лиха, 

В Богдановій ятрилась рані 

Вогнем образи і гріха. 

Стрибати в гречху - тільхи й щасти. 

Щоб в хорчах зради завмирать -
Це ти, пусте, неплодне трисци. 

Ти, Прісьха гетьмана Петра. 

Звідціль черхасьха твои шатость 

І рабсьха хров твои звідціль. 

І діти, мов дурні хурчата, 

І сліз - пісні, й бандури - біль, 



І та розслабленість ледача 

І серци, І розуму, і рух, -
Безсила насолода ПJІачу 

Безсоромно-ПJІебеІсь:ких мух ... 

Невже ж катожею РосіІ 

Завмре тво• широчина? 

..• А вад степами вітер віє! 
А в небі гуркотить весна! 

А степ, гарматами пооран, 

Тремтить від :крови і кісток, 

Та про боІ віщує воров, 

Червлев тримаючи шматок. 

Повстань, •х древле! Панцир з міді 

Замівить лахи І ганчірки, -
І знов дівоча стать Обиди 

Звит•жхо глпе у віхи. 

24. 8. 1926. 
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НЕВИМОВНЕ 

.•. свива•. славію, оба полw сего времени •.• 
Слово о Полку 

.•. сонце затьмарюt: хмара ненависти •.. вівці 
І голуби - і ті в•е клацають зубами. 

Лист з УкраІни, ХІІ.1931 р. 

Ти стелиш степовий хипим 

Знов гарбам, копитам та юртам, 

І очі застеЛJІє дим, 

І кров нуртує тюркським нуртом, 

Як і тоді. 

Батий? Тімур? 

- Цілуй, цілуй кінець халату! 

Чи ж захистить софійський мур 

Сліпий простір і утлу хату? 

Бог не пожалував віха: 

Вже сім століть ця епопея -
По кам'янистих таmппах 
Та по рибальських балахлеях. 

Рвучхий мутиться Кагарлп, 

І сонно котиться Синюха, -
Та той же зойк, та той же крик 

Лунає жалісво і глухо. 

Вже сонце тьмарить хмара зла, 

Ягнята клацають зубамиt 

Ти ж бур' явами поросла 
І замість хати - вовчі ями. 

Та з бунту ще не збився гурт, 

Гудзами не набрякли жипи, 

ВажхоІ крови тюркський нурт 

Залізве лезо не прошило, 

І воли не знайшла вістря ... 



Тах, по:крит:кою, йдеш віками 

І в дикім лові, наче :камінь, 

~овгольсь:ке ваJКчає байстря. 

24. 9. 1932. 
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З "ВАРЯЗЬКОІ ВЕСНИ" 

Поможи мені, римський, орле, 

МоІх каторжних предхів тавро! 

Над житт•м моІм - хара на горло, 

На рухах моІх - зрадницька кров 

І в багр•вім тумані - зохілм. 

Обірвавс• провалл•м mмх, 

Тільки вітру оставв• хвил• 

По гасає ва дихих помх. 

Тах невже ж це історі• вмерла 

й на могилах тво Іх пол•гла? 
Нащо ж с•йво tраичастого берла 

І крило ворового орла! 

Нащо ж т•)І()(о котивс• чавунвий 

Гул вечуваноІ доби 

І - під чвал степовоІ фортуни -
Нещадима гухало: добий! 

Ні, не вірю. Не вірю. Не вірю. 

Буде. Буде. І будемо ми 

Дратувати залізом звір•, 

Руйнувати логово тьми. 

Ще почуємо подих просторів -
Чорноморського вітру гуд, 

Ще глибоким плугом історіІ 

Перейде ваш останній труд. 

Бо везбаrвево-темев і димен 

Цей уперто-тривалий час, 

Час залізвий вар•гів і римлп, 

Час сталевий воrв• і меча! 

1927. 



КИІВ 

В час иевідомиfІ, в час иеждаRRВІ 
Тв 3ROB розімкнеш свіІ 8311J[ ••• 

м. ФіЛJІRСЬІІ:вІ. 

І 

По зморі монгольського іга, 

По трупній отруті Москви -
Цей город архистратига 

Знов квітнув, их ирвй цвіт. 

Зі сходу надходили бурі, 

Гуділи рвучкі вихорі, -
Він золотом у лазурі 

Горів на своІй горі. 

І щедро спадапв шрапнелі, 

І хулі ІСЛЮвапи пвце, 

Та мури Мазепи й Растреnлі 

Уперто казали: рцемь. 
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ю. л. 

І, дійсно, лист Ваш - подих мори, 
Солоність вітру й воли хвиль. 

В живім просторі неозорім 

Зростає дух і слабне біль. 

Tu, уивлJІЮ: білі дюни, 
Блакитний віддих глибини, 

А вітер вічний, вітер юний 

Співа про звабу далини. 

Там очі вічно смокчуть далеч, 

Там :конкістадор - чолові:к, 

І те, що даль проро:котала, 

Стає леtендою навік. 

3. 9. 1926. 



ЗЕМНА МАДОННА 

Я:к іонійсь:кu :колова, 

Рожевіє дівочий сніг, 

Ховаючи опуклість лона 

В лілеях ру:к, в лілеях ніг. 

Єдина! Не ображу зором 

Двійни:к Мадонни на землі. 

Ось пурпуром Цітери - сором 
І ва що:ках, і на чолі, 

І б'ється :кров в блакитних венах, 
Я:к птах під вітром веснпим. 

В я:ких tотичвих :кантиленах 

Наві:ки виспівати гимн! 

Там- Присводівою- Мадовва, 

Тут, ва землі, зорієm - тв, 

Що в пурпуровій мушлі лона 

Ховаєш перлу чистоти. 

1930. 
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САГА 

Від бурі, від фйордів, від хмурвих емерехових борів, 

Від схель непохитних, що стали над ярістю хвиль, 

Несуть вови силу, захуту в охрилений порив, 

І пиутьси вітрила, й лопочуть ваЖІСі хорогви. 

Звідтіль, де бігун ма~нетично стискає півхулю, 

Іх міць досягла рошерезавого рівнпа, 
Це Ім, що пускають у звіри нехибну кулю, 

Крицева віколи ще не затремтіла руха. 

Тут жіпа безсила - земли розімліла від спраги~ 

Розхривmи чорнозем в пекучій вестямі для всіх ... 
Та бури сурмить. Чую - йдете, грядете вариги, 

ОбНJІтв, стискути і витисиуть форму красі. 

й зачиетьси ізнову від мухи родильного крику. 
З-під ржі тисичлітти залізом держава зросте. 

І Рюрп краІву ще раз нарече "r'ардаріха". 
І Ольгу й Олега впізнають і море, і степ. 

1929. 
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ДОЛЯ 

Не квітне заповідвий сад. 

Не бачу ві сестри, ві брата. 

Ти все вертаєшси назад, 

Як рік, их перстень Поліхрата, 

Що не втопити, не згубить, 

Не замівить і не забути. 

Так подих вічвоІ судьби 

Вогнем перетиває бу день. 

Ти не камінвий сфінкс пустинь, 

Ти не мара й не хостомара: 

В бездоввім зорі - зимна синь, 

А в пристрасвих обіймах - хара. 

Була ти музою, й пили 

У ста медузи кров уиви, -
Тоді однаково гули 

Хвала й хула пустоІ слави. 

Була владІІІСою, що слав 

КраІні згубу звістувати, 

І вісника хлили насхвал 

Апостоли і апостати. 

І тільки іноді пливло 

З рамен суворо-мармурових 

Співуче запашне тепло 

На мить розквіт ло І любови. 

ІЗ. З. 19З9. 



ПРОВЕСНА 

І 

Твои, що майже смертна, тиша 

Не впокорила й не лигла 

Глухою тівию. Ні, cxopime, 
Війнула помахом :крила. 

І - ввесь увага, ввесь напруга -
Я прислухавси і тремтів 

На голос матері і друга, 

На дівчини дапехий спів. 

І ось розпапаси завіса 

Туману, снігу, самотв: 

За смугою товхою ліса, 

За ензим видиохолом - Ти, 

Ти, що незмінна, п стихіи, 

Крізь простір в привидах і снах 

Зростаєш, бnижчаєш і вієш, 

Як спів СольвейІ'и, их весна. 

1936. 
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Перший подув весни - і Твій віддих вже знову зо мною, 

Перший вітер дихне - і Твоя широчінь у очах. 

За чужий горизонт, за цією чужою весною 

Двиготить Твоя даль, Твоя зваба, Твій біль і Твій жах. 

Дальний гомін росте, мов гарматвий заобрійний 

гурхіт ... 
І враз пісня, ях хвиля, ударить: Ой, гук, мати, гук! 

То хіниота весела, мушхети, здобуті ще в турків, 

Прапори, п вітрила, над лісом піднесених рух. 

А за нею холони - піхота струВІСа й легхостопа, 

Ген полки за полхами ... 
І ось повертається все. 

Тах встає Несмертельність. Чи бачиш, днедавня 

Європо, 

Марш Поляглих, марш Мертвих? То співи Іх вітер несе. 

Розцвітають іх рани. Іх кров перехвітла на махи. 
О, святий ПантелеАмон ім сцілив калічні тіла. 

І на лицях Іх - сонце, на грудях - невидані знаки, 

І під стопи дзвінкі Ім похірна земля поплила. 

1937. 
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ВІЧНЕ 

1 
Досі снитьс.я: метелиц.я: маю, 

Завірюха херсонських вишень. 

Золоті П очі впивають 

Степовий необмежений день, 

Що зростає у небо, у вічність ... 
Плине вітер крізь села, сади, 

Золоті П очі й ритмічні 

Сині хвилі річноІ води. 

2 
Як забути? Яка ж гадюка 

З серц.я: вижерти спогад могла б: 

Зір - пекучий, п муха й розлуха. 

Мову - мед тих пахучих сила б. 

В прибережне нагріте камінии 

Б' єтьс.я: з плюскотом зимна вода, 
Незабутньо-співуча і син.я:, 

Несмертельна й повік молода. 

І на тлі П - тіло дівоче, 

Заціловане сонцем.. . Верни! 
Поверни зол от і 11 очі, 
Сині хвилі і вітер весни. 

3 
А сад вирує в хуртовині цвіту, 

Бушує біл.я: бур.я: пелюстків. 

Крізь чари весииного ненаситу, 

Мов полум'.я: блакитне, лине спів. 
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То вже вертаєmси з Синюхи. Плине 

Знайомий голос. Плине і пече ... 
Повіх, повік не згасне й не загине 

Той сніг вишень, те золото очей. 

21. 2. 1934. 



ДУМА 

Скільки бачили ганьби і чули образ ви, 

Як казились навколо вас зрада і гріх, 

Та хамівuм звучать кремезні ваші назви -
Чи Крем'пець, чи Дубно, чи древній Остріг. 

Та хамівuм звучать і тривають, п камінь, 

Мури ваших руІв серед лісу і гір, 

І вдивлиютьси башти у далеч віками 

Понад холоточ діб, понад суєтний ввр. 

І глухі цвинтарі, й леtендарні каплиці 

Тихо скуочують силу, що в вічність росте. 

І цю тиглість епох, що міцніша від криці, 

Не зазвали віхоли ві Сівер, ві Степ. 

Тільки КиІв один, що встоивсь під вітрами 

На кістках і на крови велв:ких могил, 

Бо ударив буран і - наостіж всі брами, 

І вдираласи Азі• тьмищами сил. 

Все топтала й змітала ва пустху, ва Гобі, 
Безборонно лежала нага рівнина, 

Аж нарешті хіичавси нещадний холобіг 

І тоді опритомвюваласи вона. 

Тут вітри не страшні. Тут земли ~удзувата 

Напиваєтьси м'изами впертих горбів, 
Тут здалека свій пазур простерли Карпа ти 

І по вижлобах крейдою щиритьси гнів. 

І даремно сполоскують води зрадливі, -
Не розчинить старезних карпатських кісток. 

Лиш підземно гудуть чорторнІ по зливі, 

Й надимаєтьси грізно незнаний поток. 
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Сонце пестить папе. Гір простерлось рамено. 

Іжва тихо співає під сонJІШНИй сміх. 

І сто.11ть вартові, що хремезні імена 

Іхиі - Дубно, Крем'.11нець, Остріг. 

1927. 



НОКТЮРН ІІІ 

На далехій межі серед Дихих Піль, 

Там, де Чорний Шлих перетнула Синюха, 

Вартував мій суворий прапрадід степи 

Та ду доні ординсьхоІ луни слухав. 

Від сусідніх зимовнихів димом тигло. 

У Торговиці злпаний дзвін бамхав. 

Може, братові рвали останній суглоб, 

А сестрі сутеніла останни тимха ..• 

І, турецьхий мушхет набиваючи, в ніч 

Довго-ДОВГО ВДИВЛJІВСJІ. І ХЛОПЦJІ ІСЛИІСаВ. 

І иахазував довго. І опахав сич. 

І пливла темна ніч, п велиха музиха. 

1927. 
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ДВА СОНЕТИ 

І 

Роховаве повторенвJІ історій -
Цей смертний сов, цей ренесанс лихий. 

Знов суходіл задушує в похорі 

І згубний вітер зрізує верхи. 

А десь дзвевJІть блахиттю береги, 

Зростаючи в живучому просторі 

Приоливом хвиль, барвистістю фахторій, 

І груди морJІ грають від снаги. 

О, цей хоротхий, цей хривавий рай, 

А потім знов голодвий хрп: ха рай! 

Карай і храй! 

Суворий Формотворче, 

Кажи горбами встати цій землі, -
Вода й вогонь хай ДИJ(у плоть похорчать, 

Щоб степ узрів блахить і хораблі. 

26. 2. 1934. 



11 
Далехо хіммерійсьхі береги, 

Евхсвву сафірово-древві води. 

Над суходолом - сизий дим юги 

Та - часом - вихор чорно І свободи. 

Вів продзичить, нещадний і лихий, 

І знову - безрух смаг л о І природи. 

Лиш обрієм мандроваві народи 

Пройдуть - і знов загублено пш.ихи. 

Коли ж схінчитьс.и вічний суходіл 

Дл.и бездорожж.им висважевих тіл? 

Коли ж земли, безладна і зuл.ита, 

Обірветьс.и урвищем ·гострих схель 

І привітає хвилі й хорабель, 

Фаланfа спраглим о:клпом: thalatta ! 

22. 2. 193S. 
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д. Донцову 

Крик Ксенофонтових фаланr 

На подих простору і солі -
І ось реве бурунивА лан 

Рабом вітрила і бусолі. 

І розгортаєтьси: безкрай, 

І ширше - сафірове коло. 

Грай, вітре, перемогу! Грай, 

Як пристрасть простір поборола, 

Як обріІ перемогла, 

І сказ стихій - в руках побіди. 

Ген майорить бузхова мла: 

За нею сплять скарби Тавріди. 

23. 2. 1935. 



символ 

Чим далі, тим похмуріш мрпи, 

Тим небезпечніша дорога ... 
О, ніби Ніхе з Самотраки, 

Твои смертельва перемога: 

З одірваною головою, 

Безумна і посмертно-біла, 

Вона несе над полем бою 

Своє сліпе й крилате тіло. 

Але в рухах, у тьму простертих, 

В несамовитій силі руху -
Така страПІНа погорда смерти, 

Таке сліпуче сяйво духа, 

Що кам'піє скудний розум, 
Заблуканий в словесних пущах, 

І m:xipa терпне, і морозом 

Проймає теплі жили сущих ... 

І ось встає із піни Понту 

Над хвиль розгойданим евічадом 

Співуча мрія горизонту -
Сліпуча Степова Еллада. 

1937. 
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З"ПОЛТАВИ" 

1 
І підт.я:тий,і зламаний, .я::к поконаний демон, 

Він ще все намагаєтьс.я: - вже пригаслий Карло . 
• . . Ні, занадто фатально розгортаєтьс.я: тема. 
Щаст.я: важко кружл.я: степовим орлом ... 

Десь за гуркотом бою, за обрієм простору -
Голуба Скавдиваві.я:, вікін:tів край. 

Там весна - лепсим леготом, вітер - синій і гострий 

І в коханій - під пристрастю - .я:сно с.я:є сестра. 

Тут - безсилою жінкою, непритомно-прекрасна, 

Розгорнулась обаполи голим тілом земли . 
. • . Раптом кул.я: в:кусила і кістка хр.я:снула: 

· На синім - червова пл.я:ма. 
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2 
І знову, знову Вершвп Мідний 

Над бруками з твоІх кісток, 

Лускаючись у чвал побідвий, 

Заносить мідне хопвто. 
192S. 

Вів загнуздав і стримав при безодні 

Баских стихій схаженого ком. 

О, их же люто чуєм ще й сьогодні 

Вогонь і дим того страсвого дни! 

Той час, той гук, холи в гарматнім горлі 

Ревла і клекотіла ира мідь, 

Коли свердлив орлиним зором Орлик 

Батальний вир, похопmоючи мить, 

Ту мить страшву, що нещадимо й мертво 

На два віки камінним налигла . 
. . . Поки пливла й гула гарматна мла 
О, их безсило ще пручалась жертва ... 

Вів загвуздав і звив на хижий чвал, 

А ти - летів, розіп'итий і скутий, 
В сліпий простір, що - Гвалтамн навал -
Став цвинтарем покори і покути. 

1929. 

129 



130 

ДО ПОРТРЕТУ МАЗЕПИ 

Це відчути, вчитатись в це треба, 

Розчинитись єством в цім сенсі: 

Illustrissimus Dominus Mazepa 
Dux Cohortis Zaporoviensis. 

Срібна чуприна, чоло пророче, 

Ні, не порожній зір Ніоби -
Зимні телескопічні очі 

Бачать майбутнього бурпі доби. 

В панцир закуто груди і плечі, 

Тінню за ними - спалені крила, 

Серце юне і тіло старече 

Пурпур і бронза окрили. 

Риму козацького сивий Марсе! -
Чули століттями, віщий гетьмане, 

Гул погребовий полтавського маршу 

Крізь Петербурtу затруті тумани. 

Квітень не всує спалахнув у січні, 

О, імператоре пізніх літ! -
Вічна пам' ять плечам владичним, 
Що обіймали бла:китний міт. 

13. 2. 1932. 



ВІД ВІКУ Й ДОНИНІ 

Від віху й донині Еллада й Юдея -
Два ворога лютих на древній землі -
Хрестом і залізом та идом ідеі 

Руйнують-будують і Рими, й Кремлі. 

Від римських провінцій ·до грецьких холоній 

Гриміли століття меча і огни, 

Здіймались до неба безсилі долоні 

І марно молили велихого дни. 

В хоріввих зростаючих готп, п язва, 

Клубилоси чорне, гніздилоси зло -
То І'етто душилось в пархатих міизмах, 

То ~тто, то І'етто труіло й гнило. 

І помста сичала, і итрилась зрада, 

І идом руїни труіласи кров. 

Два ворога лютих - Юдеи й Еллада -
Від Тибру, від Райну аж ген по Дніпро ... 

22. 11. 1929. 
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НАД МОГИЛОЮ 

ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА 

Схладім приречевви, братове, 

І спрагу радісну, і біль 

Тут, де нагробок бетоновий 

Застиг в трпутввху топіль 

І де в бетон навіки вжерлась 

Розжевреним тризубом мідь. 

Бо, справді, тут не все померло 

З тих неоспіваних політь. 

Тут аіють бурі і столітти -
Лиш вслухайтесь в висохвй гуд, 

Що вим співають верховітти 

Про славу і воєнний труд. 

в JІІІІПІі 1936. 
Рівена.uІ ЦІІІІІІТ&р. 



БАТЬКІВЩИНА 

1 
Зелева Сіверщива - там вітри 
Гудуть тисJІЧолітвім ладом Слова. 

Полками Ідуть друЖІПІІПІІСи-бори, 

І пісви Іх ввсока і соснова. 

ДуДЮІть в лісах везиаєм і mппи, 

І враз - горбата далеч Подвіпров'•· 
Там вдарить подув гострий і сухий, 

Що пахне полином та кров'ю. 

І простором розговвтьс• земЛ.tІ ..• 
О, згубо обріІв, о, хижий плиг безкраю! 

Віки - несита жадоба тво• 

Живить і тне, кохає і карає. 

Даремно тіло пишно-золоте, 

Де сині жилки рік, цілує щедро 

ПовтіІсьхе сонце, і вона росте 

І квітне - буйна степова Деметра. 

Та білим громом перетне стебло, 

Та спалить колос чорним суховієм. 

І родитьс.tІ сліпе, калічне зло, 

Що будпом хоточим бовваніє. 

І от земл• - не золото, а мідь, 

І небо - не блакить, але - залізо, 

І під залізвим небом клекотить 

Пророчий крп. 

І в вім - проклів і ви зо в. 

21. 8. 1938. 
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Тах владарвий розгів до півисто-сафірного Понту 

Зустрічає зрадливе вістря степового ножа: 

То врізається Азія в жовтий провал горизонту 

І стирається вираз землі, і зви:кає межа. 

Проревіли пороги - підрізано :княже :коріння, 

І перехотиполем стає середовище сил ..• 
А там- море, там море ппюс:коче в повтійсь:ке :ка.мінюІ, 

Там блакитною брамою :кличе безсмерти :краси. 

Там, запітчаввй лавром, всміхаєтьси мармур живучий. 

Білі сосни :колов під хопулою неба зросли. 

Там розбуджену душу ніхто і ніщо не розлучить 

З вічним сонцем Еплади, звитяжцем СІСІІтійськоІ мли. 

І тому ця смертельна напруга, цей порив упертий, 

Невгасима жага, що несе до мети :крізь ві:ки: 

Безголоваи Ні:ке, ocJUІRa славою смерти, 

Безвлад :крил необорних і вірність сліпоІ ру:ки. 

22. 8. 1938. 
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КИІВ 

Пам'•ті Юрі• Нарбута 

Це вів підніс - відданний на загладу 

Вітрам азійським - золоте чоло, 

Щоб стерегти незбуджену Елладу 

Над вируваииим пристрастей і злоб. 

І від віків повзуть під стіни орди, 

Як віч, п тьма, ик чорна сарана ... 
Навколо ж нарід, мирний і негордий, 

В масвій землі вестимво порива. 

І від віків столичний город - вдовий: 

І киизь, і каган одійшли навік, 

Лишень живуть міцним життим будови, 

І голосвий - Іх кам' JІВИЙ изик. 

О, жаден гетьмав з цих козацьких орерій 

Не переніс до тебе свій намет, 

Бо тут - віки, тут - блиск гучних імперій. 

Тут - летаргіи несмертельних мет. 

Ні, ве тобі мандроваві держави. 

Ти спиm і сииш один варизьпй сон, 

Що встане день, покличе голос ржавий 

І Третій Рим розірве свій полон. 

Бо не в гіперборейсьпх трисовииах, 

А тут, де вічне море й древній степ, 

Де гуркотить майбутнім УкраІна, 

Вів із землі залізом нам зросте. 
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... Гудуть вітри крізь площі і дзвіниці, 

Та верушимвх стін не захитать! 

А поло - хлібороби міднолиці, 

Ввсока сввь і золоті жита. 

21. з. 1930. 
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Ми повертаємос.я: всп '.я:ть 
До ІПІСур, ловецтва і сокири. 

Меча важкого рукоять 

Не важча від староІ ліри. 

І сві)І(Ий подих льодовців, 

Що насуваються веспииво, 

Пливе, мов квітня теплий спів, 

Мов віддих першоІ людини. 

І що ж? Понівечить сади, 

Морозом спалить рідні вишиі, 

ТоВJСою плахтою води 

Прприє простір мвогогріmвий, 

Землі староІ яру плоть. 

Та 3Вову ліс піде ва південь 

Безвладвість степу побороть, 

Помстить і вирівняти кривди. 

Ми повертаємося знов 

До tруиту, до джерел, до хорня 

Збудити плодоносну хро в, 

Зрости у висохості горні. 

4. 1. 1941. 



ПРИСВЯТНІСТРОФИ 

1 
Доба скрегоче і рикає 

Крізь порох, полум'я і дим. 
Лиш ти, волинська Навсихає, 

На Ікві, в липні золотім, 

Лиш ти ввижаєшся частіше, 

Іонським мармуром ясна. 

І ось навколо квітне тиша, 

Еллада, сонце і весна. 

2 
Так Одіссеєм, стомленим до два, 

Лихим безмежжим чужини глухоІ, 

Вдивляються у острів той, що гоІв 

СолоДІСим видивом ясного ева. 

Де квітла дивним сяйвом далина 

І вітер ніс дале:кий спів прибою, 

Де, збуджений дівочою юрбою, 

Узрів, як співво гралася вона. 

О, тах! Про чудо марилось недармо: 

Це було тах, немов завмерлий мармур 

Ловорухнувсь - і раптом став живий! 

І ЖИJП(И в нім життям зарожевіли, 

І зашаріли щоки, й затремтіли 

Уста гарячі й тіні довгих вій. 

3 
Ви вже - дружина. Незабаром - мати. 

Вже риса болю на крутім чолі. 

Та нестомлюсь до віку пам'ятати 
Блахитний день волинсько і землі. 
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Співучу hсву в шумі водоспаду, 

Пруживий мармур ледь смагливих тіл, 

І Вас, пів-Артеміду, пів-ваиду, 

Що, пливучи, здіймає срібний пил. 

17. 7. 1940. 



ВЕЧІР 

Ось вечір знов. Заплющує пові.Jси 

Безсилий день. І знову, знову сам. 

Та.к треба ніжности, та.к треба, щоб наві.Jси 

Удвох молитиси вечірнім небесам. 

Вже ніч на.креслює прозоро-сині тіні, 

Вже зорі гл.ииули. І сиє, сиє тьма. 

І знаю, що десь ти, в тахім, п и, тремтінні, 

Зітхаєш і мовчиш, і молиmси сама. 

І знаю, знаю ще, що ніжности та.коІ 

Нам різно не знести в обіймах самоти, 

І не втопити нам ІІ в оцім спо.коІ, 

Коли земли злилась з безмежжим висоти. 

І знаю, що житти - це тіль.ки ці хвилини, 

Хвилини вічности. І знаю: ти - одна. 

І інmоІ нема. Прогаю і пролине 

В цій лагоді исній, в цій тиmині без дна. 

1925. 
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АЩЕ ЗАБУДУ ТЕБЕ, !ЄРУСАЛИМЕ ... 

142 

Олені Телізі 

Вже вересень в луихій блuиті тане, 

Вже багрJПІіє мантія садів, 

А нам згадались :киІвсь:кі :каштани, 

Бездонне небо і дніпровий спів. 

Про:Jор. А:кварелеві оболоні. 

Сирева пароплав у із Чер:кас. 

(У день та:кий и стрів наві:ки Вас 
І ось все ті ж і очі, і долоні). 

Та:ке своє, незнищено-родиме ... 
Розлу:ка не згасила зір і слух. 

Я:к і :колись, вели:кий Володимир 

Благословляє древній видно:круг. 

Ген на дзвіниці золотіє мітра, 

Спливає день, и:к миро на чолі, 

Молитвою безбуриного вітру, 

Любов'ю - сонцем грішноІ - землі. 

Стіна ж стоІть :камінним нерушимим, 

Роззорине с:клепіння несучи. 

На варті там - :крилаті серафими 

й Архистратиг, опертий 
на мечі. 

1937. 



З ВАГОНУ 

Немов розnуха а.ж до скону, 

Гірке весни чуже вино - -
Минай за шибкою вагону, 

Барвиста й буйна чу.живо! 

Ти не згасиш .жаги і спраги 

Росою пи:швоІ краси, 

Ні ненависти, ві відваги 

Ти серцеві не додаси. 

Воно голодним вовком виє, 

Йому пустел• - вси земли .•• 
І марно далеч блахитиіє, 

І CJDOTЬ луки і поли. 

1938. 
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БУДНІ 

1 
День не погляне, не промовИть, 
Йдучи військовим хроком в ніч. 

За сутінь западає овид 

І тах, без дотпів і стріч, 

Мій час причаєний триває, 

Склада життєпис сторін:хи •.. 
Чому ж жадоба серце крає? 

Чом надить лаврові вінки? 

І все вввжаєтьси майбутнє 

У сийві війн, у громі сурм, 

Коли крізь дні, крізь мертві будні 

Заграє пурпуровий штурм. 

2. 1. 1933. 



2 
Даремний дар твои весна, 

Твои весна - смутна й невчасна! 
Дзвеніла синню вишина 

Tua нестримано-прекрасна, 
Співали квіти й дерева, 

Шуміли, зеленіли луки ... 
Та хижий вітер поривав 

В глуху далечину розлуки. 

І з-поза обрію росли 

Риmтовань обриси могутні -
Там готувались грози злив, 

Там вже громадилось майбутнє. 

Вперед? Назад? - Кругом вогонь! 
І не сховатися, не вкрасти 

Тонке тепло твоІх долонь 

І лагоду м'пого рясту. 

21. 6. 1928. 
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КІНЕЦЬ ПОЧАТКУ 

І 

Підфарбована Гречність та чемність 

В хомірці паперових чеснот ... 
Ні! Розхрий все брутальне та темне, 

Гей, ти, слизьха людсьха площиио! 

Похажи свою мертву гнилизну, 

Ярий поглид відважно стерпи ... 
Знаю • твою душу безслізну, 
Твого серци порожні схарби. 

Знаю: в тілі ахтора-плебе.и 

Тліє епох ій сліпого раба. 

Що ж дли нього оцJІ епопе.и? 

Ц.и епічно-трагічна доба? 

Що дли нього ци tотиха духу, 

Переможний, вогненний марш? 

Ось він смохче азійсьху сивуху, 

Обертаючи драми у фарс. 

Тільхи шлувох та елинива похіть, 

Автоматпа вбогих повій - -
А вад світом палає епоха 

І даремно гухає на бій. 

24. 8. 1926. 



11 
Марите по барах, по каварних 

Та по данцівІ'ах вдаєте шал, 

А над світом в випарах цвинтарних 

ВаЖІСо дише світова душа. 

І м' итетьси, і маячить душно ••. 
Не розкрити спалені уста. 

Ди:ка добо, відбивай бездушно 

Свій астмічний, свій фокстротний такт! 

Мертві мислі. Найняті ідеІ. 

Юрби, що збігаються на жер, 

Що в туман історію веде Ім 

По інерціІ тупий шофер. 

Людський штамп. Ім' я з маленьких літер. 
Марні числа. Числа без облич. 

Чуєте? Гуде зловісний вітер, 

В порожнечах павз лунає :клич. 

Не заглушать зойхи механічні 

Т ос:квий вий ДИІСунсь:ких позіхань: 

Вдарить час, нещадний п полични:к, 

Сповелить людоподібну твань. 

1932. 
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ІІІ 

Зимний хвітевь з снігом і вітрами -
ЦJІ весна замерзла зеленцем. 

Захід, мов широ:кий отвір брами, 

Знов зіJІє хров'ю і хінцем. 

І заходить ніч. І тьма Батиєм 

ОблJІга непевний небосхил. 

Схіль:ки діб ще офіруєш Тв Ім? 

Скіль:ки ще Тв додаси Ім сил? 

БачВІП - двсхутують, метушатьсJІ 

Під вестримним І'отв:ком схлепівь, 

Але з рух Ім випадає працJІ, 

Сатана нашіптує: загинь. 

Тах під бельхіт і безглуздя джазу, 

СолоДІСо заламуючвсь вділ, 

ПогJІВВають пристрасть і відразу 

Гехатомби вже бездушиих тіл. 

А понад збунтованим розтопом 

Бе~ремноІ речовини 

~ричвим привидом Європа 

Протикає дим височини. 

29. 4. 1933. 



... Et Ьеrс:ее aux laeurs d"un vague 
c:repusc:lle, 

Le ,ОІе attlre ' lul sa fidele c:lte. 

Французькі вірші Ф. Тютчева про 

ПетербурГ. 

Що Петроград і Ленінград, що :кожне 

Нове ім'я тому, шо стало - гній? 
Народжений з порожнього - порожній, 

Осквернені простори - у вогні. 

Хай зміцнював полярний вітер мертво, 

Твори державу, иІ :крижаний дім, -
Розтопить все й пожре вогвевна жертва 

І попелу не буде, - тіль:кв дим. 

Тах, тільки дим ІдІСим задушвам чадом 

Перед :кирпатим богом тувдр і пурr ... 
Ось: світлий Юрій вад забитим гадом, 

Над тим, шо вазивалось "Петербурr". 

1927. 
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СВІДОМІСТЬ 

Схладиішає жи:тт•. Стає мудріше й гірше. 

Спокійно зважуєш глупоту, зло і гріх, 

Щоб не римованим, а трудним білим віршем 

РоЗІСрити Іх єство і виразити Іх. 

Все усто.илос• - ні мусувань, ні піни: 

ДзвіНІСа прозора міць щоденного вина. 

Крізь шум і злобу ди•, крізь ненависть і кпини 

Мечем архангела - промінна тишииа. 

Все противає зір. Гірка і марна втіха -
Все бачити і чуть і в mод.х, і в речах, 

Іти крізь галас ди•, крізь хаос сліз і сміху, 

І слухать самоту в безрадісних ночах. 

18. 2. 1930. 
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ТЕХНОКРАТІЯ 

Рахуємо, втручаємось і вищим, 

Щоб дать стихіІ рухотворний шлях, 

А дух людський стає, чим далі, нижчим 

І, п була, так і оребуде грищем 

Сліпих стихій везмінева земля. 

Прохопуєм геометричні луки, 

Прохреслюєм канву координат, 

А Вів з небес простре космічні рухи 

І вад зухвальством сіє засів мухи, 

І смертю вам життя перетин а. 

Tu марні, тu вікчемні ваші чари, 
Щоб формула захлJІЛа темвий міт. 

Ось - світ живий, нестриманий і ярий: 

В вім не спроєхтувати Ніяrари 

й бетовами не зм~пува ть tраиіт. 

18. 8. 1928 (На pctyJIJЩil Лаби). 
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ІСТОТНЕ 

Діла ростуть у невмолимі черги. 

Громадиться цеглинами життя. 

Ях рух, п пруг, п вічний вир енергій, 

Триває й визначається бутти. 

Співа блакить крізь rотпу риштовань, 

Дзвенить цемент .крізь дужу плоть будов. 

І все ж таки: в началі було - Слово! 

І все ж таки начальвий дух- Любов! 

І в серці, і в колехторах моторів 

Пульсує і іс.крить одне і те ж -
Від хаосу до .космосу просторів, 

Від атому до голубих безмеж. 

lS. 10. 1928. 



ПО КОЖНІЙ СТР А ТІ 

Відроджуюсь по кожній страті 

Свідомістю, що дні оці 

Sub specie aeternitatis 
Зілmоть начала і кінці. 

Розтерзані хірурГом речі, 

Одвертий механізм часу -
Все исво і ІПІ(Ода перечить, 

Чи марно прокпивать красу. 

Вже знаємо, що було й буде, 

П'ємо прозорий JІД зиатти, 
Що все тваривніш будуть люде, 

Що все рослиииіше - житти. 

Та мудра сліпота стихіІ 

ЗнаІде свій шлих під гуркіт гроз, 

І божий дух ентелехіі 

Просиє космосом хаос. 

1928. 
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ФАВСТІВСЬКА НІЧ 

rотична ніч. На небі, як у книзі. 
Механіка впонує закон. 

Холодний міс.sщь - лисий метафізик -
Обчислює народження і екон. 

Прислухайся: оцей нічний Елізій 

Зітхає глибивою темних лон -
Симфонія, а не прозорий сон, 

Замерзлий в нерухомій, синій кризі. 

У дарами припливів і відпливів 

Здіймає груди вічний океан 

І в скелі б'є. І космос, як пеан, 
Гримить в безкрай ... 

Ні, ще ніхто не вивів 

ТієІ формули. І марно в безмір сфер 

Крильми кігтистими ширяє Люцифер. 

1931. 



А СИН ПИТАЄ ... 

А син питає: п дійти? Де mnп? 

І просить рисувати все те саме: 

Тополі, хату, совиПІНі поли, 

Вітрп понад ви:mиевими садами 

І річ:ху, що п стрічка, чи ик спів 

Пливе в хвилисту далеч ... 
Сину, сину, 

ЯІс з'исувать, що шлих той - помста й гнів, 
Що треба йти в незнане до загину. 

А серце бідне ось крихке, п мах, 

А нерви чулі й чуйні, п бандура ... 
І все ж лише вариг, лише козах, 

Міцний п'истух, тугаи вии тура. 

І все ж із серц• вилл•ть треба мед 

І полум' JІМ валл•ть його залізним, 
Бо тьма, JІК мур. І чорний вітер дме 

На тім шл•ху до давньоІ дідизни. 

20. 9. 1940. 
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ВЛАДА 

Вона виростає, ик бури, п шквал. 

Спадає мечем і пожаром, 

Вдаряє кордоном у груди навал, 

Нестерпним осліплює чаром. 

Вона - ик обіймів напруга п'иика, 
Як пристрасті хвили жагуча ••• 
Та крицею твердне державна pYJCa, 
Бо глинь: під вершиною - круча. 

Лиш крок, лиш несхоплека хиба, ик мить, 

Секунда полегші й перерви -
І серце порожнявою загримить, 

Нитками потріскають нерви. 

То ж хвилю на хвилю, удар на удар, 

Одвахово - сонце чи хмари. 

Бо влада це - серце. В ній доли і дар, 

І щасти пекуче, і кара. 

20. 6. 1941. 



БЕРЕЗІЛЬ 

Миколі Хвильовому 

Знову март і Марія, і вечір, -
Десь далехо зітхала весна, 

Від зітхання тремтіли плечі, 

І дзвеніла від зір тишина. 

Тах з'явилась Ти ще раз і ще раз. 
Простір дихав вітрами. Внизу ж 

Місто чорно гуло, ях печера, -
У ло го вина тіл і душ. 

І повірив навіх, що восхреснеш. 

Тля во падав посмертний сніг, 

Та, здавалось, то - цвіт черешні, 

То - заобрійні хв і тнуть пісні. 

2 
Марія. Март. За містом - мовчання. 

Зористе небо в вічність провалилось. 

Широхай вітер простір розчини -
І серце затремтіло і забилось. 

Нінащо обережність, сором, гарт ... 
Війнув огонь. Сплелась гарячі рухи. 

Все злютувалось: ніч, Марія, март -
В один порив нестримано І мухи. 

з 

Твоя весна вже виростає в літо: 

Таємніше луна нечастий сміх, 

Достигле тіло, золотом налите, 

Тремтить, ях плід, на пружних віт ах ніг. 
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Не знати ще, то - пелюстки чи сніг, 
Та вітер пестить тихше і ніжніше. 

Дрижить вс• стать. В вій :кожна жил:ка дише 

Предчуттим жадібних уст моІх. 

15. 4. 1932. 



З ЩОДЕННИКА 

Імлиста мжичка. Прогуде трамвай, 

Промчитьс.и по асфальті мокре авто -
І знову чуть, п виє в голих вітах 

Старого парку хижий листопад. 

І ліхтарі хитаютьс• й скрегочуть, 

Мов вішальник на шибениці, й тиша 

Все шаМІСотить Сибіплою беззубо, 

І віч пливе, мов згуба без кінЦJІ. 

Але й вночі не спить це чорне місто: 

Заулками, апе.ими, садами 

Минуле в вім блукає, .ик пові.и, 

І тьма кишить від блудних, грішвих душ. 

1936. 
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ПОСТ СКРІПТУМ 

О, тах. Я знаю. Аджеж прозрівав 

Мій дар гір:кий годину мсти і гніву: 

Це смеркле небо, цю кривавість слав, 

Проорану гарматвим плугом ниву, 

Цей плач Атен і переможний :крИІС 

НещадвоІ, роз'•реноі Спарти, 
І грім ескадр, і бомб разючий сих, 

І невмолимий рух ру:ки ва :карті • 

.. . Та •х п'DПий, п заповідний сон, 
Що не доснивсь, що обіwrє І :кличе, -
Вечірвім сонцем с•йвииІ Партевов 

Пливе в Готичну віч середньо в і чч•. 

17. 11. 1939. 



ДОБА 

І безумна пустсли надхнснним, ик мати, 

Смаглі груди розкрила своІ. 

О. Ьльжич. 

І пустиня прийшла. І шукає брат брата, 

І гухає з нас :кожен в туман, в самоту, 

А епоха дзичить, я:к бризантна r'раната, 

І прострелює млу, і влучає в мету. 

Бомбоноених ес:кадр впо:коряючий :кле:кіт, 

Невмолима жага пожадливих ес:кадр. 

І ревуть з-поза гір батаріІ дале:кі, 

І ро:кованим дійством бушує Театр. 

Наша юність - паJП(а, наша юність - грозова, 

Гураrавна, гарматна, шрапнельна весна, -
Задудни вам походом і вибухни знову, 

Динамітом нещадним пе:кучо-ясна! 

Щоб :крізь дим і вогонь, мимо с:креготу смерти, 

Мов по трупах ро:ків, пере:крочить добу, 

Щоб не зрадило серце, щоб віддих упертий 

Ще останнім зусиллям вдихнув боротьбу 

І прийняв 11 жар, п належну заплату, 

Я:к заслужений дар від вос:креслих століть: 

Нашу юність паJП(у, нашу юність :крилату 

Нам ще раз пережити, обернену в мить. 

10. з. 1940. 
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ДОСВІД 

Вже майже все забув. А потай, 

На самоті, йдучи до сну, 

Ще пам'ять, и:к дружина Лота, 
Звертає зір в минувшину. 

І все виmу:к ує. І рухи 

У порожнечу простига, 

Та вже солод:коІ ошу:ки -
Охляла - не дає снага. 

Це молодість, підвладна чарам, 

Вбачалатам вогонь і мсту, 

Де справді діють: чин і :кара, 

За:кон удару й зір в мету. 

1940. 



П'ЯТ А СИМФОНІЯ 
поема 

ФіладельФія ~~ 1954 



ПАМ'ЯТІ 
ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА, 

ВОІНА І ГРОМАДЯНИНА 

So pocht das Schicksal an die Pforte 
Напис Л. ван-Бетховена на партитурі 

П'ятої Симфонії 



І. ТЕРНОПІЛЬ, 31 ТРАВНЯ 1919 

. • . Так стухає судьба у браму серця, 
І треба вміть почути віщий стук ... 

То мить була, коли скапками терцій 

Дробило час. 

Нервово бгав п'ястух 
Пустий нахаз - безсилу смугу друку. 

Чекать? Розпорошитися'? О, ні! -
Ось стухає судьба, і криця стуку 

Схресає в іскрах вже нестримний гнів. 

Чекать аж хвилі зійдуться над нами, 

Чи захликать лиливих просвітян'? 

... Штабний вагон у тужаві нестями, 
А обріями - смертоносний тан ... 

Вагон мовчав. Втопивши в мапу очі, 

Чекав на ввслід Сіплер. Щось лічив 

Рухливий Капустинський. Мельник крочив. 

Темнів ТютюнИИJ(. 

Всіх тягар чавив: 

У ява, відвічальність, обов' язок. 
І лиш Наказний згублено блухав 

Блудливим зором, де мольба й образа 

Лучилясь з голим лпом пацюка. 

І умлівіч спадали реквізити -
Опереткова надма, штучний пал, 

Плащ Бонапарта, хитрістю підшитий, 

Проблематична ранrа "rенерал". 

Тоді Тютюнник, зовсім потемнілий 

З глухого стриму, стиснувши уста: 

"Пробачте, наше місце там, де сили 

Чекають керівництва. Хай і так, 
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Що розтіч, що розшарпано бриtади, 

Що Запорожці в маршу і що знп 

Тах званий Фронт. Дозвольте нагадати

Ще є м а н е в р !" 
І то був майже хрп 

ОбуреНИJІ й погорди. Мов прошито 

Осецьхого тим хрпом. Та за мить 

Він розмірхом гнучхого пасожита 

Дли себе вихід вже здолав схопить. 

І, стримавши злорадість, він облесно, 

Замішуючи в сахарині ид, 

Промовив: "Все схладаєтьси чудесно. 

Ви горите відвагою. І и, 

Яхо Нахазний, взив би гріх на плечі, 

Коnи б почав затримувати Вас. 

Ви хочете? - Будь пасха - молодечі 

Пориви уm:пихетнювали й нас. 

То ж прошу, Ідьте з власного почину, 

Всю повновласть даю Вам ва т о й ч а с. 

Хай Біг хоронить. Зараз, за хвилину -
Поmсовниху - зготуєте вахаз!" 

Тах паперова душечха зраділа 

Нагоді відштовхнути мить і чин, 

І знов затріпотіло жирне тіло 

Дрібним життим ухрадених годин. 

Лишусміхом лицарсьхо-поблажnивим 

Подихував Тютюнип за "нахаз", 

Чи пах "nасхавий дозвіл". В лютій зливі 

Подій нестримних, у заглади час, 

Коnи дробивси він схапхами терцій 

й хрізь шкло вагону ріс червневий гух ... 

Тах стухає судьба у двері серци, 

І треба вміть схопити віщий зв ух. 



Шхода часу і на найменші жести: 

Перед двірцем вже двиготів мотор, 

Щоб, и:к на :крилах пристрасти, повести 

В страсиого дни розіс:крений прозор. 

11. АВТОМ 

Дпи безпосереднього керуванни піввічними 

групами {С. С., Вопиись:кою та Запорізькою), 
з огЛJІду ва те, що з ними важко держати зв'изок, 
з ТервопоЛJІ в Крем'JІНець виїхав помічник 

Наштадарма от. Тютюнник. 

М. Капустивський: "Похід Украінських 

армій ... ", т. І. стор. 44. 

Вів сидів затоплений в собі. 

Очі і дивились, і не бачили, 

Як пливли далини голубі, 

Як стовпи подільську віддаль значили, 

Що переливапась у Вопииь. 

День імлистий був. Лиш сонце плимами 

Обсипало сизу далечінь, 

Криючи за голубими брамами 

Променисті золоті мечі. 

І ва мить майнуло в хвилі сиєва, 

Десь за смугою тов:ких борів, 

Нес:казавве видиво Почаєва 

На віками вибраній горі. 

Тут що мили, то стопа історіі -
Адже ж ген за обріJІМИ знать: 

Берестечко воливп заорює 

І ніп не може заорать. 
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Все, що десь Дакиnо твердо витичив, 

Витерла ЗЛОЧИНН8JІ руха, 

І незричий храй віхами дідичів 

Рвали очодоли Васильха. 

От і Іде ночами невидющими, 

Спотихаючиси на горбах, 

Тигнучи полієсими та пущами 

Чорні злидні і червоний жах. 

Аві опритому, ані вислову -
Все завмерло і nухаво жде: 

Може, доли мудрість Осмомислову 

На дулібів бідних наведе. 

ІІІ. У ЗАПОРОЖЦІВ 

Західвє сонце вдарило в лісох, 

Мов золота Граната. І на схилі, 

Де заісхривсь протоптаний пісох, 

Штаб Запорожців заживав дозвіnли: 

Полковни Восхобійнп друхував, 

Схоцюрбившись на хоробі набоів, 

А Сапьсьхий в телефон спохійно кnив 

Від "лежнів, невігласів і героів". 

А що "герой" була в той час хіба 

Чи не вайгірша лайха, - виглидало 

На певне подратоваини.. . Та ба, 
Тому важхих причин було не мало: 

Румунами обдертий до кісток, 

Це вже не був колишній гордий Корпус, -
Беззбройний, без чобіт і сорочок, 



Обдертий запорожець тільІСИ торбу 

Прввіс з собою. (Місцем пізніш 
НабоІ наші ж - ороклиті цигани! -
Нам продавали за велпий гріш). 

Тютюннп перервав терmсі догави: 

"Панове - прошу -стан у вас такий: 
ПоЛJІІСИ в Краснім, з розвідкою в Бродах, 

На Дубно ріжуть нас большевИJ(и, 

І перстень з~аєтьси. 

Пригода 

Ось розрослась в потвору, що их гад 

Нас стискує й, бігме, злама хребта нам, 

Якщо не ППІемось. Вперед - назад -
Не важно. Найважвіше бути паном 

Своє І долі. І тому, п стій, 

Все підтигиуть і на світав:ку - в наступ''. 

- "дозвольте (- Сальсьхий). Це слова - пусті. 
Де ж база? Тил? Де кулемети? Вкрасти? 

А де ж гарматвий той дивізіон, 

Що вам його обіцюють тижними? 

Ні, вибачте: заков війни - закон. 

То треба знать. Інакше межи нами 

Не буде мови спільноІ ... " 
- "Чому?" -

Камінво відповів Тютюнних зразу: 

"допоки військо - військом, то йому 

Старчає мови ладу і наказу". -
"Так це наказ? .• А хто ж його ... " 

- "-Папір? 

О, прошу, - ось, печатка, підпис, дата -
Час утікає - вужчає простір: 

Заков війни, що теж не шкода зна ти. 

Та балачхи залишмо до пори. 

Дивізіон надходить. Кулемети 
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У Ланівцях. 

Велихі наші мети, -
Та Вам одна лиш: ефореувать Горинь". 

І ВосхобійВИJС мапу розіслав, 

І Сальському вже чоло у задумі, 

І телефон бадьоро заспівав, 

І ординарці почвалали. В шумі 

Мотору падали вже на кінець 

Остаині пазівхи: зв'язок з Стрільцями, 
Що тимчасовий постій - Крем' ииець, 
Що напрям - МполаІв. 

. . . І вже плями 

Низького заходу пливли тихцем, 

й на тлі, що сив, мов золота запона, 
Вершина Бони - черню й багрецем -
Різьбилась, п надщерблена корона. 

lV. КРЕМ' ЯНЕЦЬ 

Захід сіп злотавий попіл 

Над цим містом сторожевим -
То на згарищах дальних Європи 

Не ЗВИJСав ні вогонь, ні дим. 

То ховала Війна ВеJІИJСа 

І ніп не могла еховать -
РоЗІСуйовджена, багринолиха, 

Многозначно-таємна стать. 

То ховала Війна й перед ехоном 

Засівала свій засів знов, 

Щоб землі животворче лоно 

{)багрила родильна кров. 

І в новій купались Каилі 

Восхреслі із мертвих пол:ки, 



І підвос~иси охлялі 

Ново І війни - во пи. 

V. КРЕМ'ЯНЕЦЬ 

"ШтабС. C.'l Говорить Тютюнип. 
Попросіть вачальви:ка штабу". 

Польові телефовві струни 

Проспівали (.. . осібну звабу 
Мали ті телефовві розмови ... ) 
"ПоважаІПІJІ, пане Пол:коввпу. 

Що то там Ваш Отамав робить? 

Та:к. О шостій. Треба - тактовно. 

А зараз зайдіть для подробиць". 

І за :кілька хвилин :короткий 

Стук у двері і точний :кро:к. 

То - Безручко: :крицеві нотки й 

Глухуватий спокійвий басок. -
"Нас притисли і тиснуть знову. 

Досить вузько, але невтомно. 

Розуміється - настрій нервовий: 

Крем'ивець може стати мішком вам. 

А позначилась тільки загроза, 

Постигалиси горизонти, -
Зростать почали обози 

За рахунок фронту. 

І - вайвищий час ... " 
- " Отже зрана 

Запорожці рвуть на Прос:курів. 

Ви - уступом - за лівим :крилом, 

І и певен, вже в першій турі, 

Переведевій бездоганно, 

Доконаємо ваш пролом. 
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А пролом - це вже щось. Це вихід 

3 МИШОЛОВІСИ. ДеражИJІ Й Гречани 
Зліквідують ворожий тил. 

УдовичеНІСо ударить стиха -
Залізиици і постачанн• -
І вже гра буде вільних сил. 

Як з иабоими?" 

- "Решта є ще".
"Влийте вишкіл. Тил прпрутіть. 

Пам' итайте - стисхаютьс• хлещі, 
Губить кожна згублена мить".-

"Я тут питаини дозволю".

"Проmу".-

"Наш лівий фланг 

Є ціJDовито заголений". 

- "Ях? 

А волинці?" 

- "На ранок 
Будуть вже тут". 

- "Ви поважно? 
Що ж це - розвал? .. Утома? .. 
Добре - тепер вже не страшно. 

Добре, хоч Вас повідомили. 

Не сподівавсь перелику ••• 
Отже виходить - вабап: 
Так глибохо не підуть Полахи -
Ви з а г в е т е свій лівий флаиr. 

Надпсували мені мій задум: 

Я хотів в нашім стиснутім колі 

Урухомити тільки півхоло, 

А виходить - взірець позаду 

У Богдановім "гулий-полі" .•. 



Що ж - підемо р у х о м и м х о л о м. 

Тільхи хут:кість - ваша наді•, 
Не втопитись у власнім виварі. 

Хай історихи потім потіють 

Про ці "Канни - навиворіт". 

VI. КРЕМ'ЯНЕЦЬ 

Дире:ктиву розіслано заздалегідь 

Ще з Збаражу. Нахази пішли додат :ково. 

''Особистий зв'•зо:к" - це одне з верховіть 
У мистецтві війни - о, живучеє слово! 

Неприємвість з Воливсь:кою ••• Спад і заІІІПС 

ВолевоІ напруги і - "втрачене серце" -
{0, пий же вів влучний, війсь:ковий словни:к 
Без аттиць:коІ соли й пі:кантного перцю). 

rенерала "розважного" враз замінив 
Більш відважний попховІІІПС. 

І сталос• чудо, 

Бо замість ешелонів - бівахи і спів, 

І ч а с т и н и - замість подорожнього люду. 

Повінь пані:ки, що затопила була 

Вупич:ки Крем'•нець:кі {багато-багато 
Вони бачили), ось прогула й перейшла 

І зави:кла. 

І ніч урочиста, п св•то, 

Ніч червнева oc•ua всесвіт без меж, 
Землю й небо молитвою тиші з 'єднала 
Аж до ран:ку. 

А ран:ком - ізнову навала 

І війни :кле:котінн•, і хмари пожеж. 
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VII. НОКТЮРН 

Driy Ukraina bodiakiem 
Pod kotuj,cym zodjakiem 
Panna Wagi podnosi ... 

Польсьха поетха 

Під розсипом зор перлистих 

Виситьс.и Бона вад містом, 

Над тихою річхою вулиці, 

Де ДОМИ]( ДО ДОМИІСа ТУЛИТЬСJІ. 

І людсьхий труд згасило, 

І бруд щоденний змило, 

І місто - таємна влоговина, 
Де - чуєш? - хтось грає Бетховена. 

То пані Словацьха, може, 

Про мертвого сина ворожить 

В сонати міс.ичнім с.иєві. 

Мо:ж.пиво, і сам тут блукає він, 

Шукаючи Батьхівщини. 

І лине музиха. . . лине ... 
Зливаючись з тишею, горами 

й міжзор.иними просторами. 

1942-44 



VIII. TERTIA VIGILIA 

А десь вже готують батальний день 

Під глухим накривалом ночі. 

Самотній патруль іде, 

У пітьмі напружує очі 

І т•гне предовгий дріт 

Польового телефону, 

І т•гнетьсJІ в ніч безсонну 

За ними росJІНиІ слід. 

Ведуть той дріт до узлісс•, 

Де вла.штуєтьс• обсерватор, 

Де лунатиме стислий наказ. 

І у відповідь гратимуть гармати, 

Раз-по-раз, 

Симфонію, а не пісню. 

Скреготатиме крицеве скерцо -
Вогонь! Вогонь! 

І гук 

Буде стуком судьби у серце. 

І всі зрозуміють той стук. 

9. 2. 19Sl. 
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ІСХОД 11 

Ти затуманилась за дал•ми, за димом. 

Зайшлась імлою, поЮІлась вогнем. 

І ось відходиш невмолимо ... 

Десь рідвий вітер гне 

ТвоІх топіль висо:кі решти, 

Мете шл•хів без:край ... 
Чи ж затаІш, чи збережеш Ти 

На дні •рів, у гал•вах дібров 

Твій тихий рай 

І сонцем п'•ну :кров? 

О, сонцем п'па :кров, 
Важ:ка, щедробагата й невидюча! 

Порогами ще :кле:котів Дніпро, 

А на дівичий степ не впала туча, 

Ще мерехтів архипелаг осель 

Крізь пломінь голубих просторів, -
Південний бог в ТвоІм сафірнім морі 

Знайшов нову купель. 

І Геліос, що - •сність і число, 

Ось став осліплим з •рості Дажбогом, 

І шалом сон•mним клекоче зло 

В Тобі, небого. 

Ти залишилас• за обріями миль 

І ось тепер Ти - привид і примара, 

І марнота зусиль, і суму вічний біль, 

І спомину вепромикуча кара. 

Тах несемо в сліпих серц•х 

Твоє незбагневе обличч•, 

І давній mл•х 

В незнане кличе, 



І довга путь ось стелиться в безкрай -
ІІ не відвернуть, П не стерти, 
Бо лиш вона веде в Твій чорний рай 

З пустелі самотв і смерти. 

7. 8. 1944. 

Навіть снитись мені не хочеш, 

Мовчазна, непривітна таха ... 

Тільки б глянули сині очі, 

Доторкнулась смаглява рука, -
І весна ця холодна і сонна, 

І над парком зелений дим 

Задзвеніли б блакитним дзвоном, 

Заструмили б теплом золотим. 

І усе б повернулось: минуле, 

Біла moca, тонхий молодих, 
Що в глухому залізному гулі 

Потонули наві.JС. 

17. 4. 1944. 
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ЛИСТОПАД 

Ось іще одна осінь, п сум навісна, 

І голодні вітри гудуть. 

А палала ж весна, а гриміла ж весна, 

Ях остаиній суд -
Страmиа! 

П' .DІІІМ плугом орала широкий простір, 
Але в борозни падала :кров, 

І лягали, m:иро:ко розплющивши зір, 

І хрутивс• Двіпровий вир. 

Причащаласи тіла і крови в той час 

Грішна чорним гріхом земли, 

І залізну молитву хрестом меча 

Сотворив над полими 

Час. 

Пал:ко й твердо :казаиии :казав :кулемет, 

Били дзвони з гарматних дзвіниць, 

І, здавалось, що :крицею вічних мет 

Вже збагне нашу міць 

Багнет. 

Одгриміло. За чергами весен і зим -
Вже Тринадnитий Листопад. 

Та :крізь млу може блиснуть вогонь і дим, 

Може впасти і град, 

І грім. 

Може сірий тумаи пропалити весна, 

Розігиать хмароввини облуд. 

І спалахне весна, загримить весна. 

Ях останній суд -
CтpaDIRa! 

1933. 
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Щербатий місиць, мов розбитий щит, 

Над цвинтарем нічного міста. 

Пізно. 

Ніч нерухомо тишею блищить. 

Морозна ніч, захли:кла, мов залізна. 

Лиш в голові важкий вогонь гуде, 

Під тигарем - тремтить зомлілі лі:кті 

І в полум'І нездолавих ідей 
Чорніє морок вироком: vae victis ! 

Безсонна ніч його не подола. 

А прийде ранок в сутіні поблідлій-

1 ще чориіm вогонь тих слів пала 
При деннім, при нещаднім світлі. 

6 грудRJІ 1924 р. 



ЗАКАРПАТТЯ 

Хати моі, хати, низенькі, бідні й рідні 

В тоНІСім мереживі зазеленілих віт! 

Тут ще чорніш кількасотлітні злидні 

ПіДІСреслює карпатський краєвид. 

Корчма й нотар. А хліба - ні кавалка, 

І світить ребрами замурзана марtа. 

Під мовч8.1Пу села балака тільки баmса -
То Турі• - по ріні - наріха. 

Сини ростуть - неплодні самосіІ, 

Доньп, п цвіт, - на наймички роздай, 

Бо над ім'•м - гнила мара "Росіі", 
Щоб ти не був землі сво ій tазда. 

ПороІПове, 192 7. 

Шумить серпневий вітер, майже 

Херсонсьпй, майже степовий. 

Мій вітре простору, заграй же 

Про молодість і даль! Повій, 

Повій на чорну Украіну, 

Де вод і зор давно чортма, 

Де кожен pi.JC, де кожну днину 
Бездонна поглииа тюрма. 

Повій і голос, що не стих ще, 

І той вогонь, що ще не згас • 
•.• О, ще самотніше, ще тихше 
Молімось про вогненний час! 

3аліЩІІD, 8. 1936. 
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УРИВОК 

І Ішли ві.Jси, одним ярмом закуті, 

Плекаючи калі.Jсу і раба. 

Зрадливий, хитрий, темний і ледачий, 

В гнилоснім тлінні мертвоІ душі 

Він викохав собі павуче серце: 

Мале, скоцюрблене, трусливо-люте, 

Ненависне і заздре на величність, 

Покірливе на низькість ханських стіп. 

І так лишав беззахисную землю 

Й, ті.Jсаючи, встромляв у ню свій спис. 

І так міняв залізвий лад держави 

На хижий свист чужого батога. 

І продавав на страту свого князя ... 
І тупо йшов отарою в ясир. 

Підточена, поламана й затрута, 

Рослиною, що вирвана з корінuм 

У дарами важких вітрів азійських, 

Котилась Русь, як перекотиполе, 

Чіпляючись останніх рубежів, 

Де під орлами Риму виростали 

СвJІЩенним пругом І'отпів струнких 

Навік опавцеровані народи. 

Там битви і молитви трудну путь 

Проходили не в лагоді Еллади, 

Не під безсилу мудрість ВізантіІ, 

А у міцній суворості зусиль, 

Напружених божественним законом: 



То мідний гул незломних легіонів, 

Що :крицею єдиноІ руки 

Кермовані - ішли в огонь побіди. 

1930. 
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ДРУГЕ ПОСЛАНІЄ 

В повітрі мла і смертний одур. 

Охлме сонце, и:к сліпе. 

Це спалену твою свободу 

І вапівмертвого тебе, 

Народе мій, вітаю словом 

Під небом, від пожеж багровим, 

Під гуркоти чужих гармат, 

Коли мордує брата брат, 

Коли пророцтва найлютіші 

Оце споввиютьси навбач, 

Коли скупі перерви тиші 

Невтіmвий роздирає плач. 

Потрібен ппомівь ЄреміІ, 

Та, ненароджений, він згас. 

Крутіж nихоІ вереміІ 

Поніс у вир смертельний нас, 

І весемоси, и:к билини, 

Понад румовищем руІии, 

Аж по:ки сіркою й вогнем 

Нас згубний подих не здмухне. 

Внизу ж - твоє безформне тіло 

Звиваєтьси під градом :кар: 

В чужій руці - безкрила сиnа, 

В своІІ - безсиnли і тигар. 

Роздріблеве дощенту :круmить 

Зuов житти. І де ж - вогвю 

На вожденит вошииі душі, 

На nицедіІв метушню, 

На Ідь продажноІ безради, 

На иди дідичноІ зради, 

На віковий :коловорот 

Хохлаць:ких охів і глупот? 



Актор чужі ма.JШує міни, 

Крутій відсотки тне з леІ'енд. 

Нещадний дурень рота спинить, 

І всіх Іх продає - агент. 

Ця зоолоtіJІ убога 

Все застує. А збоку десь 

ГіркИм сміється сміхом Гоголь -
"З самих себе бо смієтесь" -
І корчить постать вовкупа чу, 

І тане сміх у пеклі плачу, 

І він ЗВИІСа є. І дарма 

Сурмить Шевчепова сурма. 

Бо і трибун Грамофоновий, 

І рідномовний tрафомаи 

Лиш про "недолю" й "чорні брови" 

Вискиглюватимуть пеаи. 

В тім ярмарку все творче гине, 

Задушується все живе, 

Все вічне робиться хвилинне 

й стає живучим не живе. 
І мертві душі бенькетують, 

Защеплюючи, як отрую, 

Ледачу хров, духовий гній 

Всім паростям гієрархій. 

Герой доби встає в цій аврі 

Космічних бур, хосмічних гроз, 

Ях спраглий містечхових лаврів 

Здрібнілий міхромалорос. 

Народе мій, оцей непотріб 

Ти за яхі гріхи придбав? 

Чинедівоча пристрасть Мотрі? 

Мазепи сп ізиева доба? 
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Чи за перебіг надто сховзький 

ДвірськоІ служби Розумовських? 

Чи вбогість життєвих сповук 

Поганих в:нуJСів і онук 'l 
І з того гойного врожаю 

Вже півстолітти п'є мо жах: 
Доба вам обжипи справлиє 

На наших душах і тілах. 

Та ти - не виграшка природи, 

Не примха лиш земних стихій -
Ти не загинеш, мій народе, 

Пісвир, мудрець і гречхосій. 

Бо вірю: судні дві ведаром 

Твій чорний рай ЗИJІJІИ пожаром, 

І пломівь слупами росте, 

Спалучуючи з небом степ. 

І небо сходить ва краІву 

Крізь зоЬ заліз, крізь звіри рп, 

Крізь дим руІви - - -
- УкраІву 

Новий узріє чоловіJС. 

зо. 6. 1944. 



25 ТРАВНЯ 1926 РОКУ 

Ще мить тому - весна і цвіт, 

Чужинний май в співучім сонці. 

• • • І вже щось чорне хриє світ, 
І де ж ви, друзі, оборонці? 

НаІвний рух крилатих рух -
Ні, свисту хуль не заперечить! 

І тіло падає на брух, 

І ось тріпочуть груди й плечі, 

І очі гасить смертна мла ... 

Сім хижих хуль. Сім стрілів зла. 

Змірили в дух - влучили в тіло. 

Звились над мертвим тілом хрила 

І дійсність легхо попливла, 

Ях марний, п минулий виив, -

Бо за повіхами тремтів 

Співучий степ, mпеничний спів, 

Полтава, прапори і Киів. 

1936. 
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ДОБА 

Родина - тільки вбогий човен 

На невмолимих бурунах. 

Над обрієм глухий Бетховен 

Жадобу, захват, скрегіт; жах -
Сполучує в єдиний помах. 

І бури звуків двиготить, 

Вогоньскресаючина зломах 

Нещадних хвиль ... 
Твій біль, п мить, 

Твоє житти - поглпь - п атом. 
Вичерпуй воду. Затикай 

ПробоІни. Будь мужем, татом. 

Керуй. Молись. Не нарікай. 

Шлих Одисеи перейдено, 

І десь сківчитьси міт сторіч: 

ДенБ однооким Поліфемом 

Всіх звабить у печеру-віч. 

І ти, що полум'• був повен, 
Затихнуть змушений тепер: 

Сама доба - глухий Бетховен, 

Сама доба - сліпий Гомер. 

1S. 1. 1943. 



КАМІНЬ 

Оксані Л•туринськіІ. 

Поглянь на :камінь: він мовчить 

Мовчанним мудрости і віри. 

Гримить війна, дзвенить мечі. 

Шаліє :кров. Вирують вири. 

Та вів холодвий і нагий -
На перехрестю. 

Мчаться авта. 

Минає звільна хрох ноги 

Минає все. 

Лиш вів, п правда 

Найбезумоввіmа, - застиг 

З незримим виразом погорди. 

І той його :камінний сміх 

Не бачать перехожі орди. 

1941. 
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БІЛЯ ПАМ'ЯТНИКА МІЦКЄВИЧУ. 

Тв ВДІІВJІJІЄШСJІ хмуро й бровзово 

Понад поверхи, mодв і пвци, 

Під тобою розмірно й грозово 

Крутить рокіт щодеиивй столвци. 

Там кигичуть вислJІВські мевв, 

ХвиJІJІ берег піщаний лІDКе ... 
- Чорне місто твоє, Міцкєвич, 
Євразійсьхим мені ПарІDКем. 

Жовтень грає глухі прелюдв, 

Дирвtує Шопен пвстопадом, 

І такі тут спізнілі люди, 

І така леІ'евдарва влада. 

Бельведер Під ВВСПJІВСЬКВМВ МЛам& 

Петербурзьквм зітхає туманом. 

В чорних віжвах - то ппомівь чи пJІJІмв? 

Сірий привид- мана чи омана? 

І холи заскрегочуть віти, 

Схід дихне своІм зимним нордом, -
В У JІЗДОВСЬКВХ ГУЛJІЄ вітер, 

Стеле mJIJІx по асфальту - ордам. 

ВвстеJІJІє іржавим пвстом, 

Мов татарськими килимами . 
• •• Стере)І(В, стережи це місто, 
Вартівввчий із бронзи, Адаме! 

1932. 



МІСЯЧНА СОНАТА 

День продзвенів жагучим злотом СОІІЦJІ, 

День пропував п'.tІІІПІм блuитиим вітром 
І ось - задиханий, зарожевілиІ -
СХІІЛІІВСь за обрій. 

І запахли трави, 

І дерева, задввпеві в затоні, 

Почали таємничо наслухати. 

Розптощвлиси квіти вечорові, 

І забревів десь струв:вий пJПОСJСіт лун. 

І 

Ми гралиси у фанти, і перегони, 

В кота і мишу, в ритміку Дапьхроза, 

А потім і ве зчулись, п нараз 

В вас заспівала молодість підпітком 

І радість несподівано зросла, 

Мов крила за плечима. 

І забулось, 

Що тоІ рухливий і веселий пав, 

Недавно ще поважний і похмурий, 

Є званий вчений, а та гарна паРі 

У сийві сміху - в дійсности uтриса 

3 зів'илими устами і трагічним, 
До І'риму призвичаєвим лицем. 

Ви ж - ніжна і исна - ва тлі топіnь, 

Над тостром вод - здавались просто чудом: 

Мов r'апитеи раптом ожиnа! 
Бо ще годину тому - були просто 

Девоткою з провівціІ в немодній 

Суворій сухві, мовчазна й чорства. 
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11 
І от у сивій глибині небес 

Затріпотіли зорі 

І виплив місиць . 
.. . Чому звемо ми "міс.ицем" П, 
Богивю таємниці І непокою, 

Селену чарівну, Астарту тьмину, 

Бутти неразділимого праматір, 

Правічну І нерозгадану Іштар? 

Ось випливла русалкою вона, 

Лукаво розкриваючи обличчи, 

3алпите срібним сміхом тишини ••. 

Гукнули до вечері. 

Але чари 

Не одійшли в реальности кімнати 

І не злихались - лампи, тарілок, 

Ні сецесійних на стіні ландшафтів, 

Ні зимно І телитинв І чарок. 

Ми вже були, не знаючи про це, 

Затруті нею: ид кружлив по жилах. 

3 розмови, що в'.и:запа тільu нас, 
Таж просто, тu природньо з'исувапось, 
Що вечір цей є перший і останній, 

Що завтра пароплав ваш вируша 

До дальнього Стохгольму ... 

ІІІ 

й поu гості 
До дійсности поволі повертались, 

БлuитниІ промінь з-за нічних віконниць 

Нас раптом владно виклпав у ніч, 

Що вже пливла, шуміла, погJІИИала 



Хаосом всесвіт, що росла, п бури, 

Вагітна шалом, пристрастю, життим, 

Переситом могутньо! природи, 

Що рвала всі запори, що ламала 

Всі стіни, всі будівлі, всі тіла. 

То звивсь був вітер. Кинувсь, загудів, 

Схопив, зігнув, п дівчину, топото ... 
І от між хмар розірваних, що мчались, 

Немов табун сполоханий в степу, -
Вона - Іштар, скажена від жаги, 

ПрИМІСвувш:и з болем золоті повіки, 

Крізь рев природи - мовчазна від мух 

Баладу згуби ДИІСО танцювала! 

На мить одну притулеві і мить 

У с:тами уст шукавши - розімхнулис:ь, 

І рухи розірвалис:и ... 
Навік? 

Щаслива путь вам, дівчино з-за мори! 

На вас: чекають ваші кораблі. 

Вітайте с:иве море, норд варизьПІЙ, 

Суворі фйорди, гававі А міста, 

Скелис:ту земто віхівІ'ів і далеч! 

Прозорий ранок перетне мечем, 

Сліпучі стріли влучать серце ночі, 

Зазолотіють щогли, реІ, хвилі, 

І крізь туман просиє світ прекрасний, 

І корабель, і море, і мета. 

Щаслива путь. Ні, не прощайте: знаю, 

Що там, де світлість радіева панує, 

Там, ва вис:охім березі затоки -
Мене зустрінуть очі, повні сині, 
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І серце, п мелодік приппвву, 

І рухи, п морсьхі вітри, хрилаті, 

І горді, иеціповаві уста. 

4. - s. 9. 1953. 



ДВІ ЕЛЕГІІ 

1 
Тах - лиш поет ... 

Та серце захотіло 

Вас тільu вперше і без воротт•: 

НагоІ таІт.RПИ смаглимтілом 

Все чарувало заздріеве житт•. 

І ОТ - буJІ тропічвв::й man ВОЛОССJІ, 
Гравати лиць і перс тугі плоди -
Все, що пеuо у•ву, що верзпос• 

В жагучих снах п&JПоІ самотв. 

О, хай житт•, п завдавни Фермата, 

Та древній бог, що вим живе земли, 

Вам смаг ле тіло п 'JІІІІІМ ароматом 
ПрадпоІ дівочасти наплив. 

1922. 

2 
Не дала мені доли стапевого зору, 

Ані м' извів бронзових, ві жилавих рух, 
Щоб вести :корабель в далечінь неозору, 

Там, де неба і мори блuитвий луJС. 

Щоб під мірвий ге:ксаметр співучоІ хвилі 

Стрінуть землі везиаві рожевих птиць 

І жерців, що завмерли в блаженнім безсиппі, 

І покірних рабів чорвоІПХірих цариць. 

Ро:коваве :коло! - червоних рифів, 

Золотого піс:ку, ді.мавтових гір, 
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В непорушнім спокоІ замріJІних tрифів. 

Що змірsпоть і важать нещадний простір. 

Cymo й море, скарбів ваших не затаІтв: 
3а архипелагом моІх марінь, 

Як міраж океану, мріє ТаІті -
Пливучого острову зоnото й синь. 

Не віриш? Не хочеш? Чи ж вічно кара? 

Прости ••• Хоч хвилину надією будь, 
Що ще жде мене чорний прапор корсара, 

Двощогловий бриГ і блакитна путь! 

1923. 



ОСТАННІЙ ЛИСТ 

••• Ім'• біблійне - А и и а -
Вогнем пустелі с:патсм: уста. 

1923. 

Вибачте, Гавно Редер, 

Серце Вас не забуде. 

Келих гіркого меду 

Офірували вам люде. 

Людське, земне, доливне 

Ось перестріпо вас -
Чи ж своєчасно допние 

fІаюпа невчасна весна? 

Троодо Ієрихону, 

fІіжва саронська сарно, 

Зустрів и земну мадовиу 

І - гірко мені, і гарно. 

І от дпи анахорета 

Тру два, жорстока путь ..• 
Ганно Редер, о, Ганно Редер, 

Як же звикнути? Як забуть 1 

10. 8. 1925. 
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СТ АНІСЛАВ ВИСПЯНСЬКИЙ 

1 
Nad jakas rzeka, w jakims kraju ... 

Над Вавелем - вітри і дим, 

А вів горить і не згор•є. 

Стає чужим родиввий дім 

Над -річкою, в •комусь краю .•. 

Даремно скаржитьс• в віп 

Сурма Марцького костьолу, -
Вів хпиче порухом рухи 

Не цю, оганьблену і голу, 

А Ту, високу І осdву .•• 
І див-а привид серце крає 

Крізь труДІІІІЙ день, крізь змору сву 

В везнавому •комусь краю. 

2 

Niech nad mogila nikt nie placze 
Pr6cz jednej mojej zony, -
Na nic mi wasze Ьу sobacze ... 

Над мертвим містом ведос.uсиі зорі, 

В вузьпх провупах сизо від примар. 

І Крахів - п зun•тиІ лепрозорій, 
І тіло - Лазар, - і душа - пожар. 

А встане день - осіввій дощ заппаче 

Над хвиn.ми земвоІ суєти. 

Десь там і сміх, і брех, і лзи собаче, 

А тут в хімваті двоє: він і Ти. 



3 
Nad jaka~ rzeka, w jakim~ mie~cie, 
Gdzle ~luЬowalem §lub niewlescle ... 

Труна кімнати. Крізь віхио - могила 

Костюпосова. За нею - далечінь. 

В фотелі дотліває утле тіло, 

Переісточуючись в тінь. 

Не скінчено поеми. І рисуmсу 

Не дорисовано. Не здужає руха. 

Ще б треба сили, щоб побідно й луmсо 

ПломіиииІ слід про :креслити в в іх ах. 

А тут кістп, веситим жаром зжертий, 

І край •к:иІсь, що мріє :крізь віхно •.. 
Та щоб ЖІІJІа Вона, ти мусиm вмерти, 

Зітліти і .вос:кресиуть, и:к зерно. 

1931. 
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микоm ЗЕРОВУ 

Під ДІІПІЙ галас доброго і злого 

Тих днів шорстхих, холи втерив наш дух 

Співучий мелос, ще відвічний лоtос 

Гартовавий бол.tІМИ ранив слух. 

Скіичилоси. Гармати знов ва плуг, 

Куплети кулеметів - ва ехлоІ'в, 

І просторінь крізь мертвий мур облоги 

Свій неозорий розгортає круг. 

Декретний друк вже припадає пилом. 

Крамввці ва вагу давно скупили 

Обгорточввй верлібр поліщу:а:ів. 

І став совет здобутком революцій, 

І голос ось зростаєтьси у муці 

Із мелосом в єдввий вічвий спів. 

1926. 



"СХІДНЯЧКА" 

Воруmатьс• уста, немов за сuом. І звуки 

Не дос•гають. Чом в цю порожвечу зпа, 

За пасмуги границь, за рубежі розпухи -
Ти серце звуглене даремно принесла? 

І ніби все тuі ж паmсі вИІПИеві очі, 

І став, оспіваний Шевчепом, і хода. 

І, все ж, щось зрушене, немов би хтось навроч-, 

І, все ж, щось зранене .•. 
І тu тремт•ть уста, 

Що ось, здаєтьс•, мить - і вибухне сльозами 

Цей трепет мовч8.ІІЮІ, WІ мука повноти ..• 
Але ти - камінь знов. І знов - іжона. Саме 

Тому, що ти - одна, тому, що ти є ти. 

Діаwа з Донбасу. 

Кві~ 1944. Варшава. 
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НЬЮ-ЙОРКСЬКІСТЕНОГРАМИ 

М. Мухвнові 

І от житт• веде криву 

На зпвх координатах авеню і стрітів. 

1 
В безсовJІІІІІІІІх щілинах Мавгаттану, 

В :каньйоні божевільвого Бродвею 

Ніколи - сввива і сонце 

-шум дерев 

- і подих простору. 

Тв, дню, важкий, 

Тв Ідеш таж мливо, 

Все спотпаючвсь на переШІСодах -
- заснуть - заснуть. 

А старість усміхаєтьси єхидно. 

І ваJІJІга велпа втома дни. 

О, ноче, шо вадходиш невблаганно! 

... А там, 
Далеко - далеко, 

Через океани, мори і гори, 

За руІнами вбогоІ Європи -
- В лісах зелевоІ Шумави -

ІІ далекий спів, 
Що ледве вгадуєтьси. 

Ледь бренвть. 

- Сольвейt! 



2 
Я знаю, що вадходить час - схоритьс• 

І примиритьсJІ. Т JІЖІСО це й незвично. 

Ще не проржавіла в мені ісхриста хриЦJІ, 

Ще не змішалос• в мені дочасне й вічне. 

Ще в серці зморенім горить мета. 

3 
Коли спадає смерх, 

Запалюють вогні, -
В старих правуЛІСах Брухлииу брудного 

З-за рогу 

Раптом: 

- Постать у хрилатці, 

Крават, п ворон, вп'•всь в охрипле горло. 
Налл•ті альхоголем тьмаві очі. 

Схуйовджене волосс• -
То - безумний 

ЕдІ' ар 

Вихархує мені зітлілим перегаром 

Одне - єдине слово: 

Nevermore. 

І тане в елехтричнім смерху, 

І зникає. 

1952-1953. 
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День таємничим шепотом шепоче, 

Немов гіпнотизуючи: засни. 

І не збагнуть, чого від мене хоче 

Ц. провесна остаииьоІ весни. 

Заснуть, щоб перейти безболісно і глухо 

В останній супокій? Чи в сні набрать снаги 

На лютий змаг з неублагаииим рухом 

ІсторіІ? 

- Беззбройний і нагий -

Ось ти стоІш. І по похилій площі 

Все, все зсуваєтьси нестримно в темний низ ..• 
І тільп океан зітхає і полоще 

Скрай берега. І віє лепснА бриз. 

Над АтJІ8Н'1'Пом. серпень 19S6. 



В ОСІННІМ САДУ 

1 
Ти виростала, квітпа І иапивапась, 

І втіпипась - в медв'JІІІІІЙ виноград 
Та •бпу:ка. Мов попожв:ицJІ, сад 

Зітхає втомпеио. І гасне пітвій галас. 

І лагодою с•є стигJІИІ пад, 

І спогад золотіє, п кохалась 

У бур•х квіти, в ворожбі Купала ••• 
Ось -дні плодів. А завтра - Листопад. 

2 
Безверхе боєвисько, де мечі 

ПотJІJІИ дапь. Все стоптане і голе. 

ШирокоперевІ вітер ЛИПІ дзичв:ть, 

І мчить козацьке перекотиполе. 

Зачепить? Вкореиитьс•? Проросте? 

Мовчить, мовчить В8)1(1Се безоке небо. 

Чи проковтне страшним безхраєм - степ, 

Чи дп'ий чвап той перейме - Мазепа? 

1933. 
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N.N. 

Ми далекі, чужі і окремі, 

І про ріжве обидва го рим: 

Ви - в нарцис, и ж закоханий в кремінь, 

Вам - Еллада, мені - тільu Рим. 

Десь простори, мори, океани, 

Десь солона безмежність вітрів, -
Тільки и, тільки и, окаиииий, 

Затримавсь ва єдинім вістрі. 

Вам весь світ - лазуреві безкраІ, 

А мені - вулхаиічний вертеп, 
Де чутно, п тремтить і палає 

Пеклом мухи покаравий степ. 

1931. 



НАД БАЛТИКОМ 

й. С. Махарові 

Ниві вад Балтпом знов висока блакить іонійська. 

День - одноокий цв:клоп - пражить пісок золотий. 
Рівним еtейсьІСІІМ півхолом закреслює циркель ЕВІСJІіда 

Обрій морсьпй. 

І встає p.trд мармурових холов. 

ЗИВІСJІи столітт•, затруті .trдом з ЮдеІ, що нищив 

Радість і .tІСІІість, що гнив мертвою кров'ю в людстві -
Геліос хрестить вогнем вдруге. І ладом Еллади 

Світ просвітл•єтьс• ••• 
• •. Ось в колонаді з'•вввсь Юліп. 

1931 (по одеs-аниі DІІІПІ "JЮ zJudey"). 
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ЗАДАВНЕНА РОЗМОВА 

О.пьзі Т. - В. 

Вийди, хи•зівиоІ Повіх 

Буду покірливий гридень. 

{Зір - петостками повіх, 
Сріблом - співуче "добридень~'). 

Вийди ва мури: блахить! 

Хвимми, хвилJІМІІ далеч! 

- Ах, ви - занадто палuй, 

Бути удвох - не пристало. 

Знову "Мине.-" пісна, 

Спокій в похмурих хоромах, 

А понад містом - весна! 

Вітра хрилатий помах! 

КиІв втопивс• в садах, 

Медпо •блуиі двmуть, 

Дзвонить Дніпрова вода 

В ранішию росJІІІу тишу. 

- Ні, не кажіть тах мені. 

Ох, •ке сонце вогвеRRе! 

Я вам не вірю, ні, 

Пане Євгене. 

Прага, 1924. 



ARS РОЕТІСА 

Юліанові Тувімові 

І 

Все почиваєтьс• від рими, -
Спочатку - сміх, пізніше - гра. 

А потім - пропалать без стриму, 

Щоб знать тепер: прийшла пора! 

Щодн•, щороку забивали 

Живе житт• ножами рим. 

Палили тлум ліричним шалом 

І противали сало жалом, 

А вині - тільки чад і дим. 

О, доле люта і прокл.таІ 

Це ісвувавв• смерті гірш. 

Прийшла кривава• розплата 

За кожен день, за кожен вірш. 

п 

... Березіль. Хмари мчатьс• отарою турів. 
Яре сонце і мокрий норд-вест ..• 
Але раптом - тортури літератури 
І слово - щоденний хрест. 
Цілував, а в тобі скавдувало: ц і л у - н о к. 
Квітли вИІПВі, ти ж мір•в: в е с в а - • с в а. 
Навіть біль, навіть нерви дзвеніли, •к струни, 

І силлаби складапис• навіть у снах. 

Спочатку було солодко, потім - гірше, 

Яж порох, •к наркоз це: вазвать і убить . 
..• Так навчились ми все обертати у вірші -
Краєвиди і мупt, епоху і мить •.. 
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ПІ 

Завше скупчений, завше похмурий, 

Бо хвилева усміПІІСа - tрим, 

Morituri літератури, 
r'nадіатор нещадних рим. 

Завше - чернь, і арена, і сором, 

Завше - падаю і встаю, 

І Гвалтують образливим зором 

Окривавпену душу мою. 

Так горю без угаву, без стриму, 

Бо в крові моІй струми важхі 

Каторжан жорстокого Риму 

І Варягів, і Козаків. 

lV 
А ти старозавітнім жаром 

Надхвув сьогодниш:иі слова, 

Щоб кожен день був - гнів і кара, 

Щоб вірш пожежею палав. 

Все ловиш вати, мить, секунду, 

Щоб розіп'ять і пригвоздить, 
Бо кров кричить прокляттям бунту 

І пам'ята ще ті хрести. 

1930. 

Бо в nініІ тонкого рота 

І на біблійному чоnі 

Блищить проказою скорбота -
Тавро твоіх тисичоnіть. 



ШОРСТКА ПСАЛЬМА 

(3 й. С. Махара) 

Так загаДІСово схлалась наша вдача. 

Два тони, що себе взаємно иищуть, 

Звучать насамовитим дисонансом 

Крізь всі ві:ки, крізь все життя народу: 

Французька палкість та російська мла. 

Немов у ваших душах Схід і Захід 

У вічвому союзі поклялися 

І полишили - кожен з вих - частиву 

СвоІх вподобань та своєІ вдачі ... 

Ми легходухо вмієм спалахнути 

На ріжиі, часом вдавані, красоти, 

На ріжні, хоч бува, й порожні речі, 

На ріжиі, щойно зроджені ось цілі 

(в відиайдению ж Іх - справжні ми Колумби). 
І бажанвим перебудов велпих 

Охопmоємо в мріях півпланети - - -

- Та раптом налетить російська мла, 
І западаєм ми в тупу байдужість 

Й не маєм більш вічого вже, окрім 
Гірких жалів, пісиих облич та суму ... 
А в млу ту знову приеве промінь світла, 

І знов беиІ'альсьхим сяйвом грає й блисха 

Наш цілий обрій ... 
Так ото хитає 

Нас наша вдача межи світла й тьми. 

Хитаємось на хвилях уподобань 

Зі Сходу в Захід, з Заходу у Схід, 
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До х в б - обох, вікоJІИ ж до Іх - с в л в. 

І це остаииє є - те вайстрашиіше. 

(З ІDІІІПІ "Тrlsdum ViDcloЬona" р. 1893). 



ГОЛГОТА 

(З й. С. Махара) 

Пані ц. r. Мас:арИJ[ОВій 

Була година трети, ик вкопали 

Хрест між хрестів. 

Червоні від натуги -
На втоотаву й криваву землю сіли 

Спочити воІии. Ділили ризи. 

А на хитон, що ввесь був суто-тканий, 

Кидали жереб. 

3 натовпу густого 
Підходили, щоб очі наситити 

І, голови задерши, реготали: 

Ги-ги, чому ж з хреста не зійдеш, царю? 

Хваливсь - збудую і зруйную в три дві, 

РитуІси ж сам! 

Стоили тут набоці 

Свищевики й ченці довгобороді, 

Притакуючи: А таки ж бо й справді. 

Ти ж іНІПих ритував - ритуй себе! 

А віддали дивилиси ті жени, 

Що йшли за Ним, служили й правожали 

Від ГалілеІ до Єрусалиму, -
Маріи, Соломі• й Магдалина. 

Наг, на хресті висів серед злочинців, 

І ва збасамавованому тілі 

Вже гусла хров, лиш по ногах стрічхами 

Стікала й важко хапала на землю. 

Запалі очі в далечінь дивились 

Над біле місто, вад горби й байраки, 

Над верхи гір, що ген лежать за ними 

Прозорі ті озера галілейські. 
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Схилив чоло. 

І раптом шум від крил 

Почув поблизу. Та не був то ангел, 

Що від Отця ніс чашу - дух зміцнити, 

Ні, дух нечистий, крила кажанові 

Розп'явши, вадлітав тепер до Нього, -
А змучений змагатись вже не міг. 

І рік Діавол: Страднику нещасний, 

Тут при хресті ось бачимоси вдруге 

Й назавжди вже, бо вирок вже запав, 
Борні - кінець. 

А пам'ятаєш, як -
Тому три роки - и Тебе заніс 

З пустелі ва високу гору, звідки 

Вказав Тобі державу цього світу 

й приріх 11 Тобі, пби схиливсь Ти 
й вклонивсь мені? Але відмовив Ти. 
Йшов звістувать небесвую державу 
Убогим, хворим. Хтів для щирих серць 

Скарби відкрить безцінні, несмертельні, 

Хтів душам простим до евитоІ слави 

Вказати путь. А з поколінь людських 

Хотів Адамове прокляття стерти. 

І йшов на смерть із лагідним відданням, 

Немов ягнятко, уст не відімхнувши, 

І кров Свою проллив, немов росу, 

Щоб звогчити Свою невчасну осінь ... 
Ісусе Галілейський, - бачиш юрби, 
Що хвилями околюють Твій хрест! 

Ще кілька день тому, коли Ти в славі 

Вступав до міста, пальми під копита 

Твого осляти кидали, исали 

І славили Тебе Давида сином, 

Бо думали, що та Держава Божа 
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Вже настає і що доба надходить 

Земного раю. Ти й тоді відріксь. 

І юрби, роздратовані і мстиві -
"Розпни його!" ревли Піпату в уші. 
А ось тепер, покивуючи, ходять 

Та ще й регочуть: цар висить жидівський! 

Хай по висить. Хотів буть Божим Сином, 

Та, видно, десь забув про Нього Тато. 

І, дійсно, що забув. 

Ось - бач - те небо, 

Де, вірив Ти, що Він сидить у славі, -
Ясне, безхмарне, злепса усміхиенне 

Тим усміхом блакитним, нечутливим -
По Тобі так, як і до Тебе. 

Птаство 

В повітрі й звірина, що переходить 

По суходолу, - все одним законом 

Жило й живе, і то є м і й закон: 

Сильніший завжди слабшого пожре. 

Так само - люде. Цілий світ широкий -
Моя держава. Я бо є Життя. 

Собою володію сам. І в душах 

Паную вічно. НІ Огець, ні Ти 

Не виженуть. Небесная Держава 

То - тільки сон. Хай люде сон той снять. 

Бач, під хрестом он лагідно балака 

З ченцем стареньким римський старшина: 

Так бу де завжди. То - два спадкоємці 

І слів ТвоІх, і снів. Той змінить мундур, 

А другий змінить богове ім' я, -
Я ж світом керуватиму надалі! 

Чому ж тоді не взяв усі держави 

І слави світа з щедрих рух моІх? 



Жвтти б своє не обірвав так гірко 

В останніх муках, міг би жити повно 

Дли щасти Свого й щасти міліонів. 

А так - що Ім приніс? Упадок, смерть. 
Сам впав ось перший. 

За ім'• ж Твоє, 
За сни Твої - сотними бу дуть люде 
І на хрестах, і на аренах гинуть. 

Коли ж Твою побіду проголосить, -
ТвоІм ім' им, лише ТвоІм ім' им 
Надалі мордуватимуть. ПоглJІНь -
По всій землі, за смугами кордонів 

ТвоІм ім'им палитимуть офіри, 
ТвоІм ім'им охрестить хижі війни, 
Твоїм ім'им палитимуть оселі, 
ТвоІм ім'им народи будуть нищить, 
ТвоІм ім'им ще й будуть проклинати, 
ТвоІм ім' им робитимуть рабів 
Душею й тілом. 

Бачиш вопа 

Й жерци, - то ж перший буде мордувати 
Тво ім ім' им, а цей благословпить 
Ім' им Тво ім. Нещасних міліони 
Окуппить сон Твій лютою ціною 

Свого житти. 

А з випарів кривавих 

Той сон Твій про Державу вічну в небі, 

Про славу неземну - вставати буде 

Примарою, що, п заплата мертвим, 

Буде пові.ІС - спокусою живим. 
Чому ж тоді не взив усі держави 

І славу всю? МоІм бо є житти, 

Я Богом є, и над усім паную -
В серцих і душах всіх - на вік віків! 

... І Сатана підвівси. Розіп'ив 
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Великі чорні кажанові крила, 

Що вихорем широко розпростерлись 

На цілий обрій. Над горбом Голtоти, 

Над містом, над долинами й верхами, 

Над цілим краєм до далеких гір, 

Над тихою блакиттю галілейських 

Озер та над краінамн й морями -
Похмура чорна хмара залягла. 

Настала тьма велика всій землі 

Що затряслась. 

І зір одкривсь востаннє 

Ісусові, і велім гласом скрИJ(нув 

Він: Ілі, Ілі, лама сабахтані! -
І видахнув Свій дух ... 

(з DІІПІ "Golgatha") 



АНТИСТРОФИ 

Аииі Ахматовій - Гаииі Горепо 

1 
Все отвято: и сила, и любовь. 

В вемильІА город брошенное тело 

Не радо еопвцу ... 
1916 

Занадто було тих блюзвірчих слів, 

Занадто - безвідповідальних речень, 

І от прийшла розплата ва землі, 

І - зігнуті - не випростуна ть плечі. 

І сльози - не фільмовий rліцеріи, 

І біль - не театральний, а залізвий -
За лицедійство, за той сміх безслізний, 

За все ба га тет во зраджених годин. 

2 
А мьr живем торжественио и трудно ... 
. . . Но ни за что не променяем пьІШиьrй 
ГравитиьІЙ город славьr и бедь1 

Страшне твоє життя, я:к житіє. 

Душа пройшла усі пе:кельні :кола, 

І т·іло звуглювалоси твоє 

Не раз. А лютий сміх лунав довкола. 

За зимвий пал удававих блюзиірств, 

1918 

За гру гріхом, за маски, фрази й жести -
Зазнала ти вже неземний безмір 

Страждань і му:к. І мусиш далі нести 
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Тягар років, і спогадів, і снів • 
.. • Тах мстивий привид мститься безупину 
На тих, що епопелили чар весни, 

Що зрадили дідизну, рід, родину. 

18. 8. 1953 

з 
• • • взбес:івша•с• бариІІЬІІ:а. 

Ж д а в о в - 1945 

І ось дощі осінніх сліз, 

І самота, і згасла ватра. 

- Де ж петербурзький парадіз, 
Невтішна невська Клеопатро? 

І слава, ях ядучий дим? 

І уст веситих хижі леза'? 

Спустошено нерідвий дім. 

Автоній зви.к. І згинув Цезар. 

І навіть сина •.• Ні, мовчи, -
Про це не можна і не треба. 

(Мідиний верmви.к уночі 
Стоптав і - вже штурмує небо). 

А з-попід бруку стогін чуть -
То .кличуть мсту хіст.ки .козачі .•• 
Не все прожерла невська муть, 

Бо ось незряче серце - плаче. 

19. 8. 1953. 



ПАМ'ЯТІ ПОЕТА ІВОІНА 

(Скорочено) 

И умру • не на постели 
При вотариусе и враче, 

А в какой-нибудь страmной щели ... 
Ніколай Гумільов 

І напишуть: слава не помре Ім 

У прийдешнім бр•зхоті мечів. 

Ти варJІгом був - ГіпербореJІм, 

Ми - оттут у Схитів-орачів. 

Друже, з бронзи різьблене обличчJІ, 

Яре серце й вогнJІний JІЗИХ 

Ми принесли із середньовіччJІ 

В зубожілий пранцюватиА в іх. 

Бідвий брате! Дні твоі намарне 

Пропалали в фінсьхих болотах, -
Ліпше б ти, п трувер, впав на Марні 

З іменем Мадонни на устах. 

Чом не ~ородила інша мати, 

Інший світ і не таха доба, -
Ти б не взнав пехучих віч Ахматової 

й хулі юди від рухи раба. 

Навіть смерть - на дні мерзот щоденних 

Під глухий автомобільний шум, 

Десь в задушно-темних сутеренах -
Від тхора і хама лютий глум ... 
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Але знаю: світлий лицар Юрій 

В час той, гнівно стиснувши меча, 

Ввіхав з небесних піль лазурн 

Душу брата дольнього стрічать. 

І, про:кл.ивши обреченне царство, 

Взив тебе з собою на ІСони, 

О, поете вічного лицарства, 

Воіне за вічну владу Дни! 

1929. 

... І ІСОЛИСЬ, ИІС ІСрицеві фаланги 
Понесуть серця, вагненні вщерть, 

Помсти й гніву пурпуровий ангел 

І твою згадає смерть. 



ЗУСТРІЧ 

Кінець весни. Високе жито 

Б'є пахощами, я:к тоді, 
І серце спогадом прошито, 

І сонце - я:рий лиходій -
Цілує пристрасно-жагуче. 

І даль, і гай, і темні кручі 

Відбились в лагідній воді. 

Час зупиниється і гасне: 

Війна, вигнання:, чужина -
Все, п маячиво невчасне, 

ЗНИJ(ає ось. 

І ось весна. 

І скільки ж то солодких мук в ній! 

• • • І муза у рожевій сукні 
Йде на побачення:, я:сна. 

Йде, наближається:, сміється:, 
Тоненьку руку подає. 

І серце враз гостріше б'ється:, 

Юнацтво сонJІІІІне своє 

Згадавши паJП(О (мов учора), 

А - запашна і винозора -
Вже ось. 

І серце спрагло п'є 
Цілунок, що кі.нцJІ не має, 

Що першим громом клекqтить, 

Що медом липовим зітхаЄ, 
Що ось тече співучим маєм 

І вічність обертає в мить. 

Mainl~use. 8. 6. 1948. 
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СИНОВІ 

Вже майже звп: мене немає вдома, 

А віддаль - та ж. І йде за рохом ріх. 

І все гірхіmе, все емертельніш втома: 

Доба пройшла, і мій хіичитьси віх. 

Пройшла доба, й народжуєтьси друга. 

ІІ зеніт не и побачу - ти. 
Круг вужчає. Лише тоненьха смуга 

Лишилась від безмежжи висоти. 

І сонце заходу спадає невблаганно 

За смугу ту, в холодний охеан ... 
Не и, а ти співатимеш "осанна", 

Новому дню нових людей пеан. 

31 • 12. 19SS. 



ДУМИ 

І зламалось. І вже ві зростити, ні склеїть. 

Дві проходить, ик риби на темному дні. 

Примокутинк блакиті в проваллі Бродвею. 

Хвилі каменю А криці. Безсонні вогні. 

Мертвий ідол машини ивив підлюдину -
Суміш Робота й малпи, механіки й зла. 

Яж навчитиси маєш - забути Єдину? 

Розрубати тугу пуповииу вузла? 

ІІІJСутильгатимуть роки - слизьгава дорога. 

Гуркотітиме вибухом проклитий вік. 

Будеш бачити, п - без Природи і Бога -
Повертатиме в прах Чоловік. 

21. 8. 19S4. 
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В ЛІТАКУ 

І синь, і вись, і металевий спів 

Пропелера, й барвиста шахівниця 

Земної мапи. 

Знов mобов і гнів 

Мобілізуй, по:ки летить ця птиця. 

Поки мотори серць - їІ й твого -
Працюють згідно, вірні і окремі, -
Охоплюй простір тиші і тривог 

І замикай в єдиній стратеrемі 

Кудлатий мох лісів, меандри рік, 

Зелені плями між пшеничних лисни, 

Картки осель між трасами доріг -
Стелися, мапо військова, стелися! 

27. 8. 19S8. 

Так довго був двулпий і двопий ... 
Ось - путній вітер в сонці золотім, 

І ловлять ніздрі рідний дим Ітаки, 

І ба чуть очі свій родинний дім. 

Каліосо обіцяла вічну юність, 

А НавсіІСая - та несла, як дар, 

Безсмертну радість, серця многострунніс 

Під снігом цноти - молодости жар. 

Все проминув ти. Все здмухнув, як попіJ1 

Щоб ось віддать під тінню рідних віт 

Себе - єдиній, вірній Пенелопі -
Ях пізній плід невичерпаних літ. 

16. 9. 19S8. 
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Ave Caesar, сліпучий серпне, 
Августійший владарІО літ! 

Солодощ пізніх овочів терпне, 

Сийво твоє все більш нестерпне 

ДтІ майже осліпленоІ землі. 

Ave Caesar, ще день твій сяє 
В колонаді гаІв, на форумі кив, 

Рим твій бездонна блакить просяхає, 

Вів в ній розчиняється, і занпає, 

І видивом лег:ким вливається в спів. 

Ave Caesar, застиг на троні, 
Ти - вже статуя, мармур, міт, 

І тільки сонце грає в короні, 

І тільки блакиттю посріблено схроні, 

Спалені вітром літ. 

9. 10. S9. 



СОНЕТИ ПРО ОР ЛИКА 

Dux extra Patriam de Patrla 
nullo modo tractare potest. 

Пилип ОрJDІк. 

І 

В віхні сльота і листопад. 

Вертаються з ІСостелу mоде. 

Цей дім отчизною не буде, 

БудивІСи не замінить хат. 

Те саме. Двісті літ назад 

Оттах же чужиною нудив 

Змарнілий Орлп ІСрізь облуди 

Своіх надій, трудів і втрат. 

І, може, тут сидів тах само, 

Чехаючи вістей із Яс, 

І хрізь віхно він бачив браму 

І вулицю в цей самий час. 

Дружина в Крахові з доньхами, 

Син у Парижі. Дні - віхами. 
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п 

Від сиnістрійського баші 

Листи лукаві, зовсім ехідві. 

Згадав: посол турецький в Відні 

Щось натихав - Москва, бакшиш ... 

Що ж? Згинув Войнаровсь:кий бідний, 

А тут, глиди, що, може, ніж 

У ст ромпить нишком і тобі ж 

Московське злото й людські шидні. 

Ласкаві всі, але про око. 

Маленькі mоде, а оци 

Доба, здаєтьси, зависока 

На вбогі й висохлі серци. · 

Dux extra Patriam - що може 
Гостріш і гірш скарати, Боже! 



ІІІ 

Нарешті має пашпорти -
Як завше, випадок в пригоді. 

Осіннє сонце на заході, 

Візок благенький торохтить. 

О, плоских піль піски й хрести, -
Прабатьківщиво! Годі, годі: 

Вси серця кров - оттам, на Сході, 

Де недовершеииаи - Ти. 

Отвором - даль. Степи та вітер. 

Гармат полтавських сизий дим. 

Під небом, від пожеж рудим, 

Лиш жито, копитами збите, 

Дніпро та п'яний очерет ... 

Здушити біль. Вперед. Вперед! 

10. 1930. 
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НОКТЮРН 

Недовго вечоріло небо, і густіли 

Недовго тіні. Наближавси ліс. 

Лиш виплив місиць, і везиані сили 

Все обн.tІЛи і просп ли наскрізь. 

І одступили дерева і гори, 

І проступила віддаль чарівна. 

Все утопилось в дивно-сийвнім морі, 

Де ніч запанувала. Це вона 

Ворожкою зачарувала суще, 

ЗахЛJІла день і міру, і число. 

І от - крізь дійевість - вдерлось вевсипуще 

Солодке й необорне зло. 

1935. 



ЛЮДИНА Й МОРЕ 

(З m. Бодпера) 

Людино вільна, завжди будеш ти, 

Ях дзеркало своє, любити море, 

Вбачать свій дух в схвильовавім просторі -
Хіба ж в тобі безодні зла не ті? 

Вподобав ти свій образ в нетрах хвиль, 

Шукаєш в вім знайомого обличчя:, 

А клекіт вод тебе втопити кличе 

В них твого серця: гірхоту і біль. 

Обидва - таємничі і грізні, 

Людино, хто зглибив твоІ глибини, 

Хто, море, оси: гнув живі перлини 

Тво Іх скарбів, захованих ва дні? 

І йдуть віхи, і будуть далі йти, 

А ви б'єтесь без жалю, без упину, 
У смерть захохаві обидва до загину, 

О, вічні змагуни, о, вороги-брати! 

1913-1963. 
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ПОШТОВА КАРТКА 

Вчора там, а сьогодни деінде, 

Цей неспохій - щоденний хліб . 
. .. І вже віє від Унтер ден Лінден 

Ніжний подих розхвітлих лип. 

Пропливають незнані трамваІ, 

Гомонить незнайома юрба. 

Чом же в серці немудрім співає 

Недоречна херсонсьха журба? 

Глинь навхоло: юнацьхі обличчя 

З металевою синню в очах, 

З гострим знахом суворого хлича, 

Що сполучує радість і жах, 

Що єднає молодших і старших 

Нестерпучим ппомінним мети. 

. . • Тільки в ритмі державного маршу 
Тах хрилато, тах пружно іти. 

s. 6. 1934. 



ДНІ 

Тв гинеш, гинеш разом з Нею, 

Самотний гасне спів. 

Швр•ла юність орлім клектом 

Над широчінню днів, 

А ж ось вузький каньйон Бродвею, 

Де сліпнеш над чужим проєктом 

І гасиш жар і гнів. 

Гнітить камінии поверхове 

І тисне, п тягар . 
. • . І, все ж, тв знаєш: ти не бранець, 

Тв носиш віщий дар. 

В тобі однім гримить Бетховен, 

З тобою бачиться вибранець 

Нещадних муз - Едtар. 

19Sl. 
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ПРАГА 

Тут меШІСав Фавст. Хрестилиси мечі. 

Доба точила кров веселих воєн. 

Він вихлИІСав Мефіста уночі 

Серед реторт - алхеміх, а не воІв. 

РуІн революційний ураган 

Хитав шпилями всіх ~мних верховни. 

І от - звучить органом ураган: 

Наполеона заступив Бетховен -

Щоб в нервах дириrентсьхоІ рухи 

Тримать музику епохально-гулку, 

ЖиттіАні споживаючи роки 

В прозорій тиші празького провулку. 

Кінчався віх, бездушний, их порох, 

Недужо мерхло фосфоричне сяйво, 

Та вже зростав прийдешньому пророк, 

Щоб ствердити, що все це - мертве й зайве, 

Щоб скерувати зір у синь ясну 

Свищенним ростом простоІ стеблини 

Й під снігом смерти бачити весну 
В вічно-зеленій пружности ялини, -

Строфами Рільке тут шумлять сади ... 
І ще козацьку, хиІвсьху латину, 

Жупан і журавель Сковороди -
Пригадує похмурий Каролінум. 

І на горі, де димно-сизий Град, 

Мов перехід tравюри в ахварелю, 

Живе не Цезар і не Герострат, 

А будівничий буднів - Марк Аврелій. 

19. 6. 1927. 



M.Z. 

Дпі кучері, очі циганські, 

Тіло спалене сонцем навіх, 

Тільки рухи малевь:кі і павсьхі 

Та плиткий салоновий •зп. 

Підхівох би Вам срібних, намиста, 

Що брпсчало б в нестримнім тан:ку 

Під безкраІву рапсодію Ліста, 

Степовим суховієм палку. 

Та щоб ніч украівсьха бреніла 

Ді.JІмавтовим трепетом зір, 

Та тигла Вас незбагнева сила 

В темну згубу, в безодню, в исир ... 

... Але дзвон•ть під вами трамваІ. 
П'итий поверх, бісквіти і чай. 
З-під розмови, що ледве триває, 

Прозирає нудьга і відчай. 

І в очах Ваших - далеч імлиста, 

Бездорожжи, безкрайність, степ. 

Тільки замість рапсодіі Ліста 

Славно й гидко гуrн•вить one- step. 

12.4.1933 
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Я згадую той день і час благословенний 

П. Куліш. 

Не пам'ятатиму нічогоt 
Лиш сийвоt що спахнуло вразt 

Лиш митьt що впала, ик тривога, 

Лиш мить, що вічністю здалась. 

І враз все зайве позникала -
Обслуга, авто, літнпи, 

І гори гримнули хоралом, 

І був короткий стиск руІСИ, 

І серце чимось захлинулось 

І вмерло, й полетіло в синь. 

І тіло страти не почуло, 
Згорівmи в полум'І краси. 

23. 8. 19S9. 



НІЧ НАД ПОТОКОМ 

Владно віч бере у бран. 

Смерх занп. 

Яничарсьхий ятаган -
Молоди. 

Не вгамую, не стисну 

Гострий біль. 

Протинає тишину 

Плюсхіт хвиль. 

І вагадує про ритм 

І про час -
Звуковий дереворит 

Глядача. 

13. 3. 1962. 
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ПОРТРЕТ 

Тах, ти - не май. Твереза осінь 

І герб твій - рівні терези, 

Але твои: скептична просинь 

Є глибша за ваІвну синь. 

Дарма, що досвід і пізнаии.я: 

Незрілий стримують порив, 

Та лиш в тобі любов оставн.я: 

Достиглі прост.я:га дари. 

Ти не приваблюєш, не :кличеш, 

Але ОСJІЮЄ ЖИТТJІ 

Джохонди усміх таємничий 

Крізь гіркість мудрости й знатт.я:. 

Не дівчина, що вс.я: - че:канн.я: 

Й :кант.я:стих ліній гострий лет, -
Довершеність і спокій Пані, 

Корона літа й с.я:йво мет. 

21. 8. 19S4. 

Вже кров'ю кленів перші рани 
Позначив вересень в лісах. 

Крізь тус:к, :крізь ранішні тумани 

День ХИЛИТЬСJІ від СОНЦJІ П 'JІНИЙ 
І на осонні - загаса. 

Міцна, лун:ка блахить з фаJІНсу, 

Та павутинн.я: смертний сон 

Снує блаженний безрух трансу. 

й про "першу ніч залізну" Гамсун 
Диктує сонцю в унісон. 

1963. 



Не треба мудроств - вона згашає синь 

І тьмарить обріІ, і барви поглинає. 

Вона JІІС хвслвна, з'Ідає цвіт храсв 
І пахощі храде. І - от - храса зникає. 

Не треба. Сонце серпИJІ ще живить. 

І осінь, JІІС весна. І літепло старече 

Вогнем здіІмаєтьс• і окрвл•є плечі, 

Щоб ЗВJІТВСЬ В лет -
- хоч би на час, ва мить. 

13. 11. 1963. 
(Дев'8ТІІЙ день смерти) 

І иеввспаиі автропоІдв 

Мчать підземками в хонцентрах. 
28. 8. 1961. 

Неможливого раю жадали 

І горіли невірним вогнем, 

А холодного пехла Валгала 

Ось розхрилась над ехівченим днем. 

Немезіда? Судьба? Нагорода? 

Рівноваги нещадний захон? 

... Ніч заходить. Нездійевену вроду 
Кам '•вий заморожує сов. 

18. 4. 1960. 
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ПІД ЄРУСАЛИМОМ 

(З й. С. Махара) 

Стреміля три хрести за містом, 

на ких - схривавлені три тіла. 

Червоні вечарові хмари 

пливли над палацами, храмом, 

домами, мурами й садами, 

і вітер, несучи ті хмари, 

гойдав олив сріблисті хвилі 

ген на горбах, що за Кедроном. 

Від шибениць до брами міста 

юрба ціхавих поверталась, 

бо вже не рухались тіла. 

Три воихи на варту стали. 

Чотар-римлянин, Рим згадавши, 

зітхнув за женщинами, цирком, 

а, лазні й форум уививши, 

твердою лайкою обкинув 

нечисте місто, що вже спало, 

і нарід цих жидів нечистих. 

До ГалліІ думхами линув, 

сумуючи, вартівних другий. 

Згадав ліси, багаті звірем, 

потохи зимні і прозорі, 

жівхи русяві й повнотілі, 

вино у келихах та співи. 

Згадав і зором, повним mоті, 

обвів ненависву храІну. 
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А третій, Афрпаиин смаглий, 

на спис зіперш:ися бездумно, 

блукав байдужими очима 

по трьох тілах в загуслій .крови, 

по місті в сутіні багряній, 

і по хребтах горбів імлистих, 

і по гаях олив хвилястих - - -

він не пригадував, не мислив, 

лиш довго й нудно позіхав. 

(З КИИПІ "Jed z Jud~y'') 



СКАРГА 

І сонце мене не гріє, 

І вітер не студить мій гнів: 

Бульба знов розстрілює АндрU., 

rонта знову ріже - синів! 

Знаю, знаю: тах, певне, треба, 

Може, це - та єдина путь 

У майбутнього сиву муть 

Під каміним В& )І()( ОГО неба ... 

Але серце падає в прірву, 

Але розумпожаром гуде, 

І ик в чорну, зJІЮчу вирву -
Рік за роком безслідно йде. 

1930. 
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ПАМ'ЯТІ Т. ОСЬМАЧКИ 

Не хочу - ні! - цих похорон. Прости. 

Хай тільки воров тричі десь прокр.иче, 

Що вже похований ти, неповторний ти, 

Осьмаче-символе, .ик Вій від мук незрячий! 

Ні, не ув' .извить глина чужини 
Твою труну, твій попіл вогнепальвий, 

Бо правнуки, що будуть знов сини, 

Перенесуть у тиmу спочивальні. 

Посадить дуб. І, щоб з землею злить, 

Чебрець розстемть килимом духм.иним. 

Внизу Двіпро котитиме блахить, 

А в Києві шумітимуть каштани. 

9. 9. 1962. 



ГОДИНА ПОЕЗІІ 

Перtаментом папір розгортує листи, 

І майже без зусиль лига під стрічку стрічка. 

І тишииа шумить рікою самоти, 

І віч горить, немов велика чорна свічка, 

І чорвпиижипом гортаю сторінки ... 

О, тота пам'ите, безеовна Аріидно, 
Тисучиш вить свою, складаючи нещадно 

Кровоточиві літери в ридки. 

1933. 
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М. Зерову 

Ти не любив приблизних рим, 

Суворий майстре, - тільки стислі. 

Крізь грім доби, крізь хаос гри 

Мінливих хвиль, ти бачив Рим 

І вседержавну владу мислі. 

І, може, добре, що твій день 

Накрила віч иезупииима -
Підтита дисонансом рима . 

. . . А ранок? Ранок, вів гряде 

Неспіmвим хроком піліtрима. 

9. 10. 19S9. 



POST SCRIPTUM 

І 

• • • Льотнп бомби кидає в Шаигай 
І джент лмени формулують марно, 

І скрегоче радіо. 

Нехай! 

Вже не довго так тривать безкарно: 

Вже брехню добріхують до дна, 

Вже до дна вичерпують людину ... 
2. 1932. 

Пригадую такий же день прозріння:, 

Коли нараз вставала гола суть. 

Лютневий день. Посмертний сніг. Квиління 

Нудного вітру. В вікнах - каламуть. 

Набридлий беmс:іт радія:. Брехливе 

Тривання: часу: ніби - все я:к слід 

(Рецепт - розпізнавати праве А ліве, 
Наркоз - зручніше плавати у злі 

й зиечулювать вже й так півмертву душу). 

Та на тім тлі - ось вибухає враз 

Ота палючо-гостра правда: мушу! 

І пригадка, що смерть - лише наказ. 
Тоді я:к гимн, п подих епопеІ, 

Як грім вже неймовірноІ весни, 

У сім нутром, істотою всією -
Зустрінеш благовіщення: війни. 

І Олександр - укотре? - розрубає 

Гадючий сплет завузлених брехонь, 

й по лаштуНJСах сфальшованого раю 
Він гармашам ехомандує: Вогонь! 

20. 2. 1964. 
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ІЗ ЦИКЛУ "ПОЛЕ БОЮ" 

Ми граєм в покера з судьбою, 

Ми все обдурюємо вік, -

Ми шулерствуємо з тобою, 

Здуш:ивши серци ирий крик. 

Ми виварожуємо юність 

Кабалою фальшивих харт. 

Бо сийво весен многострунних 

Сліпило. Й блід наказ про гарт. 

28. 8. 1961. 



МІСТЕЧКО 

Тут могла б жити мадам Боварі 

(А, може, ще І досі живе -
Боюс• навіть, щоб десь П не зустрів, 

Ях щось несмертельне, вічно-живе). 

Травень вог:киІ. Досить зимно. Але 

Воздух повен ахацій і немов без пові тр•. 

Тут житт• не здаєтьс• самотнє І мале, 

Що його хтось роздушить, а, може, І розітре. 

Досить вз•ть автобуса, потім метро помчить, 

За годину дістанеmс• до Сев-Л•зару, 

І вже майже Париж. Той мистЦJІми збудований міт, 

Де приходевь зазнає І покору, І покару. 

Сарс;спь. 27. s. 1967. 

Серпень, Вересень, вже непорушно сто•ть 

І чекають на спізнениІ Жовтень. 

Десь надіІде з-за обрію черга тво• 

І той день, що його не знайшов ти. 

Він освітлить роки. І прийдешнього путь 

Встане просто і •сво-тверезо, 

І оціниш, чого не вдапос• збагнуть: 

Ях у тезу вповзпа антитеза. 

27. 7. 1964. 
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Знов зустріну тебе, :колонадо алеІ, 

Сірі с:келі і річ:ку, і форуми лу:к -
Ту єдину нагоду відради моєІ, 

Ту свиту нагороду за півро:ку мух, 

Той єдиний мій Рим - подарукох природи, 

Ту єдину державу води і лісів, 

Що вмирає у жовтні і в березні сходить, 

І панує все літо в подібній :красі. 

• • • Вітер дме горо вий, і хвиmоютьси трави, 

Сонце nлєтьси, я:к мед, і тріщать цвір:куни. 

- Ні мехаиіхи юрб, ні щоденвоІ страви: 

Гірхоти півбуття і війни без війни. 

Гаитер, 16. 6. 1964. 



КІНЕЦЬ ЛІТА 

Лілові плями чебрецю. 

Трава пожовкла від посухи. 

Тах само осінь стрінеш цю, 

Ях попередню. 

Завірюхи 

Завіють нетривкі сліди 

Нічвих - при місяці - проходок. 

Лиш плюсхіт схудиоІ води 

Підхреслить смертний сов природи. 

І знов чеха ти меш весни 

І сподіватимешся грому, 

Що втветьси в скелю тИІПИВи 

Розхоливою перелому . 

• . • Все, все очікує грози, 
Доба задихано ховає. 

Тремтить всесвітні терези, 

І мла хлубитьси над Синаєм. 

27. 7. 1964. 
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ПОЛОНИЯКА 11 

Ти все гадав про поле бою 

І знов відвідав манівці, 

Де щаст• леГJ(ОЮ стопою 

Пройшло по тихім чебреці. 

Пройшло. Зітхнуло. Відлетіло 

{Чекало авто нанизу). 
В ту мить це овдовіле тіло 

Згубило радість і красу. 

І от блукає без притулку, 

Шукає втрачені сліди, 

й над річкою спадає гулко 
Поріг осінньо І води. 

ЛИІПилась тільки полонивка 

Безмовним пам'•тнпом діб, 
Що Іх земна остаиН.R жінка 

Прощала, стримуючи схлип. 

6-7-8. 8. 196S. 



ПОЛЕ БОЮ 

І 

А поле бою все чеха 

І мріє :крізь туман і віддаль. 

Господь не жалує віха, 

Щоб ось, блухавши, п сновида, 

Шухать шлпу, і важить час, 

І пить гіркі й безсоииі ночі, 

й даремно підбира ть :ключа 
До літер тих сузір пророчих. 

11 
А поле бою нам все те ж 

І заповітом, і докором -
Ось розгортаєтьсJІ без меж 

У зустріч непоборцм горам. 

Воно гухає по ночах, 

Воно здригається і стогне. 

Примари юрмляться. І жах 

Десь опівночі лунхо охне -

Всім простором, всім тиском тиш, 

Всім мовчанним сліпоі ночі ... 
О, поле бою, захричи ж, 

Розплющ давно засхлеплі очі! 

Гавтер. 6. 8. 196S. 
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CAMPUS MARTIUS 

Дер•аво. ти була. •к воrнеина злива. 
Дер•аво. прощай! 

Ю. Липа 

Державо, ти була, их мстивий привид, 

Або й примара неживих століть. 

ТвоІ роки тривали майже мить, 

Що в ній злучились задуми і зриви. 

Державо, ти була, их подих піль, 

В пих весна, і сонце, і буиини 

Злились в єдино-неділимий біль 

Нараджении і умираиии. 

Ти вабила й відштовхувала. Ти 

Спnела сестру й rетеру у соблазні, 

Любов топила у жадобі мсти, 

І королів· тобі вдавапв блазні. 

І треба було так напружить зір, 

Щоб Мати взріть між нами і тобою 

У нестерпучім сиєві :краси ... 

Державо, ти була, их поле бою. 

6. s. - 1. 7. 1965. 



АНГЕЛ СМЕРТИ І 

Буває мить - хтось вимовить ім' • 
(А тиша ще шумить безмежним морем). 
Ніхто не гл.ине і не заговорить. 

Лише дітхне плеча. 

І раптом • 
Відчую - хто, відчую і побачу: 

То Ангел смерти. 

Простий, мовчазний, 

Поважно зосереджений. Неначе 

Виховує щоденний труд т.иЖІСий. 

Тоді вів очі стомлено зведе, 

І • зобачу запит в них і вирох, 

І смутох, що в незнане поведе 

Нечутною ходою потаймиру. 

І аж тоді здригнус.и і збагну, 

І не тому, що буде суд і хара. 

СхилJІЮчись в останню тишииу, 

Пролебедію: зачехай, не зараз! 

28. 6. 196S. 
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АНГЕЛ СМЕРТИ 11 

І коридором - літаха хадлуб, 

І водоспадом - рівний шум моторів. 

І забуваєш, що ти - серце хворе, 

Дивах, самотІІІП, вічний однолюб -

У ее житта. І серцем воював ти, 

І серцем думав, і лише воно 

Було джерелом сил ... 
На долі дво 

Землі: оселі, вулиці та авта. 

А над тобою иежива блахить, 

Воздушних рік недовідомі плеса. 

І раптом мисль: чи не надходить мить? 

Схиливеа ангел. 

- Ні, то стюардеса. 

І знов житта гримить грозовий гимн, 

І усміх (майже лuьхи!) зустрічаю 

Теж усміхом заучено-німим, 

І звично кажу: "Ні, не кави, - чаю". 

В літаку, 20. 8. 1965. 



КАНАДСЬКИЙ СОНЕТ 

Позаду мла І нудна щодеииа твань, 

Будеииий діл, де часом - майже вмерти ... 
Та ось літах перетииає грань 

Приземлеии•. 

І п рисунок стертий 

Враз •скравіє, тах, куди не глJІИь, 

Та ж ріввина і той же вітер впертий. 

Саскачеваиь звучить п Сuсагань, 

Херсонсьпй степ - •.к преріІ Альберти. 

І mоди - не пустел• і намет. 

Вкорівеиих в тверду mпеничиу ниву 

Не захитать. Хай вітер долі дме, 

й доба іще одну зготує зливу, -
Ці видержать у двіІни.ку вітчизни 

І першим внухом, і нащадком пізнім. 

ЕДМОНТОR, 13. 3. 196S. 
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Епос зачиваєтьси тах: 

Починають говорити 

І ліс, і ріка, 

А вітер 

Роприває гаричі уста. 

Тоді люди, 

Мимо умовиостей і облуди, 

І иепролазиоІ брехні, 

Вбогі, нудні 

І кульгаві, -
Поивлиють 

І гнів, 

І вогонь, і заграви. 

Тоді мовкнуть 

Патефоив продажиоІ преси, 

Обиажаєтьси лідерів радіобрех, 

Крппива косметпа літератур 

(Смітти паперових бур!), 

І всі раптом побачать 

Очима, повними гніву, 

Що то все тільu розхлюпана пазуха кіновенери 

Та порожии Гума орезернативу -

Лірика кльоачиого каналу 

Електрично і ери. 

28. 10. 1963. 



ЛІТО 

І 

Нудні реклами, день і ніч. 

Кльоаха міста. 

Т. Б. 

- Досить! Ідьмо! 
Там стріне карим жаром віч 

Таха весела й юна відьма. 

І поведе в свій грішиий рай 

Зеленим лабіринтом пущі, 

Де зела криються цілющі 

І ніч блукає, як мара. 

s. 8. 1964. 

11 
На полонині тільки сонце 

І двоє - нас. 

І очі наші, як віконця 

В краІну, де спинився час. 

Де синім медом ллється літо, 

Бреиить бджолиний спів, 

І вічність - без границь відкрита -
В пекучих пестощах вітрів, 

І джміль, густоІ спеки повен, 

Загруз у чебрецях. 

• . . А нас у човен і любові 
Вколисує блакитна повінь 

В міжзоряних морях. 

11. 8. 1964. 
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І ПОЛОИІІВІа та Ж сама, 

й та ж сама річка - все, п було, 
ЛИІПе когосЬ - тепер нема. 

І день ІІJІІІВе порожнім гулом, 

Тuий байдужий і чужий. 

І ти спииивси ва межі. 

Гей, десь кони, хови піймати -
Щоб догавити і догнати! 

Гавтер. 16. 8. 1964. 



ВІЙНА 

І 

А що • таке війна? 
Смерть і безсмерт• разом. 

1920. 

Купив цей час фальшивою ціною: 

Ісходом, втечею, роками болю й зла. 

А треба було впасти серед бою 

На тій землі, де молодість цвіла. 

А треба було вдрmатись кігтями 

За:клплих рук в той кревнорідвий Грунт, 

Зерном лиmитись - хай би в вовчій ямі, -
Щоб виросли з землі і гнів, і бунт. 

28. з. 1966. 

п 
Пам'•ті Олександри Миронович. 

Ще перемога тліла по шляхах, 

Що ними ворог утікав безладно. 

Де гуркотів вогонь, чаІвся жах, 

Там ніч засяла синя і баладна. 

І в сріблі міс.tІЦJІ село, п лаштуНІСи 

Театру спогадів. Не вірилось, що з хати 

Ось з'являться і очі, А стан стрункий, 
І бу де пес по- справжньому б ре ха ти. 

Ні. Тиша пустки. Коней розсідлать. 

Поставить варту. Кухвю підтягнути. 

Все розраховане. БоІв не оминути, 

Бо й віч ось причаІлася, JІК тать. 

зо. з. 1966. 
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ПІ 

Не було звич:ки замихати хати. 

За нею сад і квітнув, і шумів, 

За вим город, зелений шоп левади, 

А там - Синюхи безустаиний спів. 

І все хупалось в небі, що, ик море, 

Єднало землю з всесвітом . 
•.. І вмить 

Все звикло. І не був то сон, ні змора. 

Була лиш помста неживих століть. 

Ніхто не чув, .п далечінь гухала, 

Ях сонце тьмарилось - ніхто не зрозумів. 

Ревла худоба: тільки звірі знали, 

Тільп вони відчули Божий гнів. 

Гадали - все минає, все зникає, 

Все - поступ. 

Ні. Не стухиувш:и, підкравсь 

В твою ocemo бородатий КаІн. 
Вів вбив живих, а мертвих - розікрав. 

30. 9. 1967. 
(Року 1914 була повна затьма СОІЩR). 



ПОБАЧЕННЯ 

І 

Вже жовтень ржавів. Дотлівала осінь, 

І серце десь блу:кало, и:к сліпе, 

І серце згадувало у знемозі 

Ту провесну А дале:кий Вінніпег, 

Ту далину, що відійшла та:к лун:ко, 

Той рано:к, що розрізав ехудний час, 

І ту сочисту вишию поцілуи:ку, 

Що та:к без жалю розлучила нас. 

І ось та:к близь:ко ті ж вишневі очі, 

І зайві о:кулири, А стис:к долонь, 

І серце більш нічого вже не хоче, 

Лише, Кармен волинсь:ка, той вогонь. 

зо. 11. 1967. 

11 
Читаю зустріч цю, п :книгу, 

В{о розгортаєш знов і знов, 

Бо знаю: за серпан:ком снігу 

Південні очі, и:к ві:кно 

У Бать:ківщииу. Ру:к смагливих 

Жагучий стис:к. Круте плече. 

• • • А за плечима - ті заграви, 

Той грім гармат, те сийво слави, 

Що все, и:к молодість, пече. 

Та:к втілиласи Бать:ківщииа 

В уста, в шаблі :крислатих брів, 

В пах:ке волосси з-під хустини, 

В ходу, що леготить, и:к спів. 

30. 11. 1967. 
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Z72 

З М. Кузьміна 

Що значить хліб, вода і дрова, 

Ми зрозуміли А ніби знаєм, 

Та все частіше забуваєм 

Те вічне, те єдине - Слово. 

12. 194S-46. 

В початку світовоІ ночі 

О, намарне, намарне літа 

Квітли щиро, п очі дівочі, 

Квітлв повно, •к •рі вуста. 

Налетів незнайомий вітер, 

Обтрусив і розві.JІв красу. 

Тільки камінь серWІ розбитий 

В наростаючу тьму понесу 

Окривавлеввм скарбом скорботи 

Та безрадісввм свідком от рут. 

Без луни, без пісень, без Голtоти. 
Хтось там десь там захоче - А умру 

В початку світо во і ночі. 



ЕСЕ ТА ПРАЦІ 

ЛІТЕР А ТУРНО-КРИТИЧНІ 



РАННІ Й ШЕВЧЕНКО 

ШироІСо він обвив У ІСраІну 3 11 
могилами ІСрвваввми, 3 11 страш

ною славою, і співану вародву річ 

обернув на хсивопвс того, щQ було і 

що єсть ва ВІСраІві. його устами 
увесь ваш народ заспівав про свою 

долю ... 
• • • і 3 того часу всі в нас поділв

J1ВСЬ на живих і мертвих, та й дов

го ще ділвтвмутьси. 

П. Куліш. 

1 
КоJ1В дли ГогоJІJІ Петербурt уже з ІПІСільвоІ лави 

був вимріи:ним "попрвщем" дли його майбутвьоІ 

діJІльноств ''ва благо отечества", то дли ШевчеНІСа 
стоJІВЦJІ неваввсноІ імперіІ мапа бути тільІСв одним з 
етапів його підневільного ІСріпацьІСого житти: дідич 

ШевчеНІСів переІхав до Петербурtу, а не до Варшави 

чи Вільнв- от і все. Гоголь, приІхавmи до Петербурtу 
1829 р., у J1Встах до матері прохає прислати йому 
описи украІнсьІСих зввчаІв, обвчаІв та одигів, 

украІвсьІСі ІСомедіІ, написані його батьІСом, старовин

ві монети, рукописи з давньоІ гетьманщини тощо. У 

чужому, похмураому місті творить він у ностапгіч

вій гарячці (передусім ДJІJІ себе самого) павопти
хапьву ІМІтацію УІСраІнв "уповтельную в 

расІСоЦІНую Мапороссвю" ( "Вечера на хуторе" 183 1 
р.). Кидаючись між Петербурtом і МосІСвою, вів на
магаєтьси ще писати "историю нашей едвнственной, 

бедной УІСраивЬІ'' (лист до Максимовича 9. ХІ. 
18ЗЗ); мріє про університетську хатедру в Києві, ва
віть вибухає ва мить словами ведво3начноІ націо
вапьноІ свідомости, пишучи до Максимовича: 
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"Бросьте в самом деле кацапию да поезжайте в 

гетманщину... Дурив мw, право, ках разсудить 

хорошенько! Дл• чего в кому мь1 жертвуем всем?" 

Але це вже останні судорги. У червні 1836 р. 

виІжджає вів за кордон шукати "батьківщини душі", 

що в ньому самому вже вмерла. 

І ось тоІ самий Петербур~, що отруІв ваціоиальо

ведокровву душу Гогол•, став тим, власне, місцем, 

де з молодпом-Шевчепом відбулос• чудо 

"овідієвих метаморфоз" ("Художнп"), де кріпак 

став вільним, мал•р перетворивс• в поета, а поет 

виріс на націовального пророка. 

Та:ке різне було звачеви• Петербурrу в житті пред

ставипів двох верств єдиного народу, що відмкрав 

своєю шлптою і відроджувавс• "зеленими парост•

ми", з пих геть пізніше мав зродитис• отой "козак 

безверхий". Тах відбувс• внутрішвій процес в істо

ричнім існуванні народі, процес, що усимволізувавс• 

в літературі постат•ми Гогол• й Шевчепа. 

2 
Національно-церва, органічна частка сел•нського 

моноліту, - ШевчеНІС о занадто був відпорний на пе

тербурзьку отруту. Місто, що пізніше у ''Сні" 

розгориулос• в зловісний образ - "у долині, мов у 

•мі, ва багнищі город мріє, вад ним хмарою чорніє 

туман тюкпй", - дл• Шевчепа-молодика звужене 

було, фігурально кажучи, до "чарівних зал" Акаде

міІ Мистецтв; решти вів не помічав, здоровим єст

вом своІм не приймав і, може, не відчував. Занадто 

важливий психічний процес відбувавс• у вчораш

ньому кріпну. "Учус• малювати... заробл•ю ... 
вікому не клав•юсь і вікого не боюсь окрім Боrа, -
в е л в к е щ а с т • б у т в в і л ь в в м". . . (лист 
до брата Михити 1S. ХІ. 1839). "Мила", "прекрас-
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на", "чарівна" - це сталі епітети дли АхадеміІ, до 

поІ він, "замурзаний бідаха - на хрипах перелетів -
із брудвого горища грубіинсьхого мужиха" ("Жур
вал"). "Незабутніми" зосталиси дли нього "золоті 

дві", що Іх вів "віддавав п р о г р а м і" ("па 
велика справа дли учИJІ - програма!") та, уриваючи 
час від малирства, слухав загальні предмети - фізіо

лоrію, фізиху, зоолоtію, фраицузьху мову ("Худож

ип")... Метаморфоза вчорашнього безсловесного 

раба пава Енrельгардта і наймита Шариєва надто 

була хаЗІСова! 

Тах, пекла невсипуща носталгіи: "Напиши до 

мене ... не по-мосховсьхому •.. нехай же и хоч через 
папір почую рідне слово, нехай хоч раз поплачу 

веселвмв сльозами ... вспу віч тілько й бачу уві сні 
що тебе, КереліВІСу та рідню, та бур'иии, де ховавси 
від ш:коли ..• " - писав він до брата Михвтв lS. ХІ. 
1839. Була щодеива свідомість того страшного -
надто :коли дістав він особисту ВОJІЮ - фах ту, що 

рідні брати й сестри в Керелівці зостаютьси в хрі

пацтві... Що більше: чим гостріше відчував вів себе 

вільним, тим :кріпацький став його рідні виростав 

перед вим і розгортавси, охопJІЮючи у в е с ь 

народ, у с ю УкраІву. І ци гірка свідомість була 

першим ватуральвим иаслідхом його психологічно

іителехтуальиого зросту, його політично-націоваль

вого прозріини. 

Ні, ШевчеИІСова кровио-жива носталгіи й петер

бурзьке "сирітство" не потребували гоголівсьхоІ 

н е ж в в о І Мало росіІ. Занадто вів був зв' язаний із 
самим національним єством своєІ Батьхівщини, за

надто повно носив страшну в своІй реальності 

УкраІву в собі самім. "Перед •.. чарівними полотва
ми (Брюлова) JІ з а д у м у в а в с я і леліяв в 
своІм серці свого сліПЦJІ-хобзаря та своІх жадних 
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крові гайдамаків. В сутіні його пишноІ майстерні, 

ніби в гар.tІЧім мареві степів ваддиіпрпських, передо 

мною свуваписи мученицькі тіні наших безшаевих 

гетьманів. Передо мною розгортавси степ, засіивий 

могилами. Передо мною пишаласи мои прекрасна, 

мо. безталавва УкраІва. . . І • з а д у м у в а в с •" ... 
( "Журвап"). 

Крізь візію малира-ппастпа, що знає лиmе зов

нішві барви й лівіІ, зачинає д у м а м в проростати 

ота в в у т р і ш в • УкраІва, і маJUІР стає п о -
ет ом, а "думи моІ, думи моІ" -настирливою дум

кою, постійвим болем його творчого напружеНИJІ. 

Цей мотив - "Думи моІ ... ", спочатку тьмJІІІИЙ і 
ве•СІІІІІ:, але вже поввий велетенського змісту, деда

лі розкриваєтьси щораз повніш, деталізуєтьси щораз 

•аравіш. 

3 
Серед особливо прприх, канонізованих псевдо

шевчепозвавчою традицією, забобонів, поруч елав

возвісних "кожуха і шап:хи", треба поставити за

бобон про "ранній безкритичний (!) романтизм" і 
"пізвішвй соці.иnьвий реалізм". 

Суть цього забобону лежить у тому, що спочатку 

Шевченко, мовuв, захопmова:вси національною ста

ров-ою, бувши ва ч~і, "ідеилізував козацтво й 

гетьманів" і, взагалі, був просихнутвА національною 

("націоналістичною") романтпою; та пізніш, під 
впливом, натурально, зовні ( ":конарчпи" й "петра
шевці"), по арешті й заспавві, вів позбуваєтьси на
ціональних ілюзій, усвідомтоєтьс• соціально, стає 

"м•сово-свідомий"... Річ исва, шо теоріи ци була 
спеціuьво модна ва тереві У. Р. С. Р., а від р. 1 930 
почавши, набрала там сипи непереможного декрету. 

Навіть агадаво було уридовий термів - "перед-

277 



пролетарі•т", •ІСо го виразипом і співцем мав бути 

саме "усвідомлений'' і "перебудоваиий" ШевчеRКо. 

ТрагіІСомізм цієі псевдонауховоІ леtенди пол•гає в 

тім, що, точиісіиьІСо п у випадІСу з "хожухом і 

шапІСою", авторами П були земл•ІСи поета. Сучасні 

БєпіисьІСі лише с к о р и с т а л и з творчості наів

иих шевченколюбів і відповідно обробили й спопул•

ризували готовий матеріал. 

Огож випадає ще раз ствердити, що жодних ідео

логічних "борсань", жодних "спалювань ідеалів" і 

жодних "матері•лістичних" (отже й "соціяльних") 
з в у ж у в а н ь видиокругу ані в Шевченховій твор

чості, ані в ШевчеНІСовій свідомості - ніколи не було. 
Був - безупинний р і с т. І свідомість його, і його 

творчість авлSІЮТь рідкий в історіі культури 

прплад органічного й суцільного зростани• особис

тости й 11 світоглцу- вверх. Можна прослідкувати, 

•х теми й мотиви раннього періоду творчости 

Шевченко розкривав, поширював і поглиблював у 

творчості періодів наступних. 

Щодо "ідемізуваин• козацтва й гетьманів" та 

"славного" ("харахтеристичні лапки в одній із праць 
n. АйзеRПІтока) минулого УІСраІии, то ліні• ц• 
тягнетьс• від "до Основ'SІНенха" (1839) через 
"ПідІСову'', "Гамалію", ''Сон" {Полуботок! ), "Гого
лю" ("Не заревуть в УхраІні" ... ), "Холодний Яр" 
аж до "Ченц." (1847), "Заступила чорна хмара ... " 
(1848), "Та іноді старий хозак ... " {1849) і нарешті 
"Козах безверхий упаде ... роздавить вашого кумира 
(не хонче лише "царизм"), людсьхіІ шашелі, д•дьхи, 
нSІНьки о т е ч е с т в а чужого!", себто, аж до 

26. ХІ. 1860 - мапо не до самоІ смерті. 
Хто цієІ монолітноІ суцільности ШевченІСа й 

І'отичного зростанн• його fеніапьноІ особистости не 

бачить, тому поза "Реве та стогне", або "Садок 

278 



вишневий'' - г о л о в и а суть, щирець його твор

чости й його історично-національне звачеив• зоста

иутьс• невідомі. 

4 
І тут годитьс• згадати ім' • невтомного Степана 

Смапь-СТОЦЬІСОГО. 

В його завз•тій боротьбі за справжнього 

Шевчепа, часом перебільшеній {в апр., у справі 

метрпи), в його зворушливій простолінійності та 
впертості, навіть у моЖJПІВІІХ помиmсах, даєтьс• ва

пр•м до веJІИХоІ правди: зрозумінн• творчости 

ШевчеНІСа і висвітлеІПІJІ його особистости можливі 

лише за в а ц і о в а л ь н о г о підходу до націо

вального teвiJI. 

І справді, в величезнім, •к-не-•к, дорібку сучасноІ 

шевчеполоtіІ ми знайдемо немало спецімьних, 

часом екзотичних { ''Соціологі• ШевчеНІС о вого р в м у
в а н и •")! розвідок, але •к мапо праць чи статей, 
що кидали б справді нове й очищальне світ ло на й 

досі ще с в н т е т в ч в о до кіІІЦJІ не освітлену, й 

досі дещо "таємничу" постать tені•. Тим більше, 

що з тuим своєрідвим tенієм, п Шевчепо, сама-но 

раціоналістична аналіза в багатьох випадках буде 

безпорадна й, що найменше, неповна. Без творчоІ й 

при тім національно! інтуІціІ тут, напевно, не 

обійтись. 

Шевченхо бо - •вище далеко не "раціонально!" 

катеІ'оріІ. Можемо ще й ще раз змалювати добу й 

оточевн•, проаналізувати можливі впливи харківськоІ 

ромавтичноІ школи, видавництв навколо харківсько

го університету, тогочасне епідемічне захопленн• 

УкраІвою, п літературною екзотикою, в польській і 

російській літературах 20-х і 30-х років, нарешті -
революційну пропаtанду польськоІ еміtраціІ. Може-
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мо шукати аиалогіІ й відшукувати впливи, від 

Байрова почавши й ва сліпім Козлові скінчивши. І 

раціонально це буде справедливо й корисно. Але чи 

ж це {чи т і л ь :к в це) з'ясує нам, чому й п 
щасливий своєю свободою вчораmвій кріпак і, без

перечно, відданий мІJІJІрству ліпший учень велиого 

тоді Брюлова, нагороджунавий медалями за успіхи, 

раптом почав "задумуватись" і все иапружеиі.ш, усе го

стріш вдивлятися в спочатку неясні "думи моІ, 

думи моІ ... "? 
В зв'изху з цим у значній мірі даремною по суті 

треба уважати дискусію ва тему: ромаити чи ие

ромаити:к був Шевчепо, наче в с ь о г о rеніи 

можна убгати в шухлJІДІСу икогось "ізму". 

Фахтом є, що ранвій Шевчепо, бувши взагалі 

людиною, з природи жадною світла й людей, та ще 

й по "овідієввх метаморфозах" свого житти, 

безперечно погливав усі ідеІ своєІ доби і все те, чим 

наповнена була 11 атмосфера, не :кажучи вже про те, 
що лектура його була величезна {"не було книжок ... 
щоб йому в рухи не попали ... " - Куліш). Тридцяті 

роки в петербурзькій літературі це, розуміється, -
паиуваиu спізнілого в РосіІ ромаитизму. Року 1830 
з'являєтьси перший переклад "Notre Dame de Paris" 
Гюrо й відразу захоплює читацьку масу. Корис

туєтьси велвим успіхом Е. Сю й А. де-Мюссе. Зна

ний є Шатобрів {про и:кого дохладво згадує Шев

ченко). Про Байрова 11 нема що й казати: Шев
ченко знав його твори {між іншим, також у пере

кладах МіЦІСєвича) і цінив Іх {0. Чужбвисьпй). 
Лермоито:ІJ, що його Шевчепо особливо вирізип, 

був йому одноліток. 3 стисло-російсько І лІтератури 
належить згадати переборщеного байроніста Мар

ліиського - Бестужева, Лажечиі:кова, своєрідвого й 

глибокого поета Є. Баратввсьхого {"Еда"), саити-

280 



ментальвого романтва Козлова ("Безумваи"), 

врешті - своєю романтичвою частивою ("Цигане") -
Пуппіва, не згадуючи вже про переклади Жуковсько

го й украІвські поеми Рилєєва. 

Цілком можливо, ба й напевно, шо всіх цих ав

торів Шевчепо читав. Не підЛJІгає сумиіву також, 

шо Шевчепо доби "Чигиринського Кобзаря" може 

бути, на підставі хоча б композиційиоІ анапізи його 

ранніх поем, формально окреслений п поет тієІ 

доби, себто, поет романтичний. Але це формальне 

поняття в приложевві до ШевчеRІСа вимагало б 

певвого ширшого розкриття. 

s 
Генія трудво убгати в стисло окреслені рами. 

r'евій пр•мує до вайповнішого роЗІСритт• своєІ осо
бистости, до створении власвого "космосу" - непе

реможно і всебічно. Тому часто живе відразу в кіль

кох добах і йде в кількох напряМІСах. 

Щодо романтизму, беручи цей термів не в істо

ричво-часовім його значінні, то є це передовсім 

певна настроєність душі, властива кожному поетові 

в першій добі його творчост~ а часто й перший ім

пульс, шо wo творчість спричинює. Щодо ШевчеИJ(О
вого романтизму, то в нім збіглиси разом і над

звичайно романтичні перипетіІ його особистого жит

тя, і могутньо-романтичний перший розгін пробуд

жевого в нім поета, і настроІ тодішиьоІ доби в лі

тературі, і, нарешті п правило, р о м а в т в ч в і 

ж повіви в а ц і о в а л ь в о г о в і д р о д ж е и

н и, що починалося- на тлі загального заівтересувании 

"Малоросією" - з зацікавлення і с т о р і є ю 

УкраІни (попул•риість "ІсторіІ Русов", "Історія 

Малой РосіІ" Бавтиmа-Камевського - 1822 р., "Істо
рія МалоросіІ" М. Маркевича і т. д.) та історично-
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національними п і с н и м и народу ухраІнського 

(збірники: Цертелєва - 1819, Максимовича т р в ви
дании - 1827, 34 й 49, Срезневського й інш.). 

Найхарактеристичніmий, може, бо зв'изаний із са
мими основами цієі романтики відродженни, є вель

ми символічний псевдонім його - П е р е б е н д и. 
Перебенди - а цим ім'им можна сміливо окреслити 
творчість не тільки раннього Шевченка - не був 

лише синонім отого "кобза ри", що, мало не до етио

І'рафізму спримітизований, тах довго тижів над 

спадщиною поета разом із "кожухом і шапкою". 

Перебеиди - вже й тоді (1838-39) - був широкою 
концепцією (див. працю Франка "Перебенди"), сказа

ти б, "живого сумлівни народу", поета-апостола, 

поета - національного пророка. Є ця постать цен

тральною дли доби "Чигиринського Кобза ри", доби, 

за влучним виразом Франка, - "романтичного на

ціоналізму" ШевчеИJСа. І є це мотив, що, п і біль

шість мотивів Шевченка, проходить крізь дальшу 

його творчість і такоІ потужности пізніш досягає в 

"Послані!" та у "Псалмах". Концепціи Перебенді - і 

в цім вельми характеристичний парадокс - "зовсім 

чужа вси:кій поезіІ народній" (Франко). Це був плід 

р о з д у м у в а и ь Шевченкових, а не лише пориву 

його надхнення, хоч сама пост ат ь кобзари-Пе

ребенді, безперечно, живцем була взита з ж в в о і 

украІнськоІ дійсності. Може, навіть, не без вказівки 

з боку "Украинского Барда" Є. Гребінки і "Szkoly 
ukrainskiej" (Падура, "Wernyhora" - М. Чайковсько
го, "Zamek Kaniowski" - С. Гощинського й інmі). 

Пломінь, вірніш - с т и х і и цього своєрідного 

Шевченкового романтизму серед сантиментально-ро

мантичних (балади, "Катерина") і романтично-на

ціоналістичних творів Ї>ешти "Чигиринського Коб
зари" часом вибухає з інтонаційною силою, майже 
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неромантичною ("Смійся, лютий враже, та не 

дуже ... " - "До Основ' яненха"). Досягає вона велич
ного напружеивя в пророчо-історіософічнім пате

тазмі доби "Трьох літ". Нарешті, на засланні й по 
повороті спадає і трансформується у своєрідний 

":клясицизм'' (ямбічна ліриха). Але ця стихія проти
кає знову ж цілу творчість Шевченха (не вихлючаю
чи з неІ й прозових творів). 

Говоримо "своєрідний" романтизм. Належить бо 

спеціально підхреслити - і в цім найголовніша 

прпмета Шевчев:кового романтизму! - що роман

тизм той ніхоли не мав абстрахтного ("світового", 

ях у Байрона, чи "міжпланетного" ях у Лермонтова) 

харахтеру романтизму ханонічного. В тій самій 

"Тризні", писаній, ях і "Слєпая", - мовляв Шевчеихо, 
- "чорствим хацапсьхим словом", і писав ій, підля

гаючи літературній моді, навмисне "байронічно", 

поет застерігаєтьси, що " ... тьму разnичньrхь сно
видєиій в байровичесхій туман'Ь ОН'Ь не пусхал'Ь ... " 
Шорстхо - і то не раз - висловлюється Шевченхо, тах 
би мовити, про "поезію для поезії" ("чи є погаиьше 
що ва світі, п та дрюховаиа нудьга про марно 

страчеиіІ літа? ... "). Поезія для нього - с л у ж е н и я, 

націовальва (а не лише суспільна) фунхція (похли
хаиия П е р е б е в д і ! ) . Романтизм його завжди 
проєктуєтьси на р е а л ь н у Ухраїну, він має 

сталий :контакт із дійсністю, з пейзажем, з історією, 

з долею народу. Б у в ц е р о м а н т и з м, щ о 

з и а І m о в с в о є а д е х в а т н е о р г а и і ч

и о - р е а л ь в е в т і л е и н я. І, може, це да

вало привід депим дослідии:кам (Єфремов) називати 

Шевч;еиха реалістом. 

Tinьu ця щаслива з б і ж н і с т ь між Dich
tung u. Wahrheit з'исовує оте величезне (безперечно 
більше за специфічно-літературне) вражіння від 
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"Кобза ри" у сучасипів: "волосси в мене на голові ••. 
настовпужилоси ..• " (Квітка), або "муза ШевчеНJ(а 
роздирала завісу національного житти. І страшно, й 

солодко, і болюче, й звабливо було гливутн туди!" 

(Костомаров). 

Чи то буде сирітство-иевольиицтво, чи пророче

ствевість поета, чи зведена дівчина, чи материнство, 

- у ШевчеНІСа ніколи вони не мають харахтеру ка

нонізованих у романтизмі мандрівних тем чи манд

рівних героІв. Завжди це будуть конкретно- справж

ні, повнокровні постаті Яреми, Перебенді, Катери-

ни ... 
Дли прИІСладу, наскільки трудно віднести 

ШевчеИІСа до погось літературиого наприМІСу навіть 

на протизі однієІ доби його творчости, досить поста

вити одну поруч другоІ тахі, здавалоси б, близькі 

своІм сюжетом і деталими поеми, п "Іван Підкова" 

(1839) і "Гамаліи" (1842). Обидві речі написані в 
найбільш "романтичній" добі ШевчеиковоІ творчос

ти. Але оскільки "Гамалію" більш-меиm слушно 

можна закваліфікувати ик поему романтичну, ос

тільки "Підкову'' ще слушніше можна назвати пое

мою р е а л і с т и ч и о ю в тахім самім розу

мінні, ик реалістичним є "Пан Тадеуш" Міцкєвича. І 

тут, може, до речі буде навести хоч і приблизне, але 

в основі сво ій вірне спостережении Ф. Якубовського: 

"Гоголь робить типові маски ... скульптурні зліп

ки. • . У найреалістичніших пориванних своіх він 

залишаєтьси романтпом. ШевчеНІС о ж.. . у иайро

мантичиіших, найсантиментальніших спробах своіх 

залишаєтьси реалістом" ("За справжні обличчи", 
ЛІМ 1931 ). 

Національна недокровність Гоголи спричинювала 

не до в т і ле и і ст ь, мертвотність і специфічну 

"fрафічність" у його, поза тим вельми скомпліко-
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вавій і таєМІІІІЧій, творчості, і вів 38JІиmаєтьси лише 

"ромаитпом". Ромавтизм Шевчепа - завдив ва

ціовапьвій повнокровности поета - був завжди д о -
в е д е в и й до хіВЦJІ, опухлий, исхравий, живий і 

ре а ль ви І. 

Коnи й був у "Чигиринському Кобзарі" певний 

"байронічний туман'' навколо деиuх, щойно запо

чатхованих і ще не розхритих остаточно тем, то в 

наступвім періоді - "Три літа" - поет його ввсвіт

nить і розвіє. 

1934. 



НАРИСИ З ІСТОРІІ НАШОІ КУЛЬТУРИ 

(Уривки) 

ІІІ 

Той дух Козаччини, мимо всього, в переважно 

"осел.піщенім" і притисиутім масиві народу продов

жував жити. Але жив він також~ як історичний спо,

гад, в останніх, ще національно животіючих пред

ставипах шляхти, переважно підупалоІ матері.я:ль

ио. 

Яскравими прикладами й виразиНІСами того були 

два великі сини нашого народу - Т. Шевченко і 

М. Гоголь. 

Літературознавство мииулоІ доби мало ціІсави

лось походженням письмениВІСів і творило з Іх жит

тєписів або короткі паспортові відомості, або 

стилізовані "житія". Про М. Гоголя вистачало, що 

вів "син підупалого дідича" і "російський письмеи

ип-сатирп". Про Т. Шевченка існувало - за нечис

ленними винятками - досить нудне сантименталь

но-сльозаве оповідання, що починалося зазвичай тu: 

"В селі Моринцях, в убогій родині хріпuа народився 

малий Тарас"... Далі йшло, що він був сирота, що 

його била спочатку мачуха, згодом - пав, що він 

бідував, що "вчився" в АкадеміІ Мистецтв у Пе

тербурзі, що потім був засланий за "протиур.я:дові 

вірші" і що, одним словом, був з нього "співець 

сел.я:иськоІ недолі". Все це довершувала знана Пона 

Тараса в кожусі й шапці, яка доповнювала досить 

зловісну леtенду, що з неІ тu зручно користає істо

ричний ворог аж по цей день. 

Тут немає місця детально зупинятися на біоrра

фічиих леІ'евдах і Шевчепа, і Гоголя. Вистачить 

лише нагадати, Мпола Гоголь (нар. 1809 р.) був 
нащадком хмельничанина Остапа Гоголя, поmсовии-
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ка брацлавського (згадаймо ім'и старшого сина з 
"Тараса Бульби'') і сином автора ухраІисьхих :комедій 
в стилі Котляревського. А що Тарас Шевчепо (нар. 
1814 р.) мав прізвище тахож "Грушівсь:кий", про це 
перший вказав ( 18 98 р.) Олександер Кониський у 
своІй і досі вартісній моноtрафіІ. Та й досі, на жаль, 

проблема дійсного родового прізвища Шевченка не 

висвітлена ("Шевченко", без сумніву, було пізнішим 
прозвищем "по-вуличному", ик це є в ужитку на 

УкраІні). Відомо, що дід Шевченка (ще Іван 
Грушівський) був свідком і, певно, учасником Ко
ліІвщиии. І незаперечним фахтом в поезіІ Шевчеи:ка є 

11 виразно :к о з а ц ь :к и й дух, а иайуmоблеиіші 

слово і образ: "слава", к о з а ц ь :к а слава (п і 
"козацька кров")... Це явище не може бути ви

пад.ІСовим - в природі та:ких чудес не буває. І ":крі

пацтво" Шевчеи:ка треба б, щонайменше, обмежити, 

може, до одно~двох по:колівь. Натомість, :ко з а ц ь

к е п о х о д же в в и Шевчеи:ка - в світлі його 

характеру, психіки й духа творчости - не виглядає 

лише nпотезою. 11 

З достатньою ймовірністю можна твердити, що і 

Гоголь, і Шевчеи:ко вийmпи з верстви, що ще в XVIII 
ст. була єдина, ц. т. верстви :козаць:коІ, па лише 

наслідком адміністраційно-механічних заходів чужоІ 

імперіІ була розколена. І тому, на початку ХІХ ст. 

Гоголи родить ухраІнське "дворинство", що хут:ко в 

нових політичних умовинах національно деfенеруєть

си, а Шевченка родить закріпачене "селянство", в 

и:кім є значний відсоток бувmоІ шлихти і в я:кім відбу

вається повільний процес реІ'енераціІ НаціІ. 

Особистість tеніапьна, що завжди "відчувала в 

собі сили необииті" - Гоголь свідомо потигнувся від 

політично мертвоІ Батьківщини до Петербурtу, що 

в свідомості людей його :круга ще був столицею по-
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наднаціонапьноІ імперіІ. І цей крок спричинив 

пізніше його форм а ль в у адаптацію чужою 

літературою. Шевчепо опвнивси в Петербурзі ми

моволі, ''мимохідь", але його "сеJІJІІІське" націовальне 

здоров'• зробило так, що Петербурt не лише 
запиmивси етапом (хоч і важливим) його житти й 
творчости, але й стимуmовав та оформив його по

тужну національну суть. 

І дуже характеристично, що цей важливий tеоtра

фічиий пункт в житті обох земликів ніколи не став 

точкою перехрести Іх життьових mпихів. У Петер

бурзі р. 1831 виходить "Вечори на хуторі біли Ди
каньки'', а р. 1840 - "Кобзар". Обидва автори цих 

творів ходили вуJІІІЦJІми і парками того самого 

міста (в р. 1831-36), мапи спільних знайомих, 

земликів і неземлпів, але - ніколи не зустрілиси за 

житти і ніколи особисто не пізиали один одного ... 
Може тут, справді, заважила "соціильна" різиици Іх 

суспільних становищ (хоч, в дійсності, такою вже 

великою тоді вона не була). 

Але саме Шевчепо і саме тому, що йому, а не 

знекровленому Гоголеві, судилоси стати rенієм 

НаціІ, спромігси на tеніальну синтезу: 

Ти см і є ш с и, а • п л а ч у. 

(Посланіє М. Гоголю) 

І тим здолав поновио включити Гоголи 

і в історію наmоІ культури, і в літературкий процес 

доби. Це, власне, ШевчеІІІСо, з поюсь "селпською 

хазийновитістю", з інстиптом "господа ри", що 

бачив ширше і вище, повернув "блудного сина" -
його НаціІ. 

В тій темриві Ночі Бездержавности обидва вони, 

ШевчеІІІСо і Гоголь, при всіх різницих і неспівмірнос-
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тих своІх, залишалися орієнтаційними дороговказа

ми і нумуляторами національного духа. 

Покійний В. Липинський не раз іронізував над 

"Літературною УкраІною" і, з тоЧІСи погляду політи

ка, може, й слушно. Але холи, силою речей, ваша 

Батьхівщииа опинилась в стані позаполітичнім, "лі

тература" мусїла зайняти домінуюче в національнім 

житті місце. Вона - в системі інших мистецтв перш 

за все - стала осередхом національного життя протя
гом майже цілого ХІХ століття. Тому хай не буде 

дивним, що зупиняємось тут на постатих цих двох 

велпах письменвихів. Вони бо були більші й важли

віші за тодішні політичні подіІ на теренах нашоІ 

Батьхівщиии, не ВИJ(ЛЮчаючи навіть охремих спо

радичних бувтів чи навіть руху т. зв. декабристів 

р. 182S, що, мимо участі в нім ухраІвського 

старшинства (підпоmсовниха Сергія Апостола-Му

равйова, що нuлав головою), сливе не мав націо

нально-ухраІнсьхого значення. 

Особливо це відноситься до постаті Т. Шевченха, 

яка в очах навіть фахового історпа править за 

визначну подію в п о л і т и ч н і й історіІ 

нашого народу. Та й, зрештою, сам ШевчеНІС о був 

свідомий того, напередодні смерти пишучи в своІй 

автобіоtрафіІ дослівно: "Історія мого життя схладає 

частину історіІ моєІ Батьхівщини'' (лютий 1861 ). 
Але й творчість М. Гоголя, принаймні для певиоІ 

верстви нашого народу, була і є джерелом певноІ 

свідомости, холи вже й не "національноІ", то ет ніч

ноІ й, що найважвіше, духовоІ. Та творчість давала 

можливість хонтахту з народом для многих "блуд

них синів". Але й давала, в яхімсь сенсі, своєрідну 

національну "повноту" і для тих, хто т. зв. націо

нальну свідомість мав і хто вже був "опалений" 

вогнем поезіІ ШевчеНІСа. 
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Розуміється, національва недохроввість М. Гого

ли - є наявна. Вона потигає за собою цілий рид непо

розумінь і навіть досить недобрих ус:кладиеиь: 

елементи "хворобливі" в тій творчості, особливо 

пізніше, є незаперечні. Але ці елементи скорше 

всього отруілв лише пуІПІСінсьху літературу 

петербурзьхоі Росіі, прокресливши в вій - через Дос

тоєвського - П фатальну "tенеральну лінію". Дли 

ухраІвсьхоі душі творчість Гоголи майже не несе в 

собі пвхось особливих патологічних властивостей -
Гоголь вертається до свого народу ніби просвітле

ний і очищений, ніби ввдужавши з націовального ка

ліцтва. 

При всім цім Гоголь, без сумніву, просто з при

роди свого tеиіи, з характеру своєІ творчости, не 

може бути явищем зміЦRЮЮчим, будівним, запа

люючим. Гоголь є явищем типово "вічним", холи 

тах можна висловитися, "місячним". І в нашій Ночі 

Бездержавноств він і відогравав ролю своєрідного 

"місици", що або згущував тіні на й без того 

тіньових явищах нашого історичного життя, або й 

освітлював Іх, але світлом фантастично-чарівним, 

часто зловісним, пвмсь демовічвим і страшним. І в 

цім відношенві він цілховита ~ротилежиість 

Шевчеихові, що, зродввшвсь, вірніше вулханом ви

бухнувши в Ночі Бездержаввоств, іиmим, зовсім 

івшим світлом освітлив Батьківщину. Тим світлом, 

мовлив Куліш, при ихім "всі побачили, худою 

мають іти". 

lV 
В проблемі ГоголJІ, що періодично ВВІСлпає у вас 

дуже перечувеві і досить ялові двсхусіІ, дли шврохоІ 

публіu найістотнішим 3&ЛІІІІІаєтьси м о в а його 

творів. 
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Оrже, треба тут ствердити, навіть не похлпаю

чись на фахівців, що мосховсьха мова була М. Го

голеві органічно чужа, а тодішню літературну мову 

пуппінсьхоІ РосіІ він знав досить слабо, і ціле своє 

літера~урне житт.к мусів 11 наполегливо вивчати. 

"Російсьха" мова М. Гогол.к є своєрідним мовним 
феноменом, що віддавна прит.кгає увагу сумлінніших 

російсьuх дослідІІІПСів (Мандельштам і інmі). Але й 

дл.к нефахівця величезна хільхість .ксхравих украІ

нізмів в ній враз з елементами ухраІнсьхоІ синтахси -
хидаєтьс.к в вічі. Мову своІх творів М. Гоголь пос

тійно "перередаtовував" тах, що депі твори мають 

по хільха редоцій. Але й поміч сторонніх і, певно 

охочих, редахторів не р.ктувала в цім відношеІПІі Го

гол.к, що до хінц.к заховав свою дивну літературну 

"говірху''. 

Дуже харuтеристично і навіть парадохсально, що 

Т. Шевченхо значно ліпше від М. Гоголи володів 

літературвою російсьхою мовою, а навіть і в розмо

ві, за свідоцтвом сучаснихів, говорив нею "без ахцен

ту''. Дл.к ШевчеИJ(а та мова була, безумовно, "чужо

земною". 

Але, обриваючи ці формально-мовні уваги, мусімо 

ще й ще раз ствердити, що при всій важливости 

мови в того роду явищах, мова - поруч стилю й 

Д у Х у - ВИ.RВЛ.RЄТЬС.R В ТіМ ВИПадку ЧИИНИІСОМ 

більш зовніmнім, аніж внутрішнім. І в світлі сучас

ного, хоч і п бідного, гоголезнавства, д у х твор

чости М. Гоголи є остільхи для безстороннього 

дослідноа вимовний, що не збуджує жадних сум

нівів. У кожнім разі, дл.к Мосхви й навіть справжньоІ 

"РосіІ", є той дух виразно чужим, ба й ворожим, і 

тахі видатні представиихи мосховсьхого ва

роду, п В. Розанов, почасти К. Леонтьєв, навіть С. 

Ахсахов - це виразно відчували. 21 
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Ва:аасо затJDКІІЛа літературна творчість М. Гоголи 

ва "велпій російській літературі". Притьмарила 

вона в ній мисвчво-исну поезію Пуппсіва, звернула 11 
З СОВ.RППІОГО ПуІПІСіНСЬІСОГО ШЛИХУ вбіJС і ВИЗНачила 

по-пуппінсьхій літературі темний шлих психопато

лоrічвого бездорі.жжJІ, позначеного всіма хворобливв

ми етапами тієІ, назагал, отруйвоІ й руйвуючоІ 

літератури. Згубна роли тіd "по-гоголівськоІ" літера

тури в упадкові петербурзькоІ імперіІ - є RИRi дли 

всіх очевидна. І в цім проивиласи ніби історична 

"страшна помста" УкраІни, доконана 11 tевіальним, 
хоч і скалічеввм, сином. 

Гоголь, потенціальво мистець героІчного "високо

го стилю" ("Тараса Бульбу', над иким він працював 
майже ціле творче житти, Гоголь уважав за цен

тральвий свій твір), не мавши змоги в умовах реаль

ноІ УкраІни початку ХІХ ст. його проиввти і, 

відірвавшись фізично від Батьківщини, обервуаси 

згодом на с а т в р в ІС а. 

Зроджена з національно-украІнського гумору, його 

сатиричність в холоднім Петербурзі хутко втрачає 

своІ живі А погідні властивості (що тu ваивно 
відбалоси вже в збіркпу "Миргород") і перетво
рюєтьси в пусь аж демовічну здібність (вона 

страшила самого Гоголи і була причиною його 

душевно І недуги) бачити тільки все в і д ' є м в е, 
бачити, их він казав, тільки "пошлість пошлоІ люди

ни". 

Існує не лише в російськім (що - зрозуміло), але й 
в вашім літературознавстві гоголівська легенда (од
ва з кількох), а саме, що украінська тематика творів 

М. Гоголи обмежуєтьси на "украінських повіст их" 

. ("Вечори" та "Миргород"), а вже "Ревізор", "Мертві 
душі" і навіть ''Одруженни" - то, мовлив, "убивча 

сатира ва Росію і москалів". 
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Дл• ко:жвого, хто студіював або, принаймні, 

уважио вчвтувавси в твори М. Го гом, немає сумні

ву, що то є наІвиа "патріотична" байка, па не має 

жадивх солідиіших підстав. 

Зачнім з того, дпи кожвого дослідивка званого 

фuту, що РосіІ-Московщини Гоголь оооросту не 

з в а в. Він жив вийсь час в Петербурзі 30-их 

років, и:квй жадною "Росією" не був, наІздив до 

Москви (де випадково й помер у гостині у tp. 
А. Толстого, що в пійсь мірі був його "політкомі

саром"), бачив підмосковвий маєток АкС8J(ових, а в 

пограничиім Курську, на поштовій ставці І, перебув 

карантин (в зв'изку з епідемією). Поза тим, від р. 
1836 почавши, М. Гоголь, властиво, був е м і f ран
т ом. 

Париж, а особливо Рим ("батьківщина душі", ик 

він називав Італію) - це були місця, де проходипо 

його еміІ'рантське життя. 

Розуміється, "Ревізор" є сатирою на російську і м

п е р і ю, але дія цієІ комедіІ відбуваєтьс• ва к о

л о в і и л ь в в х теренах УкраІни і всі дійові 

особи - за винятком хіба жандарма з Петербурfу - є 

ваші "любезиі земляки". . . Що repol "Мертвих душ" 
тu само украІнці - за винятком Ноздрьова - це чудово 
звали самі росіпи-сучасипи Гоголи (фрейліна Смір

нова-Росетті, поет Ф. Тютчев і інші). Що Подко
льосів з "Одруження" (их Яічніца і інші) є типовим 
"хахпом", про це не може бути двох думок, хоч і ик 

"Одруження, поза тим, підфарбоване під "росіА

щину" (вапр., постать Свахи і саме "сватов

ство"). 
Творчий доробок Миколи Гоголи є суцільний, их у 

вcn:oro веJІИІСого мистця. І парцелювати той доро

бок було б зайняттям штучним і зайвим. Від 

"Вечорів", через "Тараса Бульбу'' і "Мертві душі", 
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аж до "Листування з приятелями" та "Роздумування 

над Божественною Літургією" - Гоголь залишається 

єдиним-неподільним. І, що найважніше, залишається 

в річищі ухраІнського не тах літературного (бо він 

був перерваний), як культурного процесу. Тверджен

ня це можна було б порівнJІНо легко довести А удо

хументувати. 31 

М. Гоголь дав нам справжню героІчну епопею -
"Тарас Бульба", плід напруженоІ праці цілого його 

життя, частинно азорований м. інш. на Гомеровій 

"Ілліаді". Я:к би ми не ставились до стилю н а ц і о

в а л ь н о І вартости цього твору, він залишаєть

ся монументальвим і, правдоподібно, вічним. Вів, 

мимо всього, воскрешає дух КозацьхоІ доби: за Віру 

і Надію. 

М. Гоголь дав нам до фантастичності плистичний 

образ національного відумиранни по-козацькоІ шлях

ти і ту задушво-підмогильну атмосферу, що залягла 

над політично мертвою Батьківщиною ("Старо
світські дідичі" і інші). 

М. Гоголь дав потворну галерею "мертвих душ" 

здеІ'радованого, здеІ'енерованого нашого бувшого 

панства. І тим - у нещадній гостроті - поставив 

проблему національного "життя й смерти" - з одно

го боку, п і смертотворчоІ механіки російсьхоІ ім

періІ в 11 "малоросійсьхій" холоніІ - з другого. 

М. Гоголь, врешті, ик ніхто перед ним і по нім, 

показав нам в і д в о р о т н і - "нічні" і демонічні 

- сторони у х р а І н с ь х о І душі ("Вій", 
"Страшна помста", "Пропавша грамота" і інші), по
хазав Іх в чорнім сиєві тахого жаху, що й найбільші 

страхіття новель Е.- А. По видаютьси блідими. 

І, що вайважвіше і найістотніше, "гірхим сміхом 

сво Ім сміючиси'', саме М. Гоголь вхазав нам вхінці 

в и х і д: силу Хреста, світло христиинства і путь 
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до Христа, путь, з поІ спізнені нащадки збивалися у 

тьмі Ночі Бездержавности. 

М. Гоголь був більше нашим національним 

мученпом, аніж "російським сатирпом". 

V 
Постать, творчість і значення Т. ШевчеНІСа, розу

міється, висвітлені у вас повніше, особливо за ос

танні десятиліття, коли шевчеНІСознавство виросло 

ва спеціяльиу галузь знання. 

Багато розвіялось недобрих легенд, "народниць

ких" і псевдопатріотичних байок. Шкода лише, що 

здобутки шевчепозвавства і досі не присвоІпо собі 

наше суспільство, п ціпість. Може тому, власне, 

що "цілістю" воно, васлідком ряду внутріmиіх і 

зовнішніх причин, досі ніяк не може стати. Все ж, 

щоб тут не повторюватися, відсилаємо читача до 

відповідних існуючих праць (Степан Смапь-Стоцький, 
Д. Донцов, Д. Чижевський, Юрій Русов). 

Короткотривала ваша Державність, а головне, 

Визвольна Війна ( 1918-20 рр.), відродивши перед 
тим спаралізоване "відчуття ШевчеНІСа", поставили 

перед нами його постать в тахих вимірах, які ска

сували багато попередніх "рамок" та давно перетлі

лі "народницькі" реквізити ("самоук", "співець 
селянсько І недолі", "tеніяльний мужик" і т. інше). 
Тільп наше покоління може вповні зрозуміти І 

застосувати до себе ті вражінии від поезіІ Т. Шев

ченка, що Іх зазвали були перед століттям його су

часнип. "Волосся настовпужилося в мене на голо

ві", - писав навіть такий сантиментально-ідилічний 

земляк, як Г. Основ'яненко-Квітка. Глибше відда
ють те вражіння кирило-методіІвці, ближчі друзі -
Куліш і Костомаров: "Муза ШевчеНІСа р о зди -
р а n а завісу... І страшно, і солоДJСо, і болюче, і 
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п'DІЮЧе було 38ГJUІІІУТВ туди! Тарасова муза п ро -
р в а л а JІІСИйсь п ід з е м ви й захлеп, вже :кіль

ка віків з а м :к в е в в й багатьма замками, з а -
п е ч а т а в и й багатьма печатими" (Костома
ров). "Широко вів обвив УкраІву з П могилами :кри

вавими, з 11 страmвою славою.. . І з т о г о ч а -
с у всі у вас поділились н а ж и в в х м е р

т в и х" (Куліш). 

Наступні поколінии (70-80-90 рр.) вже затратили 
були таке відчутт• Шевченка - "народництво" зроби
ло своє. Але ота "завіса", про пу :казав М. Косто

маров, була таки "розірвана", "той підземний 

заклеп" (ВеJПІІСІІй Льох) був "прорваний". 
А той розподіл на "живих і мертвих", що його 

відзначив П. Куліш, таки відбувси і став фактом іс

торіІ вашого вароду. Д у х попередньоІ Козацько І 

Доби, мілітавтний і мілітарний дух ":козаць:коІ 

шаблі", :коротше - Дух НаціІ - був Шевчепом 

переданий не JІИше поколінню "живих", а й поколів

вам ''ненароджених". Переданий ч е р е з бездо

ріжЖJІ і тьму Ночі Бездержавиости і в с у п е р е ч 

тій Ночі. 

Хтось вже давно сказав, що цитатами з Шевченка, 

их цитатами з БібліІ, можна доводити "все". І кож

ва "ідеолоtія" чи "партія" у нас може - при допомозі 
тих цитат - з тріюмфом проголошувати ШевчеНJ(а 

"своІм''. 

На цій властивості Шевченкових творів зупинивси 

Ю. Русов і дав (у книжці "Душа народу і дух НаціІ" 

- 1948) дуже влучне поисненни цього: "ШевчеНJ(О 
синтезує в собі всі чотири основні расові первві 

нашого народу" (ц. т. нордійсьхий, динарсьхий, се
редземвоморсьхий і остійсь:кий). І далі: "Тому в 
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вім, и:к у сиитезі, в його творах, ми бачимо і тіло, і 
душу, і дух УкраІни". 

Цю властивість Шевчепа-творци найисхравіmе 

бачимо в зіставленні з творчістю Гоголи. 
Мало сказати, що з Гоголи був а н а n і т в к. 

Вів не пише аналізував розкладав людину, але в 
своІй творчості він, пось аж автоматично, відбив 

історичний п р о ц е с р о з к n а д у своєІ сус

піпьвоІ верстви - украІнського "дворинства", бувшоі 

провідвоі верстви народу. В його творчості людина 

ніби розпадається на очах на сво і складові частини. 

Тах а "мертва (передусім національно!) душа" 

сппощуєтьси, спрощуєтьси, скорчується до и:коісь 

лиmе одвієІ псвхічвоі ціхи (ненажерство - Соба:ке
вич, с:кварство - ПmoDIJ(iH, плиткий сантименталізм 

- Манілов, грошетобство - Чічіхов і т. д.). Навіть 

обертається в икусь алеtорію одного лише органу 

(н і с з одвоімеввоі новелі). Наслідком затрати 
духу і омертвінви душі - людина Гоголя стає :калі

кою, потворою, карИІСатурою людини. І в ту порож

вю обопопу бувшоІ Людини входить· "чорт" того 

чи інmого пороху, ''нечиста сила", пу тах гостро 

відчував Гоголь і з икою, ик міг, ціле жвтти боров

си, тах само хрестом і молитвою, и:к і своєю - завж

ди до Бога - направлевою творчістю. 
Людина Шевчевха це, передусім, - "образ Божий''. 

"Будьте mоде!" - це постійвий закли:к і пересторога 

Шевчепа. Людина Шевчепа н і :к о n в не ска

пічева - однаково в "добрі", чи "злі" ("копи добро і 
жаль, Боже, то дай зпоІ, зпоі!" - просить вів у Бога 

"долі"). Людина Шевчевха, справді, п о в н а, бага
та внутрішнім змістом, "поліфонічна" і, :коли вже не 

гармонічна, то ":контрапунктична" •. 
Людина Шевчепа - то величезний д і и п а з о н 

(саме цього слова вжив кв. Микола Рєпнін, слухаю-
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чи твори Шевчеиха у виконанні автора). Від "вор
дичного" ГамаліІ до майже "остіАського" - "постав

то хату і кімнату". Від "проклвиать і світ запали

тв'' - до "садІСа ввmиевого". Від нещадного r'онтв -
до "нехай собі, а Бог поможе, то А тu забудетьс.и 

хоnись"... І навіть одночасно, в тім самім моменті: 

І день, і віч tвалт, гармати, 

Земп.и стогне, гнеться; 

Сумно, с рашво, а згадаєш

Серце засміється. 

Шевчепо сціпвв, асомасума і - Духом НаціІ вад

хиувmв - відродив і утвердив ухраІнську Людину. 

Недарма другий велпий еви вашого вароду-Іван 

Фрапо стверджує, п науковець, що Шевчепо "в 

ухраІвсьху поезію вносить те, чого Ій перед ним бра

кувало, - п р в с т р а с т ь, в о г о н ь ... икусь 
с т в х і А в у с в л у ." 

І тут хореввтьс• :кардинальна, органічна різниця 

поміж Шевчепом і Гоголем. Копи Шевчеихо у тьмі 

історично! ночі був могутвім вибухом вуЛІСаву з 

Іого грізввм громом і палючим полум 'им, то Гоголь 
був таємничими відгуками ночі та містично чарів

ивм, міс•чивм, отже, "холодним" світлом 11. 

14. 3. 19S4. 
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В КУЛІШЕВУ РІЧНИЦЮ 

t 1897 

На долю видатноІ особистости припадає майже 

обов'изхово більш або менш напружена боротьба з 
сучаснихами й суспільством. Ци неуИИJ(неииа "при" 

триває часто й по смерті. Та проходить деситиліт

ти, вароджуютьси нові по:колінии, слабне гострота 

почуваиь, блідне пам'ить. 

Забувається Шевчепава згаДІСа про ":капусту голо

вату". Рідше згадуємо про "па ралітиків з блискучи

ми очима" Лесі У:краІн:ки. Пробачаємо Франкові в 

свій час та:ке голосне, та ще й до чужих сказане, ''не 

:кохам Русі" ... 
Одиого лишень не можемо забути. Одиому йому 

лишень не пробачаємо. Не можемо пробачити. З ці

лого його величезного творчого доробку, з тієІ біб

ліотеки :квижо:к завше пам'итаємо тільки той один 
ридох: "Н а р о д е б е з о у т т и , б е з ч е с

т и, б е з о о в а г и" - ридо:к, що болить, п не

загоєна рана, що горить і пече, и:к образливо-бо

лючий полични:к, що ножем :крає наше серце. Тоді, 

их і тепер. Донині. 

І думаємо, що це є саме добрий зна:к. Думаєтьси, 

що в цьому ивищі, на тлі нашо І майже безнадійно і 

долі, хоріиитьси ваша наді•: значить, сумлінии наше 

не приспаие, чуйвість наша чатує, серце наше - жи

ве. 

І 

Півстолітт• минуло оце, и:к наві:ки схлепилиси очі 

несамоввтого Паньха Олельховвча (и:к він себе 
любив називати), чоловіха, навіженого бурею по

всихчасноІ дімьности, того, що словами Зерова ка

жучи, -
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І навіть в смертнім часі агоиіІ 

В повітрі пише ще його рука, 

тому, пий народу нашому подарував будь-що

будь Біблію І Шекспіра, хоч про це ми тах ріДІСо 

згадуємо, що залишив нам перший національно-істо

ричвий роман, що залишив нам мову, вже не ту, що 

"ховала", п здавалос• Метливсьхому. чи Борови

ковському, і не ту, що була діuе:ктом дл• "до

машнього", мовлп, B)J(IITJCy, п на це пристав су

часник і співтовариш Костомаров, лише мову ви

роблену і ДJІJІ публіциста, і дл• науки, і ДJІJІ бе

летристихи; що дав вам початки історіософічноІ і 

зрапи політичвоІ поезіІ, що, врешті, створив нам 

вашу сучасну абетку. 

Та незважаючи на це все, ставлеии• наше до 

Куліша ше І досі не зрівиоважилос•, не про•сІІИЛос•, 

не зоб' єктивізувалос•, а "злопам '•тность" ваша не 
оосnабла І не зблідла. "Позви'' з духом Куліша три-. 

вають. "Пр•" Куліша з суспільством не схіичилас•. 

І це - не голословні парадокси. 

Ось відносво вайсвіжіший при:клад: презирливо

пристрасве, цілковите, "тотальне" заперечеив• Ку

ліша в - у свій час - почитиіІ брошурі Юрі• Липи 

"Призвачевв• УкраІни", та не менш пристраеве від

кид8.ІПІJІ Куліша в ·останній праці Д. Донцова "Дух 

иашоІ давнини". Це з одиого боку. Але годитьси 

пригадати І прИІСлад, не менш пристрасвого - про

тилежиого ставлеив• до Куліша - це аполоІ'етичиа 

згадка про нього в одиому з голосних памфлетів 

Хвильового, де Куліша названо - "найбільшим з 

ваших іителіtевтів в європейському звачеиві цього 

слова". 

Що більше, серед старшого похоліии• земuків є 

{або донедавна були) ще люди, •хі пам'•тають ста
рого Куліша особисто і пі, в більшості, неиавид•ть 
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його пристрасно і, справді тахв, "особисто". І це 

тим більше дивно, що саме у нас de mortuis звичайно 
говорить лише Ьеnе, і то тим гойніш, чим палхіш за 

жвтт• лuли. 

Здаєтьси, що ледве деінде можна знайти тахе 

разючонерівне, тахе живоемоційне ставленн• до 

людини, що вмерла півстолітт• тому. Фахт цей, 

знову ж повторюю, ввдаєтьси радше додатнім, аніж 

від'ємним: холи Куліш ще й досі вихлякає таку 
rвалтовну реакцію, то це свідчить, що національна 

суспільність, поза всіма П знаними недомаганиими, у 

страшній сво Ій історичній хворобі - ще жива. 
І згадуєтьс• одне місце з листуванни російсьхого 

белетриста Івана ТурІ'енєва, людини досИть с~рвма
ноІ і ввхованоІ, фахтичвого еміtранта і т. зв. єв

ропейци, що аджеж, не зважаючи на своє політичне 

ухраІнофобство, вмів ЗІІайтв об'єктивні й доброзичли
ві слова, напр., дл• Шевченха. ТурІ'енєв згадує в 

листі, п в одному товаристві зійmлис• "милі мало

росіинв", між ними й Марховичка, і все було б га

разд, пбв не з'ивввс• ще цей, п Тургенєв хаже, 
"харт аввА дурень Куліш". 

Розумієтьси, епітет "дурень" занадто відбігає від 

дійсності, щоб братв його щодо Куліша поважно, 

але цей епітет искраво демаскує ступінь роздрато

В8ІПІJІ у російського "європейWІ" самою поивою 

Куліша. Причини цього роздратоваНни могли бути 
різні й схладні і, навіть, не конче самі лише національ

ні (бо, п відомо, ТурІ'енєв теж кохавс• у Маркович

ці, п і Куліш), але ступінь і форма того роз

дратованни надто харажтериствчні й показові! 

Значить, було щось у Куліші тахе, що відрізимо 

його від загалом "милих малоросів". І, найпевніше, 

що саме оте "щось" залишаєтьс• в його спадщині А 

донині. І донині дратує та відрізuє. 
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11 
В певвому сенсі можна говорити про многозвач

ність, ба навіть загаДІСовість "весамовитого Лань

ха". 

3 властивим йому спрощенвим ахадеміх Сергій 
Єфремов розв'язував цю проблему привабливо-ко
роткою формулою: "без синтези". І, навпахи, повна 

протилежність "народиИІСові" Єфремову, один з 

вайрафінованіших киівських вчених, людина иеаби.и

коІ історично! інтуіціІ й культури, полагоджував 

проблему Куліша вишухаиою та, в І'руиті речі, теж 

досить упращевою формулою: "прометеІстичве 

хлестаховство". Інmі вживали, в сенсі л8.ЙІСИ, росій

сьхе поИJІтт.и "інтеліІ'ент". 

Кількість метафор і формул цього роду можна 

було б довільно збільшувати і, в залежиості від 

ступеп дотепу, колекціонувати. Але висвітлеиию 

ціпховитоі постаті Куліша ці формули й метафори 

ледве чи поможуть. В ліпшому випаДІСов і вови 

дадуть лиш розрізнені аспекти миогоtранноі й мио

гобарвноі цілості. А що та цілість, та цільність у 

Куліші є, - доказом цього вже саме намагання до

сліднпів відшукати й винайти .и:кусь одну і єдину 

універсальну формулу, що обнJІЛа б цілого Куліша. 

Ці то намаг8ІПІJІ, власне, й зроджують півсвідому 

певність дослідни:ків, що Куліш таки, по~мо всіх 

своІх "борсань" та "зрад", ту цілість посідав. 

3 отими "борсаннями'' та "зрадами" в історНІСів 
иашоІ літератури (та й культури) не завше буває все 

в порJІДІСу. В цьому відношенні витворилась навіть 

своєрідва недобра традиція, що іі відчуваємо тепер' 

знову хоча б у статтих ва тему Хвильового, в пих, 

зазвичай, ходить "навколо" (''чи був Хвильовий хо
муніст, чи не був?", отже, "зрадив?" чи "не зрадив?" 

і т. д. под. екзерциціІ) великоі теми, самоІ теми 
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живоІ людввв не дотпаючи. 

Тих "борсань" і "зрад" зазвичай шухають саме 
там, де Іх немає. 

Ось довгий час побутувала леtевда, що молодий 

Шевчепо романтично упЛJІв собі Козацьку Добу 

ваmоІ історіІ, а п, мовЛJІв, постарішав та порозум

нішав, та ще І зажив помочі (завше готових "допо

магати") своІх північвих знайомих, то І щасливо 
прозрів, що всі ті гетьмани то тільки "варшавське 

смітти" (про ''rризь Мос:кви'' в тапх випадках дипло
матично замовчуєтьси), та постриrси в молодші уч
ні до rерцева та Червишевсь:кого, щоб у "спільно
му" хорі захЛІІКати "к топору'' всю, мовляв, "Русь". 

І чи то був ори:І'інальиий винахід чужинців, .и:кі по

спуrовувалвси "літературозвавцимв" ва зразок Шаб

ліовського І под.? Ні, ва жаль, це було (п у бага
тьох івшвх ввпаДІСах) лише впористовування І при

стосувавв.и готовоІ, наІвнвми земл.и:ками винайдевоІ 

І ними ж сковструйованоІ, леtевдв. 

На чому, я:к, не ва "борсаІПUІх" і "зрадах" засно

вана Єфремовсь:ка формула "без синтези"? Що равнє 

хозпославіє Куліша змінилося пізніш ва, не менш 

паmсе, ІСОЗ81Софобство? Що ненависть до Мос:кви оберну

лас• ненавистю до Польщі, тим ціннішою, що спо

лучева була навіть з міністері.ильвою російською 

посадою у Варшаві? Що прокльони на адресу Москви 

переобразилися в оди ва честь Петра та Катерини? 

Що "консерватор" і "ретроІ'рад" зробивсь ва схилі 

віку сердечним приителем "ліберала" І "поступовци" 

Драгоманова, пого, в повних ніжності JІВстах, 

титулував "Золотоверхим МихаІJІИІ(Ом''? 

Все це, розумієтьси, було. Все це, розуміється -
т. зв. фuти. JIJC і ''Фотом'' є, шо в свій час членом 

соа~л-демократичвоІ партіІ був, аж по:ки його звід
тіль ве усунули, вапр., пізнішвІ соці.илістожер, 
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"хвашист" і т. д. Дмитро Донцов, що не пере

шходжало йому в "Ухраинсхой Жизни" С. Пет тори, 

в рохах 1912-17, публіхувати цілковито те саме 

(напр., про Лесю УхраІпу), що він по році 1922 
публікував у редаrованому ним самим ЛНВ. А шо 

ж, п не "факт" перебуванни Донцова в рядах 

УСДРП (де, до речі, тоді був згуртований цілий 

убогий "ахтив" нашого народу!) до сьогодні слу

жить наІвним за важхий, мовляв, арtумент до 

"зрад" Донцова, до його "російсьхоІ (?) психіки" і 
навіть "хоньюптуральности''. Може, не всі собі ус

відомлюють, що ідеолог нашого монархізму, хон

серватизм і "ретроградство" пого порівнюють із 

Шатабріпом і Моррасом, замолоду був теж "де

мократом" і, навіть, одним з фундаторів партіІ "хлі

боробів-демократів" у р. 1917. І це не переШІ(одило 

Липинсьхому стати пізніш найпристрашнішим ідео

логічним противником демохратіІ, зокрема рідноІ, 

их його монархістичні перехонанни не стримали його 

наприкінці життя нечувано гостро виступити проти 

партіІ, поІ був фундатором та ідеологом, і, фахтич

но, навести цій партіІ нищівний, може, й смер

тельний удар. Чи це теж, може, була "хоньюн

хтуральність"? І хоч надійшов час на розумінни 

справжнього Липввського (а ми часу маємо взагапі 

обмаль), та жадиоІ цього роду праці на літературно
му обріІ не видно, бо, бачите, пройшла скороми

нуща "мода" на Липиисьхого уявного ... І тому про 

справжнього Липиисьхого "хоньюхнтуральніше" 

мовчати. Надійде час (мірою нашого культурного 
росту), холи суспільство спроможеться відповідно 
зльохапізувати "зради" й "хоньюнхтуральності" (чи 

"російсьхість") у найбільш яскравих наших особис

тостей і навчиться дивитиси на них доцільніше і 

синтетичніше. 11 Бачити в них не спримітизовану на 
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власвий копил "іжову'', лише - живу людину. 

ІІІ 

Прплади можна мишкити в безконечність. ''Фак

ти'' можна б~гапьтеризувати тисячами. Та чи вар

то? Вже з наведеного, либонь, ясно, що криється за 

тим усім: бешросвітвий, здається часом, безна

дійвий ор в мі тв в і з м с ус о і ль но І д у м

ІС и. ЗустрічаємосА з вим на кожному кроці. ІІІІСоди 

вів вам чинить иеобчислеииі. "ТрагедіІ" ваші з тієІ 

о р а о р в ч и в в більшости наших нещасть -
мвожатьс• без кінця. Що більше, про примітивізм 

говорить усі (починають говорити навіть автентичні 
примітиви ), але справа донині не поліпшується. 
Це тим більше дивно й навіть загадково, що в іс

торіІ нашо І культури ми ивпиємо образ вароду, 

дуже далекого від примітивності. Можна радше го

ворити про вашу ускладненість, "бароховість", ва

віть певну рафінованість (" хітрий хахол" - формула, 
що в вій криєтьси дуже складвий і зовсім непримі

тиввий зміст!) не лиmе иашоІ хультурвоІ (переважно 
мистецько!) творчости, а й иашоІ психіки. Києво

Могвппська ппсола, Сковорода, Бортипсь:киА, Кот

лиревсьпІ (так, "навіть" чи "власне" Котлярев
ський!}, Гоголь, Марховичха, з пізиіших Нарбут, 
Курбас, Зеров, Бойчук, М. Куліш - хто відважиться 
вжити тут слово "примітивізм"? А чи примітивна є 

ваша писапа, чи найпростіша "народи• піски", чи 

обридовїсть Ситого Вечора, чи навіть ті визерувхи, 

.оми КО]К)Іа дівчина в нас вміє розмальовувати 

селпську піч? 

А одночасно й поруч? Одночасно А поруч, их це не 

дивно, квітнуть пишним цвітом хронічна отаманія, 

віршомаиіи, гопuомавіи й всілихе гаркун-задунай

ство - в усіх, буквально, ділипах суспільного жит-
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ти. Прприваючись ихимсь "модним", отже, лишень 

ІСОНЬЮІІJ(Туральним "іЗМОМ", у сферу нашо І і без ТОГО 

вбогоІ політично! думхи просовуєтьси справжни 

політична "халтура", і в резуль тт і наша політична 

думха, що ледве мріє і ніп не може організувати 

СВОЮ Т И Г Л і С Т ь, ОПИНИЄТЬСИ перед 25-SО-літтим 

назад. І всі ахсіоми з-перед чвертьстолітти роблить

си з в о в у теоремами, ихі - протигом нового 

чвертьстолітти - треба буде "дисхусійно" д о в о -
ди ти ... під регіт вельми втішеного тим ворога. 
І знову буде "схід чи захід", "приватна власність чи 

холхоз", "Шевченхо чи Мархс" і т. д., і т. д. І 

степовий Гамлет буде врочисто, всоте і втисичне, 

розв'изувати питавии "to Ье or not to Ье" ..• Дискутує
мо про стилі, провадимо складні аналізи поетпи 

тих чи тих літературних m:кіл, деклимуємо про 

"веJІИ)(у літературу", а поруч і одночасно буиє 

віршована гаркун-задувайщина або й просто єсе

ніищииа, "на малоросійський изп перелицьована", і 

на ринху з'ивлиютьси страшливі "поеми", підписані 
ім' им навіть високого церковного достойниха! І нікого 
це не вражає. Ніхто не протестує. Мовчазно ува

жають це за річ вормальву. Приклади можна мно

жити, але дт1 цього не вистачило б книги, не те, що 

газетноІ статті. 

Яке вражіини справлиє все це назовні? Тахе, оче

видно, що ВИКЛИІ(ає лИПІе "поки:Ваніє главою" і ро

бить з нас "притчу во изицех", бо на кожного 

Хвильового приходитьси тисяча літературних "ен

ків" - отже, неспівмірно велика більшість. І та 

"більшість" заступає і заглушує все те цінне й вели

ке, що посідаємо. І то не лише назовні: ци "біль

шість" заступає, заглушує і задушує також в в ут

р і. 

Така двоторовість культурного процесу сама в 
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собі не була б ще вещастим. В культурному процесі 

кожного народу існують "поверхи". Наше нещасти в 

тому, що ци двоторовість у нас щільно переплі

таєтьси і, власне, жадних "поверхів" не робить, бо 

дли існуванви "поверхів" потрібний ієрархічний інс

тинкт, пий у нас віддавна (може, й протпом сто

літь) паралізований. А там, де немає ієрархічного 
інстинкту, там не може бути структури. Там є без
формність, рудиментарність, отже, й примітивізм. 

Коли шукаєш tенези цього культурного приміти

візму, завжди винпає в уиві персонаж з· икоісь мало

російськоі комедіІ, що співає безсмертну арію: 

Я і писар, 

Я і слісар, 

Я і вчитель-просвітитель ... 
Розумієтьси, є аж надто багато "об'єктивних" на 

це причин: бездержаввий стан народу- перша причи

ва і найголовніша. Але було б злочинним опти

мізмом ховатиси за причини лвmе "об'єхтивні". 
Треба шукати й "суб'єктивні". 

lV 
У випадку з Кулішем повторюєтьси та сама істо

ріи: кожен видатний землик мусить у нас бути - на 

глибоко закорінене переконании громади - "і швець, і 

хравець, і ва дуду грець". 

Якщо це, ва жаль чи на щасти, траплилось у нас 

(Грушевський, Франко, а, остаточно, й Куліш), то 
ва це були теж своІ "суб'єхтивиі" првчиив (ФраІІІСо 
так і признававси на своІм ювілеІ: "Може, в мені 

загинув поет, але того роду діичі були потрібні"). 
Та було б велпим вепорозумінRJІм чи просто по

мвлхою вважати такий стан за нормальвий. 

Та є ще івmа сторона медалі: громада наша вима

гає такоІ "увіверсальиости" від своІх видатних спів-
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громадив, вимагає •к речі самозрозумілоІ. А при 

тому й понадJ9 така видатва людина мусить бути 

ще й особисто симпатичною та лагідною, щоб ніІСо

го з громади тією своєю визначкістю (або, боронь 
Боже, велпістю) не "образити". 

"Лагідним'' Куліш не був - ні в писанв•х своІх, ні 

в житті. Куліш - то була, передусім, ВелиІСа Прист

расть, а в тахому ввпадІові дл• лагідності немає 

місци. Куліш був індивідуаліст у повному значінні 

цього слова. Жадний ооліти, жадний історп, а 

•кщо І вождь, то, очевидно, "вождь без арміІ". 

Куліш був культурник, п вів сам себе слушно са

мовизначвв. Лише культурництво його далеко не 

було "аполітичним", а, навпаки, було культурницт

вом політичносвідомвм, - тим то й проклинає його 

ворог донині та й проклинатиме надалі. І оц• полі

тичність Кулішевого культурництва •вл•є найха

рuтеристичвішу й найціннішу рису "несамовитого 

ПаиьІСа", що робить з нього майже увікальну пос

тать у tалеріІ творів вашого по-шевчеИІСівського 

культурно-історичного процесу ХІХ ст. І коли тим 

способом "звузимо" підхід до Куліша, від:кинувши 

факти і фuти:ки, що Іх "синтеза" була б так само 

JІЛовою, п JІІУІСанн• квадратури кола, то тоді й ЗІІайде

мо цілого Куліша, і, може, сама синтеза стане можли

вою. 

І це - давно назріле завданн• дл• історпа вашоІ 

культури. Бо хоч недоліків у цій царвві надто бага

то (а депі з тих недоліків пеку~і), то все ж варто 
собі ще І ще раз усвідомити, що хоч би маленькоІ, 

але сивтетичноІ мовоtрафіІ про такого •скравого чо

ловіІСа, п Куліш, ми досі не маємо. Розумієтьс•, -
завданв• не з лег:ких. Знаємо, що багато навіть з 

дуже видатних авторів таку працю починали, але ... 
обривали П з надміру завданн•. Так, - моноtрафі• ц• 
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не буде працею простою чи звичайною: занадто 

незвичайвою постаттю був і залиmаєтьси: несамо

витий Панько Олелькович! 

От, хоч би взи:ти Куліша п приклад самоІ лише 

евергіІ людськоІ, навіть на тлі та:ких и:вищ, и::к тита

нічвий доробок Грушевського чи неозора ді.JІльність 
Фраи:ка. 

. . . Пожежа хутора. Загинули рукописи. Загинула 
довголітни праци:. Але Куліш - з зовсім нетради

ційвою впертістю (наша "традиційна" впертість у 
тапп випадІСах звичайно ... м'пве), з пимсь справді 
старокозаць:ким завЗJІтти:м починає свою працю ва

ново. Починає - від початку! 

. . . Здавалоси Кулішеві, що під Австрією розгор
таютьси перспективи ширшоІ праці - і він, не довго 

думаючи, зміниє підданство, щоб, п підданий Ав

стро-У горсь:коІ імперіІ, провадити працю широко й 

інтенсивно. Тут же вивила й та сумнозвісна у:кра

Інсь:ко-польська ":крашаи:ка", за пу стільки помиІ: 

вди:чві землпи вилл.smи на голову Кулішеві ... Та чи 
справедливо? Чи такою вже помилкою була ота 

":крашаиха", пщо зважити, що до тієІ ":крашанки" 

ми раз у раз по вертаємоси й до сьогодні? 

Варто придивитиси, схільп творчих починів зали

шив вам Куліш у спадщину, схіль:ки почииів з телеско

пічною, майже, перспективою. А скільки глибопп 

думок ро3DІдаІІо в його не :конче систематичвих (тим 
більше - систематизованих нащадками) писаннп з 
різввх ділпок і на різкі теми, думок, уии:тих часом у 

справжню бронзу, що витримає ві:ки ("серед аарбів 

землі - голота гола" або ''над серце в мене висоти 

нема"), думок, що кидають ис:краве світло в найтьми
ніші закути націопсихологіІ чи иаціоісторіософіІ. 



V 

Зеров побіжно десь зауважив про "веЛИJСі зусилл•" 

Куліша, що пішли ва формувавв• "високого" укра

Інського стилю. 

ЗауважеИІІJІ дуже слуm:ве і значно глибше, аніж це 

здаєтьс• ва перший погuд і аніж це думав сам 

Зеров. Бо не про сферу nише літератури тут ідетьс•, 

п це мав ва увазі Зеров, хоч, розумієтьс•, форму

В8ІПП: "високого" літературвого стилю (що, до речі, 
веохпасПи допіру почали поважно реалізувати) без 
Куліша-поета (оставвьоІ доби) - у•вити не можна. 

Вагу цієІ проблеми оцінимо повністю, хопи зважи

мо, що саме цей брак "високого стилю" не пише в 

літературі, але й у цілій вашій національній дійсвос

ті хівц• XVIII -початку ХІХ ст., занапастив нам Го
гол•, бо пише в шукавві "високого стилю", при

тамаввого його rевієві, вів опииввс• випадково в 

Петербурзі. . . у занадто спізвеній подорожі до Ри-

му •.• 
НаІвві літерати підраховували кількість "русициз

мів" у віршах "ХуторвоІ поезіІ" і не були спромо)І(ІІі 

зауважити та оцінити піонерсьхо-творчого чину, що 

за тими архаІзмами криве•. Навіть велпий Франко, 

письмеІІІІІП далеко не ваІвний та й першор•ДІІІІЙ фі

лолог-вчений до того, легковажив Кулішеві "доктри

ни про високий стиль та староруську мову", зовсім 

не доцівивши веппого політичного звачеви• "старо

руськоІ доктрини" Куліша, що обіймала в нього не 

пише "мовУ". 

Та "доктрина" носила •вво політичний, держав

вицьхо-ваціовальвий і "аrресивний", контр- "об ще

руський" характер, п, загалом, державницькою бу

ла вс• дімьвість Куліша. Це було щось діаметраль

во протипежне духово-вбогому й фахтично хапіту-
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лптському "вародиицтву" з різними теорі.ими про 

"до машвій вжиток", не вплючаюч~ й хоробливого 

"федералізму" пізвішоІ драгомаиівщиии. І коли по

дивимоси під цим кутом поглиду ва веJІИІСу, досі ве

доцівеву політичну поезію Куліша, то, може, вас не 

тах дуже й вражатимуть славословіи ва адресу "та

тарина" - Карамзіна, "арапа" - Пуппіна, несамови

того імпері.ильвого деміюрrа Петра І і, будь-що

будь, везвичайвоІ вімхеві - Катерини. Всі ті імена -
то символи, майже метафори. Всі ті імена то- псев

доніми державнотворчих факторів. Уживаючи тих 

"символів", Куліш мав ва меті исвіше, докладніше 

показати землпам, що то є державність, розкрити 

зміст цього давно забутого "ухраІвством" по китти. 

Куліш бо надто добре знав воrвеино-криваву 

границю поміж тим, "що становить націю в розу

мівві етвоtрафічному", а що "становить націю в ро

зумінні політичному", а це його власні слова з року 

Божого 1864 ! Отже, трошечхи раніше, аніж наші 
"фахові політИІСІІ'' почали тією проблемою - під 

непереможним впливом "обставин" - ціхавитиси. 

І хіба не живі й досі, хіба не пульсують живою 

кров'ю пророчоІ думки його давві-давві слова, що Іх 
у свій час тах мало знали, а ще менше розуміли: 

"Прославить і благословитимуть майбутні поко

лінии лише тих, що дбають за це, аби землю нашу 

посіли в спадщину ті, що пролили за неІ свою кров. 

Про інших буде тільки пам'ити, що за будівапів за
лізвичвих шмхів і таких інших речей... Ми ж 

безпосердві пави і володарі цієІ землі. На ній 

від і б' єтьс• ваше моральне обличчи і бу де вона відо
ма вародам рисами цього обличчи, иких ніхто 

стерти не зможе!" 

Чи багато з тих, що ще й досі "сиdтетизують" 

Куліша, хоч ниві до ківци розуміють ці маєстатичні 
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тверджеии•. держаВІІІІКа з 70-их років минулого сто

літт•? 

1947. 

Коли року 191 7 - під Полтавою ввкуті й двохсот

літньою ржею пережерті - обручі петербурзьхоІ імперіІ 

впали, націовальний летарt наш скінчився, то пово

рот до історично! притомиості одразу, ва жаль, не 

ста.вс•. Занадто бо довго тривав той майже смерт

вий сов. 

Наступипо те, що ве зовсім влучно називаємо Від

роджеииJІМ. То було скорше навророковане Шевчен

ком - О б у д ж е в в •. Але окрадений і приспаивй 

мозок ваціІ ще продовжував снити еви: перед за

спаввмв очима калейдоскопом проносиJІВСJІ розірвані 

образи історИЧІІІІХ подій, постатей і з'ив: 

Човвв золотіІ 

Із сивоІ, сввоІ давииив 

Причалюють ••. 

Ласкою Божою 

В серце зравеввй, 

Виходить Андрій Первозванивй ... 

Предки, ПреДІСи 

Встали з могил ... 
І тому - золотий гомін -
Ах, тоІ гомін! 

Так, бувшв несвідомим інструментом, засейсмо-
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tрафував Обуд»сеІПІJІ автор "Сов:.mrв:их Кларнетів". 

Але, в дійсності, повіхи ще були вапівзапmощеиі. 

І по всій безмежвій :краІиі 

Ні один ще Лазар не встав -

rірко аокстатує не медіюмічв:иІ: Тичина, а "іите

лектуальв:ий" Павло Филипович. 

Ora іиерціІ:ва, вже по Обудженні, солод:ка схова
вість д у х о в о г о "заспаии.и" - коштувала вас 
дуже дорого. Обудилось тіло - і схопилось зброІ, 

обудилась душа - і залунала козацька пісви, але іс

торична пам' ить, свідомість тиглости ваціовальвоІ 
історіІ І свідомість 11 п о л і т и ч и о г о досвіду -
повертапис• повільвіmим ритмом вже тоді, коли 

Окрадена опииипас• в огні "продовжевоІ Полтави", 

в огні в е з а к і .в ч е в о І ві:йии за Державність. 

Оrже, інтелектуальне, м а з е п и и с ь х е опри

томиеиви, відчутт• духу і с т и л ю Мазепи -
вертапис• JIИDie частково, уривками, окремими спа

лахами і, назагал, спізнево .. 
Коли обернемос• до царини мистецтва, ц. т. об

ласти, що вайчуйніше й иайгпиfunе відбиває такого 
роду ивища, то з'пuютьс• два імени, що Іх можна 
уважати за бе зп о середи іх продовжувачів 

духового мазепинства в націовальній культурі Від

роджевн•: Це - Юрій Нарбут в мастиці і це Мпола 

Зеров - в "державі слова". 

Це - Юрій Нарбут в цілій своІй ще "імперській'', 

петербурзькій чиниості; це Нарбут, що недаремно 

сам називав себе "мазепиицем" і, з першим гуком 

ВідроджеІПІJІ опинившись в Києві, розгорнув був там 

величезну, стилем і духом істотно національну твор

чість, розвинувши і вичерпавши, п ніхто перед ним 

і по вім, ваш "козацьuй" барок; це, врешті, пізній, 
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вже побароковий, Юрій Нарбут, Нарбут започатко

ваних ним і несподіваною смертю перервавих ітос

траціІ до "ЕиеІди", де персонажі з травестаціІ Кот

лJІревського фіtурувалв вже не в козацьпх mamcax, 
а у "відтравестовуючих" римських шоломах, нічого 

не втрачаючи з своє І національиоІ природи. 

Це - Мпола Зеров - spiritus movens і Арістарх 

киІвськоІ АлексаидріІ, бешомиmсовиІ арбітр смаху і 

стиmо, загально визнаний майстер і суДДJІ в літера

турі, maitre і вождь пІвськоІ Неокласихи, - той, що 

невтомно І везломво зuликав: ad fontes, до джерел, 
до джерел иесмертельноІ І иевичерпальиоІ греко

римсько! Аитихи ціmощого ліку на всеросійську бар

барію і найпевиішоІ зброІ проти неІ :ж. 

Обидва загинули ... Загинули п во пи д у х а у 

війні духа. Юрій Нарбут "вмер" від занадто корот

котривалого і дуже підозрілого "тифу''. Микола 

Зеров був нещадно задушений еоnовецьким заслаи

иJІМ. 

По обидвох чуйВий ворог затирає І випікає иаІ
меиmиІ слід, найменшу згаДІСу... "Нєт, не било і 

бить не может!" 

3 берс:88 1860. 
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13. -s • . 1933. 

За останні часи дру:ковані розмови про Хвильово

го набрали та:кого неприємного хара:ктеру, що 

внести в ті розмови принаймні хоч и::кийсь "порядо:к 

дня" стає :конечною необхідністю. Хоча б тому вже, 

що річниця його, будь-що-будь, нещоденноІ смерти 

(13. S. 1933) збігається з річницею організованого 
мос:ковсь:ким ури:дом жахливого голоду, що завдав 

вашому національному організмові та:ких необ

численних (і не лиmе біологічних тіль:ки) втрат. 

І 

До речі було б насамперед спивитися і на тім го

лоді, що відоrрав певну ролю в самогубстві Хви

льового, бо й на той голод існують у нас ріжні, ча

сом дивовижні, погляди, а при тім, и::к це не дивно, 

серед другоІ нашоІ еміtраціІ, отже серед людей, що 

були або свід:ками, або й об'є:ктом того голоду. 
Приходилоси чути, напр., фразу, що rолод 1932-33 рр. 

був не "лише", мовляв, на У:краІні, а й у "цілому" 

СССР. Фраза ця менm дивувала б в устах пересічно

го "жителr' СССР, що далі свого Шаргороду чи Зо

лотоноші не ввІздив. Але та:кі речі доводилося чути 

від людей політичного діJІИНя й політичного думан

нJІ. Парадоксально, але це один з тих щироу:краІнсь

:ких парадо:ксів, пі та:к притаманні традиційному 

бра:кові здібнасти саме до політичвого думання. 

ПрІJгадується та:ка розмова з бувшим членом 

УКП і пізніш КІl/б/У (з 1 S-тилітнім, до речі, ста
жем), що вперто повторював той загальних про "го

лод в цілому ССР", аж по:ки не пригадав с а м с о

б і :курортну розмову з партійним товаришем-мос

:калем, и::кий дивувався: "Дивно, звід:ки, у вас (себто 
на У:краІні) голод? Мій батЬJсо (селянин з Мос:ковсь-
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хоІ \Jбласти) пише мені, що у нього повні хомори 

збіжж.''. 
Пригадуєтьс• ще більш моторошна розмова з 

киІвським івтеліtевтом староІ дати, пий, розу

мієтьсJІ, про голод знав (бачив трупи на вуJПІWІх), 
може навіть здогадувавс•, що голод був лише ва 

УкраІні, але ва питаин• про причини голоду прос

тодушно зuвив: "Думаю, що - періодична посуха". 

Прплади ці можна було б мвожити без хіІІЦJІ. 

Але вимова цих прпладів (поскільки вови не ви
падІСові і мають певну захономірність) є •сна і в JІС
ності своІй убійча. Та вимова дає образ тради

ційного думани• землпів, JІІС і вираз тих успіхів, що 

Іх ос•гнув совєтський режим на психіці землпів за 

останнє чвертьстолітт•. 

Історична пам' •ть була завжди нашим найслаб
шим місцем - і тах тривало цілими столітт•ми. Ко

роткі моменти відзисхаии• історично І пам' JІТИ були 
ОІСреМІІМІІ блискавхами - Крути, Мотовилівка, Ба

зар, Зимовий Похід. Що ж дивного, що ворог скеру

вав саме на цю Ахіллову п'•ту ввесь свій многові
ковий хист, увесь свій незрівнJІІІний імперіалістичний 

інстІПІІСт, увесь ретельний державницький досвід. І 

треба визнати, JІІС би це бол•че вам не було, що ус

піхи його на цім фронті є величе3Ві, певно більші, 

ніж він сподівавс•. 

Пересічний молоДНІС 20-2S років, навіть з вищою 
освітою (розумієтьс• підсовєтсьхою) щодо иаціо

иальиоІ привалежности "Слова о поJПу" має •киаІ

тумаииіше пои•тт•, Володимира Св•того чи Яросла

ва Мудрого упuє собі з замосхворєцхими "бороді

щами" і націовальну вашу історію підсвідомо почи

нає від Хмельницького І Котл•ревсьхого ... - "Что і 

требовалось доказать", JІІС вчив у своІІ несмертель

вій "tеометріІ" царський Кісільов, перекладевий те-
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пер ва "всі мови" СССР і уживаний наново в "рево

люційній СОВЄТСЬК ій ІШСОЛі". 

п 

Існує досі таха леrенда: був собі тахий націона

ліст з лона матері, шо підступно увійшов в р.идв 

большевпів. З конспіративними здібностимв, ихим 

міг би позаздрити найздібніший аtент Івтеліжевс 

Сервіс, слУжив навіть в ЧК (?). Під масхою хомуніз
му написав сво І націоналістичні памфлети. І смер

тю своєю завдав страшного удару Мосхві. 

Словом: Хвильовий - Валенрод. 

При всій романтичвій звабі своІй і певній, але 

лише теоретичній, логічности - леІ'енда WІ одверто 

слабує ва паперову піпертонівщину й колосальну 

ваІввість. 

Але рівнобіжно до леІ'енди Хвильовий-Валенрод, 

існує (майже співіснує з нею) леtенда ч. 2: Хвильо
вий був з лона матері марксист, комуніст і боль

шеви, а всі ті, м'по хажучи, непослідовності, пі 
він робив - аж до самогубства вхmочно, - робив він 

саме п послідовний і ортодоксальний член КІl/б/У і 

вкп. 

Словом: Хвильовий - Залізний большевп. 

І в цій леtевді є, безперечно, тuож свои теоретич

на логіІСа і навіть своєрідний романтизм, але й ци 

леtевда занадто вже абстрактна і - при конфронтаціі 
з життим - виивлиєтьси не менш (а може й більш) 
ваІвною, ніж перша. 

На обидвох цих леІ'евда.х лежить очевидна печать 

специфічвоІ задивлевости в шильди, етпет:ки, титу

ли й назви. "Комуніст", "націоналіст" - етпетхи все 
ще в вас модні і на всі ивища житти всеохоплюючі. 

Кожну проблему, кожну подію, хожиу постать у 

вас, перш за все, вамагаютьси втиснути в блJІШану 
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:коробочку з ети:кет:кою. Часом це нагадує задачу про 

:квадратуру :кола, часом Сизифову працю, часом ще 

жива жертва сама верещить від та:коІ операціІ -
дарма! З хахлаць:кою впертістю операція ця мусіІть 

бути зjюблеиа. Бо іиахше оператор остаточно отетерів 

би і втратив решт:ку здібнасти думання в сфері та:к 

притамаиноІ йому "мужиць:коІ арихмети:ки''. 

А треба вже раз погодитися, що в нашій історіІ іс

нують постаті, для я:ких знання самоІ-но ''мужиць:коІ 

арихмети:ки'' - рішучо не вистачає. 

ІІІ 

Перш за все треба забути про ети:кет:ки і про :ко

робочки. У випад:ку з Хвильовим вони будуть та:к 

само неспівмірно малі, я:к у випад:ках з іиmими (не 

багатьма) того ж поряд:ку постатями. Бо Хвильовий 

- не "член партіІ", не "один з ... ", навіть не "гро
мадяиии". Хвильовий - п о с т а т ь, особистість, 

жива людива з тих небагатьох у нас живих людей, 

що Іх фізична смерть не перешходжає Ім жити далі. 

Тому-то в цім випад:ку жадна аритмети:ка (з марк
сизмом і діяматом в:ключно) нічого не поможе. Член 
партіІ? - та:к. Революціонер? - та:к. "Комунар"? -
тах. Але одночасно і з другого бо:ку: "злісний ухиль

ип? - та:к, "контрреволюціонер"? - та:к, "буржуаз

ний націоналіст" - (навіть "хвашист")? - та:к. Вреш
ті - о жах! - перший (по :кирило-методіІвцях) у:краІн
сь:кий месіяніст? - та:к. 

Ніби самі-но протиріччя, самі-но антитези, самі

но протилежності. Та все це зовні, бо вну

тріmиє я д р о істоти Хвильового є синтетичне до 

монолітності. 

''Сам хвилюється й інших хвилює"' - з поліційним 
жалем :констатував був :колись найогидніший со

вєтський урядовець з "місцевих жителів", давно вже 
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зліквідований держиморда Затонський {до речі, фа:к

тичний вв:конавець руйиуванн• Михайлівського Ма

настир• у Києві). Що "сам хвилюєтьс•" - це було б 
ще півбіди. Найгірше, що "інmих хвилює", себто є 

постаттю, в •:кіА а:кумульоваиа енергі•, що збуджує, 

індуJСує енергію оточенн•. І ЦJІ властивість Хвильо

вого певний час відганмасон з пові:к навіть - страш
но вимовити! - самого :кремлівського "батька наро

дів". Де ж па:к "хвилюванн•" і "ріжні ідеІ" там, де 

державною засадою було і єсть "благоденствіє на 

всіх •зв:ках !" 

lV 
Тут не місце дохладно спин•тис• на окремих 

аспектах дуже схладноІ постати Хвильового. Під

креслимо один і - на нашу думку - найістотніший: 

Хвильовий- людина політичного думанн• й політич

вого ді•вн•, що можна було б ун•ти :короткою фор

мулою: Хвильовий - політИІС. 

В нечислевній tалеріІ наших, навіть фахових, по

літв:ків за останнє чвертьстолітт• постать 

Хвильового ви•вл•єтьс• •с:кравою й майже-майже 

уні:капьвою. От вже хто вповні заслуговував би на 

титул "гомо політп ус", лише не •х титул, а •х 

точне окреслевн•! Позірна парадохсальність цього 

твердженв• обумовлена лише схладним національ

вим процесом нашого історичного існувани•, в •хім 

фахи не завше розподіл•ютьс• доцільно, зазвичай 

переппутуютьс•, і в вім література взагалі, . а 
письмеІПІІІJ( зокрема, хоч-не-хоч, відоrравали й відо

грають політичну ролю, часто не зовсім зручну і 

щасливу (згадати б Винниченха). 
Політичвий нерв Хвильового, треба думати, і по

т•гнув його в революцію, •ха дл• майже-юнаха була 
пон•тт•м і •вищем універсальним, всеохоплюючим, 
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єдиною панацеєю ва всі біди. РеволюціІ, .п вів П ро

зумів, вірніш - Леtевді РевоmоціІ, вів віддав і свою 

гар nу юнацьку віру, і свій поривчий молодечий ро

мантизм, і свій •скравий талавт уродженого пись

меІІІІІПа. А вови були тах і сильні й стихійні, що 

затьмарили Хвильовому його вевироблевий тоді по

літичній світогuд. 

Романтичне захоплевв• п в с ь м е в в в к а 

спричинило п о л і т и ч в у помилку: коротко

часне, зрештою,· ''хомуиарство" з усіма його прак

тичними васліДІСами. Але, :коли :крізь Леtевду Рево

тоці! почали проступати огидні риси "всесоюзного 

Івана ІвановИча", холи замість "духм.воІ епохи", 
Хвильовий відчув нестерпвий сопух відвічвоІ всеро

сійсьхоІ кльоахи, холи побачив наочно, що револю

ціи "проmуміла" вуличками його "ГолубоІ СавоІ" 

безиаслідво, що хижацьпй інстИНІСт Москви зробив

с• ще одвертіmим і брутальнішим, а хахлацкість 

рідвих Пилипепів - ще більш вайлуватою і ще 

більш безнадійною, - тоді у Хвильового ваступило 

не традиційне "розчарува.&JІJІ" з хлип8.ІПІJІм та тради

ційними "слізьми", лише - в в б у х. І, тоді, власне, 

майzе блискавично аристалізувавс• в нім справж

вій політп. 

І далі вже Іде чиииість Хвильового - mодиии п о
л і т в ч в о г о чину ва тій арені, па дn• нього 

була ва:йприродвішою й формально найприступ

нішою: ва арені літератури. 

Ц. чиввість, що 11 започаткував справжвій полі
тичвий чин - сері• памфлетів (Хвил• зовсім слушно 
порівив Іх з серією бомб), відома досить широко, 

щоб ва вій тут довше зуПИІІJІтис•. Це був справжній 

політичвий чин, тим більш плідний і в наслідхах 

своІх історичв:вй, що до:ковав:иА: mодивою творчости, 

а не шаховоІ гри. Тому "У:краІва чи Малоросі.." (а 
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цей заголовок останнього неопублікованого памфлету 

Хвильового був би найістотнішим увиттим ціпоІ ба

гатоплавовоІ проблематпи Хвильового), пвтавви: 

бути вам провівцією чи :краІвою, холонією чи метро

полією, нацією чи племенем- поставлено було хардв

вально і ва такій ідейвій височині, де почвнаєтьси 

вже ф і л о с о ф і и нашоІ :культури і п о л і

т в І[ в. 

Піонером П став Хвильовий і, власне, тах запвше 
історіи. 

Що значить політично думати - ваЬс:кравіше по

казує вам справа голоду 1932-ЗЗ рр., па відограла 

тну 3Вамеииу роnю в біоrрафіІ Хвильового, і на 

пій зупинвпвси ми ва початку зовсім неввпад:ково. 

Ц. справа, п видно з поданих вище прпладів (а 

Іх можиа було б збагнути прикладами з теренів 

поза-совєтських), ро:uсрила в свій час всю разючу 

немічвість політичвого думаива у вашого суспільства. 

Хвильовий ва тлі цієІ немічности - поивив JІСІСравий 

ховстраст: дЛJІ нього відразу була исною не лвше 

tевеза цього голоду (свідоцтво Ар:кадіи Любчепа), 

а й, п справжньому політпові, були •еві політичні 

наслід:ки того голоду, наслідJСи, пих розмірів (на

ціональних, соціальних, біологічних), ми й досі собі 

не у•вп•ємо ... Втрата 20-25 Ofo "живоІ", що тах 

схажемо, "ваги" народу - навіть аритметично лвше -
річ дуже поважна. А холи приймемо під увагу пи

т о м у вагу цих 20-25 Ofo, зрозуміємо, що зсув, до
конаний під режимом СССР, УкраІни в напр•мі до 

МалоросіІ - був велетевсьпй. 11 

ГарJІЧИй темперамент зовсім не "епівського" ra
TYJПCY у сполуці з чуйною уивою мистци та ще рана 

в cyмniRRi, обтJІженім "хомуиарським" минулим, ось 

що нарисувало 1 З трави• 1933 року перед зором 

Хвильового давтейсьхий образ, пий спокійно 
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приА:в•тв вів уже не міг і з пим дальше ісиуваив• 

було б дл• нього навіть фізично немоЖJІИ-м. 

Трuень 1948 р. 



лист до молодих 

Може, ніде тах виразно не відбиваєтьси зміна по

колінь, ИІС у мистецтві. 

Мистці перші відчувають повів новоІ епохи, бо 

вови - в вайліпших своІх представипах - завжди ча
тують ва границі прозрівни. В інших галузих твор

чости, де елемент мистецтва більш прихований, 

зміни епох проходить більш еволюційно, з дни ва 

день. Навіть філософічна мисль іде, сказатв б, в 

ар'єгарді і формуmоє здебільша post factum - тому 
серед фісолофів пророu траплJООтьси рідко. 

І 

Те ивище, що й у вас, в наших надто ускладнених 

обставинах, при відсутиости реапьвоІ Батьківщввв, 

мистці "ІІІ}'JСають", вибруиьковують нові групи, 

об' єдиаRИи, tрона під назвами "молодих", "сучас
них", "модерних" (справа не в назвах) - це враз 
доказ історвчиоІ чуйноств людей, що Іх істотою є 

чутти, почутти, що Іх інструментом (і навіть профе

сією) є царина емоціІ. 
Розумієтьси, від "шукань", від інстиптивного 

згуртовувавии, словом, від "бруиькуванни" до квітів 

і пподів - шuх немалий. І на нім може притрапити
си все. "Група" може механічно розпаствси. "Брунь

ка" може замерзнути. "Квіт" може стати иnоввм. 

Навіть плід може бути недоріднвй, змиршавілий 

зеленцем. 

11 
З поезією справа остільки делікатні.ша, що 11 "вв

робввчвй", що тu сІСажу - реміевичий бік є ніби 

менш вuвивй і, ва загальний погuд, "менш важ

ииІ". Музпа, ппастпа, архитектура поготів, - пе

редумовmоють •пІ:сь вишкіл, "працю", опанованни 
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цілхом вамацальвого "матеріилу" і засобів оперу

ваJІИ.tІ вим. Тому ІПІСола, вправність, "техві.JСа" гра

ють ролю немалу, хоч і не головну (бо при одио

бічвім плехаииі тільхи Іх, вови прислоиюють істоту 

творчости, а навіть доводить аж до підміни творчос

ти "виробництвом", хоч би й хваліфіховавим). 
Не те з поезією. 

Ь "матері.tІл" ніби на'дто нехитрий: папір і олівець 
чи перо. Навіть ''письмовий стіл'' легко можна засту

пити хав'ирвJІІІІІМи ба й, остаточно, власним холі
ном. Тому тим біЛьше виростає в поезіІ значівии 

чиив::иха ве-матері.tІльного, не-технологічного ... І п 

же часто приходить ва думху несмертельна формула 

Ціцерона (що з фаху був адвокатом): poeta nascitur. 
Мрійлива дитина та ще й, бува, обтижена "мис

тецьхою дідичиістю", десь між 1 3-1 S рохами житти, 
переходить, сказати б, "мистецьхий хір", звичайно 

віршово-літературвий. Цей "хір" здебільша проми

нає, п і справжній, майже безнаслідио. Але в пев

вих випадхах, вів набирає харахтеру хронічного. І 

тоді, п у відомій анеІСДоті, залиmаютьси дві можли

вості: або поивлиєтьси дійсний поет, або дилетант -
в ліmпім випадку і tрафоман - в гіршім. Тільхи при 

нивиости особисто! культури, самохритичности І 

характеру, в щасливішім випадку, mодииа перехо

дить до хритпи, журналістИПІ чи, тахого модиого 

тепер літературозиавства. Оrже, вона залиmаєтьси в 

літературі п професіоналіст, одначе не тортуруючи 

себе нездійснимими цілими і не хворіючи ва літера

турну свербличху. 

ІІІ 

Тимто покпиnии•, пе грає важливу, п не голов

ну, pomo в кожній mодсьхій діJІJІьвості, набирає 

аирІwапьиого значівии у випадку поезіІ і взагалі вси

хого мистецтва. Бо - про що звичайно забувають -
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Муза є мстива й ветолерантна. Вона, их сказав 

велпий чеський хритп (відповідНИІС М. Зерова у 

вас, хоч сухіший і "Фаховіший") Франтішех Шальда, 

"не терпить ІСов::кубівату''. В цім бо таІтьси метафі

зпа і демонічвість ІСожвого мистецтва, а літ~ратури 

- вайперше і ЗОІСрема. 

Кожне мистецтво (у властивім, отже висоІСім, зна

чівві цього слова) є річ небезnечна. Бо у мистци 
воно - через поІСлП8ИНJІ - сполучуєтьси з Долею і 

часом Долею його стає, зі всіма трагічними чи лише 

трагедійними перспективами. РільІСе десь в "Листах 

до молодого поета" радив писати вірші лише тоді, 

"ІСоли немає івmого виходу: або-або". 

Поезіи і справжии література вплючає пу-будь 

"продУJСцію" чи мануфактуру, бо обертаєтьси тоді в 

халтуру і - одночасно - убиває поета. 

Тут чую чиюсь молодечо-схвильоваиу (або й 
жовчво-старечу) репліІСу: 

- Ага! То Ви проти праці ("вад собою", аиІСже). 
Ви лиmе за вадхвевни і т. п. 

- Ні, mобий земличе. Я прожив і пережив надто 

багато, щоб залишатиси безжурвим "примітивню

ІСОМ" (вираз В. ЛипинсьІСого, сІСеровавий, ва жаль, 
чи не на мою адресу, тоді, хоч і спізнілого, але полі

тично ваІввого студента). Тим то й трудна поезіи, 
що вона є саме труд. Навіть не праци (тіль:кв), а й 
труд і трудівництво, дуже близьІСе до подвигу й 

подвижництва. Бо, дійсно, лише Муза могла б пара

фразувати відомі єваигельсьІСі слова: "Хто хоче йти 

за Мною, хай залишить усе". Тут справді, п спі

ваєтьси в ЛітургіІ: "()тложим всиІСоє попечевіє". Бо 

без тного тотального с:купченви всього свого єства -
немає any зрод•енІUІ, пим і є справжни творчість 
і з'ивлевви вспого твору в вій-небудь галузі твор
чости. 
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Надхвеии• - це певвий стан духа, став, и:кого, 

одначе, механічними чи раціоналістичними засобами 

осигнути ве можна. Але при певвім "шоку", при 

певвім блвсхавичвім сполучеииі серця й розуму, при 

певвім зусиллі ізотоватиси від щоденності - стан 

той мо•е з'питис•. І тоді, п десь формував 
А. Пупосів, "загострюєтьс• здібність сприймании 

світу, здібність бачвтв й чути" . 
.Ясна річ, що пасивне очікуванни надхненни - це 

страчений час. А братв вадхненв• за основу твор

чости - це романтичвий забобон. Надхвевu-це осо

бисте щастя мистця, "усміх" його Долі. Тому воно 

ве може бути стале або періодично-повторне. Але й 

мистецька творчість ве є ані :каицелиріи, ані фабри

ха. 

11. 8. 1964. 
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НАД МОГИЛОЮ 

МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО 

2S ЛИІІ'U СОВЄТСЬІСе радіо уридОВО ПОдаЛО ІСОроТІСУ 
вістку з Києва: Максим Рильський помер. Пізніш 

часописи подали дату: 24 nвпия. 
Одвв з вайбільш справжніх, оргаиічввх поетів 

вашого стоnітт• (аваnогіІ могnв б бути nвme з 
Р .- М. РіnЬІСе), ane й одвв з вайчиниіших творців су
часно! вашоІ nітератури й культури. За останні ж 

десятвnіття - це можна ствердити - виразно видат

вий національ вий ді•ч. І хоч ос•гвув вів немалого 

віху, хоч заnвшив десятки книг і сотні (напевно 

вепромввальввх) студій і статей, хоч плідва діJШь
вість його і 11 насnіДІСи - у всіх на очах, та смерть є 

завше смерть. ІІ година приходить завше "несподіва
но". ІІ поява завжди спрвймаєтьс• трагічно. Вона 
перерізає тяг, хоч би й •JC галасnивоІ, сучасноств -
провалом раптового мовчання, вимовнішого за 

вайбільш красвомовні слова і гучнішого за найбільш 

проввзnвввй крп. 

Не час ще і не місце на розлогий некролоt з оцін

ками, авалізами й формулюваин•ми, ву і (•к же 
традиційними!) оосмертвими похвалами в ствnю 

"жалісних віршів на презацввй погреб"... На все це 

прийде свій час і сво І автори. 

Наразі потрібно ствердити один тах само безсум

вівввй, п і вевблагавивй фuт: зі смертю Максима 

Рвnьсьхого відходить у вічвість історична постать 

пвсьмеИІІІПа, що був архимайст.ром нашоІ поезіІ, 

велпам севіором иашоІ мистецько! культури і 

людивою щедрого серЦJІ та вив•ткового особистого 

чару. 

Та й це - не все. Не головне. Максим Рильський -
в вашу страшву, цинічно-підлу добу фактично був 

бранцем і захлаДВИІСом иаціоиальвоІ культури в 
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лапах немилосердного ворогаt пийt хож:иоІ хвилини! 

- міг його не JІИІПе пиути до буцигариі з забороною 

"писати І матова ти" t а І просто "зліхвідувати" t 
змусивши перед тим переІти всі стадіІ моральвого 

душогубства: хитт•t ВИЗІІ8ІІRJІ ''помилок'' t погаиьблев
н• друзів праці І житт• та9 хоч і вимушеноІ9 але 
завжди жахливоІ хули на впасний Народ і власну 

Батьківщину. 

3 пошаною мусимо ствердити над свіжою моги
лою9 що історичну ролю зuладниха нашоІ :культури 

І вашоІ духовости9 pomo9 до поІ він не був призна
чений і до поІ 9 •х уроджений поет t не був здібнийt -
Мuсим РильсииІ ВІПоиував п свій твердвІ на

ціональний обов'•зохt ніс9 п свою вевблаганну 
долю: гідно і неослабно до хіВЦJІ. 

А в •пх обставинах - це ледве чи у•вnDОть собі 

ваші mоде9 а еміtраити зохрема. То Ж9 будь-що

будьt вайбільш офіціозна людина в СССР -
М. Хрущов - мусів був прилюдно І ур•дово ствер

двти9 що житт• М. Рильсьхого висіло на волосху9 
•кий кожноІ хвилини міг обрізати ніхто інmиІ9 •х 
добре УкраІні знаний ур•дово і "особисто" - Лазар 

МоІсеєвіч 9 той самий КаІ'анович9 що йому завшrчує
мо ("лично") загибіль tеиіального Михоли Куліша. 
А пщо не менш tеніапьииА Олександер Довжевхо 

фізично зацілів "жителєм'' міста Мосхви (!)9 то nи
ше завдпи парадохсапьніА милостині не менш неза

бутнього Іосіфа Віссаріоновича9 щоправда9 за ціну 

хаторжиоІ праці підручного при різних ейзевштеІнах 

дл• продухціІ самовбійчих аероІ'радів та мічурі-

иих ••• 
Більш-менш в тuіІ же атмосфері і обставинах іс

нував і творив Махсим РильсьхиІ. І пщо в його 

творчості трапп.иnис• "пісні про Сталіна" t оди до 
Inniчa9 похвали дм Моховеького І навіть одна по-
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свита Молотову (! ), то автор Іх прекрасно знав, шо 
то все - то тuа ж сама данина, ик питт• кумису в 

ханськім наметі ХПІ ст. І звав тuож, що дл• 

ващадхів то будуть лише літературні курйози, хоч і 

досить шибевичвого стилю. 

Рильський залишааси фізично-живий і, хоч полоне

ний, чим далі, тим виразвіше вамагавс• продовжу

вати ту чиниість, ику вже не могли вповувати 

замордовані ворогом Зеров і Филипович, Нарбут і 

Леонтович, Курбас і Куліш. 

Без галасу і зайвих жестів. Як той воих, що до 

ІСЇИЦJІ відстрелюєтьси на остаRRій заставі, хоч ба

чить, що залога вже перебита, а підмога жахливо 

спізвиєтьс• .•. 

1964. 
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ДЕНЬ ПОЗЗИИ 1967. Москва, В-во 
"Советский писатель", ст. 292, Наклад 

SO тисяч. Редактор В. С. Фоrельсон. 

В порівнові з раніше обговореним "республі

ІСавсь:ким" (УССР) того ж типу збірниІСом, цей, вже 

всесоюзввй, робить ще сумніше вражении. Може, 

саме тому, що вів "всесоюзний", а не, сІСажім, хоч 

би вже РСФСР, стисліше російсьІСий, в пім мусіли б 

знайтиси адже ж пісь справді національні проиви. 

До речі - вражає неспівмірно значна ІСільІСість уJСра

ІвсьІСих (і не російсь:ких) прізвищ авторів. Невже ж 

Ктоєв, Цвєтаєва, Єсевів тu-тuи й не мають на

ступнпів? 

ВражіНИJІ мистецьІСоІ й, взагалі, творчоІ пустІСи 

збірвпа не лише не ІСомпенсує, а, може, ще більш 

підІСрестоє вміщена в вім пошарпаиа, порізана і об

різана (цензурою чи редакторами?) вже знана тут 

вам "Позма без герои" Анни АхматовоІ. 

Цей визначвий твір видатно! поетІСи петербурзьІСо

го минулого вже давно було опубліІСовано заІСордо

ном: і найисІСравіші уривu, і повністю, і то аж у 

двох редuціих. Розумієтьси, "Позма без героя" - це 

не поема. Ахматова - суцільний ліриІС. Та й треба 

додати, що, може, й випадкове твердженни Пуmхіна 

( "умчалси веІС зпичес:ких позм") стало своєрідним 
пророцтвом і для сучасності. Але, ИІС ліричний ЦИІСЛ, 

зв'изавий основною темою спомину (де в осередІСу є, 
без сумніву, розстріливий 1921 р. Н. Гумільов, чо
ловіх поетки, - повний теІСст поеми цей наш здогад 

потверджує), - твір АхматовоІ - сильний, дивно-мо
лодечий і, мимо певноІ ритмічноі монотоніі, сягає в 

окремих партіих майже ІСлисичноі вивершености 

( "Бьши свитІСи ІСострами согреть1 .•. ", "И серебрив
НЬІЙ МеСJІЦ ИрІСО вад серебрJІІІНЬІМ веІСОМ ПЛЬІл'' аж ДО 
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"Приближалс• не :калевдарнЬІй - настоJІЩІІЙ Двадца

тьІІ ве:к"). 

Але саме праз цей, п і інші того роду частини, у 

мос:ковсь:кім збірви:ку ціл:ком вирізані. Залишилис• 

від "Позмьr" марtінесові й "обрамовуючі" деталі, 

але основа твору - відсутнJІ. Кому це було потрібно 

- знає хіба лиmе товариш (може, тепер вже "су

дарь"?) реда:ктор ... 
І, все ж, є в цім збірни:ку, на:кіиці, один-два, 

невелич:ких (до речі- прозових) начер:ки-нотат:ки, 
JІ:КИХ в "республіканських" публіхаціJІх навіть у•вити 

собі не можна. Це майже чиста "контрревоmоціJІ'', 

ба навіть "буржуазний націоналізм". Бо націоналізм 

"квасний" ва тему "нашей необ' •тн ой родівьr" -
р•сно розсипано в більшості одномавітво-сірих 

віршотворів цієІ книги. 

1964. 

331 





СПОГАДИ ПРО 

МАЛАНЮКА 



ПЕРШІ ЗУСТРІЧІ З МАЛАНЮКОМ 

К. Гридень 

(Скорочено) 

Вперше и зустрічав Маланюка, ще не бувши з ним 

знайомий, влітку 1919 року в Кам'JІИці на Поділлі, 
здебільша холо СоборвоІ площі, де містиаси гене

ральний штаб, іНІСоли й на Новому пnJІНі. 

Напрпіиці літа й ва початку осени того ж року 

довеnоси бачити цього молодого, струикого, незна

йомого мені старmину в ресторані "Париж" на Поч

товці, вузенькій вулиці, що провадила від мосту й 

готелю "ВеІІе Vue"11 в допииу Смотрича, до брами 
Баторіи. У цьому маполюдному у пізні обідові годи

ви ресторані можна було іНІСоли бачити Васили Тю

тюнника, шефа оперативиого штабу АрміІ УНР, 

завжди в супроводі цього самого молодшого старши

ни, з пим отаман тихо гомонів під час і особливо пі

ели обіду. 

Познайомитиси з цим, п мені тоді здавалоси, 

адьютавтом В. Тютюнника мені довеnоси значно 

пізніше, аж восени 1923 року в Празі. Я зустрів Ма
ланюка в fжраІнському ресторані, що містивси тоді 

ва Староміській площі, проти величезного монумен

та Янові Гусові. Поет незадовго перед тим прибув 

ва студіІ до Подєбрад з Польщі, де перебував три 

роки п інтерновавий воп арміІ УНР. Він продекли

мував мені тоді чимало своІх поезій. Розповідав 

тuож про сво І таборові літературні переживанни. 

Від Юріи Дарагава (вів орнІхав до Праги в червні 

1922) и вже почув багато про таборові життєві й 
літературні обставини в Каліші. Був тахож добре 

знайомий із змістом "Веселки", таборового літера

турвого журнала. Зрештою й Юрій Дараган, "second 
brillant" 21 "Весеmси" з своІмв старокИJІзівськими і 
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хозацьхими поемами, став моІм добрим знайомим 

одразу по приІзді до Праги ще на почат:ку позамину

лого літа. Отже, про Дарагана Маланюх уже де

тально не потребував розповідати, більше - про 

Селегіи, пий писав тя:жхо приступним стилем, щось 

тах, п тепер Рене Шар. Але Іхні вірші були відомі 

з сторінох "Веселхи", і це мене мало вражало. 

Дещо більше - оповідання Є. Маланюха про його 

особисте знайомство з польсьхими схамандритами. 

Почалося: з того, що одиого сльотавого осіннього 

вечора завітав до таборового театру в Каліші поруч

ии:к Леонард Подгорський -О:колув, приваблений роз

ліпленими на мурах афішами напівзруйнованого ще 

в серпні 1914 роху майором Пройсхером міста, в 

я::ких сповіщалося: про ухраІнсьху виставку. 

Подгорсь:кий, автор збіро:к "Droga па Emaus" 
( 1912) та "Bialorus", ретельний досліднп литов
сь:ко-білоруськоІ доби в житті Міцхєвича і сам 

видатний поет еміграитсь:коІ ноти, в тужливих 

віршах оспівував свою тугу по батьхівщині - Білору

сіІ. 

Є. Малаию:к цитував мені свою незрівня:ну "Єван

гелію піль", а згодом вірші Леонарда: 

І wszystkie siejby, orki, zniwa 
Та cafa Ewangelja роІ 
J ak dl'ofi, jak dlota nielitosciwa 
Do ran rozwartych sypie sol. 

Tu musztry wrzask, tu mury Magistratu, 
А tam gdzies Ту, spokojna, dawna, ratuj! 

Подгорсьхий згодом частіше заходив до табору, й 

у двох вони часто блухали вулицями цього зруйнова

ного міста. Подгорсь:кий був невичерпний у своІх 
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розмовах про поезію. Піпсудеького (п це часто траппJІ

лос• між піввічними "Завішами") ненавидів, вена
видів аж до тuоІ міри, що навіть ооJІсвити причини 

цієІ ненависти не міг. Від своІх військових зверхви

ків ПодгорсьпІ не раз діставав вагану за побратим

ство з Є. Маланюком, але це ва нього не впливало. 

Під час своІх відвідин Варшави Є. Маланюк по

зваІомв:всJІ І з рештою скамандритів: Леховем, Сло

вімсЬПІМ, ВерживсьПІМ. Але справді подружи:вс• з 

ЮлЇJІВом Тувімом. Є. Маланюк мав збірки книжок 

цих авторів з присв•тамв від вих. Частину привіз з 

собою до Подєбрад, від Тувіма І Подгорського ді

ставав і.в:JСоли І пізніше видані твори. 

ЗУСГРІЧ З ТИЧИНОЮ 

Десь ва початку 1924 чи 1925 ро:ку завітали до 
Праги гості з УкраІни: Тичина, Досвітній, Поліщук. 

У веЛІПСіІ репрезевтаціІвіІ залі :коло ПрашвоІ брами 

місіJІ УРСР (була корот:кий ·час і таха, згодом 

більшовпи 11 скасували) влаштувала виступ цих 
трьох літератів. ПриІшло чимало, але не забагацьхо 

вароду. Я надійшов значно пізніше, коли сам виступ 

сківчивсJІ І почалися запитавви до президіJ. Ми

хайло Обідви:А не своІм голосом (п висловиласJІ про 

нього Л. Лівдфорс-Русова), але тим не менше голос
во запитував про доmо малозвавого поета Яхова 

Долепа. Стурбований Тичива перепитував, чи не 

Долевtа, але Обідвий обстоював свого Долепа, за 

пого аві Тичина, аві його :коввоІри віколи нічогі

сінько не чули І вічого промовити не могли. По 
"""\ 

иевиисвеиому інциденті з Доленком Калістрат (Со-
кальський) вже своІм справжнім і до того везви
чаІво злісво пискЛJІвим голосом .почав ставити 

Тичвві пісь запитаRRJІ, ва пі, зрештою, Тичина 

відмови:вс• відповідати. Калістрат, то тереблnи 
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свою хепху, то погладжуючи свою бороду, почав 

протестувати, посвпаючиси на те, що причвалав на 

ці збори, відпросивmиси з праці на фабриці, загубив 

свій деввий заробок, а тут йому президіи відмов

лиєтьси відповідати, при цьому Капістрат поволі по

сувавси до дверей і, віддапJПОчиси від трибуни пре

зидіІ, підносив угору свій вражаюче пронизпиво ве

ресмивий голосок, єхидно витигаючи в напрИМІу до 

Тичвив свою того дни досить таки неоховирву боро

ду. Тичииу це бородате писхлитхо чимало бентежи

ло А нервувало •.. Це все, що и чув і бачив на тих 

дли мене, зрештою, ціJІІСом веці:кавих зборах. 

Другого дни и довідааси від Є. Мапаню:ка, що Ти

чина через веназваних мені посланців висловив своє 

побаж8ІПІJІ зустрітиси з ним. Пропозиціи була при

ЙІІJІта, з тією умовою, що побаченни - лише з Тичи
ною. Є. Маланюх запропонував мені поділити ти

гар спітх8ІІІІJІ. Дли мене було ціn:ком досить давніх 

віршів Тичини, але бачити Тичину, тобто теперіш

нього, JІ не мав охоти. Тому и запитав, чому, впас

не, потрібне це побачевви. 

Є. Маланюх відповів зворушливим тоном: "Ви не 

розумієте. . . Тичина це - п перше хоханни. Цього 
забути ве можна". Зрозумівши, що це незвичайне 

зворушевни походить від першого читании "С:корб

ноІ Матері" А цілих "Кларнетів", и припинив обст

рукцію, на час пішого ходу від Народвого театру до 

готелю Шроубех ва "Вацлаваху". У цьому першо

ридному празькому готелі (місіи УРСР платила ви

трати) нас завели до Тичини. У просторому світ
лому похоІ, :крім автора "Кларнетів", був ще До

світній, вродливий авглосахсьхого типу иснозорий 

мужчина. Досвітній, певно ознайомлений з диплома

тичними умовами зустрічі, мовчки чемно подавси 

геть. Ми ніби запиmипвси втрьох, разом з господа-
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рем. Тичина захлопотаио сів, запросивши вас зайик

ти місцк коло стопу. Але на першому півслові роз

мови, нервово поправивm:и пенсве, скочив, навш

пиньки нечутно швиденько підійшов до дверей і за

клопотано подививск спочатку через- дірки в дверп, 

за кхими зІІІП кснолпий англосuс, і ще деихий час 

намагавси, приставивши вухо до дверей, прислуха

тиси, чи не стежить хтось у коридорі за ходом на

ших розмов. Нарешті Тичина знову повернувси до 

стопу. Але, всоте поправпJІЮчи тремтиче певеве (бо 
й вів сам неначе трусивси весь час), сидів ніби ва го

лочках. 

Аж за другим разом, покинувши обсерваційвий 

пункт (обличчим до дверноІ :клим:ки), він трохи ніби 

зосередивси і заспо:коІвси, і розмова була нарешті 

розпочата. Але незабаром Тичина втретє і вчетвер

те поспішив прислухуватиси до дверей. Досвітвій ще 

раз повернувек до по:кою, шу:каючи в шафі потрібних 

дли виходу до міста частив одигу чи взутти. На 

хвиль:ку ЗВИJС Тичина в сусідньому по:коІ, щоб при

вести, не пригадую вже пу, :квиж:ку. За час його від

сутиости можна було придивитиск до хвижох, пі 

цілими купами лежами ва бічному столі. Була там 

зверху і подЄбрадська студентська "Наша громада", 

в пій надруковано присвиту Є. Малавю:ка Тичвві: 

На межі двох епох, староруського золота повен, 

Зазгучав совценосно твій совиmно-ирий орхестр. 

Присвиту було створево прихапцем, і Є. Маланюх 

у техсті схвапно виправив одне слівце: варваризм 

"рурку" ·змінив ва "дудху" (" ... пофарбована дудха 
зосталась"). Поруч лежало і нове число "Подєбрад
ки'', сатиричвого журвалпа, де до тексту М. Чир

сь:кого ( "ПрОІСЛКТТИ ТИМ, ЩО ОСЬ ЧИМ СТаВ/ЗаміСТЬ 
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сонетів і о:ктав") Петрусь Холодний намалював ти

пового розхристаного московського червоноармійця, 

и:кий накручує :катеринку з дочепленою до неі голо

вою Тичини - з портрета, вміщеного в "Літератур

но-критичному альманаху" (:коло 1919). 
Тичина повернувся знову до нас і знову болюче 

скаржився на те, що йому все ввижається постать 

Калістрата Сокальського, що 11 він не міг забути по 

вчорашньому скандалу.. . Поза Сокальським дуже 

доm:хулив Тичині, але ще ген у Харкові, російський 

поет Пєтні.:ков, що систематично доводив харківсько

му совнаркомові: за :кордон треба вислати саме 

його~ Пєтні.:кова, бо хіба ж Тичина надається до ви
ступів за :кордоном та взагалі до гідноі репрезентаціІ? 

Така постановка справи вельми ображала Тичину, і 

він :кілька разів, поряд з Сокальським, згадував і 

Пєтні:кова. Зрештою, цей останній дійсно став пое

том-лавреатом харківського уряду, діставши :кілька

річну стипендію на перебуванни у Берліні, звідки він 

цілком льоuьно повернувся до надлопансь:коІ столи

ці. У Берліні Пєтні.:ков у тіснішому гурті своіх зна

йомих, переважно німців-утікачів з Балти::ки, не 

оминав нагоди для дис:кримінаціІ зненавиджених ним 

у:краІнців і УкраІни. 

Поза тим вся розмова з Тичиною и:кось не :клеІ

лась, бо він дбайливо тримався радинсь:коІ уридовоІ 

лініІ; на моІ зауваження, що це наслідок безнастан

ного терору й невгамовноІ пропаганди, та моІ про

позиціІ забратись і залишити господари самого, Ти

чина з ціmсовито знищеним, загубленим виразом об

личчя автоматично поправлив пеневе й з одчаєм :ка

зав: "Гуляйте! Гуляйте ще", - неначе наше това

риство його ще пось на хвилиНJ(у ритувало від ото

чуючих його :кошмарів та примар. 

Тичина, и:к виходило з його власних слів, беззасте-
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режио А безповоротно духово скапітуmовав перед 

російсьпм займаицем. ІІІJСода було з вим говорити 

і бачитиси з вим ••• 
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МАРКО АНТІОХ-ВОРОНИЙ 

Євген Маланюх дуже уважно ставивс• до хожв:ого 

нового вірша Марка Автіоха-Ворового, пів ті часи 

{ 1924-2S) іполи діставалис• з-поза залізвого хордо
ву. Дещо згодом, вже у Варшаві, вів дбайливо зі

брав усе, що можна було знайти в поцей- і потойбіч
них друкованих видаввп з творів Марка Вороного, 

і мав намір видати це окремою хввгою. Але 

непевність щодо можливих васлідків цього кроку 

дл. догасаючого ва засланні сина Михоли Вороного, 

а потім варшавське повставв•, в пому згинули ці 

матерї.ли, ударемиили цей вам ір. 

Марко Антіох-Воровий {і904-39), еви відомого 
украІнського поета Мполв Вороного, того самого, 

що на тлі пацвфіствчввх визерупів спромігс• у січ

невому числі пІвсьхоІ "УхраІвськоІ хати" ва проро

чі секствив "Назустріч 1913": 
Двавадц.ть літ двадц•того столітт• 

Сховалис• в безодні забутт•, -
І рік трввадWІтий, немов •ке страхітт•, 

Полохає думки, хвилює почутт• ... 
Що вів готує вам, пе несе житт•? 

Чи знов жахи? Чи знов кровопролвтт•? .. 
Нехай і тах... у боротьбі т•жхій, 

Незломна волею і вірою людина, 

.Я вплп кидаю, могутвій впJІІІІС свій 

Тобі, трввадWІтий •.. 
Хай грає хуртовина! 

Багато бур зазвала УхраІиа, 

Та ве схвлилас• і ве схилитись Ій! 
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МАЛАНЮК У ЗУДАРІ ДВОХ 

ПОКОЛІНЬ 

Слід зокрема зазначити чи навіть підІСреслити, що 

•к поетична творчість, тu і публіцистична діuь

вість Євгена Маланюка виклпала принаймні серед 

старшоІ частини громадJІІІства гостро ворожу реu

цію. О. Ольжич в одиому своєму огл•ді поточних 

літературвих •вищ (''Студентський вісвп", Прага, 
193 1 ) ва осиові своІх особистих довгорічвих 
спостережень з питомим дл• нього лахонізмом ви

словивс•: "досить гостро зненавиджений старшим 

громаДJІвством дл• того, щоб увійти в історію лі

тератури - Євген Маланюк". 

Розпочати хоч би з того, що за своІ статті в та

боровому тижвевпу "Сурмач", в пих вів досліджу

вав причини ваших невдач у визвольній боротьбі, 

Маланюк опививс• ва чорному реєстрі нелюбих дл• 

соці•лістів осіб. Через це його відмовиnис• 1922 
року прийн•ти до АкадеміІ в Подєбрадах, бо цього 

не бажав собі п. Ш-р, ортодоксальвий марксист -
уповноважений :кваліфікувати кандидатів до вступ~ 

до АкадеміІ. Щойно ваступиого року, коли ректо~ 

Шовгенів скасував ці процедуральні обмежевв•, і те 

з спізвевв•м ва :кілька міс.иців, Маланюк бу1 

прийв•тий до цієІ школи. 

Перша збірка поезій Є. Маланюка "Гербарій" д< 

тuоІ міри безнадійно застр•гла в одному видав 

вицтві, залежному від ласки чи неласки соціuістич 

вих бонз, що спізввпас• з друком на добрих д~ 

ро:ки і вийmпа старанн•м осіб, везалежних від полі 

тичвих чи партійвих забобонів. 

Другу збірку Є. Маланюка "Стилет і стилос" ви 

дав ше перед тим також везалежвий від партзабооо 

вів М. ЄреміІв, хоч номінально А належав д 

УСДРП. 
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Одразу ж по появі ''Стилету" можна було виразно 

почути професорсь:кий скрегіт зубовний проти мо

лодого поета. Професори-мовІІІПСИ (Сімович, Колес
са, Білець:кий) були ініціяторами чи промоторами 

цього скреготу, пий, зрештою, далі не поmиривсJІ, 

але тим не менше в тісному колі цих осіб не припи

нився віколи. 

Трети збірка Є. Маланюка "Земли й залізо" де

кілька років пролежала в редахціІ тижиевиха "Три

зуб" у Парижі, аж нарешті орнІхав ту ди по одер

жанні докторату у Крахові полтавець Олександер 

Недільхо, обтрусив порохи, и:кими був рясно по

критий рухопис "Землі й заліза", перестухав на ма

шинці власноручно цілу збірку і, нарешті, гарJІЧе пе

реконував редактора В. Прокоповича не відтигати 

справи друку до безківци ... 
Перша визначніша публіцистична статти Є. Ма

ланюка під заголовком "На нових позиціях" виклпа

ла ще перед появою 11 друком чималу бурю - і знов 

у старосвітсько-соціилістичних (та Ім сприит ливих) 

колах. Статтю було прийнято до друку в редакціІ 

"У краІнського студента". Ініціятором відмовлеини 

видании під цією назвою на еміrраціІ був Григорій 

Сімавців, журналіст і пластовий піонер з Харків

щини. Перед першою світовою війною, в 1913-14 ро
ках, три збірники під цією назвою вийшли в Петер

бурзі за редакцією Олександра Ковалевського і при 

співучасті Дмитра Донцова. Для перших, ще на 

ЦВJ(лоствлі друкованих. чисел "УкраІнського студен

та", обгортку спроєктував Полікарп Герасвмевко

Волковвиський. Серед редакторів деяку, не найвиз

начнішу ролю певний час відогравав Михайло Ку

рах, по довголітньому засланні до Середньо! АзіІ, 

недавно померлий в Америці. Ролю коректора й 

мовного редахтора доручено Степану Павловичу 
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ІІlвшківсьхому, вічному студентові медиц111111 з Вар

шави (помер 1950 роху ). Але поза горстхою ініціи
торів, серед пих було хілька крутив, ніхто цим 

вид8ИІІJІм у Празі не ціхавивси. Аж от тепер раптом 

вістха про гостро "ревізіоністичну" статтю Мапаию

ха збудила зо сну драгомаиівсько-соціилістичні зака

марки, і Тиміш Олесіюх привів з собою ціле поспо

лвте руmеиии на збори реДІСолегіІ "УхраІнського 

студента". Паиове заппатили вступні до членства 

датки, і довеnоси приступвтв до відчитании прохли

тущоІ "ревізіоністичиоІ статті" Маланюка, ика тах 

поважно загрозила триваивю дальшого іхонопочи

Т8ІПІJІ передвоєииих та революційивх боЖІСів та доt

матів. Вислухавши прочитаний текст статті, лідери 

опозвціІ Михайло ОбіДІПІЙ, Павло Тинипо, Роиіс та 

іиmі почали схвильовано спростовувати всі тези за

грозливоІ статті. По довгих філіппіхах постановлено 

статтю шагідвити, :позбавити П заборчости, а об
крапу решту тuи вмістити в черговому числі 

"УхраІвсьхого студента". 

Зрештою, Тиміш Олесіюх даремно запровадив ве

ппу опозиційну армаду на ці збори. Бо це число 

журнала вже було ціпом ввдруховаие й лежало в 

друхарні, з ославленою статтею включно, і по хіль

хох JІІІП було випущеве в продаж. Опоненти могли 

тоді ше раз познайомитиси із зненавидженою стат

тею Мапаиюха в 11 цілковито везміненій аГресивній 
формі. Це дімоси ва початку 1924 року чи 192S ро
ху. 

А 1932 роху ва другому украІнсьхому науковому 
з'Ізді еміtраціІ Євген Маланюк читав свою ''Спробу 
періодизаціІ історіІ украІнсьхоІ літератури''. Неве

пичха зали семінару історіІ мистецтва в одиому з 

нових бічввх будипів філософічного факультету 

Карлового університету в Празі (ва площі Сметани, 
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проти парламенту) була переповнена. Особа допо

відача привабила до залі молодше й почасти середнє 

поколіин.и, що прийшли побачити й почути "свого 

поета". 

Здавалос.и б, що тема й зміст доповіді Маланюка 

були академічні й не повинні були роз' .итрювати 
пристрасті. Але тах лише здавалос.и, бо не встиг Єв

ген Маланюк скінчити своє слово, .ик розпочав йому 

опонувати незвичайно сердито й обурено почерво

нілий від злості професор Леонід Білецький. По цьо

му виступив у свою чергу дуже подра тованнА (але 

вже проти Білецького) професор Дмитро Антонович 
(історі.и мистецтва і театру). Антонович свого часу 

через російські ур.идові утиски та причепи закінчував 

свою освіту в Болоні, де за його перебуванн.и вмер 

велпий італійський поет Кардуччі, вому уні

верситет довірив ви:кладати історію італійськоІ лі

тератури. По смерті Кардуччі університет оголосив 

його катедру вакантною, бо не було в тодішній 

ІталіІ поета, до такоІ міри великого, щоб міг за

ступити його на катедрі літератури в Болоні. Анто

нович, опонуючи Білецькому, ввсловив думку, що 

саме Маланюкові, і в жодному випадку не Білецько

му і не Сімовичеві, належало б викладати в уні

верситеті історію украІнськоІ літератури. Голова 

зборів (саме Сімович) даремно намагавс.и втихо

мирити свого давнього спільнпа по друку револю

ційноІ літератури в Чернівц.их (ранні 1900 роки) і 
транспортуванню П на УкраІну. Нарешті Сімович 

пославс.и на обмежений час дл.и користуванн• цією 
чужою залею й раптово збори закрив. 

1968. 
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ЄВГЕН МАЛАНЮК, ЯКИМ Я ЙОГО 
ЗНАВ 

Проф. Дж. М. Кірmбавм 

Студенти у Варшавському університеті, де я 

студіював, маючи стипендію, влаштовували демонстра

ціІ, і шкільна влада закрила універистет. То було в 

лютому 1934 року. Зима була гостра, й багато 

студентів з мого гуртожитку пороз'Іжджалиси додо
му. Мені ніхуди було Іхати, і и залишився в Варша

ві. Кожного дни и заходив до читальні чехо-сло

вацьхоІ амбасади переглядати журнали й газети. Од

ного дни мила секретарка амбасади, познайомив

шись зі мною, заявила, що вона є дружиною украІн

ського поета і запитала мене, чи не мав би и бажан

ии зайти до них на чай і познайомитись з 11 чолові
ком. 

В тому часі и зовсім небагато знав про ухраІнсьху 

літературу, тому з заціхавленним і радістю прийняв 

запрошення. НаступноІ неділі з квітами в руках по

стухав до дверей скромного варшавського помеш

кання. Двері відкрив мені високий, гарний з лици, 

пан і, усміхаючись, сказав: 

- Ви, певно, і є той словацький студент, про пого 

и чув від дружини. Будь ласка, заходьте! Я - Мала

нюх. 

Це був початок не простого знайомства. Тах по

чаласи наша приизнь, що тривала понад чотири де

ситхи літ і перенеспаси з одного контикету на дру

гий. Євген Маланюх був такою рідкісною людиною, 

ику ви з першого поглиду мусите подивлити й люби

ти. Високий і сильний, проте лагідний, з особливою 

теплотою в голосі та меланхолійною усміІІJ](ОЮ. Не 

дивличись на його досить високе соціильне станови

ще та славу поета, він поставивси до мене, молод-



шого від нього на :кіль:ка ро:ків, я:к до давнього 

приятеля. 

Після чаю ми пішли пройтися з друживою і ма

лень:ким сивхом у візоч:ку - вулицями Варшави. Тоді 
розповів мені Євген Маланюх історію свого ще мо

лодого життя. То була трагічна історія! Разом з 

трьома братами (пщо мене. не зраджує пам'ять) він 

воював у рядах арміі У:краІнсь:коІ Народноі Респуб

ліхв з большевв:камв. Братв згинули на війні, а 
йому залВІПився жахливий обов'язо:к сповістити про 
це старого бать:ка. Довідавшись про смерть синів 

від Євгена, бать:ко помер від розриву серця на його 

та:кв ру:ках. 

Після поразки опинився Маланюх з рештхами ар

міІ в Польщі, з я:коі згодом переІхав до ЧехіІ ва сту

діІ. Заківчввшв студіІ гідротехвіхи з титулом інже

нера в Подєбрадах, дістав працю в Варшаві, де жив 

постійними надіями на поворот до вільиоі і иезалеж

воі У:краіии. 

По:кидаючв дім гостинного у:краІнсь:кого поета, я 

дістав від нього збір:ку його поезій та :книжку про 

Шевчепа. О:крім тих дарув:ків, я мав запрошення 

бути Іхвім щоиедільним гостем. Гостюючи в Мала

нюка, я зацікавився у:краІиською літературою, істо

рією У:краІии та долею у:краіиців під Польщею. Єв

ген Маланюк був чаріввим співрозмовив:ком, я під

дався його особливому чарові, та й не тільки я! Ба

гато років згодом, :коли ми вже жили з родивою в 

Канаді, кожвого разу, холи нас відвідував Євген Ма

ланюк, моІ діти перебували під чарами його особо

воств. 

Закінчввшв ШІСільний рік, перед своІм внІздом з 

Варшави, я приніс Євгенові мою статтю про Шев

ченка, дру:коваву в поважному словацькому журналі 

"Елан". Він радів, я:к дитина. Перечитував П дехіль-
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ка разів, дпував мені за неі, · пригортаючи міцно 
мене до себе. Він мусів гаряче любити свою культу

ру і свого, мабуть, уmоблеиого поета! 

Після повороту до Словаччини, я висилав йому 

мої статті, друковані в літературиому журвалі 

"Перо". Багато • там присвJІЧував уваги українській 
літературі. В ваступиому академічному році • від

був один семестр у Кракові. Там за порадою Мала

вюка • нав'язав знайомство з професором Богданом 
Лепхам та його асистентом, ЮліИІІом ГеRИІСом-Бере
зовсьuм. Рік пізніше, об'Іжджаючи Польщу з гру
пою словацьких студентів, • відвідав Львів. Нас сер
дечно прийвJІJІи директор украінського музею, ректор 

духоввої семіиаріІ О. Лаба і митрополит Андрей Шеп

тицький. Все це завдики порученним Євгена Мала

вюка. 

Студії в Парижі І воєниі подіІ років 1938-39 у 
Словаччині, перервали наше з Маланюком листуван

ня. Біли Різдва 1939 року • отримав від нього листа 
з окупованоІ німцими Варшави: Маланюк шукав 

доріг на Словаччину. Негайно и подав йому спосіб, 

п до вас добитися, але відповіді на мою пропозіщію 

вже не отримав. Відтоді аж до 1952 року и зовсім 
втратив з вим контакт. 

Ях інші еміrранти, • опинився після війни в Нью
Йорку. Один з моіх українських знайомих в Нью
Йорку згадав ім' • Євгена Маланюка і сказав, що 
Маланюк живе в Нью-Джерсі. Він подав мені Мала

июкову адресу, і и негайно відвідав його. Ми об

иJІJІиси із сльозами на очах. До пізньої ночі ми ра

дувалися нашою зустріччю. Згадували минуле, розду

мували над долею наших рідних, наших народів ... 
Маланюк був всебічно освіченою людиною. Незва

жаючи на його вузько-технічний фах, в коло його 

знань входили чужі мови, літератури, мистецтво. В 
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кожній ділявці культури він виявляв глибоку еруди

цію і топе відчуття. 

Я живу в Торонто. Мене частенько з тієІ пори від

відував Євген Маланюк, пого моя родина завжди 

чекала з великим нетерпінням. його відвідини на
шого дому були кожного разу - святом. його книж
ки лежать на полиці - це для мене скарби та спомин 

про доброго друга, велпого украІнського патріота 

та прекрасну людину. 

Коли мене запросили написати про Євгена Мала

нюка пару слів, - я відчув гордість, що можу доклас

ти до книги пам'яти кілька скромних слів про Єв
гена в один з періодів його бурхливого життя, вар

шавський, період життя поза його улюбленою УкраІ

ною. 

1983. 

У 30-х роках Євген Маланюк опинився в бурхли

вому морі таборових республік. Таборове життя, не 

дивлячись на всякого роду невигоди, було виповнене 

по вінця літературою. З'Ізди, наради, виступи, об
мін ідеями, бажаиия творити "велИ]( у літературу", 

гострі полеміхи і надхнения для творчості. Були ви

давничі можливості, а численні періодики давали 

трибуну для вислову найширшого вахляру поглядів 

на вартість, завдання і суть літератури. Була кон

фронтація творчих літературних поколінь - старших, 

середніх і зовсім молодих. Було пшуче життя, про пе 

Маланюк, п і інші письмеИНИІСи, згадуватимуть зго

дом з тугою уже на інших континентах. Проте, це 

життя буяло в Європі, що стояла в обличчі новоІ 

війни, була небезпека від совєтських людоловів, про

вокацій, схоплень та насильних вивазів в краІву білих 

ведмедів непокірних громаДJІн ... 
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Тиху пристань після довгих еміГрантських блу

кань знаходить МаЛанюх в Нью-Йорху, де прожив 
до кінця життя. За двадцять рохів у "безсоняшиих 

щілинах Маигатану" в ''ханьйоні божевільного 

Бродвею", що був, п перед ним і для Олександра 

Кошиця в сорокових роках, "великим Бердичевом'', 

~апанюх, працюючи в інженерному бюрі, багато 

пише, читає лекції в літературних клубах, на моло

дечих таборах, в різного роду "народних університе

тах". З Нью-Йорку виїжджав влітку в Гантерські 
гори, де шукав п~дібности до Карпатських полонив, 

а тuож до різних міст Канади. В Альберті він 

відкрив тах у ономастичну знахідху: "Саскачевань 

звучить, п Сахсагаиь" ("Канадський сонет"). Всі 
більші міста Америки й Канади запрошують поета 

виступити з читанням поетичних творів. 
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Vzpominky basnikova syna Ing. arch. Bohdana Malaniuka 
z jeho dopisd k Dr. М. Nevrlemu 

l. Z dopisu ze dne 30. 11. 1989. 

Mdj otec Ev!en Malaniuk se nar. 1897 v rodin~ venkov
skeho ukrajinskeho utitele, buditele, je! se zabyval lite
raturou, divadlem atd. Jeho !ena byla polskeho zeman
skeho pdvodu а vdala se za meho d~detka proti vdli sve 
rodiny, ktera ji zavrhla (byla d~detkem pfed svadbou une
sena z domu roditd). Babitka m~la zasadnf vliv na citovy а 
intelektualnf vyvoj meho otce, ktery ЬуІ jejim oblibencem 
а chran~ncem. Otec m~l dva bratry: jeden zahynul· pfi vel
kem hladu na Ukrajin~, druhy se stal komisafem kultury v 
Leningrad~ (otec se bal, ze zahynul za blokady). Hledal 
jsem tam jeho hrob. Mdj prad~detek ЬуІ "tumak", byl po
voznfkem, jez pfepravoval naklady ро stepi. Babitka byla 
dcerou srbskych kolonistd, kteff se zde usfdlili za Кatefiny, 
jmenovala s~ Stojanova. Tyto informace se v na~i rodin~ 
tradujf. Rad bych byl pfesn~j~f. Moje maminka Bohumila 
Malaniukova, roz. Savicka, se narodila 1901. D~detek Ed
mund Savicky ЬуІ z vychodni tasti Polska, m~l ve Var~av~ 
femeslnfckou dilnu (na opravu rdznych strojd?). Moje ba
bitka Filomena, roz. Botkova, byla z Kun~tatu na Morav~ 
(blizko Brna). Se svymi dv~ma sestrami ukontila v Brn~ 
divti ~kolu "Vesna" а odjela s nimi do Var~avy, kde napfed 
v~echny pracovaly jako vychovatelky (Marie а Helena Bot
kova pak m~ly malou galanterii na Marszalkowskiej 43?). 
Za prvni sv~tove valky ode~la cela rodina do Ruska, kde ba
bitka zemfela na choleru v Saratov~ - symbolicky hrob ma 
v Kun~tat~ na Morav~. Maminka ukontila gymnazium а 
byla ptijata na chemickou fakultu v Moskv~, ale studia 
zanechala а za velice dramatickych okolnosti se vratila sc 
zbytkem rodiny pfes frontu zp~t do Polska. Tam pak praco
vala na velvyslanectvi CSR, podporovala а vychovavala 
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mlad~i sourozence: sestru Helenu, Janu а bratra Cesla
va, ktery pak zahynul v Oswiecimi (zat~en Gestapem pti 
ptcchodu hranic s ilcgalni skupinou na Slovensko). Mdj 
prad~de~ek Bo~ek pochazel z bHzkych Lysic а ЬуІ klo
bou~nfkem, prababi~ka, roz. Brablecova ЬуІа z Kun~tatu. 
V rodin~ se traduje, fe pochazfme z rodu Bo~kd, totiz 
jako ~esky husitsky kral Jitf z Kun~tatu u Pod~brad. 

Jiste v~ak jen je, ze pti odhalovani pomniku tohoto pa
novnfka v Kun~tat~, byla moje rodin~ slavnostn~ presen
tovana jako ptibuzenstvo z jeho rodu. 

Maminka se s tatinkem seznamila na jeho ptedna~ce (v 
souvislosti s tzv. "Ceskou besedou" ve Var~av~). Tatinek 
ukon~il infenyrstvi na fakult~ v Pod~bradech. Ve Var~av~ 
pracoval na magistrat~ pti projektovani regula~nich staveb 
na Visle (pfedtim take ptedna~al na Polskt vojenske aka
demii). Z jeho literarnich znamych si pamatuji na J. lwasz
kiewicze, u n~hoz jsem byl v Podkowie Lcsne na prazd
ninach, а na J. Stempowskiego, meho kmotra, ktery ро 
valce zil а zemtel V Bernu (ziskal tam kantonalni literarni 
cenu za knihu о symbolickem vyznamu stromu). Dale vim, 
ze se stykal s Tuwimem, Marii Dabrowskou а sourozenci 
Czapskymi. Tatfnek si dopisoval s J. S. Macharem а stykal 
se v Kun~tat~ s Franti~kem Halasem. Rodi~e se take dobte 
znali se spisovatel~m Vaclavem Fialou, basnikem Klemen
tem Bochotakem а dal~imi. 

2. Z dopisu ze dne 14. 1. 1990. 

Moje maminka Bohumila Malaniukova, roz. Savicka, se 
narodila 3. 7. 1901 а zemtela 4. 11. 1963 v Praze; Je pocho
vana v Praze-Buben~i. Bydleli jsme spolu ve Var~av~ r. 
1934 na Mokotowie, al. Niepodleglosci 149, r. 1944 pak v 
Kun~tat~ na Morav~, v r. 1947 v Praze na Male Stran~, ul. 
Hroznova 4, r. 1958 Na Kamp~ 5. 

Ptikladam xerox umrtniho oznameni v polskych novi-
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nach а rub sv. obrazku z USA s modlitbou za otce. Pro 
informaci і xerox dopisu od J. Stempowskiego mn~. Na
~el jsem je~t~ jeden dopis Machara, ale mysHm, ze je 
men~ zajfmavy, nez ten prvni. 

Tatinek bydlel v USA: Eugenc Malaniuk, 67-11 Yel
loowstone Blvd., Forest Hills 75, New York. Asi 60 m dal 
bydlela jeho pfitelkyn~, skromna а vzacna pani: Mrs. Nellie 
Pelecovich М. D., 66-20 108 Street, Forest Hills 75, New 
York. Byla vdovou ро hudebnim skladateli а otci v~emozn~ 
pomahala v dobach nejt~z~fch. Dopisovali jsme si spolu do 
jejlch poslednich dni, zemfela v r. 1977 na rakovinu. Vazili 
si ji і otcovi um~le~ti ptatele- В. Boj~uk, В. Rub~ak а dal~i 

(New Yorska ~kola). Ona m~ pozvala do USA а ona take 
zafizovala tatinkdv pohfeb, realizaci nahrobku na hfbitov~ 
v N. J. atd. Pracovala jako zavodni lekatka obchodniho 
domu Масу' s (udajn~ nejv~t~i na sv~t~), pak byla postizena 
dnou (m~la revmaticky pokroucene prsty) а nemohla pra
covat. Tatlnek bydlel v garsonce а do jejiho bytu 3 + 1 
chodil pracovat; m~l tam k tomu jednu mistnost. Dal~im 
blizkym ~lov~kem mu byl Mykola (pffjmeni neznam) nem
luvny а zasmu~ily pan v mych letech, ktery ho pravideln~ 
(asi 1 х tydn~) nav~t~voval; о n~mz tatinek fikal, ze je to 
jeho "nahradni syn". Pak zde byl jeho spoluzak s d~tstvi z 
Brooklinu а pan Soch (Shoch), ktery s nfm studoval v Pod~
bradech? M~l rozsahlou rodinu: syn byl feditelem elektro
nickeho zavodu ve Springfield, snacha byla u~itelkou 

hudby; dcera m~la za manzela ~ernocha zam~stnaneho v 
htl. Hilton N. У. Dal~i rodinou, se kterou se tatinek stykal 
byli Savi~ti pfibuzni Svjatoslava Richt~ra; s jejich synem 
studentem architektury Prett Institutu v Brooklinu jsem se 
ptatelil. Oblibenym mistem tatinka byl Hunter- rekrea~ni 

oblast na sever od New Yorku s ukrajinskym katolickym 
dtev~nym kosteHkem sv. Jana Kftitelc, motclem manzcld 
Johna а Olgy Kobziarovych (ze Zakarpatske Ukrajiny) а 
fi~kou, kde se velice rad koupal. Jinak jezdil do Kanady k 
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Jani~evskym а nav~t~vovali se s Dr. Burghardtem, ktery 
na univerzit~ v London Ont., blfzko Toronta pdsobil. 
Mnoho pfatel m~l mezi inteligencf z polske, ~eske ale і 

ruske emigrace. Vedle sve vlasti si hluboce va~il Cesko
slovenska (Prahy, Pod~brad а zvla~t~ Kun~tatu), kam se 
cht~l vratit. M~l pro to fadu pland, аІе nic z toho se ne
splnilo. Dnes u~ kon~fm tento komentaf k dokumentdm 
а pff~t~ napf~i chronologii svych pobytd v USA. 

3. Z dopisu ze dne 21. 4. 1990. 

V r. 1962 na podzim se moji rodi~e setkali v Polsku, kde 
~іІа moje teta Janina Grochowska-Savicka а fada na~ich 
znamych. Tatfnek se setkal s Marii D~browsk~; аІе J. Iwasz
kiewicz ho pfijmout odmftl. ОЬа s maminkou sledovala 
tajna роІісіе vc Var~av~ і potom v Sekocinie (16 km od 
Var~avy), kde m~la teta domek. Tam utekli, ale brzy і 

domek v lese ЬуІ hlfdan 2-3 agen ty, takze se v посі zadem 
pfes роІе а mo~aly vratili do Var~avy а skryli u dal~ich zna
mych. Pfi odletu KLM (Fiygende Holender) do New 
Yorku, tatfnek pfi~el na poslednf chvПi а znamf obstoupili 
otce tak, аЬу ho chranili pfed zadr~enfm pfi vstupu na 
leti~tnf plochu. Maminka se vratila do Prahy otfesena, ale 
velice ~t'astna. Kratce potom jf vyslychala StB v Praze; v r. 
1963 zemfela. 

Do N. У. jsem let~l 25. 8. 1964 SWISSAIRem pfes Zii
rich; pozvanf pani MUDr. N. Pelecovych а Affidavit na 
velvyslancctvf USA je z 6. 4. 1964. Ona m~ ~ekala na Kene
dyho leti~ti v N. У. (znala m~ z fotografif) а odvezla taxi
kem k ni (66-20 108 Street, Forest Hills 75), kde nas pfed 
domem netrp~liv~ o~ekaval tatfnek. Pani Dr. ~la je~t~ n~co 
zafidit (nebo nas prost~ nechala о samot~) а my jsme se ob
jfmali а plakali jako male d~ti. Pak jsme si povfdali а povf
dali ... tem~f nad ranem jsmc vzali lo~ni pradlo pro mne, 
ode~li do tatfnkova bytu, ustlali, lehli а je~t~ dlouho si vy-
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pr4v~1i. Byla do garsoniera (А) v pfizemi ~infovniho 
domu (67-11 Yelowstoпe Blvd., Forest Hills 75) sest4va
la z pfedsine, koupelпy s m~lkou vaпou а z obytne mist
пosti s kuchynskou linkou (jef bylo mofne uzavfit 
faluzH) s ~irokym psacim stolem, posteli а roztahovacfm 
kfeslem, na kterem jsem spal. V n4sledujicich dnech 
jsme jeli vlakem do Stamfordu k mladym Sochdm, pak 
па vylet autem k Niagarskym vodop4ddm а do Hunteru 
do motelu Kobziarovych, kde jsme se zdrzeli. Byl tam 
sceпograf Metropolitnf opery Klymko а dal~i velice sym
paticky Ukrajiпec z Miпessoty. Klymko п4m v~em pro
mftal diapositivy z jeho cest ро USA. Ро n4vratu do 
N. У. jsem se zu~astпili vernis4fe vystavy obrazd velmi 
dobreho ukrajinskeho malife а tatiпkovych pfedn4~ek v 
Ukrajinskem klubu а па Polske akademii v~d а um~ni. 
Nav~tivili jsme О. Lazara (ten n4s vezl па vylet k Niagar
skYm vodop4dum, а do Hunteru), jeho stryce а tetu -
v~echno jsou to velmi vzd4leni ptibuznf z mamin~iny 
strany, polskeho pfftele рапа Witta а Rusku, profesorku na 
univerzit~. Se dv~ma zn4mymi jsem byl na vylet~ ve Filadel
fii (ten p4n vyd4val samizdaty) а s О. Lazarem ve Washing
tonu. Na п4v~t~v~ u п4s byl "п4hradnf sуп", Mykola, profesi 
byl projektaпtem. Chodil k tatfпkovi pravidelп~ а vfdy ho 
zahrпoval d4rky. Tatinek m~l materi4lп~ dlouhou dobu 
velice t~zky zivot (liftboy, pracovпik v пеmосnі~пі pr4-
deln~, kresli~ atd.) jak mi jeho pf4tele fikali, mimo jіпе 
proto, ze vzdycky spolehal na organizace а krajanske spol
ky, ktere bohuzel пеЬуІу kompetentni: v dob~, kdy byl 
obecn~ uzn4vanym (mimo jine psal heslo "Ukrajina" pro 
Britskou eпcyklopedii) mu tvrdili, fe nemdze pdsobit na 
vysoke ~kole humanitnfho zam~tenf, kdyz m4 technicke 
vzd~l4ni. 

V let~ 1967 jsme se setkali v Pafizi, bydleli jsme tam v 
Ukrajinskem dom~ v Novem Sarselu. Odtud jsme jeli do 
Rima, kde jsme ЬуІі hosty kardin4la Bu~ka; tatfnek m~l 
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pfednёi~ku v Ukrajinskem seminёifi ve sv. Petru, pfi vel
ke audienci jsme sedeli na pfedni tribun~. Z Rfma jsme 
jeli do Neapola а odtud se pak vraceli ka~dy sёim. Na 
Neapolskem nёidra~i jsem ho vid~l v okn~ odji~d~jiciho 
vlaku naposled v ~ivot~. Je to v~echno hrozne. 

Tatinek zemfel 16. 2. 1968. Kdy~ jsem nemohl na jeho 
pohfeb, stihl jsem zёidu~ni m~i а navrhl pffmo v USA jeho 
nёihrobek na ukrajinskem "Slavin~" v New Jersey, jeho rea
lizace se ujal huculsky fezbёif а syn Savickych, ktery prёiv~ 
kon~il architekturu na Prett Inst. Brooklin. Seznёimil jsem 
se s В. Boj~ukem а В. Rub~akem а jejich rodinami. Pfijel 
na nёiv~t~vu Dr. Wolfram Burghardt. Byl jsem u Sochd ve 
Springfield а seznёimil se s celou rodinou. Jinak jsme s panf 
Dr. likvidovali tatinkdv byt, со~ bylo velmi t~~ke а smutne. 
S nf jsem si dopisoval pravideln~ а~ do jcjf smrti v r. 1977. 
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Його ніколи не за бу ду 

Мпола Неврлий 

Автор цих ридхів звав Є. Маланюка коротко, але 

цих кілька привагідвих зустрічей стались незабутні

ми. Мене з вим познайомив критп Михайло Мухии, 

мій добрий знайомий ще з часів мого перебувании в 

Ужгороді. ОскільПІ пригадую, це було восени, десь 

на другім чи третім році другоі світовоі війни. Ма

ланюк був саме у Празі, й Академічна Громада (так 

називалась тоді спіmса украінських студентів) за

просила його на своі збори, де він мав прочитати 

якусь лекцію. Докладно 11 тему сьогодві вже не при
гадую, але більш ніж певно, що він тоді говорив про 

тогочасну украінську поезію, бо ж до неі відносились 

потім питання до прелеtента. Вечір відбувся в 

скромній "домівці" АГ, па тоді містиласи в зворот

ній частині буДИНJ(у, де був славний "Ужас" (Ідальни 

УкраІнського Жіночого Союзу, ику Мухин з гумором 

назвав "У жасом'', хоч обіди там були непогані й 

дешеві их на ті часи). Відкрив вечір і щиро привітав 

Маланюка тогочасвий голова АГ галичанин Петро 

Гудима (пщо не був Петром, хай мені пробачить!). 

Зал "домівки" був переповнений, бо ж крім молоді 

прийшли теж представники старшого громадинетва 

з Праги та навіть із охолиць (деяких своіх знайомих, 

их, напр., С. Маслика, • бачив·з Модржан, де тоді 
була ухраінсьха гімназія). Маланюх доповідав віль

но, без ніяких записок. Саме цим, але й тим, що був 

уже тоді відомим поетом, ВИІ(лихав особливе заці

хавлеиви: всі уважно слухали, в залі панувала небу

вала тиша. Ми - молоді - були його блискучим ви

ступом просто фасцивовані. Маланюк, п кажуть, 

сипав з рукава. Свій вихлад він пересипав цитатами, 

екскурсами, порівнпними й спогадами. Особливо 

357 



глибоко він розглядав поезію Дарагана, Ольжича, 

Мосендза й Оксани Литуринськоі - вони були йому 

духово найрідніші. Відчувалась не лиш велНІСа еру

диція, але й блискуча пам'ять доповідача. За дуМІСа
ми він "в кишеню не сягав", вони потоком плили з 

його уст, акцентуючи все головне й тривале. При

знаюсь, що я до того часу так ціхавоІ й живоІ своІм 

вНІСладом доповіді ще не чув. У ніверситетсьхі лек ці І 

хоч і були на академічному рівні, але депі з них від

ганили сухістю й надмірною фахтоtрафією. Після 

доповіді слухачі нагородили Маланюка бурхливими 

оплесками, він Іх заслужив! Пісм цього я ще два

три рази зустрічався з Маланюком. Найдовше ми 

говорили, пригадую, проходжуючись по набережній 

Влтави. Маланюк розпитував про УкраІну, ику я 

недавно залишив, про мо І ст у діІ, радив мені їх до

повнювати різною лектурою, особливо чужоземною. 

Він був приємно вражений з того, що я досить леГІСо 

пригадував собі вірші Тичини, Рильського, Сосюри, 

не забуваючи також на свої улюблені вірші із 

"ЗемноІ Мадонни'' та інших його збірок. Це я від 

нього вперше почув, що Олесь, про якого я тоді пи

сав дисертацію,- вже перейдений етап ухраІнськоі 

поезіі, що тепер, мовляв, гріх писати лірично-роз

слаблені вірші, що доба вимагає більш мажорноі, 

бойовоі поезіІ. 

Востаннє з Маланюком я бачився напрИІСінці фа

шистськоі окупаціі Праги. Прийшовши тоді до свого 

університетського товариша Андрія Гарасевича, що 

недавно видав свої "Сонети" та пий меШІСав побли

зу КарловоІ площі, я застав там Маланюка. його 
кремезна постава, енергійне обличчя і рухи, виклпа

ли до себе респект. Він був одягнений по-турист

ському: мав чеські "пумПІСи", ковбойську сорочку, на 

плечах рюкзак. Так був одигнений і мій товариш. Я 
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відразу помітив, шо вони перед від 'Іздом. Це мене 
особпиво не здивувало. Така людина, ик Маланюк, 

залишитись не могла. Червона арміи була на підсту

пах до Праги. Червоноармійців Маланюк не боявся. 

Вів казав, шо там багато його братів з УкраІни. За 

в:ими, одначе, йдуть еНJ(аведисти, икі мають списки, 

кого треба ареmтува ти. Ім він не хотів попасти в 
руки. Поговоривши трохи з ними, я Іх провів. Ма

ланюк подарував тоді мені сво І "Вибрані поезіІ", 

видаві рік-два тому у Львові - Крахові. Цю, в роже

вій півтвердіІ оправі, книжечку я багато років лю

бовно зберігав, але мені 11 моІ знайомі десь за

губипи. Це сталося, пригадую, в 60-х роках. На цій 

книжечці була дедикація: "Нео-докторові на щирий 

спогад. Прага, Sine anno. Є. Маланюк". Можливо, 
шо ци дорога дли мене книжечка ще колись зна

Ідеться. Може, посприиють цьому А ці рядки. Від

жалувати 11 ніп не можу. Дарувала 11 людина ве
лико! душі. 

Братіслава, березень 1990. 
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Мої зустрічі з Євгеном Маланюком 

Петро ОдарчеІПо 

Вперше • зустрівс• з Євгеном Маланюком 194 2 
року в Варшаві. Обидва ми працювали у Варшав

ській Православній Семінаріі. Євген Филимонович 

виладав там математпу, а • - церковнослов'•нську 
мову. Перша наша зустріч була дуже зворушлива: 
Євген Филимонович розпит~вав мене про УкраІну, 

про сучасне т•ЖІСе житт• украІиців в умовах німецькоі 

окупаціІ, про розцвіт украІнськоі літератури й куль

тури в 20 роки та про жахливі роки голоду 1933 
року й страшного сталінського терору тридwrтих 

років, коли загинули найкращі, найви~атніші пись

менники, вчені, культурні ді•чі Украіни. Далі він 

розпитував про жертви фашистського німецького те

рору - про свою прИJ(тельку, вида тну поетесу Олену 

Телігу, розстрілпу в Києві 1 94 2 року. Ба га то ціка
вого розповідав мені Маланюк про цю славну поете

су й героічну жінку. 

Коли • відвідав Маланюка в його помеппаииі, він 
подарував мені свій твір "Посланіє" із своІмв поправ

ками тексту та з дарчим написом: "Живому подихо

ві Батьківщини Петрові Одарчепові. 1. 9. 42. 
Є. Маланюк". Крім того, з дарчими написами пода

рував мені також окремі збірки своіх творів -
"Гербарій", "Земна Мадонна", "Перстень Полікра

та". А пізніше, 1943 року, Маланюк подарував мені 
й збірнп "Вибрані поезіі", Львів, 1943. Я з великим 
інтересом читав ці, до цього часу невідомі мені, 

твори видатного поета. На жаль, у вирі бурхливих 

подій страшноі війни всі ці вельми цінні твори, за 

вин•тком "Послані•", були втрачені. 

У Варшаві ми щодн• зустрічалис• в Семінаріі, а 

літом часто разом купалис• у Віслі. Євген Фили-
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мовович часто читав мені своі твори, друковані й 

недруковані, розповідав про свою творчість, про своІ 

задуми, познайомив мене з своєю ціхавою працею 

про М. Гогол.tІ. Від Малавюка • дізнавс.tІ про літера
турні й :культурні здобут:ки письмеввпів та :куль

турних діJІЧів ва еміtраціІ. 

У розмовах з Маланюком • довідавс• про його 

ставлевв• до о:кремих у:краІнських письмевВИJСів. До 

творчості О. О лес• вів ставивс• критично. Най

більше він любив і оцінював творчість М. Хви
льового, ідейний зміст і художню форму його творів 

белетристичних і публіцистичвих. Тах само ввсохо 

оцівював він творчість Миколи Зерова, Юрі• Клена, 

Євгена ПлужвИІСа, Михайла Драй-Хмари, а та:кож 

:констатував занепад творчости цих велпих поетів, 

що стали жертвами задушливоІ атмосфери сталінсь

кого режиму. 

Умови житт.tІ в окупованій німецькими фашиста

ми Варшаві були т•ж:кі. Тому дружина Маланюка з 

сином Богданом жила більше в Празі, де умови були 

кращі. З доповід•ми або з читанн•м своІх творів 

Маланюх у Варшаві не виступав. Але він іноді Іздив 

до Львова, де в той час літературне житт• було 

значно цікавіше, ніж в інших містах. Особливо 

дружні взаємини були в Маланюка з А. Любчепом 

та У. Самчухом. 

У Варшаві Маланюх став хрищеним батьком мого 

сина Павла. З того часу в листах до мене він нази

вав мене кумом. У липні 1944 р. дол• за:кивула мене 
до Відв.tІ. Австрійці не любили Гітлера і везрівнпо 

:краще ставилис• до чужинців, зокрема, А до украІн

ців. Обласна управа УНО (Укр. Національного 
Об'єдвави•) у Відні видавала літературний місJІЧНИІС 
"Наддувайсь:ка Ватра". До редахційвоі холеtіІ цього 

місJІЧниха входили тах і особи: головний редuтор 
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Остап Грицай {1881-1954), літературвий :критих і 

письмеІПІІПС А. Гнатишин {відомий :компо3Итор) і лі
тературний редактор П. ОдарчеRІСо. У ч. 2 {1944) 
цього журвалу була надрухована поезіJІ Є. Маланю

Іа "Року 1944" {"Ти затуманилась за далими, за ди
мом"). У цьому ж числі надруковано поезіІ С. Гор
дивського, М. Ореста {Михайла Зерова), Тодоси 

ОсьмаЧІСи, статти В. Шuва про Г. Сковороду, стат

ти П •· ОдарчеВІ(а про першу драматичну поему Лесі 
УІраІИІСи та рецензіи на виставу п'єси Цу:кановоІ 
"Проліски". Ні.Jпсих публіцистичних статей у цьому 

журвалі не друкувалось. За поезію Маланюка реда:к

ціJІ вислала йому гонорар {100 марок). У листі до 
мене {з З 1. ХІІ. 1944) Є. Маланюк дпував мені за 
:КВИ)І(І(И, газети й гонорар, иuй він одержав - п вів 
пише - "в самий момент: у мене в :кишені була пуст
ка". У цьому ж листі Маланюк :критихує поеми ві

домого філолога І. І. ОгієНІСа {митрополита Іла
ріона). 

Коли закінчиnаси війна, Є. Маланюк оселивси в 

Реtенсбурзі й працював вихладачем математихи в 

у:краІнській таборовій tімназіІ. 

Я в той час жив у таборі ДіПі в Авсбурзі й 

вихnадав історію у таборовій І'імназіІ. Одиого разу 

Маланюк орніхав до Авсбурtу І відвідав украін

ський табір Зомме Касерве. Він був присутній на ав

торському вечорі письмевииха І гори Костецького. 

Тут відбуласи ваша чергова зустріч. 

Кілька разів • зустрічавси з Євгеном Филимоно

вичем у Реtенсбурзі. Одиого разу ми навіть :купали

. си разом у ДунаІ, згадуючи наші спільні купанни у 
Віслі. 

У листопаді 1951 року Євген Маланюк відвідав 

мене в Нью-Йорку і тут удруге подарував мені своІ 
"Вибрані поезіІ" { 1943) з таким дарчим записом: 

362 



"На спогад багатьох-багатьох днів і років - від 

Варшави до Нью-~орка. Є. Маланюк. 14. ХІ. Sl. 
Вперше в кумовій ха ті за океаном". 

Коли и переІхав до Вашииtтону, одержавши приз

начеНИJІ ва працю в Бібліотеці Конtресу США, Євген 

Маланюх двічі мене відвідав - в кінці SO-x рр. та 
196S року післи свого авторського вечора. 
Цей авторський вечір Євгена Маланюка відбувси в 

церковній залі УкраІнськоІ АвтокефальноІ Право

славно! Церкви у Вашинtтоні. Впонуючи бажании 

автора, оргавізатори Вечора подбали про те, щоб 

під час його поиви перед публікою лунали зву:ки со

вати Бетховена. І от в залю входить "Напружений, 

незломно-гордий залізних імператор строф" - ваш 

славетний поет Євген Маланюк. І в цей час урочисто 

лунають звуки безсмертноІ сонати Бетховена: "Та -
тата, та - тата!" Присутні довгими оплесками ві

тають уmобленого поета. Післи короткого вступио

го привітанни доктора Юріи Старосольського, голо

ви Літературво-Мистецького Клубу, виступає з ко

ротким вступним словом проф. Іван Коровицький, 

икий колись у Варшаві також був вНІСладачем Пра

вославноІ СемінаріІ. (Випадково праз у той час він 

був у Вашинtтоні). Далі під гучні оплески почав чи

тати своІ поезіІ наш славетний гість. Голосно, ви

разно з чіткою дикцією пролунали перші ридки 

поезіІ: 

Ввух кремезного чумака, 

СічовИІСа блідий праправнух, -
Я закохавсь в гучних віках, 

Я волю поmобив державну ... 

Далі Маланюк прочитав ще одинадцить віршів: 

"ісход" ("Не забути тих днів ніколи"), "Візіи" ("Все, 
що має ста тиси, вже сталось"), "Ісход 11" ("Ти зат у-
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маиипась за даJUІми, за димом"), "Батьківщина" 
{"Зелена Сіверщива - там вітри"), "Одна пісп" 
{"Бува почуєш пісню ... "), "Сьогодвк" {"Біла лагода 
кблуиь в цвіту'') та івmі. 

Післк кожвоІ прочитано! поезіІ присутні вітапв 

поета довгими оплесками. Вів прочитав також пое

му Ю. Липи "Ярмарок". 

Є. Маланюк читав своІ поезіІ з велпам артистич

ним хистом, і тому слухачі та:к бурхливо реаІ'увапи 

ва кожний виступ поета. Цей літературний автор

ський вечір мав велпий успіх. Він був записаний ва 

плівку. 

Під час виступу Маланюка ва його авторському 

вечорі, а тахож у моєму помеппсанні, • зробив кіль
ка фотозвімків поета. Крім того, на другий день ,. 
зробив два фотозвімп, коли Маланюк стокв коло 

пам' •тнпа Шевчепові у Вашииtтові. 
Ці відвідини мого дорогого :кума кс:краво заnи

шиписк в моІй пам' кті. 
Це була мок оставвк зустріч з Євгеном Маланю

ком. Але ми весь час підтримували листоввий зв'•
зо:к, і до цієІ зустрічі й пізніше. У листі з датою 14. 
січИJІ 1961 ро:ку Є. Маланюк писав: 

"Зо мною сталоск те, що • "зустрівск" з вантаж
ним автом {при переході вулиці увечорі 28. Х.), і 
воно мене "поцілувапо", але не в с:кронь {бо був би 
капут очевидно), а в брову {праву). Отже, 8 день 
шпитаmо плюс 7 дома. Майже - без наслідків, але 

наслідки, певно, є - :колись же покажутьск". І далі в 

цьому ж листі Мапанюх схаржитьск на ткжхі умови 

СВОГО ЖИТТJІ:"Те, ЩО ПИІПете про СВОЄ ЖИТТЯ, В 100 
відсотків відноситьск й до мого: безсмисльне ісиу

ваник й убійиа {поволі) працк." 

7 серпи• 1961 року Маланюх звернувек до мене з 
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прохавн.им дати відповіді на тахі питанни: перше -
розповісти докладно з усіма подробИЦJІми про 

"роман Лесі з біло русином", себто про дружбу Лесі 

УкраІнки з С. Мержинським, икого вона щиро люби

ла і пий помер на 11 руках. Це була сумна, трагічна 
подіи в житті Лесі УкраІНІСи. На цього листа и 

дохладво відповів. Друге питании, ике ціхавило Ма

ланюка, - про вірш Лесі УкраІнки "І ти колись боро
лась, мов ІзраІль, УкраІно мои''. Маланюк просив 

мене повідомити, коли ци поезіи була написана, коли 

вона була надрукована і взагалі, коли у Лесі УкраІн

ки "з'ивилиси б і л і вірші". З велИJСою приємніс
тю и відповів і на ці запитанни. 

У листі, датованому 16 квітня 1964 року, Ма
ланюк запитував мене, що я знаю про відомого 

математика з Полтави. Я з великою приємністю 

відповів і на цього листа. Тим славнозвісним мате

матпом був проф. Віктор Семенович Воропай, що 

в 1920/1921 шкільному році викладав математпу в 
Полтавському Відділі Харківського університету 

(пізніше назву змінено на Полтавський Інститут 

Народно! Освіти). Він був блискучий лектор і мав 
велпий успіх серед студентів. Я мав ща сти слуха

ти його лекціІ. Доли його була така, як і проф. 

В. О. Шепотьєва і всіх наkращих людей - арешт, 

ув' язнення, непосильна каторжна праця у північних 
концтаборах і передчасна смерть на далекій чужині. 

Тахі були чутки про його долю. 

В останні роки свого життя Маланюк дуже рідко 

писав мені листи. Він був хворий і 16 лютого 1968 
року помер. 

У статтих про Є. Маланюка помилково писали, 

що він народився 2 лютого, насправді він народився 
1 лютого, бо 20 січня 1897 року - це за новим 

стилем 1 тотого 1987 р. У ХІХ ст. різници між ста-
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рим і новим ствлем становила 12 днів, а не 13. 
Біоrрафі• і літературна спадщина видатного 

украІнського поета ще не досліджена. Тепер у нових 

значно спрВJІтлввіmвх умовах ухраІнські літерату

розвавці зможуть об'єктивно дослідити житт• й 
~ворчість вашого видатного поета Євгена Фили

моновича Маланюка. Побажаємо цим майбутнім 

дослідипам вайбільшого успіху. 

1990. 

366 



Віктор Приходько 

Фрагмент із "Щодеиипа" 

Я особисто пізнав Маланюка ще в 1926 році, холи 
прибув до м. Подєбрад в Чехословаччині, .RJC nектор 
УхраІнсьхоІ ГосподарськоІ АхадеміІ, а Маnавюх 

тоді був студентом гідротехнічно-інженерного фа

культету цієІ АхадеміІ. Отже, сьогодні це уже 40 
nіт. З Маланюком • не був бпвжче знайомий чи 

тісніше зв'•заний, - він мав своІ заціхавлеин• і ближ
чих при•телів переважно серед молодих ухраІнсьхих 

поетів та письменнпів з кіл ГосподарськоІ АхадеміІ 

в Подєбрадах та УкраІнського Педагогічного Ін

ституту в Празі, а пізніше ввІхав на працю до Поль

щі, де, у Варшаві, обертавс• в ухраІнсьхому середо

вищі, співпрацюючи переважно у "Літературно-Нау

ковому Віснпу'', під редоцією Дмитра Донцова. 

Все ж, розумієтьс•, Євген Маланюх був у полі мого 

зору, і я був почасти в курсі тих ідей та настро Ів, 

якими жив Маланюх та його ближчі товариші. 

Отже, розповім дещо про окремі моменти з тих 

часів, застерігаючись, що це лише деталі, бо Євген 

Маланюх - . постать непересічна і йому безперечно 

будуть приевичені спеціальні праці. Отже, пригадую 

нашу чи не першу зустріч та розмову, що відбуласи 

в Подєбрадах. Обидва ми були приблизно одиого 

віку, і тому я дозволив собі, може занадто сміливо, 

поставити йому таке питання: пане xoneto, читаю 
Ваші вірші, подобаються вони мені, але є в них 

якась спеціальна особливість: вони пісь тижхі, час

то треба добре вчитуватись, щоб зрозуміти зміст, а 

коли читаєш, то мається тuе враження, ніби хамін

ни перевертаєш? 

І досі пам'ятаю цей вираз про "каміння", бо він 
був з мого боку досить "зухвалий", п на перше зна-
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йомство, і я боявся, що поет образиться. На щастя~ 

тах не сталось. Маланюк не тільки не образився, але 

з оживленним відповів: оце ж праз те, чого ми, мо

Лода tенераціи, хочемо! Досить нам "соловейків", 

що безжурно й легко тьохкають у вишневих садоч

ках про :кохання та поцілун:ки; доба є "вовчиця" і су

часна ухраІнсь:ка поезія мусить бути глибока й 

важка - змістом і формою, ось п ви. сказали: мов 

:каміІПІJІ перевертаєш. В дальшому я побачІJв, що це 

не були лише слова: Маланюк став до певноІ міри, 

лідером нового, напрям:ку - "імператором залізних 

строф" в у:краІнській поезіІ, принаймні і головним 

чином серед молодих поетів, передусім із середо

вища Подєбради- Прага. До цього середовища нале

жали та:кі переважно почат:куючі поети, п Леонід 

Мосендз, Олена Шовгенівна (пізніше замужна Телі

га), Олекса Стефанович, Оксана Литуринсь:ка, Ната
ля Лівацька (донька Президента УНР Андрія 

Лівиць:кого), Галина Лащен:ко, Ми:кола Чирський, а 
та:кож прозаІк У лас Самчу:к. Кон:кретно з цим новим 

напрямком у поезіІ я зіткнувся. в родині поета 

О. Олеся, з яким я тісно приятелював у празь:кій 

добі нашоІ еміtраціІ, в роках 1928 і до його смерті 

в році 1944. Я:к відомо, в Олесів був син Олег, що 
теж був поетом (і ученим - археологом) і писав під 

псевдонімом Ольжич. Отже, Ольжич був, власне, 

одним із послідовників Євгена Маланюка. Маланюк 

же, незважаючи на приятельство з Ольжичем, :кри

тикував головно "соловей:кову легкість" поезіІ Олеся 

і пророкував смерть такій поезіІ, а про самого Олеся 

десь зухвало висловився "небіжчик Олесь". Пам'я
таю, що Олександр Іванович Олесь, хоч був далекий 
від усикого славолюбства, в даному разі був зачеп

ЛСJІий та:ким вироком з боку молодого початківця і 

сказав собі: ну, ще побачимо! Позатим жартував 



над своІм Олегом, називаючи його "Малаию:ковим 

сином". А громадJІИство, шо· дуже любило О леси, 

було на Маланюка обурене. Все ж Олег був ва сто

роні нових течій в поезіІ та політиці і видав свою 

збірку віршів під назвою "Рінь" - Рінь, це теж :ка

мінь, тільки дрібний. Ольжич виививси справжнім 

поетом, але його поезіІ теж були переважно ":кам'JІИИ
сті" і далеко відбігали від батькових віршів. Було 

часом весело, спостерігаючи у Іхиій гостинній хаті 

"двобій" батька з сином - поетів "двох rеиерацій". 

Аж до трагедіІ в 1944 році, :коли Ольжича, людину 
залізиого здоров'и, убито під час допитів у німець
ких :катівних. Ольжич помер п національний герой! 

Ях відомо, Маланюк був старшиною У:краІись:коІ 

АрміІ, і його поезіІ в значній мірі відбивають вій

ськовий дух доби визвольиоІ боротьби, а далі войов

ничі настроІ ухраІнсь:коІ молоді. Треба признати, шо 

поезіІ Маланюка :користувались значним успіхом і 

популириістю, але на Великій Украіні, окупованій 

большеви:ками, вони були гостро заборонені і зовсім 

серед суспільства невідомі. Тому, в роках 1942-43, 
:коли УкраІну почали займати німці, и вислав низку 

збірок Маланюка до редакцій у:краІись:ких часописів, 

шо зароджувались при німцих майже по всіх пові

тових містах УкраІни. 

В дальшому, довгими роками, ми з Маланюком 

майже не зустрічались, и тільки довідувавси з преси 

про чергові збірки поета. Аж в останньому часі, 

можна сказати, на самому :кінці житти Євгена Мала

нюка, JІ пізнав його творчість в іншій сфері, а саме 

- в сфері літературно! :крити:ки та політичноІ публі

цистики. Річ в тім, що саме в останніх роках 1964-
66 вийшли в місті Торонто, у видавництві "Гомін 
УкраІни", дві його :книжки прозою, під назвою "Кни

га спостережень". І мушу признати, що це була дли 
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мене несподівана знахідка велихого значенни і ціинос

ти. Обидві ХІІИЖІСИ мають по SOO сторіно:к і охоплюють 

надзвичайно широ:кий матеріил. Це статті з літера

турноІ :крити:ки та політичноІ публіцисти:ки, що Іх 

написав Маланюх протигом 40-а літ, уміщаючи Іх 

принагідно в різних журналах та часописах. Ці 

о:кремі статті ,. зустрічав зрід:ка в наших виданнях, 
але вони не зосереджували на собі спеціильноІ уваги, 

хоч, правда, завжди читались з певним інтересом. 

Аж поява усього цього матеріилу в :книж:ковім 

виданні від:крила нам майже незнаний образ Мала

ню:ка - не як поета, а я:к літературного :критИJСа, по

літика і націовального філософа-мислителя. Тут 

виступає перед нами Євген Маланюх із своІм 

величезним досвідом: п воях на стеnаХ У:краІни, их 

учаснп слави й трагедіІ У:країнсь:коІ АрміІ, я:к 

студент висо:коІ школи (Подєбради), де зійшовси, 

можна сказати, цвіт у:краІнськоІ інтеліtенціІ та -
повна можливість вільних студій та вільноІ творчос

ти в умовах європейськоІ та заокеанськоІ свободи 

(Чехо-Словаччина, Німеччина, Амери:ка). Цю свобо
ду Маланюк, можна сказати, вихористав махсималь

но і у своІх двох :книгах "Сnостережень", де він 

виступає перед читачем як знавець украІнсь:коІ літе

ратури та історіІ, я:к знавець літератури та історіІ 

польськоІ та російськоІ і ик людина, ознайомлена 

також із західнім письменством. Але все це вивер

тується повсякчасними мір:куваинями на теми у:кра

Інсь:коІ літератури, глибо:кою аналізою окремих 

явищ украІнського письменства, а понад усе глибо

ким роздумом над минулим, сучасним і майбутнім 

украІнського народу та його долею в історичній 

перспективі. А до цього треба дода ти ви:ключно 

блис:кучий виклад: прекрасну філіІ'ранну мову та 

стиль. Друковане у двох книжках "Спостережень", 
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все це - речі висохого й глибокого рівня, з и:кими з 

вайбільшою користю та приємністю мав би позна

йомитись кожний івтеліtевтний ухраІнець. Ях мене 

інформовано, в Торонто дру:куєтьси ще трети хниж

ка ''Спостережень", що треба дуже вітати. Але 

безперечно великим актом передбачливости Покійно

го було, що вів встиг перед смертю зібрати публі

цистичвий доробок свого життя, упорJІДІСував його 

та залИПІив своєму суспільству. Я не торкаюсь пое

зій Покійного поета, це велпа спадщина, велпа те

ма, икою безперечно займуться похлпані, автори

тети. 

1968. 
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Про щирого друга 

Леоиід Лиман 

В цьому листі хочу подати вам основні "вузли" 

мого спілкуванни з Євгеном Маланюхом. 11 (До речі, 
він чомусь виразно був проти того, щоб його нази

вати по батькові тах, их до вас звертався: П. Тичи

на. Я лише значно пізніше, та й то невпевнено, 

довідавси, п звали його батька). 
Почиваласи тах. Мірою відступу з УкраІни ні

мецьхоІ арміІ вивихали все нові хвилі біженців на 

Захід. В переважній більшості це були люди, з ихих 

найбільше познуща.лася: радя:нсьха влада. Мои ман

дрівка на Захід почалася: в Донбасі. Коли и потрапив 

до Львова, то тут Свитоспав Гординс:Ьхий мені по

дарував щойно видані у Львові "Вибрані поезіІ" Єв

гена Маланюка. Під кожним оглидом для: мене це 

було зразкове видання:. Але ім' и автора мені нічого 
не говорило, бо тоді уперше у Львові я: довідавси, 

що є тахий письменних. Я належав до того похолін

ни, пе вже не застало орокльонів у радянській пресі 

на адресу Д. Донцова, Є. Маланюка та всіх іНІПих, 

я:пх умовно називали петлюрівцими. Середню шко

лу и закінчив у м. Гадячі (на Полтавщині), куди не 

долітали вістки про пресові баталіІ і перегукування 

між закордонними письменниками, публіцистами, 

політпамн і офіційною радивською пресою. Серйоз

ніше писати і ціхавитиси літературою я: розпочав у 

Харкові. Це були 1940-41 роки, холи влада пере
йшла до політики цітсовитого замовчування: захор

донноІ діильности Є. Маланюка та всього ухраІн

сьхого національного табору. 

І тах, малощо знаючи, із книжкою Є. Маланюка и 

помандрував зі Львова далі світ за очі на Захід. 

Кінець війни 1941-4S років застав мене у німецьхому 
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місті Реfевсбурt. Відразу виникла проблема біжен

ців із усіх краІн СхідвоІ Європи, JIJCi опиииласJІ під 

владою Москви. Дл• цих біженців америхавсьха оку

паційна влада влаштувала табір-пристановище. Се

ред ухраІвсьхоІ групи біженців виділJІЛисJІ тах звані 

"пражани" або "старі еміtранти". Тоді якось сти

хійно украІнці поділилися на нових еміtрантів, тих, 

JIXi втекли від сталінського терору, і старих еміtран

тів (переважно із нансівсьхими паспортами), тих, 
JIXi жили в Чехо-Словаччині, Польщі, серед нашого 

васелеив• ЗuарпаттJІ, Галичини, Волині. 

Євген Маланюх належав до "пражан". В цій біже

нецьхіІ атмосфері в Реfенсбурзі відбулос• наше зна

йомство, наша перша зустріч, але в •ких обстави

нах, не пам'•таю. Мабуть тому, що це відбулося 
природно і звичайно. І ЦJІ природність та звичай

вість продовжувалась увесь час. 

Звичайно, Є. Маланюк шукав знайомств із ново

прибулими людьми. Все таки сталася надзвичайна 

подія: післJІ довгоІ і штучно І ізоляціІ зійшлися дві 

відмінні групи того самого народу. На підставі дов

горічних стосунків і спостережень можу ствердити, 

що Є. Малавюх до депоІ міри не був захоплений 

ухраІицJІми, які прибули з РадJІИсьхого Союзу. І це 

було заховомірним. Є. Мапанюх побачив дещо роз

христаних, неврівноважених людей, непідготованих 

для життя в умовах Західно І Європи. Варто мати ва 

увазі, що органв раДJІВсьхоІ влади робили все мож

ливе, щоб ва окупованих німецьхаю армією терито

ріях не лиm:иnис• учені, письменнип, артисти, люди 

з вищою освітою, навіть щоб не лишилися студенти. 

Ці групи васеленн• "організовано" вивозили заздале

гідь у глибину храІви. Але попри ці заходи, попри 

німецький терор і воєнні втрати після закінчення 

німецьхо-рарвськоІ війни ва Заході опинипос• до-
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сить одиниць, и:кі могли бути цікавими дли Є. Ма

ланюка, і вів шукав таких співрозмовни:ків. Я був, 

напри:хлад, свідком, п "новий еміІ'рант" Віхтор 

Платонович Петров читав Маланюкові пусь свою 

праwо про Шевченка. Переважно стриманий і обе

режний, Маланюк в цей час не приховував свого за

хоплення. його обличчя сіяло від радості, і цю 
радість він підкреслював відповідними жестами. 

. . . Роблю де пий відступ. Мандруючи далі, я в 
Берліні під :кінець війни познайомився з Леонідом 

Полтавою. Він був уже "старожилом" у цьому місті 

і допомагав мені орієнтуватися. Нас єднало те, що 

ми обидва писали вірші, часто друкувалися. Нас на

зивали "молодими поет амн". Хід подіІt під:казував, 

що нам треба тікати далі. Маючи адресу своІх доб

рих знайомих, я порадив Іхати до Реtенсбургу. Та:к 

і зробили. В Регенсбурзі ми сходилиси втрьох: Ма

ланюк, я, Леонід Полтава. Ми не набивалися із своІ

ми віршами, але Маланюк сам просив нас читати 

своІ вірші, безперечно для того, щоб мати уявлення 

про наші спроможності. До речі, знаходилоси досить 

авторів, и:кі давали Маланюкові своІ твори дли оцін

ки. Якщо це були вірші та ще й мало вдалі, то Ма

ланюк здебільшого радив авторові попробувати 

писати прозу. В цьому виявлилася своєрідна вдача 

Маланюка: маючи тверді, точні і непохитні погЛJІДИ, 

він завжди уии:кав примінити Іх в особистих стосун

ках, не говорив гіркоІ правди. 

• . • Моє знайомство з Євгеном Маланюком можна 
поділити на два періоди: реtенсбурзьквй і нью

Іоркськвй. 

Перебуванни в Західній Німеччині було тимчасо

вим. Всі ми рвалися в Америку. В таборах "перемі

щених осіб" нас протримали років два-три. За цей 
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час • часто бачивс• з Маланюком. Крім спільних 

літературвих і націовальних зацікавлень • потріб

ний був йому дл• різних дрібвих послуг. Здаєтьс•, 

осінню 194S року • і Леонід Полтава влаштували 

відзначени• п '•тидес•тирічч• Маланюка. В умовах 
повоєввоІ розрухи і харчовоІ скрути ми спромоглис• 

роздобути навіть спу-таку закуску. Ми були 

втрьох. Можливо, це було єдине відзначена• ро

ковин. У вспому разі Маланюх нічого нам не го

ворив про вшанува.&ІІJІ його п'•тидес•тирічч• його 
давніми холеІ'ами - та:к званими старими еміtранта

ми. Я і Леонід Полтава у всьому ішли Маланюхові 

назустріч, догоджали йому, і тому, мабуть, йому 

легко і бажано було з вами спілкуватис•. 
У своІй статті про Леоніда Мосендза ви згадуєте 

про Порфирі• Горотака. 21 Одного разу в реІ'енсбур
зьхий період, коли стала відомою вс• правда про 

Порфирі• Горотuа, Маланюк ніби асарживс•, що в 

розмові з ним Юрій Клен твердив, що дійсно існує в 

природі Порфирій Горотак. Ю. Клен тах природно і 

впевнено говорив, що в Маланюка не зародилос• 

сумніву. Ю. Клен і Л. Мосендз вдало використали 

тодіmвю переломову ситуацію, щоб створити міт 

про Горотака, і Ю. Клен хотів пнайдовше не роз

кривати таємниці, навіть Маланюкові. 

. . . Реtензбурзький період захінчувавс•. Мало-по
малу переміщені особи, до вих належали юридично 

і ми, виІжджали в різні краІнв, переважно в Сполу

чені Штати і Канаду. Хто мав кращі зв'•ЗІСи, роди
чів чи знайомих за океаном, той виІжджав раніше. 

Якось та:к складалос•, що за увесь евакуаційний 

період, •ой, •х • сказав, почавс• дл• мене з Донба
су, з Краматорська, • був посередині: виІжджав {або 
вірніше тікав) не першим, але і не останнім. Мала

нюк ввІхав до Сполучених Штатів першим. Зв'•зхи 
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між нами тимчасово обірвалиси. 

В 1950 році прийшла черга на амерпаисьІСИй 

період наших стосуихів. Я відразу поселивси в Нью

Йорку. Мапанюх жив в одиому містеч:ку штату 
Нью-Джерсі. (Всупереч радинським нормам, в США 
престижним є жити не у центрі, не у велпому 

місті; амерпаиські позамісь:кі околиці вважаютьсJІ 

"аристократично" престижними). Рази відвідав Ма
ланюка в штаті Нью-Джерсі, потім вів переселивсJІ 

до Нью-Йорку і жив у райові Квівс. Час від часу JІ 
його відвідував, привозив йому ухраJнсь:кі раДJІНсь:кі 

літературні новини. Мапанюх стимулював тахі мо І 

відвідини. Я завжди Ішов йому назустріч . 
.. . Я:квм був Євген Мапаню:к письменипом, про 

це свідчать і свідчитимуть його твори. С:кладніша 

справа - Мапанюх их особистість, тоІ Маланюк, 

пий не відображений в його творах. Япм вів був у 

щоденному житті, JІК він поводивси і орієнтувавси в 

суспільстві, серед ихого жив? Я:ка була, так би мо

вити, взаємодіи між його особистою поведів:кою, 

його націовапьно-політичивми погл.кдамв і його 

діимв, свМ:патіJІмв, антвпатіJІми? Я не певний, чи 

зможу за один мах "архітектурно" відтворити осо

бистий світ Маланюка. Думаю, можуть стати в 

пригоді окремі кадри, все те, що найвиразніше за

харбувалоси в пам' иті. 
В статті Леоніда ЧереватеНІСа ("Дніпро", березень, 

1990) сказано, що Мапанюх "можливо, найбоmочіше 
відчув і найгостріше ввеловвв протвстоJІННи, роз:кол 

народу - те, що вазвваєтьси в побуті громадJІНсь:кою 

війною" і що Мапанюх "поет бунту, за:колоту, поже

жі, повстаRНJІ, а не співець злагоди і спо:кою. Зати

тість, непримиревність - це, мабуть, визначальна ха=

рахтеристпа його неордиварвоІ особист ости". 

Добре, що Л. Череватев:ко вживає слів "можпи-
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во", "мабуть". Твори Маланюка спонукають робити 

тuу харахтеристпу, уявm~ти його забіихою, нетер

пеливим революціонером. Маланюх таким не був. А 

вже ні в якому разі він не міг вважати, що на УкраІ

ні була громадJІНсьха війна, що радJІНсьха влада на 

УкраІні встановилася внаслідок громадJІНсьхоІ війни. 
В особистому житті, в стосуику з іншими він був 

дуже обережною mодиною. Мені, та напевно й ін

шим, Маланюх з виразним невдоволенням, навіть з 

обуренням, оповідав, що відразу після вибуху ні

мецьхо-радинсьхоІ війни мельНИІСівсьхі і бандерівські 

провіДІІІІІСи вказували йому, щоб він не відсиджував

ся в тиnі, ва Заході, що його місце там, де О. Телі

га, О. Ольжич та інші. Тоді ще ніхто не знав і не 

міг знати, що чекає Телігу, Ольжича і багатьох з 

"похідних груп". Таким чином, обережність Мала

нюка пішла йому ва хористь і на хористь ухраІн

сьхоІ літератури. Взагалі обережність і невстряван

ня в біжучі громадські справи, можливо, були одни

ми з головних прпмет Маланюка. 

. . . На жаль, і досі ві в Радинській УкраІні, ні на 

Заході серед "вільних ухрNців" не зревідовано 

твердженни про громадянську війну на УкраІні, вза

галі про громадJІНсьху війну після упадку РосійсьхоІ 

імперіІ. Ще до деихоІ міри можна вважати, що ва 

російській етноГрафічній територіІ були елементи 

громадивсьхоІ війни. Хоч на початках хомуністично

радJІНсьхі джерела твердили про державний перево

рот в Петербурзі, про збройне захоплення влади 

mm~xoм насильства. НіпоІ громадJІНсьхоІ війни на 

територіІ УкраІни не було. Тут радянська влада, 

тах звана "ДИІСтатура пролетаріяту", встановилася 

внаслідок інвазіІ з Півночі. Є достатньо радянських 

документів, пі це підтверджують. Маланюк, безпе

речно, розумів що до чого. Без вагань можу тверди-
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ти, що він не бачив вівого "розколу народу". На

віть уже в умовах радянсько! дійсности Маланюк 

дививси: на подіІ, и:к на боротьбу націІ за своє виз

воленп. Він не ділив свій народ на антпомуиістів і 

комуністів. Тому він підтримував Хвильового та ін

ших так званих націонал-комуністів . 
•• • Дли: Маланюка були характерними глибина 

мисленни:, вміини: бачити багато-чого такого, чого 

інmі, будучи політпами, просто цього не помічали, 

не розуміли навколишньо І дійсности. Маланюк, 

вапрплад, в розмові зі мною не раз говорив, що 

кремлівські керівники в разі небезпеки, катастро

фальвоІ кризи, в ім'• збереженни: імперіІ покличуть 
ва трон когось із спадкоємців царсько1 династіІ Ро

манових, пі живуть на Заході. Тоді, в перше по

воєнне деси:тилітти: така rіпотеза здаваласи: неймо

вірною, навіть дивацтвом. Але ось тепер, в ваші 

дві, в Радоській Росіі вже діють монархічні партіІ, 

и:кась частина російського суспільства виступає за 

повервеини: ва царський трон когось із нащадків 

дому Романових, пі живуть на Заході. Тепер ці 

нащадки дають інтерв'ю рад.tІІІсьхій пресі. Ци: преса 
почала вии:вли:ти зацікавлення історією вбивства 

більшовпамн останнього цари і його сім'І, вважаю
чи це вбивство злочином. 

Але були в Маланюка і окремі~ на перший поглид ці

каві і оригінальні, погJІJІДИ, пі не мали підстав у жит

тєвій дійсності. Вони схорше були результатом кабі

нетвого мислевни. Це, мабуть, тр8.ПJUІлоси: тоді, xoJUІ 

Мапанюх не брав до уваrи співвідношевни політичних 

сил або коли піддававси: спокусі дати ориtінальну і на 

перший погляд чітку й правдиву інтерпретацПо небу

валих до того и:вищ і тахим чином мати повне задо

воле&ІІJІ, що ось життєва загадка розкрита. 

Відразу післи: війни "стара еміtраціи" принесла в 
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табори нових біженців тах звану справу Драгомано

ва. Я глибше не вкикав у цю справу. Але із роз'ис
вевь Маланюка виходило, що в поразці у:краінськоІ 

ваціовальво-ввзвольноІ боротьби винен М. Драгома

нов. Вів нібито проповідував федералізм, иквйсь 

кволий гуманізм, всепрощенни, братерство навіть з 

ворогами, неховечність збройноj боротьби. СвоІмв 

погл.идамв Драгоманов нібито приспав політичну 

чуйність цілого украІнського поколінии. В цій диску

сіІ посвлалиси на книжку М. Мухина, в икій він кри

тично зобразив Драгоманова ик зрадника чи щось 

подібне. Серед старо І еміГраціІ були різного типу со

ціилісти, икі боровили Драгоманова. Таким чином 

деиквй час тривав двобій. Ці розмови про неtа тввну 

роль Драгоманова були дли мене непереконливими, 

тенденційними, але цього и не говорив Маланюкові, 

вважаючи його просто віруючим. 

В реrенсбурзьхвй період Маланюк робив доповідь 

про у:краінізацію. В ній він висунув тезу про те, що 

радJІІІська влада з підступною метою дозволила 

украІнізацію, щоб легше виивити активні національ

ні кадри і таким чином довідатись, кого знищувати. 

Тоді ци теза звучала ніби правдоподібно і красиво, 

бо ж дійсно багато національних кадрів було фізич

но навіть без суду знищено. Але все таки у:краІніза

ція була природним процесом, продовженним на

ціонально-визвольно І боротьби в інших умовах . 
• . • Післи війни в Західній Німеччині відбуласи 

грошова реформа. Р.идовим громадинам обмінили 

старі гроші на певну, невелИІСу кількість нових, і 

частина грошей пропадала. Але промисловцими і 

торгівцим обмінили значно більшу кількість грошей. 

Маланюк обурювавси тахою, на його думку, неспра

ведливістю. Але в дійсності такий обмін був корис

ним дли всього населенни, дли краІни в цілому, 
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бо васелеиви могло діставати працю в урухомлевій 

промисловості. Коли б ридовим громадJІВам обміви

ли всі гроші, то вови б Іх розтринькали на друго

ридні похупхи, а промисловість ве мала б капіталу 

ДЛJІ дальшоІ ді•львості. 

. . • Маланюк вважав, що гармош:ка (гармоиьха) -
це суто російсьІСІІЙ музичний інструмент. Не знаю, 

п ва росіАсьхіІ етвоtрафічиій територіІ, але ва 

УхраІві гармошха була поширена. Була поширева 

навіть балалайха, пу дійсно слід вважати росій

сьхим національним музичним інструментом. Не ду

маю, щоб гармошха була винаходом росі.1111 і при

валежвою тільхи РосіІ, озна:кою російсьхого духу і 

побуту. Різні форми гармош:ки поширені в різних 

краІвах. Я думаю, що у відношенні гармош:ки Мала

вюк переборщував, вважаючи 11 прос1'о вещастим 

ДЛJІ УкраІни. 

. . . Серед того суспільно-політичвого кола людей, 
до пого належав Мапаиюх, було зневажливе став

леВВJІ до гопаха, до шароварів, ик до вииву украІн

ського національного примітивізму. Не мало зиа

чеиRJІ, добре чи невдало танцюють гопа:ка, раз гапах 

- то це вже просто иещасти. Одночасно в пресі, в 

розмовах не бракувало осудів ва адресу малоросів і 

Manopocil. В розуміииі тодішиьоІ староІ еміtраціІ 
малоросіянство - це перехід украІиців на російські 

позиціІ. Мапорос - це той, що соромитьси і добро

вільно цураєтьси всього свого рідного, иаціовапьво

го. 

Я зупииивси на малоросах, на гопакові, гармошці, 

щоб цим показати ту суспільну, інтелектуальну ат

мосферу, в пій обертавси Маланюх. Звичайно стара 

(в основвому петлюрівсьха) еміtраціJІ схладаласи з 

людей, ихі активно боролиси за УхраІиу. Це дійсно 

була в своІй осиові політична еміtраціи. Ці люди 
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ставовипв передову частину суспільства в період 

всебічвоІ боротьби за державність У:краІни. Зазнав
ши поразки, ці люди mу:кали поиснении, чому та:к 

сталося, хто завинив. І тут, :крім Мос:кви, вивуват

ЦJІМИ називалиси насамперед ті, пих називати не 

боипвси. Це - Драгоманов, малороси, побутова руси
фікація. В та:кий спосіб уенерівсь:ко-петnюрівсь:ка 

еміtраціи вивищувала себе, знаходила певне задо

волеиви і 38СПОІСОЄІПІJІ. 

Безперечно, в бувmій Російсь:кій імперіІ, а потім в 

Радивсьхому Союзі хультивувапи недорозвиненого, 

покіриого ухраІицJІ, дуже чут nиво і жорсто:ко реаtу

вапв ва поиву тих, пі були здібними очолити ухра

Інську національво-визвольну боротьбу. Виживав пе

реважно слабший елемент, а гинули найсміливіші й 

найрозумвіmі. Тих людей, и:кі були байдужими до 

долі бать:ківщиии {ве випадково винпла де:клираціи: 

"Мои хата с:краю, и вічого не знаю"), а та:ких дійсно 
не бракувало, треба б називати іна:кmе, а не імену

вати Іх малоросами. 

Дехто mобив розповідати про Маланюка п про 

майже ненажеру, прохача. Та:ке вражінии могло 

смадатиси в тих випадках, коnи в Маланюка ін:коли 

ве вистачало прахтичного розрахун:ку чи та:кту. Ма

ланюк звертавси до всіх, до :кого можна було 

звертатися, і часом без перебору, з проханним різних 

побутових послуг. Він жартом розповідав, и:к уже в 

перші мicJIIli перебувании в Реtенсбурзі, поиапроmував 

щось із дванадцить пар череВИІСів, пі, п сам :казав, до 

того належали живим і мертвим. В Регенсбурзі Мала

нюх був приписаний у біженецьхому таборі, але жив 

ва приватній квартирі у иіМWІ. Приходив до табору. 

Одиого разу він СІСазав мені й Л. Полтаві, щоб ми 

принеспв з табору ва його приватну квартиру його 

приділ дров. Все було б гаразд, пби Ма.п8июх не 
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поисиив, що дрова треба принести :комусь із вас, бо 

вів замаже свій одиг. На той час він мав уже значно 

більше одигу, ніж и і Л. Полтава. Не думаю, щоб 

Маланюк не розумів цю вета.:ктоввість. 

Маланюк був підкреслено ввічливим, хоч це мож

ливо був лиmе зовнішній виив ввічливости. Довгі 

ро:ки мого частого спіл::кувавии з Маланюком ніжоли 

не затьмарюваласи його ЗВИЧІ(ОЮ часто звертатиси 

до знайомих за послугами. Мені лише інколи здава

лоси, що в та:ких випад:ках Маланюк не мусів би по

водитись та:к, и:к поводивси. Розмови деи:ких mодей 

про венаситність і нібито жебрахувавви Малаию:ка 

були значно гіперболізованими, необдуманими, не 

вартими довір'и. 
Євген Маланюк був інтелектуальвим велетнем. 

Вів стои:в значно вище своІх ровесни:ків-петлюрівців, 

хоча і серед вих було багато чесних і розумвих лю

дей. Маланюк був велихою індивідуальністю. Все це 

без сумніву. Маланюк створив свій власвий світ, 

лишив літопис доби, в и::кій жив і творив. Вів не за

хоплювавси ідеологіи:ми, хоча по своІй натурі був 

націоваліетом у позитивному розумінні цього слова, 

тобто борцем-патріотом. Вів насамперед бачив, де 

діють сили зла, а де сили добра. В довільних розмо

вах його дум:ки і зауважевви були глибокими, афо

ристичними, оцінки окремих людей і и:вищ були об

tрувтованими і точними. 

В америкавський період житти Маланюк, крім ін

шого, писав невеликі за розміром вотатки-статеІхи 

ва теми літератури, історіІ, суспільно-політичвого 

житти:, стосунків УкраІни з Росією. Формою і зміс

том ці нотатки були зразковими. 

Великих ворогів Маланюк не мав, але, п мені 

здаєтьси, вів не мав постійвих і справжніх друзів

однодумців, в крайньому разі в тоІ період, в икий и 
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його знав. Думаю, що цілком добрі взаємини у Ма

ланюка були з Ю. Кленом, Д. Донцовим, М. Мухи

ном. Переважно справжніх друзів, тимчасових або 

триваліших, заміняли люди, пі доброзичливо ста

вилисJІ до Маланюка, знали його вагу. 

Євген Мала100к уникав вс тупа ти в суперечку з 
тими, пі діяли поруч. Сміливішам він був в розмо

вах у вузькому колі людей. Про тих авторів, пі вже 

в Америці почали писати ухраІнською мовою вірші 

за новою модою, Маланюк сказав: "Замахну лис•, 

але не вдарили''. Коли заходила мова про тих ав

торів, JІКі самі запевняли і про пих уперто зап:евнJІ

ли, ЩО ВОНИ шукають НОВОГО ВИJІВУ, НОВИХ ШЛJІХіВ у 

літературі, пі були невдоволені нібито низьким 

рівнем біжучоІ літератури, то Маланюк лише дму

хав, і цим жестом показував, що від творів Т8.ПІХ 

авторів не пвшитьс• сліду в історіІ літератури. 

Одного разу и був здивований влучним зауважеИИJІм 

Маланюка про те, що ІСОJІВ хто пише вірші не за ус

таленими кл•сичиими нормами (рими, ритм, пуаити 

і тuе іиmе), то тоді треба б ІСомпенсувати виразною 
і глибокою думІСою. Якщо вірш білий, по суті проза 

у формі вірша, тоді основою має бути сіJІюча думІСа. 

Гадаю, це міркуванн• Маланюка було вельми дореч

ним. 

Повоєнний літературний процес поза межами 

УІСраІии, в ному опииивсJІ і МалавюІС, мав своІ вер

шини і зиtзаtи. Головне, що можна сказати, -це був 

дуже uтивний і барвистий літературний процес, в 

JІІСому всJІке бувало. Велпа ІСогорта авторів вІСлала 

в цей процес велпу творчу і наукову ен~ргію. Мала

нюка дещо задовольняло, дещо дратувало. Він знав 

ціну ІСожиого написаного твору. 

СтавлеинJІ МалаиюІСа до літератури в РадJІІІсьІСій 

УІСраІві було розумвим і чесним. Думаю, що JІ був 
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головним постачальв:ихом Мапанюхові ухраІвсьПІх 

радJІИсьПІх літературних журналів, газет, ПІІІЖJСО

вих видань. Порид з Богданом Кравцівим та ще де

ким· Мапанюх пильно стежив за новими публі

хаці.а:ми. Саме тоді На талі.и Ку зиківа пуелікуqла 

критичні статті про драматургів, в пих не поща

дипа навіть Корнійчука. Тоді поивл.иnис.и рспаіJІІСв 

КузпіиоІ про Миколу Куліша. Все це • персаааа 
дл• прочитани Маланюкові. Під вражіви.им П8С&ВЬ 

КузпівоІ Малавюх одиого разу сказав мені, що 

жіихи в украІкській літературі поводитьси иайгероІ•

иіше. 

В березвевому "Дніпрі" є добірка поезій Маланю

ка. Серед вих і вірш "Голоси", написавий в 1963 
році. Крім мистець:коІ і соціапьвоІ Вартости, цей 

вірш з особnивою силою показує ставпеиви Мапаню

ка до житти і долі УкраІни. В цьому вірші велв:ка 

правда і велпий розум. Неминуче :колись поезі.и 

"Голоси" стане хрестоматійною. 

Ну, звичайно, Малавю:к, захоплювавси Лівою Кос

тепо, Іваном Драчем, Василем Свмовепом, І. Дзю

бою, І. Світпвчввм, Є. Сверстюком. Депих Іхвіх 

творів Маланюк мені не повертав, а тримав Іх п 

молитвеВИІС. Коли І. Драч і Д. Павличко в складі 

делегаціІ УРСР бу nи на сесіІ ООН у Нью-Йорку, то 
Маланюк емоційно прагнув .и:киайчастіше бачитиси з 

ними. Але тодішві політичні обставвив переш:код

жали цьому. 

На І'руиті ставпенВJІ до подій ва УкраІні стапос• 

розходжении між Маланюком і Донцовим. Варто 

мати ва увазі, що Маланюк обожнював Донцова. 

Коли в розмові зі мною заходила згадка про Донцо

ва, то Маланюк називав його шанобпиво "Доктор", 

а не ва ім'.и. Донцов був нажив собі багато публі
цвстичиих ворогів. І :коли хто прим о висту~ав проти 
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Донцова, то Маланюк обурювався і вважав це 

велпим злочином. Донцова, зокрема, :критпували 

за фальшувавии цитат, перекручуванни історичних 

фактів. Ще в Європі я був прочитав одну статтю 

Донцова, де вів історичний вислів "шатость малоро

сійсь:ка.tr' трактував и:к загальну безхребетність і 

безпринциповість у:краінців. Коли вже в Нью-Йорку 
я в бібліотеці ватрапив на цей вислів, то побачив, 

що вів має івmе, протилежне значения: один висопй 

царсь:кий чиновник дорікав украікцим за "шатость 

малоросійсь:кую" - за непокірність російській владі. 

Я не став розповідати Маланюкові про свою знахід

ку, па виявила тенденційну розбіжність у тракту

ванні вислову "шатость малоросійсь:каи". Я просто 

не відважувався говорити про це, знаючи без

застережне схвалення Маланюком усього того, що 

писав Донцов. Але одиого разу, уже в останній пе

ріод свого життя, Маланюк пожалівся мені про роз

ходжении з Доктором, можливо, це був навіть ціл

ковитий розрив. Сталоси так на грунті ставлення до 

подій ва Украіні. Маланюк не деталізував, але лепсо 

можна було здогадатись в чому справа. Маланюк 

радів, що Украіна піднімає голову, безмежно 

радів появі нових письменників, радів оживленню 

М. Рильського та інших. Донцов навпаки стояв на 

тому, що все нове наУкраіні-це обман, чорна спра

ва, .пась змова і хитрість Москви, передових укра

Івських радJІНсь:ких письменипів називав лакеями 

режиму і тому подібне. Маланюк не міг з цим по

годжуватись. Думаю, що мало хто знав тоді про цю 

розбіжність між Маланюком і Донцовим. 

Маланюк жив у той час, :коли Украіва переживала 

один за другим трагічні періоди. Ще перше ра

дивсь:ке десятиліття було сп-так. А потім процес 

СВУ, самогубство Хвильового, С:крипипа, примусо-
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ва колективізація:, розкурхулюваиня, фізичне вини

щення передових украІнців, німецько-радянський 

двобій за УкраІну. Все це впливало на почуття, мис

лення і творчість Маланюка. Маланюк, п і його по

коління, що зі зброєю в рухах боролося за УхраІну -
всі вони разом намагалися у всьому відрізняти, про

тиставляти все украІнське російському. Це було за

кономірним, і це варто мати на увазі, творячи 

суцільний образ Маланюха ях письменника, борця і 

особистість. 

ЯJС на сучасні умови і можливості, можна вважа

ти, що Маланюк помер передчасно. Він не дбав за 

своє здоров'я. Він із виразною насмішкуватістю роз
повідав мені про те, що, здається, сестра Ю. Кле

на присипала йому з Німеччини рекомендаціІ, як 

дбати за здоров'я. Маланюк не займався спортом, 
скаржився на недостатню працю мускулатури 

шлуНІСу. Розповідав мені, як одного разу знепри

томнів на вулиці, холи його підібрало шпитальне 

авто, і як він "героІчно" утік із шпиталю. Іншого 

разу, вже вдома, черговий серцевий удар був уже 

смертельним. 

Нью-Йорк, травень - тmень 1990 р. 
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ВІДБРОНЗОВАНИЙ ПОРТРЕТ 
ЄВГЕНА МАЛАНЮКА 

Боr дан Бойчук 

Не пригадую вже точно, де та в пих обставинах 

я зустрівся з Євгеном Маланюком. Було це напевно 

в другій половині п'ятдесятих років і напевно на 

одному з його літературних вечорів, бо на бурхливі 

літературні зустрічі молодих поетів Нью-ЙоркськоІ 
Групи Маланюк не приходив. Та зблизились ми і 

подружили щойно в шестидесятих роках, особливо 

після 1965 року, коли то я переселився з родиною в 
околицю Квінсу, де жив Маланюк, а згодом деякий 

час і Богдан Рубчах. Ми стали, отже, близькими су

сідами. 

В уяві діяспорноІ спільноти Маланюк приймав ге

роІчну статуру. Різні групи, особливо націоналістич

ні, ліпили Маланюкову історіософічну поезію на своІ 

прапори,- і з року в рік можна було спостерігати, як 

вони забронзовували його в імпозантні, надлюдські 

виміри. Цьому сприяв своєю публічною поставою 

сам Маланюк. Перед кожним читанням своіх віршів, 

наприклад, йому мусіли грати якусь симфонію 

Бетховена, і він сидів замислено на сцені - і з напли

вом надхнення прямо ріс на очах публіки. Я був 

свідком тахого ритуалу навіть перед його доповіддю 

на шевченківській академіІ. 

Поруч з цим витворився теж цікавий збірний 

портрет ПразькоІ групи в уяві читачів (включаючи й 
мою): поети в тому портреті стояли у штивних 

позах, тобто серйозно ставилися до свого покликан

ня; мали вони однаховай вираз облич, тобто спільну 

поетичну настанову; були в них могутні рамена, 

тобто постава служителів ідеалам націІ; всі вони 

були звернені в один бік, тобто лицем до вимог "до-
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би"; в усіх були відкриті роти, •х у трибувів полі

тичвих ідей і т. д., і т. д. Портрет цей був васкрізь 

фальшивий, і Маланюк, до велихоІ міри, може, І 

спричививс• до його постави•, бо зовнішньо йому 

тахі пози імпонували. А тахі нетрибунні поети, п 

Юрій Липа, Оксана Л•турввсьха та Олекса Стефа

вович не ретушували того збірвого портрету ва 

власну подобу, а радше підт•галвс• до нього. 

ТапІ був суспіnьнвІ бік медалі. Ввутріmньо-гру

поввІ бік ввгnJІДав трохи іиахше. Малавюк звичайно 

висnовпювавс• позитивно про своІх кoner з ПразьхоІ 

групи. Особnиво ввсохо цінив Юрі.и Липу (зредаtу

вав його зібрані поезіІ) і тепло згадував дружбу з 
Юрієм Дарагавом. Одночасно ж приватно та І пуб

лічно, в доповід.JІх, любив "теоретизувати", п то в 

нормальних обставинах Олег Ольжич був би вели

ким вченим-археологом, Юрій Липа - велвим ліха
рем-досліднпом, Оксана Л•туриисьха - веJІІПІІм ма

n•рем, Леоиід Мосевдз - великим хіміхом-вввахіднв
хом і т. п. З цього, зрозуміло, виходило, що єдино

му Мапанюхові призначено було бути велпам пое

том .. 
Історичні обставввв СІСJІалис• тах, що духові потре

би західвоІ вітки украІнського суспільства І харах

тер поезіІ Маланюка, - зазвучапи в унісон. Внаслідок 

цього Мапанюх став найпопуn•рнішвм nоетом-три

буном-прапороноецем міжвоєнвоІ доби. Все це Іому 

особвето імпонувало, хоч сам вів не робив нічого, 

щоб стати трибуном чи nрапороносцем. Ці речі при

родньо липли до нього. А це значило, що інші члени 

ПразьхоІ групи мусіли поетично існувати в тіні Ма

ланюка або з тієІ тіні ввборсуватвс• ва світло. Зро

зуміло, що це впливало ва взаємини між ними. 

Олекса Стефанович, вапрвхлад, свідомо чи підсвідо

мо копуруючв з Маланюком, діІшов ва схилі nіт 
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прsмо до параноІ: боJІВСJІ публікувати нові вірші, 

щоб Маланюк не застрелив його з заздрощів. Юрій 

Дараган, теплу дружбу пого Маланюк цінив, звена

ввдів перед ранньою смертю Маланюка й написав 

про нього нищівного вірша "Ні, не Петроній ви, не 

лицар" (див. Сучасність ч. 1, 1980). Натали Лівиць
ка-Холодна, натомість, гарно згадує Маланюка, 

JІПІ: у студентські роп в Празі був закоханий у ній 

і до останніх днів не міг Ій простити того, що 

вийшла заміж за мал.tіра Петра Холодного-мол., 

пий нібито не був Ій під мірку. Гарно відносиласи 

до нього теж Оксана Л•туриись:ка. 

Приватний бік медалі був ще інакший. Маланюк, 

поrо • знав і риси особистоrо портрету поrо спостері
гав, був далепІ від трибунності і героІчності. В 

першу чергу, він завжди був собою, не вкmочавси 

безпосередньо в політичне житти, не запр.tІгавс• до 

нічийого партійвого воза й вікому ве служив, хіба 

лиmе майбутньому УкраІни. Були далехі йому теж у 

житті волювтаризм і суворість, хоч формально одне 

і друге вживав. 

Маланюх справді був людиною легко-богемського 

похрою, щось ва :кшталт інтелектуалів паризького 

Латинського кварталу. Він любив дебатувати на 

відповідиому рівні в товаристві, - і це, мабуть, при

тJІгало його до середовища Нью-Йор:ксь:коІ Групи. 
Любив гарно забавитиси, особливо в жіночому то

варистві; любив добру Іжу й вишукані иапит:ки. 

Цілими ночами міг бавити товариство анекдотами 

та пі:кавтними, еротичними розповідими з житт• іс

торичних осіб, найчастіше з росіІських царсь:ких і 

аристократичиих родин. 

Малавюк любив теж забавлитиси на :коато своєІ 

ела... Пісnа літературвого вечора в Чі:каtо, на

прилад, його запросили ва прийнитт• до багато! лі-
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харсьхоІ родини. Зібралося: добірне товариство, 

розхіmно вдя:гнені дами, - і чехали на поета. Врешті 

з' я: вився: Маланюх і по давній звичці хинув ох ом на 

оребагатий стіл з харчами й напитхами, щоб по

мітити, чого там нема. У вітальні постало пожвав

ленни, - вітанни оплесхами, стисхами рух, - а гос

подиви по-галицьхи "упадала" холо поета й щебета

ла: "Дорогий маєстро, чим можна вам послужити, 

що зволите випити?" - "Гордон блю" у вас єсть?" 11 

Господнии мало-що не зомліла. Саме цього напитху, 

их Маланюх прехрасно знав, у неі не було. Кон

стернація:, неприємності. А Маланюх в міжчасі 

пішов до столиха, налив собі улюбленого хонья:ху 

"Курвуаз'є", грів двома долоними чарх.у під носом і 
глибохо атигав запах. В цій харахтерній йому позі 

исхраво бачу його досьогодні. Треба додати, що все 

це він робив у стилі, дуже "коректно". 

Кільканадцить рохів пізніше Маланюх за$І:шов у 

полуденну пору до мене по-сусідсьхи. Під час розмо

ви спитав зненацьха: "А чи єсть у вас ... " - і назвав 

я:хусь екзотичну страву (не пригадую вже ику). Я 

розреготавси і відповів йому, що нема. Маланюх все 

прехрасно зрозумів і преспохійно спитав ще раз: "А 

ийци у вас єсть? - Є.- А помідори й сало? - Є.- То 

зжаримо чорноморсьху иєmню". Він прижарив на 

салі помідори, збив туди 12 я:єць, - і вийшла цікава 

иєшня:, я:хоІ и до того часу не знав. Я витигнув ще 

півбухапв хліба, і ми з усім тим досить добре впо

ралися:. Мій вклад у це "пируванни" був репитивно 

скромний. Маланюк - високий, велихоІ будови, гар

ний мужчина, потребував багато "палива", их він 

висловлювавси, і деситха иєць була цілхом прис

тойною і нормальною дозою для: нього. 

Кожного літа Маланюх любив Іздити в гори до 

Гантеру, де розбудуваласи досить численна ухраІнсьха 
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громада. В погідкі дні вибирався в глибину лісів, роз

ДJІгавси і голий ходив по лісі, вчуваючиси тілом у 

природу. "У тому міті про Сатира щось та:ки єсть", 

- схазав вів мені глибокодумно при чарці. Проблеми 

виривали лише тоді, холи міт зударився з дійсністю. 

І тах одна пані вибраласи в глибину лісу по гриби й 

ватквуnаси на дійсного Сатира. Схрихиула й почала 

втіха ти. "Пані, - кричав навздогін Ій Мапанюх, - не 

лпайтеси, и забровзоваиий!" 

Гумор Маланюка був завжди точний, гострий, а 

часом і :колючий. Пригадую, ми поверталиси раз з 

прийняття від Юрія Тариавського і ПатриціІ Кили

ни. Євген Мапанюх і Василь Барка сиділи в задніх 

сиджевиих, и керував авт ом. Барка, людина без

межно І доброти й блаженства, був захоплений: 

"Така чудова гостина, пані Патриціи тах елеtаитно 

все уладила, такі приємні дисхусіІ!" - "Ніхто иіхого 

по мордам не набив", - втрутився Маланюх. Барка 

звіповів, притих і, після довгоІ иезугариоІ мовчан

ки, почав намацувати певніший tруит дли розмови, 

- почав про свого улюбленого Сковороду. "Тах що, 

Сковорода був гомосехсуал", - знову втрутився Ма

ланюк. Це привело Барку до розпачу. Будучи люди

вою широкого знании, він витигав докази з-під небес 

і з-під землі в обороні Сковороди. А Маланюх завж

ди підсував пусь нищівну репліку і ще більше роз

дував вогонь. Таха чудова хуртовина бушувала в 

вашому авт і аж поки ми не доІхали до Нью-Йорку. 
Цей інцидент дуже вдало вказує на відношення 

Мапанюха до Барки, чи радше до того, що Барка 

репрезентував, до модернізму. Упродовж довгих 

років ми розмовлили на вспі теми, але Мапанюх ні

холи не висловлювався: про нашу творчість. Ми, з 

одного боку, знали, що Маланюх не вважав наше пи

савви творчістю. Навіть Архипенко для нього був 
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"хитрим малоросом, и:кий обдурив :критих ів світr', 

а ве велпим мистцем. Малаию:к же, з другого бо:ку, 

звав, що ми свідомі його вастанови до вас і 

приймаємо його з тою "вадою". Бо лише ва таких 

":компроміСІПІХ" засадах ми могли дружити й спіл:ку

ватиси. 

Не знаю, чи любив вів читати своІ вірші приват

во. Мені ж читав вів нові поезіІ досить часто. Це 

вИПJІИвало, припускаю, з потреби звати, чи вони ще 

добрі, чи "є ще вогонь", п вів після :кожного читав

ви питав. Вогонь у його останніх поезіп був 

притушевий філософською вглиблевістю, метафізич

ною провихливістю, чисто людською відчутністю. 

Але вови були добрі. І в цьому и його завжди щиро 

запевнив. Свою оставию збірку ''Серпень" віддав 

Нью-Йоркській Групі дли публікаціІ 1964 року. До 
об'єдвавви у:краІвських письмевввків ''Слово" вів 
чомусь ставився вкрай веtативво. Подібно ставився 

- вже з політичвих міркувань - і до видавиицтва 

"Сучасности", - тому ве могло бути й мови, щоб 

його твори там друкувалися. Не мав він теж твор

чоІ співзвучиості з Нью-Йоркською Групою. Але 
мав, видно, потребу існувати и:к поет у молодій 

tевераціІ. 

Малаию:к був старmивою ухраІвсь:коІ арміІ, і щось 

"офіцерське" збереглоси у ньому до :ківци життя. 

його віп не можна уявити з "поетично" розбурха
вою чуприною, неохайно зав'язаною :краваткою чи 
розхриставою сорочкою. Вів завжди був гарно під

стрижевий і причесавий, коректно вдягневий і 

зовнішньо коректний у поведінці. Всяка "поетична" 

чи мистецька позованість була йому чужа. В цьому 

сенсі модернізм був дли нього саме незачесаним, 

розхриставим волоссям. 

В остаиві ро:ки Маланюк мав проблеми з серцем. 
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Часто при розмові виймав пітолю і клав на язп. І 

тах 16-го тотого (як він передбачив у своєму вірші) 
1968 року пані Гайворонська, з якою Маланюх мав 
теплі взаємини, застала його уранці мертвим на 

підлозі біля ліж:ка. В похоронному заведенні на Сьо

мій вулиці члени Нью-Йорхсьхоі Групи читали Ма
ланюкові на прощання його поезіІ. Похорони його 

були скромні, я:к похорони кожного поета. Політич

ного естабліmменту, який десятками років величав 

Маланюка як ідеолога-прапороносця, на похоронах 

не було. Вони почували, що Маланюх Іх зрадив на 

кінці життя, ставm:в людиною. 

Липень, 1990. 

393 





ЛІТЕР А ТУРНО-КРИТИЧНІ 

МА ТЕРІАЛИ ПРО 

Є. МАЛАНЮКА 



ПОЕЗІЯ ВИГНАННЯ 

І. Дзюба 

Однією з особливостей ухраінсьхоі культури є те, 

що вона значною мірою розвивалася поза межами 

Украіни, яка втратила свою державність і опинилася 

в становищі холоніІ. Культура вспого колонізовано

го народу втрачає повноту і цілісність, ухраІнсьху ж 

прямо переслідували і забороняли. Внаслідок цього 
діячі П змушені були шухати і почасти знаходили 

можливість для творчоІроботи деінде, насамперед у 

метрополіях. Тах виникли до революціІ вогнища 

ухраІнсьхоІ культури, хнигодрухування, науховоІ та 

публіцистичноі думки в Петербурзі, Будапешті, Від

ні, Варшаві, Празі. Крім того, протяГОf'd хільхох де

сятиліть у ХІХ і ХХ століттях Галичина з 11 сер
цевиною Львовом відігравала роль "ухраІнсьхого 

П'ємонтr'. 
Після революціІ та громадянсьхоІ війни, з ут

воренням УхраІнсьхоІ РСР, ху ль туротворчі сили 

нашого народу дістали могутній державний стимул, 

і вперше в історіІ після доби КиівсьхоІ Русі та виз

вольного руху ХУІІ століття з' явилася можливість 
об'єднання всіх цих сил на рідному терені. Однах 
сталіасьхнА тоталітаризм, перетворивши Ухраінсьху 

соціалістичну державу у фіхцію, позбавив наш народ 

цієІ можливості, а сталінсьха політНІСа геноциду, 

крім усього інmого, похлала храй тій політичній пе

реорієнтаціі в бі.Jс симпатій і тяжіння до Радянсьхоі 

УхраІни, па почала була охреслюватися в 20-і рохи 

серед ухраІнсьхоІ еміграціІ. Отож і далі ухраІнсьха 

хультура, ухраІнсь~а література творилися і в різ

них осередхах поза УхраІною, розвиваючись неодна

хово, ідучи розбіжними шляхами. 

З-поміж цих осереДІСів найважливіші були в Празі, 
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Варшаві, Парижі, Берліні {питання про Гапичину і 

Львів - окреме, особливе, бо це все-та:ки украІнська 

земля, хоч і під тимчасовою владою Польщі). Коли 
ж говорити про поезію, - а саме про неІ буде в нас 

мова, - то вайбільший внесок у неі зробили празька 

група {Олег Ольжич, еви О. Олеся; Олена Теліга, 
Юрій Дараган, Леонід Мосендз, Максим Грива, 

Олекса Стефанович, Оксана Литуринська, Галя Ма

зурепо, Микола Чирський, Степан Маслп та ін.), 

варшавська група (Євген Маланюк, Юрій Липа, На
тапіJІ Лівицька-Холодна та ін.). 

Після другоІ світовоІ війни нова хвиля ухраінськоІ 

еміграціІ також несла з собою чимало інтелігенціІ, 

зокрема творчоІ. Тут не місце заглиблюватись в пи

тання про характер і мотиви цієІ еміграціІ (тим 

більше, що в кожному окремому випадку вони своІ, 

індивідуальні). Варто лише зауважити, що далеко не 
всі з тих, хто опинився на Заході, тікапв п при

служнпи німецьких окупантів. Були й просто полі

тично дезорієнтовані, були валпані стапінсь:ким те

рором і геноцидом проти украІнського народу, були 

ті, хто чудом уцілів у стапівських концтаборах і не 

хотів потрапити до них удруге, були й вивезені оку

пантами силоміць. Для нашо І розмови важливо те, 

що протягом кількох десятиліть ухраІнська діаспора 

в краІвах ЗахідвоІ Європи, в Канаді, США, Австра

ліІ, краІнах Південно! Амерпи створила значні 

культурні, наукові, мистецькі цінності. Можна по

різному ставитися до цих ціниостей та до Іх твор

ців, але насамперед Іх треба знати. Бо сьогодні без 

такого знання немає повноціниого уявленни про 

ухраІнську національну культуру взагапі. І не може 

бути повноцінного 11 розвитку, - п з погляду нагро
мадження творчого потенціалу, так і з погляду подо

лання дотеперіmиьоІ духовиоІ ізольованості від світу. 
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Ях знаємо, ухраівсь:кі друковані органи починають 

робити перші , :кроки в цьому напрямку. Заслуговує 
підтримки і ініціатива журвалу "Прапор" - система

тично знайомити читача з украівсь:кою поезією, 

створевою ва еміграціі. Ознайомлення це вирішено 

почати з Євгена Маланюка. Вибір, треба сказати, 

тяжкий. Але, мабуть, і слуmний. Бо саме ва при
кладі цьоrо видатвого поета і есеіста - одного з вай
талановитіших і вайяскравіших в усій вашій літе

ратурі ХХ століття - можна побачити і складність 

цієІ проблеми, і втрати, яких зазвала наша культу

ра, і спотворевість долі ба га тьох 11 жерців. 
Євген Маланюк вародився 20 січня 1897 року ва 

Херсонщині. Закінчив реальне училище в Єлисавет

граді, де навчалвся в різні часи Садовський, Сакса

ганський, Є. Чв:калевко, Ю. Яновський. Потім нав

чався в Петербурзькому політехнічному інституті. З 

початком першоі світовоІ війни був мобілізований 

до царськоІ арміІ, захінчив Киівську військову шко

лу. В 1917 році - сотни:к арміі УкраІнськоІ Народно І 

Республіхи. 1920 року опинився ва еміграціі, 1921 -
разом з іиmими вопами УНР був інтернований у 

військовому таборі в Каліші. Там заснував, разом з 

Юрієм Дарагавом, журвал "Веселка" (1922-1923). 
Деякий час жив у Чехо-Словаччині, захівчив Подє

брадську Академію, а далі працював інженером у 

Польщі, переважно у Варшаві. Помер 16 лютого 
1968 року в США. 

Євген Маланюк як поет, публіцист, есеІст ах тивно 

співпрацював у "Літературно-науковому віснику", у 

журвалах "Ми" (депий час), "Вісвв:к", ''Студент

ський вісник", "Студентська дум:ка" та ін. За життя 

вийшли такі його поетичні збірки: "Стилет і стилос" 

(Подєбради, 192S); "Гербарій" (Гамбург, 1926); 
"Земля й залізо" (Париж, 1930); "Земна Мадонна" 
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(Львів, 1934); "Перстень Полі.крата" (Львів, 1939); 
"Вибрані поезіІ" (Львів-Крахів, 1943); "Влада" (Фі
ладельфіи, 1951 ); "ПоезіІ в одному томі" (Нью

Йорх, 1954);, "Останн• весна" (Нью-Йорх, 1959); 
"Серпень" (Нью-Йорх, 1964); поема "П'ита симфо
ніи" (Нью-Йорх, 1953). Частина його літературно
хритичних, хультурологічних, публіцистячних ста

тей та есеІв зібрана в хнижхах: "Нариси з історіІ на

шоІ хультури" (Нью-Йорх, 1954); "До проблеми 
більшовизму" (Нью-Йорх, 1956); "Малоросійство" 
(Нью-Йорх, 1959 ); "IIIustrissimus Dominus Mazepa" 
(Нью-Йорх, 1961); "Книга спостережень" (том І, 
Торонто, 1962; том 11, Торонто, 1966). Навіть таха 
схупа довідха дає депе уивленни про масштаби 

творчості Євгена Маланюха, хоч повністю його 

творча спадщина ще не зібрана. 

Поезіи Євгена Маланюха народжуваласи в середо

вищі ухраІнсьхоІ політично! еміграціІ, що поразху 

УНР і встановленни РадJІНсьхоІ влади на УхраІні 

сприйнила п національну трагедію і втрату держав

ності. Тому те глибохе почутти любові до УхраІни, 

ихе і надає пехучоІ сили Маланюховій поезіІ, злюто

ване з болем і тижхою гірхотою. Але в Маланюха 

немає рошачу, немає сліз і плачів. Ях немає і хuт

ти чи схепсису, хритичного аналізу власних позицій 

чи будь-поІ "зміни віх" - з оглиду на очевидні й 

отверезливі історичні реальності: немає нічогісіньхо 

з тих ідейних вагань і сум'итти, з тих психологічних 
хомплехсів, ихі ціJП(ОМ природні дли вспоІ політич

но! еміграціІ, особливо післи нищівно І поразхи. Ма

ланюх немовби почуває себе похлиханим да ти сво Ім 

однодумцим пусь емоційну і містичну хомпенсацію 

в поетичному слові за цю поразху. 
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Напружений, везломво гордий, 

Залізвих імператор строф -
Веду ці вірші, п когорть, 

В обличчя творчих катастроф. 

його затятість - не лише своєрідна гординя ви
гнанця. І не лише щось дотичне до філософського 

стоІцизму. Він вамагається знайти для неІ історіо

софські підстави, звертаючись до буття Украіни у 

віхах. З доби княжоІ ("Варязька балада", "Варяги" 
та ін.) і доби козацько! вамагався вивести ypou ли
царства і державвотворчоІ волі ва сучасність і 

майбуття, висоту державвого ідеалу (поема "П'ята 
симфонія" та ів.), А нездійсвенвя цього ідеалу, при
чину поразки вів вбачає не в хибності самоІ бороть

би, не в розходжевві з соціально-політичними праг

неввJІми народу (до такого розуміння справи схиля

лосJІ навіть чимало емігрантів, у тому числі й про

відВИІСів УНР - від М. Грушевського до В. Вив

виченка), а в бракові волі, в органічних хибах УкраІ
ни п історичного суб'єкту. Звідси болісна роздвоє
вість образу УкраІни в поезіІ Є. Маланюка. Вона 

для нього - то "Степова Еллада", "автичво ясна", 

що сниться йому "на пісках емігрантських Сахар", 

то, навпаки, "Чорна Еллада", "не Еллада Степова, 

лиш відьма сотниківна, мертва й гарна, що чорним 

•дом серце напува і опівночі воскресає марно"; то 

Маріи, "Мадонна Диких Піль", що має породити 

"приповтійським степам степового Месію", - то 

Анти-Марія, зваблива зрадниця Кармен, покритка 

Катерина, "повіJІ ханів і царів": 
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Лежиш, розпуста, на розпутті, 

Не звати - мертва чи жива ... 
. . . Хто І'валтував тебе? Безсила, 



Безвладна, п'ява і німа 
НеіІлодну плоть, убоге тіло 

Давала кожному сама. 

МізерU. чуж..их історій 

Та сльози п'яних кобзарів -
Всією тучністю просторів 

Повія ханів і царів. 

У всіх велпих патріотичних поетів світу, від 

Міцхевича до Шевчепа, від Петефі до Гюго, від Бо

тева до Марті сила любові до Батьківщини сполуча

ласи із силою гніву супроти їі рабських комплехсів. 

Але в Маланюка гнів має відчутний приемах роз

дратуванни й 3Неваги до "плебсу", пий виявився, мов

лив, негідвим своІх лицарів. Тому при всій близь

кості цих Маланюкових мотивів до Шевченкових 

гнівних проклять УкраІні - вчуваєтьси і деяка вну

трішня відміииість. Шевченко і в гніві своєму зали

шався часткою свого народу і брав на себе всю його 

істоту і всю спокуту, а Маланюх інколи виступає их 

зверхній судія. Не випадково він солідаризувавси з 

Кулішевим: "Народе без пуття, без чести, без пова

ги'' (в поезіІ "Куліш"), і взагалі в його ідейно

естетичних орієнтаціях Шевченко трохи "схориІ'о

ваний" Кулішем, пий "вигадував" залізний стиль 

нових універсалів" ... 
Певну своєрідність вносить Маланюх і в розро

блене ще Лесею УхраІвхою, сповнене політичних 

алюзій, історіософського метафоризму протиста

влення ГреціІ з 11 гуманістичною культурною спад
щиною - велподержавному Римові з його асиміли

торсьпми апетитами. У Маланюка Степова Еллада 

тяжіє не тu до власне гумаиістичноІ Еллади, их до 

христпнсько-імператорсьхоІ ВізаитіІ, і він раз у раз 

скрушно питає: "Куди ж поділа, Степова Елладо, 
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ва ризьку сталь і візантійську мідь?" Раз у раз згадує 

про ''царгородське злото" і "державну бронзу". 

Хоча, з другого боку, у візантійськості він вбачає і 

"тавро калічного народу": "УкраІнські візантійські 

очі - ЯІс • знаю цей нещирий зір! В сонних рухах роб
лено-дівочих Ще прадавнє, вроджене: исир". Тому 

ідею державності пов' изує з образом Риму: "наш 
неминучий Рим" (цпл 1930 року "Убійнпам"). Ці
хав~ зауваженни з цього приводу зробив Остап Тар

навський, украІнський поет і літературознавець у 

США, в есеІ "Три поети еміграціІ", присвиченому 

Євгенові Маланюкові, Тодосеві Осьмачці та Юрієві 

Клену: "В Маланюка часто закрадаєтьси нотка песи

мізму: може, це проклитти нашоІ землі бути постій

но в неволі через свою красу? Через своІ природні 

багатства? Поет свідомо нехтує Гепладою з 11 куль
турними ціииостими, а бажає дли своєІ землі стати 

Римом із його твердим порJІДІСом, бо лиш у цьому 

твердому поридку бачить він запоруку свободи" 

(див.: Остап Тарнавський, Туга за мітом. ЕсеІ. 
Нью-Йорк 1966, с. 108). 
Дли розумінии зумовленості багатьох мотивів 

поетично! (а більше есеІстичноІ) творчості Є. Мала

нюка треба мати ва увазі і той вплив, що справила 

на нього ідеалістично-волюнтаристська ідеологіи 

Дмитра Донцова з 11 імморалізмом (виправдане все, 
що скріплює силу націІ, - один із варіантів принци

пу: мета виправдує засоби) та авторитарністю, вож

дизмом, - що в багатьох своІх моментах було спро
бою украІнськоІ модифіхаціІ двох тоталітарних ідео

логій ХХ столітти - фашизму і сталінізму. Певний 

відгомін цього ідеологічного догматизму чуєтьси в 

Маланюкових мотивах "героІчного чину", абсолюти

заціІ волі тощо, а образи заліза і крові ставали 

дзеркальним відбиттим образів "класовоІ ненависті" 

402 



деи:ких ухраІнсь:ких радинських поетів тієІ доби. 

Одна:к не варто надто ідеологічно :конкретизувати 

й "заполітизовувати" Євгена Маланюка. Навіть за 

всієІ близькості до Донцова він був набагато шир

ший за нього і зберігав суверенність поетичного ба

ченИJІ світу. Часом і націоналістичні догми розчи

н.иписи в глибокій органіці душевного житти поета. 

До того ж його світопочуванни мало й інші виміри, 

:крім національно-політичного: історіософський, ре

лігійний, :космопсихологічний, інтимний. Всі ці 

аспекти Маланюкового духу знайшли виив у його 

ліриці. Хочетьси підкреслити саме цю цілісність. У 

Маланюка немає {або майже немає) поділу на ліри
ку громадинсь:ку, філософську, пейзажну, інтимну. В 

більшості поезій сюжет душевного переживанни й 

емоціоналізовавоІ думхи "проходить" усіма рівними 
включеності поетавого "•" у світове бутти, і спо

глиданви пейзажу органічно обертаєтьси на міфо

логізовану історичну дію, а любовне од:кровенни 

стає вираженн им патріотичноІ пристрасті, бо образ 

У:краІии :концентрує в собі всі поетові чутти й 

дум:ки. 

Малавю:кова поети:ка поєднала в собі елементи ро

мантизму, барохо і нео:класи:ки. Він свідомо проти

стоив сентиментальності й мелодраматизмові, 

"ухраІись:кій" розлипаності й солодкавості, :культи

вував стиль строгий і лапідарний, дисципліну висло

ву; він не потопав у емоціих, а формував Іх на

пругою думхи; з цієІ ж напруги думхи народжувала

си і його чіт:ка разюча метафорпа, і суtестивна рит

момелоди:ка, і енергіи мастичного малюНІ(а. Поезіи 

Малаиюха - одне з високих ивищ ухраІнсь:коІ літера

тури, 11 видатне досигиевни і з поглиду стильового 

розвою. 

Охремо можна було б говорити про :культуроло-
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гічні, мистецтвознавчі, літературно-критичні есе Ма

ланюка, з пими він активно виступав у періодиці. 

Однією з постійних дл• нього тем була шевчепівсь

ка. Варто згадати також статті про Хвильового, 

про ЧупрИНІСу, про літературний процес 20-ЗО-х ро

ків на Радоській УкраІні, за пим Маланюк пильно 

стежив. На цих його статт•х лежить печать непри

JІзного ставленн• до РаДJІнсьхоІ УкраІни, але багато 

конкретних спостережень і ціхаві, і слушні, і часом 

ви• вилися прозірливими. 

В украІнській радоській літературі 20-х і особли

во ЗО-х років стало обов'•зковим ритуалом з кожво
го приводу і без успого приводу ла•ти Маланюка, 

називаючи його фашистом і ставлJІЧи в один р•д із 

Донцовим. У такий спосіб мусили адресуватис• до 

Маланюка П. Тичина і М. Рильсьхий; Я. СавчеНІСо 

назвав його "духовним Квазімодо"; JІК про фашиста 

неодноразово говорив про нього і Мпола Хвильо

вий. Це було в той час, холи і про самого Хвильово

го вже говорили ве інакше JІ.ІС про фашиста, та й не 

тільки про Хвильового. Вже сама ЦJІ обставина за

свідчує міру "об'єхтиввості" в таких кваліфікаціJІх. 
Прохл•ть на адресу Маланюх а вимагали JІК алібі. За 

цих умов ритуальна фраза: "під цим твором підпи

салис• б украІнські фашисти типу Донцова й Мала

нюха" (або "під цим твором підписавс• б фашист 
Маланюк") - була вайстрашнішим і незаперечним 
звииувачевв•м, дарма що позбавленим будь-пого 

реального змісту. 

Сьогодні ми потроху визволJІємосJІ з-під гіпвотич

воІ влади злочивио-пропагаидистсьuх стереотипів і 

державноІ мuчні. Наближаємос• до об' єхтивного 
суджевни про речі схладні й суперечливі; навіть холи 

вови длJІ вас веприйНJІтні, вони потребують об' єх
тивного поцінув8ИНJІ. Правда, дл• цього ..іам ще бра-
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кує ... "дрібНИЧJСи": знании, насамперед знании тек
стів. Тут ми робимо лвmе перші кроки. Але з чо

гось треба починати. 

І може, ознайомившись із Мапаиюковою поезією в 

повному П обсязі, побачимо, що дражливі політичні 

моменти вже •тратили свою злободенну веприІвит

иість, а ватомість на перший план виступає неми

нуща душевна справжність його поезіІ. 

Вона запишається пристрасним свідченням про 

драматизм історичиоІ долі УкраІни. Вона доноси

тиме і до прийдешніх поколінь біль і тугу вигнав

ства, всю гаму пекучих почувавь, впликавих 

утратою УкраІни, досмертвою відпученістю від неІ. 

І муку любові І гніву. І включеність усього цього в 

духовний махсимапізм самоваставовленви, в етич

ний світ, означений висотамн христиивських свято

щів, у суворо-благоговійне сприйняття космічного 

бутт•. Мапаиюкова поезU. залишиться і доказом су

вороІ сили ухраІнського слова, його здатиості бути 

не nише мелодійним, ніжним, барвистим, гнучким, 

вигадливим, -а І безжально-точним, пружвим, лапі

дарним, його здатвості бути згустком волі І думки, 

що концентруються в пекуче почуття. 

Майбутні історвхи украІвськоІ літера тури поба

чать Мапаиюкову творчість на одиому з полюсів то

го стильового пласту ухраІиськоІ літератури, іиmі 

координати пого означені протиставними щодо Ма

ланюка іменами Хвильового, Яновського, Бажана. 

"Праnор" Nt 1. Харків. 1990. с. 131-136. 
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ДО "РЕАБІЛІТ АЦІІ" 
ЄВГЕНА МАЛАНЮКА 

І. Качуровсw::ий 

У сорок сьомому числі журналу "УкраІиа" за 1989 
рік вміщено статтю про Євгена Маланюка, пу на

писав чеський украІиіст Мікулаш Неврлий, а тuож 

добірку Маланюкових віршів. 

Цілих шість деситиріч украІиське письменство по 

західний бік радинських хордонів було дли читача на 

нашій Батьківщині ніби зворотною стороною місJІЦJІ, 

про пу знаємо, що вона - є, але бачити 11 не може
мо. Об'єктивио-наукових розвідок про цей. таємни
чий світ не було, а газетна публіцистика иасеmrла ці 

незвідані реІ'іоии пимись дракоподібиими істотами. 

Щойно від вісімдесит сьомого року справа карди

нально змівиласи: журиали на УкраІні розпочали 

систематичне озиаАомлеини читацтва із тими здобут

ками нашоІ культури, котрі дотепер були дли цього 

читацтва, кажучи словами Рильського, "по другий 

бік межі". Перед тут веде, безперечно, журнал 

"УкраІиа" з його стодвадцититисичним накладом. 

Про Святослава Гординського, Юрія Клена, Олега 

Ольжича, нарешті - про Євгена Маланюка статті 

дли цього журналу написав Мікулаш НеврлиА, про 

Мойсея Фішбейка та Олену Теліrу - Леоиід Черева

тенко. 

Повернення (чи "воскресіння" - ик каже автор 
статті) Євгена Маланюка слід вважати не тільки лі

тературною (п у більшості названих "повернень"), 

а також і політичною подією. 

У Маланюковій поезіІ можна виділити, як мені 

здається, чотири основні струмені, котрі то сп ол у

чаються, то відокремmоютьси один від одного. Це 

інвективи о-історіософічиа, ностальгійна, інтимна (з 
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мотивами любови й дружби) та релігійно-містична 
ліриха. 

УпорJІДни:к журнальноІ добір:ки Мі:кулаш Неврлий 

дав переважно зраз:ки емоційно-,апруженоІ, воmон

таристичноІ ліри:к:в, пу • щойно назвав "інве:ктивно
історіософічною". Дл• тих, хто не читав журналу, 

наведу ще одну поезію цього типу: 

Не хліб і мед слов'инства: Крици. Кріс. 
Не лагода Еллади й миломовність: 

Міцним металом налл•та безмовність, 

Короткий меч і смертоносний спис. 

Щоб не пісні - струм:ки музичних сліз, 

Не шал хвилевий - чину недокровність, -
Напруженість, суцільність, важкість, повність 

Та бронза й сталь - на тис:к і переріз. 

Бо вороги не згинуть, п роса. 

Раби не можуть взріти соиц• волі, -
Хай знихне ж сuтсь:ко-еллінсь:ка краса 

На припонтійськім тучнім суходолі. 

Щоб власний Рим кордоном вперезав 

І поруч Лаври - станув Капітолій. 

Тахим за:клпам до національноІ повноцінності 

Євген Маланюх завдичує те, що його творчість у 

сталінську І післисталінську добу вважалас• полі

тично небезпечною. Саме цим можна поиснити той 

фа:кт, що, десь у перші повоєнні роки, Вишинський 

вимагав видачі, п буцімто "віІсь:кових злочинців", 

трьох украІнських діJІЧів: Євгена Маланюка, Ми:коли 

Сліпченка та Володимира Кубійовича, себто по од

ному визначному представникові від кожного про

шар:ку нашоІ інтеліtенціІ: Маланю:ка - від першоІ, 

"уенерівськоІ" еміграціІ, Сліпчен:ка - від другоІ, Ку

бійович& - від ЗахідноІ УкраІни. 
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Маланюк жив тоді в Реtенсбурзі, в БаваріІ. Чи то 

він сам, чи хтось з редакторів вамагався замилити 

очі репатрі.иторам, що полювали на втікачів, тільки 

його поезіІ друкувалися тоді з позначкою з "по

смертвоІ спад~". 

Але и щойно згадав ностальгійну лірику Євгена 

Маланюка. Мені здається, що коли до першоІ еміt

раціІ, па складаласи значною мірою з колишніх 

вопів ухраІнськоІ арміІ, найбільше промовлила во

йовнича постава маланюкового поетичного волюнта

ризму, то дли другоІ еміtраціІ куди сприитливішою 

була його опоетизована туга за Батьківщиною: 

Несу отут страшний свій іспит 

І знаю, що життя мине. 

І мати, сидючи на призьбі, 

Вже не вичікують мене. 

Давно Євгена поминає 

За упокой старенький піп. 

За весною весна минає 

Під запашне зітхання лип. 

Все далі висиха Синюха, 

й лини П весела синь. 
А вітер заголосить глухо 

І пролітає в далечінь. 

Сиріє стріха під дощами, 

Вже й хата стала нетривка, 

І мати слухають ночами 

Бронхітве гавканви Бровка ... 

Третій струмінь МалаиюковоІ лірпи - його ін

тимні, переважно любовні, подеколи забарвлені еро

тпою вірші, - також здебільшого виливається у 

формі спогадів (тут можна говорити про якесь, 

ледве помітне спорідвении з лірпою спогадів Во-
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лодимира Сосюри). Ось одна з тахих поезій, писана 
за хільха років до смерті: 

Куйовдить вітер срібний струм осп, 

І полохливе листя щось лепече, 

Мов немовля настрашеве ... 
І ЗНИІС 

Ворожий світ. 

. . • Тво І рожеві плечі 
Ростуть над олесом теплоІ ріп -
Живий кораль, тропічна анемона, 

Гарячий полоз повноІ рухи, 

Жемчужна мушля випухлого лона. 

І ще, і ще ... Та ях тепер шуха ти 
Тих барв, секунд нестримане стаххато. 

Нарешті, останній, четвертий і, мабуть, найслаб

ший струмінь МалаиюховоІ поетичноІ творчости -
його вірші релігійно-містичного змісту. 

Все здавалось, що там, за селом, 

Під горбом, біля того хреста, 

ЛеГІСай вітер торкнеться крилом, 

І ми раптом побачим Христа. 

Теплий день хлпав далеччю піль, 

Мріяв обрій в гарячій імлі, 

І вийсь нерозгаданий біль 

Почувався в зітханнях землі • 
..... 

Тах, ях завше, шуміли жита, 

Коливались ІСОЛОССЯМ ва>ЮСИМ. 

Ми самотньо дійшли до хреста, 

Не зустрівшись ні з хим. 
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Але там, де вад морем ланів, 

Розійшлась лазурева блакить, 

його білий хітон прояснів 
І розтанув над обрієм вмить. 

Разом на Заході вийшло вісімнадцять хнижох 

Євгена Маланюка: дванадцять збірок поезій (в тому 

числі - дві хнижхи вибраного) та шість - статей і 

есе. Видати загальну підсумхону книжку, котра б охо

пила всю Маланюхону поезію, еміtрація досі не 

спромоглася. І ми тут чекаємо: чи не спромо)f<еться 

перебудова? 
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Уривки з літературно-критичних праць 

про Є. Маланюка 

Богдан Бойчук ("Слово'', Збірвик З, ~Йорк, 1968). 

Розвиток сучасного мистецтва йшов двома голов

ними дорогами: традиційвою і модерніетичною. 

Між цими основними шлихами існує ба га то менших 
стежо:к, пі перетинають одну чи другу (а то й обид

ві) головні дороги. Цей основний поділ мистецьких 
примувань не вийниток, ані привілей вплючно на

шоІ доби, - він існував тах довго, их довго живе в 

людині прагнении пізнати, від:крити невідоме і и:к 

довго живе в ній любов і прихильність до створено

го, відомого, близького. Різниця хіба в тому, що 

модерністичні нуртуваини нашої доби далехо силь

ніші, домінуючі, і в той же час болючіші й більше 

спазматичні. Причиною цього є, мабуть, те, що лю

дина не має віри в те, що наступні похолінни поглиб

лить чи завершать почате нею сьогодні. Вона сама, 

і тільхи вона, мусить шукати, знаходити і завер

шувати. Крім того, у підсвідомості, чи навіть у 

свідомості 11, завжди присутнє почуття можливого 
духового спорожнінии і почуття можливоІ зустрічі, в 

кожній годині, із смертю. Тож психічна настанова 

сучасноІ людини та:ка, що вона кожного дни, хожноІ 

хвилини, свідома того, що 11 творче існування, П 

творче житт• дуже коротхе. І цим можна частинно 

пояснити нервовість і поспіх наших творчих проце

сів. У цьому інтенсивному нуртуванні живуть побіч 

явища протилежних полюсів ... 
Поетичний шлях Маланю:ка не вливається і не йде 

навіть паралельно ві з традиційним, ні з модерніе

тичним напримхами; він часто наближається, навіть 

перетиваєтьси то з одним, то з другим, - ~об опісля 
знов відійти і продовжувати охремо. Коли гливутн 
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поверхово, то творчість Маланюка лепсо зарахувати 

до традиційного, навіть клисицистичного напримку, 

особливо тоді, коли поезію неправильно ототож

июєтьси з :версифіха.цією. Бо ж Маланюк строго дотри

муєтьси правиnьвuІ метричноІ системи віршуванви, 

строфіJСа його теж приблизно традиційна, тuі ж му

зична інструментаціи, рими і т. д. Але, rлинувши 

уважніше, бачимо, п· майже в кожній строфі Мала

нюк розриває всикі встановлені норми. Навіть рит

міJСа його міниєтьси відповідно до вимоги. кожно І 

поезіІ, вів уміє акумуmовати потрібні ритмічні воль

тажі, доводити до розриджень, щоб витворити 

ефект катuлізму, трагедіІ, болю. Це робить його 

ритміку rравчастою, твердою. Ще більше розриває 

Маланюк вспі норми своєю метафорою, своІмв об

разами і тим несхопним ні в пі формули, що є прав

дивою суттю поезіІ. 

Богдан КравцІв ("Сучасність", ч. 8/92, МІсжхен, 1968) 

У літературній критиці Євген Маланюк відомий 

під багатьма визначенвими. "Поетом апокаліптич

них літ" потоблив називати цю провідну постать 

"віснпівськоІ квадриtи" редвтор повоснвого 

"ЛНВ" і "Віснпа" Дмитро Донцов, зараховуючи 

його водночас до "трагічних оптимістів". Про Євге

на Маланюка, п "поета епохи", писав Володимир 

Державив. "За державну бронзу" Є. Маланюка го

ворив й автор цієІ статті у доповіді з приводу 30-
літти літературноІ діильности поета. Тuий же Єв

ген Маланюк і в оцінці репрезентантів сучасноІ мо

лодоІ поезіІ: про його "вогненний голос, що між на

ми'', пригадуааа Богдан Рубчак (в "Овиді", квітень 

1957), "майстром залізвого слова" визначав його 
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Богдан Бойчук (в "УхраІнсьхій літературній газеті" 

За ЛЮТИЙ 1957). 
Проте ж, я:х це звичайно трапляється: з літератур

но-критичними оцінками, усі ці визначення: надто 

вузькі і односторонні. Вони не охоплюють усього 

широкого діипазону поетично! творчости Євгена Ма

ланюка. Тах само, я:х Шевченко був не тільки авто

ром "Посланія:", "Кавказу'', "Велихого льоху'', спов

нених глибокого патосу подражаній старозавітнім 

пророкам, але й автором чу до вих цихлів невольвичої 

лірихи; тах само, я:х Франко не тільки автор "Каме

нярів" та "Мойсея:'', але й "Зів'ялого листя:", тах і 
Євген Маланюх - матиме місце в історії украІнської 
поезіІ не лише я:х "залізних строф імператор", автор 

"Стилета і стилоса", "Землі й заліза", "Влади", але 

А я:к ніжний поет-лірик, автор елеtійноІ "Прощі", 

задивлений у молодість ''ОстанньоІ весни" і зрілого 

поліття: "Серпня:" •.. 
Свідомим переховуванням поетичного слова в 

бронзу А залізо були й видавані Євгеном Маланю

ком у перші десятиріччя: його літературноІ діяльнос

ти збірки віршів: "Стилет і стиЛос" (Подєбради, 

1925 ), "Гербарій" (Гамбурt, 1926 ), "Земля: й залізо" 
(Париж, 1930) і видана вже на еміІ'раціі в США 

"Влада" (Філядельфія:, 1951). Вони були "цілеспря
мовано ударними" не лише за назвами А за змістом 

вміщених у них віршів. Відповідно до настанов дон

цовського "ЛНВ" і "Вісниха", прийнитих і дотриму

ваних беззастережно автором, він пильно вилучав з 

них у той час усе, що не підходило до них своІм 

настроєм чи мотивами. 

Ліричиий струм у цих ранніх, конструйованих за 

певною настановою збірках Євгена Маланюка майже 

відсутній. JIJCщo цей струм інколи і проривався:, то 

обмежувавси здебільшого мотивами щироІ й ніжноІ 
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тугИ за батЬ:хівщивою, висловленими болючим запи

тавним у цmслі віршів "Чужина" у збірці "Стилет і 

стилос" ... 
Основвого зламу в поетичній творчості Євгена 

Маланюха довершив катахлізм другоі світовоі вій

ни. Вирваний із місця свого перебуванни і професій

ноі праці, відірваний від родини - дружини й сина, 

хинутий на еміtрацію, він почав відхривати себе чи

тачам п лірп. Підкреслюємо: не знаходити себе •к 

лірпа, але відкривати, доводити, що лірпом він 

був і залишавс• навіть в роки "спізнілоІ, ретроспех

тивноІ мудрости". 

Найбільш похазова з цього погляду і наймеНПІ відо

ма читачам і критихам сьома Маланюхона хвига 

поезій п. н. "Проща", включена до його зібраних 

"Поезій в одному томі" {Нью-Йорк, 19S4, стор. 
209-308). Ліричний струм у цій збірці виявив себе з 
вайбільшою силою й повнотою, він перемагає усю 

"схудність" й "ослабленість мелосу". Зібрані в цій 

хнижці вірші писані не тільхи в тривожні ро:ки війни 

{1943-44) й пізніші роки еміtраціІ в Єв~Х)пі і в 
США. У велпій мірі це вірші поетовоІ молодости, 

ранніх рохів його поетичвоі творчости ••. 
Надруховані в збірці ''Остання весна" великі цп

ли ліричних віршів "Зустрічі" й ''Остання весна" 

переважають своєю мистецькою вагою перший із 

вміщених у ній цпл громадсьхо-публіцистичиих вір

шів "день гніву'' і лірично-епічний спогад "П'ята 
симфонія''. З тахою ж стихійною силою проривається 

ліричний струм і в цихлі віршів 1954-63 рохів п. н. 
"Серпень", що дав назву останній прижиттєвій збір

ці поезій Євгена Мала100ха {видана у в-ві Нью

ЙорхсьхоІ Групи 1964 року), й у віршах з ЦІІІСЛУ "Лю
ти:W', що увійшов до деситоІ, переданоІ автором в-ву 

"Сучасність" збірхи поезій, п. н. ''Перстень і посох". 
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Тема ліричного струму в поетичній творчості 

Євгена Малавюка тут тільки заторквена. Вона, п і 
всі івmі аспекти його поезіІ, вимагає швршвх до

сліджень, які допоможуть показати цього велиого 

псм;та в усій його багатогравності й неповторнос-

ті .•. 

ЮрІй Шерех з рецевзіІ ва зб. "Влада" ("Сучас
ність", 1978). 

Полемізувати з поезією, навіть коли вона васкрізь 

історіософсьха, - марна річ. Ніколи публіцистНІСа не 
переможе поезіІ. Можна приставати чи не пристава

ти на Мапаиюкову концепцію історіІ УкраІни і П 

степового прокляття, але тільки поет - сам Мала

нюк чи і вший - може подола ти цю :концепцію. Тим 
часом у вас нема поета з не мевm виразною, але 

івmою історіософською хонцепцією, і це одна з 

причин, чому Мапанюх м у с и т ь бути прийнятий. 

Бо ж аві богоборство Осьмачки, аві примружено

вайхристиJІИИіша кроткість Барки не дають ключа 

до історичноІ долі націІ, лишаючися в сфері інди

відуальвого. А іидввідуапьве, хоч би й помножеве 

ва мільйони індивідів, ще не стає ваціовапьвим. 

Став тахий, що тільки Мапанюх сьогодві в вашій 

поезіІ може піти далі від Маланюка. 

І навіть більше: ніхто не може повести його за 

собою і ніхто не спроможний ухазатв йому дороги, 

хоч би декому його путь і здавалась бездоріжжям. 

Бо, поза всім іншим, ясно, що Маланюх в украІв

ській поезіІ, не ставши, може, імператором залізвих 

строф, став майстром - і в значенні німецького Meis
ter, і в значенні французького ma'Гtre. "Влада" ре
комендована читачеві п збірка передвоєнних поезій, 

що під час війни пролежала в німецькій цензурі. Не 
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знати, чи поет робив нові штрихи і впреслевви по 

війні, але правда незаперечна, що в зqірці маємо Ма

лавю:ка, вим він хоче бути сьогодні і и:ким вів був 

учора. Клисицистичвий Малаию:к, ріль:кеансь:кий Ма

лаию:к поезій, публіховавих останніми ро:ками в жур

налах, лиmивси поза межами збір:ки. Що ж, :коли 

поет хоче бути та:ким, ми змушені прийняти його 

та:ким, бо не можна його не прийняти. Не з уваги на 

його стаж і заслуги - наша суспільність не звпла .qo 
пошани заслуг, - а з уваги на ролю і права поета 

поміж Іванів Івановичів - одиа:ково в розумівві 

Хвильового чи самого ж Мала100:ка. Не хотілося б 

тіль:ки, щоб позиція протиставлености суспільству 

Іванів Івановичів визначала поезію, хоч би і за прин

ципом :констрасту ••• 
Першого Малаию:ка можна сих-тах, при велпому 

бажанні, убгати в "поети доби'', - але другий ва 

вічні й :космічні теми не говорить - і тому лишається 

вічним і відбиває пусь частин:ку :космосу, - пос:кіль

:ки поезіІ взагалі даво космос у себе ввібрати. І, 

власне, у повоєнних журнальних публіхаціих було 

більше видно цього справжнього Маланю:ка, ніж це 

є в збірці "Влада". 

Одначе він є і в ній. У поезіі вос:кового танении 

літа в серпневі дні, в усвідомленні, що нема :контрасту 

між вічністю й хвилиною, бо хвилини - це вічність, 

у відчутті ваготи стиснених поетових тиш, у тому 

тягарі пам'яти, що ва нього :колись гір:ко с:карживси 
Зеров і Клен, - хоч у Маланюка WІ пам'ять -не літе
ратурно-:кабіветна, а більше із спогадів про спорож

нілий о:коп і за:кликлий :кулемет 1919 ро:ку. Справа 
тут не в особистій, настроєвій чи пейзажній темати

ці. Цей л ю д и н и й поет має й історичне бачення. 

Триптих "Побачення", де сплетено мотиви у:краін

сь:кого Роду й Дому в історичних перипетіих націо-
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нального життя, мотиви НачальНИJ(а в ро:ки держав

вости і мотив Смерти, смерти, що 11 нема, смерти, 
що є повериенним до Роду й Дому, але справжнього, 

вічного, а не в етапах історичних закрутів і манівців 

і просвітлеиь, - ця поезія не ділиться на особисте 

і ... JІ ледве не сказав політичне, але скажімо, може, 

історіософічве. Тут усе є в єдності. Бо коли вірити 

поетові, що вічність є хвилина і хвилина - це віч

вість, то будьмо послідовні і скажім за нього, але 

вірмо, що з вим, і те, що людина - це історія, а іс
торія - це людина, а можна б піти й ще далі, і ска

зати, що взагалі нема ІсторіІ з великоІ літери, що 

відкривається тільки пол:ководцим душ чи строф. Та 

не робім цього кро:ку, щоб не менторувати, щоб не 

забувати, що перед нами справжній, чи не єдиний у 

нас тепер м а й с т е р і що, зрештою, він сам це 

добре знає, уже знає, що в л ад а с е - с е р це ... 
Збірка Маланюка має передмову від видавництва. 

Видавництво пиmе: "Коли б ця книга була опубліхо

вана своєчасно, нинішвій читач міг би ствердити, 

скільки з поетичних прозрінь автора здійснилося в 

подіях останніх літ". На увазі, мабуть, мають апо

каліптичні ноти збірки, рясні в ній, а здійснення Іх 

убачають у подіях воєнних ро:ків. Тут потрібне 

подвійне застереження. По-перше, загальне. Поезія 

часто пророцтво й передбачення, але при одній 

конечній умові: що поет не претендує бути проро

ком. По-друге, :конкретне: з погляду :кожноі пооди

ноко! людини останни війна була жахлива. Але з 

погляду - коли вже дозволено звертатиси до та:ких 

високих персон - ІсторіІ, це був тільки малий, але 

доконечний епізод на шляху визволении Украіни, - і 

епізод цілком позитиввого змісту. Не місце тут об

говорювати й доводити це. Досить сказати: вперше 

по війні здійснено єдність украІнсь:ку (духову, але і 
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територіалЬна має попри все своє звачевнJІ), вперше 
проблема у:краІвська стала світовою, а не реtіоваль

вою. Нарешті, війна зовсім не зруйнувала засад і 

підвалив ЛЮДСЬКОГО ЖИТТJІ Й СПіВЖИТТЯ. 

Воподимир Дер•авнн {Три ро:ки, 194S-194 7, Мюн
хен, 1948) 

Глибохо органічний характер сучасного у:краІв

сьхого КJІJІсицизму вайвиразніше стверджується ос

таииьою стадією в творчості Євгена Маланюка: цей 

безперечно вайрепрезентативніший поет попередньо! 

духовоІ доби "між двох воєн", вапівсимволіст і ва

півромавти:к у переважній більшості своІх безмежно 

напружених і патетичних віршів, в оставвіх творах 

своІх, друкованих на другій еміtраціІ {а датованих 

кінцем 30-х і початком 40-х років) дедалі чіткіше 

ви•вn•є свій підхід від баро:ково-ромавтичиоІ авти

воміІ образу й мислі і своє консеквентне прагвеивJІ 

клJІсичиоІ гармоиіІ мистецько! форми,_ опертоІ на 

несхитних заковах всеєвропейсь:коІ естети:ки .•. 

ГригорІй Костюк {З літопису літературиого жит

ТJІ в діJІспорі, Мюнхен, 1971 ). 

Євген Маланюк, видавши 19S4 року том вибраних 
своІх поезій, а в наступні ро:ки - три нові збірки 

{ "П' •та симфоніJІ" - 19S4, "Останн• весна" - 19S9 і 
"Серпень" - 1964 ), - цим ніби підсумував свій плід
вий і славний творчий шл•х. Настро І друго І для 

нього еміtраціІ сильно позначилис• на його, писаних 

уже в Америці, поезі•х, зібраних у друкованій у "Су

часності" книзі "Перстень і посох". Раніше його пое

зіJІ була динамічна, бойова, з сильними нотами 

історіософіІ і навіть публіцистики, JІКУ він ~ів май-
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стерво перетворювати на суто поетичний матеріял. 

У S0-60 роки в його поезіІ запанували філософські 
роздуми, заглибленість, індивідуальні нотки та кри

тично-сархастичний погляд на подіІ у сучасному 

с~іті. Для нього нестерпним було бачити збайдужін

ня сучасноІ людини, зматеріялізованість і духове 

здрібніния його еміtраційних земляхів. На цю тему 

він спалахуван щирим гнівом, і тоді слово його по

давньому дзвеніло хритично-публіцистичним писан

ням. Зохрема він встиг видати два солідні томи сво

Іх давніших есеІв і статей. Загальновизнаний "олім

пієць" на поетичному Парнасі, він ствердив і за

хріпив те значуще й ориtінальне своє, що він вніс у 

нашу літературу ••. 

Координати, том І. Антологія сучасноІ ухраІн

сьхоІ поезіІ на Заході. Упорядкували: Б. Бойчух і 

Б. Рубчах, Мюнхен 1969. 

Між двома війнами Маланюх виріс на_ витончено

го майстра в мистецтві поезіІ. На нього звернули 

увагу не тільхи еміtрація і Галичина, але також і 

Радявсьха УхраІна. Там він офіційно став ворогом 

всього, що радянсьхе, а неофіційно - здобув велНІСу 

симпатію творців "розстріляного відродження". 

У цей період своєІ творчости Маланюк написав 

дуже багато цінних есеІв та статей на літературні 

теми; хрім того, він систематично рецензував нові 

літературні появи на еміtраціІ, в Галичині, на Захар

патті та в Радянсьхій УкраІні. Поет також друхував 

багато статей на історичні та громадсько-політичні 

теми; в них він висловлював своІ дуже особисті, 

безкомпромісові погляди на явища і подіІ. Багато 

статей про проблеми ухраІнськоІ хультури містив 

Маланюх в іншомовній пресі, особливо в польській 
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(журнали "Мархольт", "Всхуд" та іНІПі) ... 
Окремі його поезіІ перекладеві ва німецьку, 

чеську, російську, польську, французьку А англійську 

мови. Велпа збірка польською мовою, під заголов

ком "Геллада степова", вийшла в переІСЛаді поета 

Ястршембец-Козловсьхого- перед війною, в Парижі. 

А нещодавно вийшла збірка перекладів французькою 

мовою ... 
Таж уже в першій збірці ''Стилет і стилос" Мала

вюх кинув вплп усьому, що йде від РосіІ, п також 

і всьому м'пому і слабому в ухраJвсьхіА психіці. 
Вів протиставив силу, мужвість і вольовість укра

Інського вароду його слабості, розспівавості, тужли

вості і тобові до мирвого житти, порівнюючи ці 

прпмети до Риму, з одного боку, і до Еллади - з 

другого. У цій збірці Маланюх також оформив то

дішнє своє розумівви завдань поезіІ т• 11 творців: 
поет мусить насамперед формувати націю, будуючи 

в душах своІх читачів тверду та безкомпромісну на

ціональну свідомість. 
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Ц. ХВИ)І()(а охоплює вибрані поезіІ Євгена Мала

нюха, що слідують за його поодвно:квмв збірхами. 

До неІ вхmочено тахож його позазбірхоні вірші, пуб

ліковані в різних періодвхах, а тахож хільха віршів 

досі ніде не публікованих. Друга частина хнИЖПІ -
зраЗ.ІСи Маланюховвх есе й літературио-хритичних 

праць. Трети частина охоплює спогади про поета. 

Четверта - дехільха статей і відгухів про нього. В 

п'итій подано бібліографію хритичвоІ літератури 
про Маланюх а й фотоматеріали, до ихих включено 

:кілька ксерохопій з його листуванни. В тахому плані 

це ввдаиви є частково художньо-досліднвцьхе. 

СвоІ твори Маланюк писав в основному за ахаде

мічввм правописом 1929 р. В добу перебудови, холи 
ва УхраІиі старий правопис поволі відходить, а 

новий ще не ввійшов у вжитох, вирішувати справу 

правопису цього видання було досить тиж.ко. В ос

новному ми респе:ктуємо мову автора, хоч дещо на

магалис• наблизити до найновішого правопису. 

Власні імена, реаліІ з антиu і т. п. ми переважно 

залишили так, п Іх уживав Маланюх, бо ж з ними 

ін:коли пов' •зава його поет па, спосіб художнього 
мисленни. 

СТИЛЕТ І СТИЛОС ( l92S) 

стор. 3S Пентаrрама (гр.)- правильний п'•тпутник, на бо
ках •кого побудовано рівностороRИі трпутИІІJ:н. В 
середньовіччі - магічний знак. 

422 

41 Qteлl• - кохана Гамлета з одиоІмеииоІ трагедіІ 
В. Шекспіра. 

43 л .. тема (гр.) - відлучеии• від церкви з оголоmеи
и•м довічного прокл•тт•. 
Ор .. пама (франц.) - прапор французьких королів у 
середньовіччі. 

43 Скиптр (гр.) - берло, оздоблене дорогоцінним ка

міRИ•м. ЗІІак влади монарха. 
44 си .. А - півострів на півночі Червоного мор• та 

гора І пустив• на ньому. 

4S J~ suls un nl~ d~ с~••~ rac~ (франц.) - Я є сином тіє1 



породи (У. УІтмен). 
стор. 47 Ars po~tlca (лат.) - мистецтво поезіІ. 

ПІтІ• - •риц• в античній Греціt. па сиділа на три
ні•ку над земною розколиною. з •коt BИJ:OJDІJJa за
паморочл118а пара. і виголошувала в екстазі про

роцтва. 

ВJндеркІндетво (від нім. Wund~rklnd- чудодіІ:ие 
д11т•) - щось надзвичайного. чу додіАиого. 

47 СамJМ (араб.) - су:~~ий пекучий вітер у пустел•:~~ 
Північно! Африп. 

ГЕРБАРІЙ (1926) 

52 Т.М.ОТи (від гр. теле-далеко)· - nрилади ДJUІ 
тсnеrрвфічноrо перснссеНR8 образів. фотографій і т. n. 

58 АnокалІпсис (гр.) - твір :~~ристuис:ькоt літератури. 
споввснвй пророцтв про кінець світу. 

60 ТкмІw - старший СІПІ гетьмана Бог дана Хмельии
цЬІrого. Від 1953 р. чиrирвис:ький СОТІІІІJ:, иачальІІИJ: 
походу козацького війсЬІrа на Волощииу 1653. зги
нув у цьому по:~~оді під Сучавою. 

61 Адамант (гр.) - дорогоціИІDІй камінь. алмаз. 

ЗЕМЛЯ Й ЗАЛІЗО (1930) 

64 Стпс - ріка в підземеллі. що нею в античній Греціt 
бо•илисЬ боги. 

65 Когорта (гр.) - підрозділ легіону в стародавньому 
Римі. Переноско - міцно згуртована група moдeR. 

Morlturl (лат.) - досл. на смерть. Нат•к на відоме 
поздоровлеии• римських імператорів - Avc, Ceasar!, 
Morituri te salutant! Здрастуй: Цезар! Ті. що йдуть 
на смерть. вітають тебеІ 

Дмтирамб (гр.) - :~~валебні вірші на честь богів і 
героtв у античній ГреціІ. 

66 Яри.rrо - погаиа.кий бог у старих слов'•н. Уособлю
вав родючу силу &еаІ8ИОГО соиц•. 

66 ~етера (гр.)- кохапа. В Стародавній ГреціІ освіче
на иеодру•ена •іпа. •ка вела вільний спосіб жит
т• І nривертала чоловіків своtм артизмом. Перене

сено - леnова•на жіпа. 
69 ЦппоІда (гр.) - плоска крива. що 11 onиcyt довіль

• точка кола. пе котитьс• без ков38ИИ• по пр•мій. 
70 Лада - богииа веСІІІІ у древніх слов'ан. 
72 Фата-морtа• (італ.) - марево в пустин•:~~ Сахари. 

•-киеRR8 на обріt у•вни:~~ зобра•ень nредметів. 
15 ПркпонтІйсІtкІd (від гр.-пат. Pontus - Чорне море) 

- причорноморськиІІ. 
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стор. 76 КІммерІ• (гр.) - стародавв• назва Кримського 
пів-острова. 
Ковдотw:р (іт.) - начальник вайманого військового 
загону в середньовічвій ІталіІ. . 

77 Рипоне (лат.-фраНQ.) - відповідь, відгук. 
83 А•родита - старогрецька богин• краси й тобові, 

па за nереказами виривупа з морськоІ піни. У рмм

JUІІ Ій відповідає Всвсра. 
Аполпои - у грецькій міфолоrіІ бог світла й соиц•. 

уособлснІІJІ юнацькоІ краси і СІІJІІІ. 
83 Корунд- один з вайтвердіших мінералів. 

Slc transit alorla mundi (лат. ) - так минає земна 
слава. 

84 КаnІтолІй - величавий замок і палац в античному 

Римі, де :JОС.Среджувалось релігійне І політичне •нт

т• дер•ави. 

Напрпіиці цієІ збірu - "Від автора" (стор. 61) 
читаємо: 

"ДJUІ поnегшевви праці частині рецензентів, що 

шукатиме авапогіІ, підкреслюю: 

1/ Щодо "ВаризьхоІ Балади", то вираз "варизьха 
сталь і візавтійсьха мідь" можна найти і в творах 

Н. Гумільова, видатвого майстра віршу А людввв 
ховсехвевтвого чину, що писав мовою б. РосійсLІСОІ 

ІмперіІ і був розстріливий р. 1921 • 
21 Щодо "Закінчуючи", то подібний образ ( "доло

ви вічности'•) є І у Махсима Рвпьсь:кого. 
Цим не хочу схазати, що відомості ці и мав при 

написаниі своІх речей: хіnьхість поетичних образів, 

взагалі, - обмежена; тим більш дnи певиоІ епохи. 

Книга ци - висушева гаричим вітром історіІ, обез

барвлена Ідuми uсnвнами спізиіпоІ, ретроспехтив

ноІ мудрости. Але в цій .книзі с.кудвоІ nірпи І 

ослаблевого мелосу мусить хоч зрідха розхриватиси 

Софіи страсвоІ й темвоІ історіІ УхраІни: ро.ки 1918, 
19 І 20 освітnили 11 особливим, везабутнім світnом 
Дальшому розгорненню цієІ теми приевичує автор 

книгу "Земна МадоІІНа". 
є. м. 
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ЗЕМНА МАДОННА (1934) 

стор. 90 Андрома:а:а - у давньогрецькому епосі дру•миа ге
ро• Гектора. ІІ образ. створений Гомером у .. Іліа
ді ... - ОДІІІІ з ваАлірвчиішІD у світовій поезіІ. 

94 ... wl~ m~nschllch sl~ Madonn~n plan~n - п по-mодс:ь-
кому (по-зеwвому) вв уІІВJІ•єте w.адовв 
(Р.- М. Ріпьке). 

9~ МІракЛІt (фравц.) - •авр ссре.u;ньовічвоІ релігіhо
wоралізаторськоІ драмв. 

97 llenaJRи <пат.) - •рвці богвві Вести в Стародав
ньому Римі, пі підтримували віЧІІІdІ вогоІІЬ і по

вввві булв заховувати дівочу незайманість. 

99 ВІй - nерсона• украІвськоІ міфологіІ. Уособлевв• 
вещаст• й •ах у. За народІІІІМВ легеидамв Вій - прв
садкувате, кремезне чудовисько з велвчезІІІІМJІ, а• 

до землі, повіками, при підв•тті •uo лет•ть блвс
кавкв й буревіІ. 

100 5атий - хав ЗолотоІ Орди. 1240 р. добув КвІв, Во
лормвр і Галич. 

1 02 K~ln Lotos und k~ln Lorb~~rblatt (вім.) - •одев лотос 
і •одев лавроввА лист (Sir Galahad). 
ДемІюрt (гр.) - в Стародаввій ГреціІ спочатку 
маІстер. віль-а ремісник. худо•ип. пі311іше - ви
ща у радо ва особа. 

104 Роксо.n•на (вл. Наст• Лісовська. нар. 1~0~ в Ро
гатині. померла 1S61 р. в Стамбулі) - дру•вва ту
рецького султана Сулеймана 11. украІпа. Відзn
чалась красою. розумом і музВЧІDІм талантом. 

ЧаплІнський Давило - шлахтвч із браславського 
воєводства. чигиринський підстароста. ворог 

Б. ХмельИИQького. 

106 Taw.ntпr (моиr.) - монгот.ське селище. 
109 Pacтpe.n.nl Варфоломій (1700-1771) - рос.-украІн. 

архітект італіІk:ького поход•еив•. збудував низку 

барокових комплексів в РосіІ й ва УкраІні. В Києві 
за його проєктами збудовано АидріІвську церкву та 

МаріІвський палац. 
110 Ю. Л. - Юрій Липа (1900-1944) - украІкський 

пвсьмеиип і публіцист, родом з Одеси, лікар з фа
ху. Збірu поезій: МСвітлість" ( 192S), МСуворість" 
( 1931 ), "Вірую" ( 1938 ), роман "Козаки в Москові І" 
(1931 ). Трв томи оповідань "Нотатнп" (1936-37). 
ЗбірІІІІІtи есе "Бій за украІнську літературУ" ( 193S), 
"Призиачеив• УкраІни .. ( 1940) та ів. 
Лікарські твори його були кілька разів перев11Д811і: 
"Фітотерапі•" (1933), "Ліки під иогамв" (1943). 
Блвзькd друг Є. МалаИJОка. 
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Ко~~~rІстадор (ісп.) - учаснп іспанських загарбRИ
цьких походів у Північну І Центральну Амерпу в 

1.S-16 ст. 
стор. 111 ЦІтера - у грецькій міфологіІ иімфа-чарівRИц•. 

Переноско - зрадJІІІВа красУJUІ. 
Кантилена (пат.) - старовиииа фраицу:Іька ліро
епічна піси•. 

ПЕРСТЕНЬ ПОЛІКРАТА (1939) 

11.S ПолІкрат - тиран Самосу в .S-6 стол. до Христа. 
відоМІІІ :. перека:.у про перстень Полікрата. 

117 СолІtмйr - кохана Пер r'іита :. одиоІмеииоІ драми 
r'. Ібсена. 

119 СІІ.ІІ8ба (гр.) - склад. Від того - сипабічне віршу
ваии•. в осиові пого OJDІuoвa кількість складів у 
віршовах р•дках. 

12.S .Еаксии. в. ЕвкСІПІсьа:ий басейн - морськІІІ басейн. 
що вдавRІІRі існував на місці сучасного Чорного І 

О:Іівсw:ого морів 
Thallata (гол.) - наказ капітана корабл•. 

126 Доиqов Дмитро ( 1883-19 ) - вІDІІачниІ украІиськиІ 
публіцист, літературИІІІ критик і політик, родом із 

Мелітопоu. Член РевотоціІно І УкраІиськоІ Пар

тіІ. УСДРП, згодом ідеолог украІнського націона

лізму. РепресоваИІІА царським ур•дом за револю
ційну працю, утік 1908 за кордон, де розввиув жва
ву працю за самостійність УкраІRІІ. Автор бага

тьох праць украІиською та ін. мовами про украІи

ське питаии.. Визначніші ввдаии• його праць: "Мо
дерне москвофільство" (1913), "Сучасне політичне 
положеии• иаціІ і наші завдаииr' ( 1913 ). ")сторі• 
розвитку украІиськоІ державиоІ ідеІ" ( 191 7 ). 
"УкраІиська дер•авиа думка і Європа" ( 191 9 ), 
"Підстави иашоІ політики" ( 19 21 ). "Націоналізм" 
(1926). "де шукати наших традицій" (1938), "Дух 
иашоІ давRИИІІ" (1944), "Росі• чи Європа?" (19.S.S). 
"Від містпи до політпи" (19.S7) та ін. 
Ксеиоtоит - давньогрецький історик і пвсьмеиип. 
учень Сократа. 

12 7 ПІке - у грецькіА міфологіІ богии• перемоги. ІІ зо
бра•ували молодою •іикою з крилами. з лавровим 

ві пом у руках. У римлJПІ 11 відповідає Вікторі•. 
130 lllustrisslmus Dominus Mazepa Dux Cohortis Zaporo

viensis - Преславний Пан Мазепа КермаRИч Війська 

3аПОро:JЬКОГО. 
НІоба - в грецькіА міфологіІ дочка Тантала, дру•и

иа цар• Амфіоиа. Маючи багато дітей, иасміхалас• 



з богині Лети. в по І було лиш двоt:. За це всіх П 
14 дітей повбввапи. З иайщас:лввішоІ матері стала 
вона иаІвещасиішою. Образ матері-страдRІІці Ніо
би відтворено в світовому мистецтві й літературі. 

стор. 133 Деметра - в грецькій міфологіІ богин• польовп 

nлодів. хліборобства та сільського побуту. а зго
дом - і покровителька шлюбу й сім'І. 

135 ЮрІІ Нарбут ( 1886-1920) - ввзиаЧRІІЙ мистець
графік зі старого козацького роду на Чернігівщині. 
Разом з М. Бойчуком і В. Кричевським став осио
вополо•RІІІСом модериого украІІІСЬІІ:ого мистецтва. 

Каrан - назва хана хозарськоІ дер•ави. пою в ХІ 
ст. послуговувались тако• киІвські кuзі. Волор
мир Великий та ін. 

ВЛАДА ( 19S1) 

139 Наиика• - найчарівніший з •іиоцьквх образів Го
мерових творів. 

Іонським мармуром - частину узбере••• Чорного 
й Мармурового морів колонізували в ІІ - 9 ст. до 
н. е. іоніІді - OJІRC з основних давньогрецьких nле

мен. В тих міСІІJІх добували біJDІй мармур. 

140 АртемІда - у грецькій міфологіІ богви• родючості 11 
поmоваин•. жодом - покровителька породіль. Зоб

ра•ували 11 красунею-мисливцем з луком і стріла

ми. В рвМЛJІн Ій відповідає Діана. 

пІв-наІІДJ - у грецькіА міфологіІ на•да - BOJI8H8 нім
фа, богин• течучих вод. 

142 Олена ТелІга (1907-1942)- украІнська поетка. пуб
ліцистка і політичний ді•ч. Під час фашвстськоІ 
окупаціІ УкраІни редагувала в Києві літературииІ 

ти:~еневп "Літаври". 1942 р. гестапо n. разом із 

іншими націоналістами. розстріл•ло. Збірка 11 пое
зій "Душа на сторо• і" ( 1946) вийшла посмертно. 
1947 року була доповнена й видана п "Праnори 
Духа" ( 194 7). ІІІ nрисв•чено вида ин• "(). Теліга. 
3бірRИІІ:" (Детройт - Нью-Йорк - Пари•. 1977). В П 
ліриці поєдиуєтьс• •іиоча иі:~еиість з патріотичним 
героІзмом. 

142 АрsистратІІІ" (гр.) - начальний полководець; назва 
архаиrела МихаІла •к во•д• небесних сил у бороть
бі 3 ДИ8ВОЛОМ. 

148 Гекатомби (гр.) - веJDІЧе:JІІі :~еертви віІhІв. терору. 
ствхіІhІвх лих і т. n. 

149 Et Ьеrсе~ aux la~urs d"un vagu~ crepuscull~. L~ роІ~ attlr~ 
'lul sa Rd~l~ clu (франц.) -
І зuолисанвІ у світлі вечірніх сутіІІІ:ів 
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Поmос nритпус: до себе CIIOt: вірне місто (Ф. Тютчев). 
стор. І S3 Sub specle aeternltatls (лат.) - Що це супроти вічнос

ті (вислів Cniиow). 
Ewre.ne•l• (гр.) - у філософіІ АрістотеJІJІ - вву
трішu мста руху; ді•льие формуюче начало. 

154 МетаtІ1ИІr (гр.) - людина, па займас:тьс• надnри
родними •ввщами бутт•. •вищами, •кі ми не мо•е
мо розrл•датв шл•хом досвіду. 
E.nl:tl8 (гр.) - в античиіІ міфологіІ місцсnсребуваи
ІІJІ людей nісл• смерті, те, що в христвJПІ - раІ. 

І 59 Cll61.n.na - старогрецька пророчиц•. •ка віщуJІала 
mод.м JDІXO І кінець світу п бо•у кару за гріхи. 

160 Партенон (гр.) - храм АтеRИ на Акрополі в аитич
ІІІІХ Атенах, збудований 4-S ст. до Христа. 

161 O.ner О.nь•и11 (вл. прізвище Кандиба, 1909-1 944) -
nоет археолог. nубліцист і nолітичний діn, сии 

О. Олеа. Автор збірок поезій "Рінь" (1935), 
"Ве•і" (1940), "Підзамча" (1946), ІІІІЗКИ археоло
гічних і nубліцистичиих праць. ЗамордоваRИА фа

шистами в коnтаборі Саксеиrаузсн. 
162 Лот (бібл.) - небі• Аврама, •ив у Содомі І бУ8 

свідком загибелі цього міста. 

П'ЯТА СИМФОНІЯ (1954) 
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164 So pocht das Schlcksal ап dle Pforte (нім.) 
Так сту:кас: дол• у двері - наnис Бетховена на nар
титурі його "П'•тоІ симфоніІ", зваиоІ симфоиіt:ю 
nризначеии• (долі). 
ПримІтки до цього твору Є. Маланюка. Депі 
дати доповнено. 

165 Во.nодимир CIНJ:.nep ( 1879-1945) - петербур•ець, 
шведського nоход.еии•. rеиср. Штабу генерал-ма

йор І. СвітовоІ віЙRІІ, у нас І. Генерал-КватирмаІ
стер Штабу Діt:воІ АрміІ, згодом НачальRІІІt Штабу 

АрміІ. ЛюJUПІа вии•ткового благородства. 
Мпо.nа Капуст•нс:ькиА (1879-1969) - BOJІRR8K, 
rси. Штабу ПОЛJ:ОВІІІІJ[ 1-оІ СвітовоІ війни, Началь

ип Оперативиого Відділу Штабу Діt:воІ АрміІ, зго

дом І. Гсисрал-КватирмаІстер. Автор t:JUПІOI воt:R

ио-історвчиоІ монографіІ про віІну за Дср•авиість 
1919 р. 
Васи.nь Тютюннп (t 19. ХІІ. 1919), полтавець, 
nідполковІІП І. СвітовоІ віІІDІ, nерший начальИИJ[ 
Оnеративиого Відділу rен. Штабу відновлено І 
иашоІ Дер•ави. nомічип НачальІІІІІtа Штабу Діt:воІ 
АрміІ - в часі, •кий тут описано, зrодом Команду
вач арміІ. 



АндрІА МельІІІR (1890-1964) - галичанин, старши
на У. С. Стрільців І. Світ. Війни, начальнп шта

бу корпусу Січових Стрільців (командувач - Є. Ко
новалець), згодом НачальІІІD Штабу Діt:воІ АрміІ 
(саме в часі, •киІ тут описано), пізніш :JRoвy На
чальІПІІt Штабу Корпусу С. С. 

стор. 166 Олександер Осецькиа (1873-1936) - воJІІІІІJІк, Ген. 
Штабу генерал-майор І. Світ. Війни, иачальІПІІt т. 
зв. Головиого Штабу відиовлеиоІ Держави, корот
кий час: НачалЬИІПІ: Ген. Штабу, згодом т. зв. На

казний Оrамаи, ц. т. :Jамісник Головного Оrамаиа 
в справах керуваин• Арміt:ю. 

168 ВоскобІАІІІR (ВоаобоІніков, t 1919) - лівобере
•ець, Ген. Штабу полковІІІD, :Jас:лужениІ Началь

нп Штабу Запорозького Корпусу, один із наІ
працьовитіших і наІс:кромніших старшин нашого 
Ген. Штабу. 

Володимир Сальський (188S-1940) - полковІІІD 
Ген. Штабу І. Світ. ВіІни, керівІІІІJ:: віІс:w::ового 

ІПІ:ільництва відновлено! дер•авв, командир Запо
розького Корпусу, коротквА час: (коло міс:•ц•) 
АрміІ, згодом ВіІс:ьковий Міністер. Вдачею с:в~ю 

був скорше педагог і - в разі здобутт• Дер:~еавнос:ті 
- безперечно був би найліпшим начальнпом Акаде

міІ Ген. Штабу. Де•кі риси його характеру с:nри

ЧІІІІІІJІИ брак порозуміин• з бл. п. Василем Тютюн
нпом, а згодом і пова•иий конфлікт (при невдач
вім зuінчеииі операціІ, що t: темою поеми), що 
мав бути розв'••ний двобоt:м. Але бл. п. Симон 
Петлюра владою зверхІІІDа Держави і ВіІс:ька нака
зав двобій перенести на час: "по :Jакінченні ві8ии". 

170 Верw1118 Бони - гора в Kpeм'8RQi з руІнами замку 
nольсw::оІ королеви Бони (з дому Сфорца) XVI с:т. 

171 Марко MJpJ'UO (1883-1944)- Ген. Штабу капітан 
І. Світ. Війни, нашоІ арміІ - полковни і генерал. 

Начапьивк Штабу Корпусу Січових Стрільців, піз
ніш командир 6. стр. ДивізіІ. Один з найліпших 
~началь~~~~~tів нашоІ АрміІ. 

Олександер Удоаи•нко (1887-197S)- подол•к. Ген. 
Штабу капітан І. Світ. Ві8ни, нашоІ АрміІ полков
ип і генерал, иезміниий начапьиик 3-оІ ДивізіІ, 
справедливо званоІ "3алі3RОю.• ~начальRП, що 
"ніколи не зазиав пораии". · 

172 Г,л•А-Поле • тактичии8 улад при обороні в нашім 
війську козацько! доби, коли обозові вози творили 
замкнене оборонне коло, п би фортецю, в середині 
по1 3Иаходилос:• військо. 

173 Канни (Cannae) - міс:тепо старого Риму в Апупі1 
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недалеко від Каноси, біл• •кого відбулас• 2 серnи• 
216 р. до Р. Хр. одна з найславніших битв ВО(ИНОі 
історіІ світу поміж 87000 римського війська і SOOOO 
картагінського під командою славного Ганнібала, 

де Ганнібал власне застосував маневр замкненого 

чотврпутІППа (•кий і став прообразом нашого ко
зацького "гу ЛfІй-пол•"). 
Маневр бл. п. Васил• Тютюнника був рухомими 
"Каннами" ("Канни - навиворіт") і в цім його ори
гінальність і ВИRfІТХОВіСТЬ. 
Про античні Канни існує велпа література (осо
бливо німецька, знана монографіfІ ген. фон. Шліф

фена) і слово це в стратегіt і військовості віддавна 
зробилос:• терміном. 

Втратити серце - фігуральний військовий вираз, те 

саме. що психічно заламатись, стратити пануваІПІJІ 

над собою і - тим самим - над підвладними. 
БІл .. w вІдаа•ниА поmrовІІІR - Всеволод Петрів 
( 1883-1948) балтійсько-німецького походженнfІ, 
старшина імперськоt гвардіt, Ген. Штабу поJПов

нп І. Світ. Війни, у нас блискучий командир кінно

ти (боt за Крим), пізніш начаmних Війс.,ковоt 
Школи (вона була активною частиною дієвоt 
арміt), начальнп Волинсько1 Групи (в часі, опи
санім у поемі) і, врешті, ВійськовнА Міністер 
(перед В. Сальс.,ким). НезламинА патріот. 

стор. 173 БІвак - війс.,ковий термін, означає уклад війс .. ка в 
полі з метою забезпеченого, хоч безпосередньо во
рогом не загроженого, відпочина:у. 

174 Пол.,с.,ка поетка - дуже талановита варшав'•нка, 
авторка хіткох збірок поезій. Прізвище, на жаm, 

випало з пам' •ти ... 
ЮлІй Слоаац .. киІ - велпий польс .. киА поет, урод
женець Крем'•нц•. В його творчості багато укра
tнс .. ких мотивів ("Срібний сон Саломеt", :JІІаний 
уривок про УкраІну з "Беньовського" і багато ін
шо). 

17S T~rtla vlgllla (лат.) - трет• нічна. 

ПРОЩА ( 19S4) 

178 ~елІое - у грец .. кіІ міфологіt бог Сонц•. 
182 Va~ vlctis! (лат.) - горе переможеним! 

є. м. 

189 15. 5. 1916 - дата вбивства Симона Петлюри (нар. 
10. S. 1879 в Полтаві), організатора війс.,кових сил 
Украtнс: .. коt Народно! Республіки 1918-20 рр. Гро
мадсько-політичну ді•mніст.. розпочав Петлюра 



1898 р. в таємній украІнськіА громаді. •ка скоро 

перетворилась у РУП (Революційну УкраІнську 

Партію). В 1912-17 рр. редагував у Москві ж. 
"Украинска• Жизнь". На першому ВсеукраІнському 
Військовому З'Ізді в Києві 1917 р. був обраний го
ловою Укр. Ген. Військ. Комітету. а при утворенні 
ЦеитральноІ Ради став ген. секретарем військових 

справ. Післ• поваленн• гетьмана П. Скоропадсько

го увійшов до складу ДиректоріІ і очолив Армію 

УНР. Наступ більшовицьких військ з РосіІ і неспри

•тпива міжнародна ситуаці• спричинили пора:в:у 
УНР. Петлюра п голова Директорі І змушений був 
емігрувати. В Парижі 2S. S. 1926 більшовицький 
агент Шварцбарт вчинив на нього атентат. Похо
ваний П. на цвинтарі Монпарнас у Парижі. 

стор. 190 ПoJJtteм - у грецькій міфологіІ одноокий QJПtЛОП 
(велетень). син ПосеАдона. був лютоІ вдачі і навіть 
по•ирав люде А. 

191 Окса• Латуринська (1902-1970)- украІнська поет
ка А скульптор. родом з Волині. Належить дот. зв. 

празькоІ літературноІ групи. Збірки поезій "Гуслі" 
(1938). "Кн••• емаль" ( 1941. друге вид. 19S6). 
кнв•ка новел "Материнка" (1946). вірші дл• дітей 
"Бедриа:" (19S6). В 11 тематиці переважає історизм. 
заглибленн• до кн•жого минулого. стильоао схи
л•єтьс• до символізму. 

193 Далькроз ЕмІль ( 186S-19SO) - швайцарський теоре
ти МУЗІПИ Й Педагог. ОСНОВОПОЛО:ІСНИІ: рИТМіЧНОІ 
руха nи. •ка мала вплив на поста ни• пантоміми. 

193 rtалатеа - у грецькіА міфологіІ стату• вродливоІ 
дівчини. До неІ закохавс• 11 творець. і від його по

гл•дУ вона ожила. 

Селе• - в грецькіА міфологіІ богин• місац•. Була 
безнадійно закохана в одного вродливого юнака. 

через що А була вічно сумною. 

Астарта - фенікіАська бог ин• любові. Спершу вона 
була богинею плодючості. опісл• - всесвіту. неба А 

землі. 

Іwтар - так у Вавилоні називалась Астарта. 

НІ сецесІйних на стІнІ ландшафтІв - маютьс• на 

увазі творінн• художнього об'єднанн• з кінця ХІХ і 
поч. ХХ ст. в Західній Європі (чех Альфонс Муха. 
німці Ф. Фон Штук. М. Ліберман та ін.). Сецесісти 
виступали проти офіційного академізму. проклада

ли шл•хи модерного мистецтва. 

197 Ферма П'єр (1601-166S)- французький математп. 
один з творців теоріІ чисел. В геометріІ розвинув 

метод координат та ін. 
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стор. 198 Кореар (іт.)- морський розбійник. U• назва зrодом 
·стала синовімом до слова пірат. 

202 Eкnora (гр.)- ОJDПІ із •акрів аитвчвоІ. а потім і t:в
ропсйс:ькоІ поезіІ про пастуше •втта. бJJИЗЬкий до 

ід1111іІ й пасторалів. 

204 МІоа8по Му:кии (1894-1972)- літературний крити 
і публіцист. родом з Киt:ва. співробітник львівсько

го "Віствпа". ІDJ[ільниІ товариш М. Рильського з 
ки1всько1 гімиазіІ. Під пс:свд. Читач видав у Чсрвів

uх 1936 р. антологію "Сучасні украІвс:w:і пости". 
Піддав критиці дсакі поглади М. Драгоманова 

("Драгоманов без маски". 1934). 3 інших ва•віІПІП 
nраць - "УкраІва в сучасвій попьс:ькій та московсь
кій літературі" ("Квиrопюб". 1927-32). "УкраІва у 
французькій літературі" ( 1931) та ів. 
Шумааа - західво-північвий гірський хребет у ЧехїІ. 
вкритий лісним масивом. 

Едrар - маt:тьс:• ва увазі амерпанського письмеRRИ
ка Едгара - Аплава По ( 1809-1849 ). автора віршів. 
поем і оповідань. Збірка його поезій "Воров" (184S) 
вва•аєтьс:а вершивою амсрпавс:ького романтизму. 

Від його оповідань і повіс:тсІ "Вбивство ва вулиці 

Морг" (1841) і "Золотий •YJ:" (1843) веде свіІ по
чаток •авр детективу. 

Nevermore (вис:л. всвсрмор) - в•с вікопи. 

ОСТАННЯ ВЕСНА (19S9) 

432 

210 Нарцис - запашна квітка з роду трав'авис:тих рос:
JІИR. У грецькій міфологіІ красень-юнак. nерсона• 
міфів про метаморфози - чудесні ncpcтвopcRR8. В 
персиссевому розуміиві самозакоханість. 

211 ЕакпІда - крива ліві• давньогрецького математика 

Евкліда. діаJІЬІІість пого nроходила в АлсксавдріІ. 
Вів був творцем т. зв. свклідовоІ rсомстріІ. 

"Jed z Judey" (1906) - збірка історіософічиих поезій 
чеського поста й. Св. Махара. В вій впристалізу
вапись його поглади ва розвиток історіІ людства. 
вершину акого бачив Мах ар в автиці. Вплив хрис

твпства. оосталого з гсбрсйського світу. вва:~еав 
вів ІDJ[ідпивим дл• дальшого розвитку. 

212 Мвм• - богос:пу:~ебова книга. в пій 311ахоДІІТЬС:R 
пісні та молитви дпа різних потреб церковвого 
року. 

216 Trlstlum Vlndobona (лат.) - Засмучений (•алібІІІІЙ) 
Відень. 

222 lnt, lnt, пама саба:ктанІ (rсбр.) - Отче. отче. чого 
мене залишив? 



стор. 224 nарадІз (з нім. Paradies) - раІ. 
22S НІкопай r,мІп1о0в ( 1886-1921) - визначинІ росій

смиІ поет. Напе:~еав до акмеІстів, пі в протиле:ІІС
нос:ті до свмволізму шуа:апи в поезіІ бе3Посе

реднього наІвного ввслову. Був рохтріл•ІІІІЙ біль
шовиками. 

Трувер - французьа:иІ поет-співець ХІІ-ХІІІ ст. 

Трувери були авторами І виконавц•ми своІх пісень, 
а тако• ро3Повідних і драматичних творів. 

230 Стратеrема (гр.) - віІсьа:ова хитрість, пастка, па 
вводить в оману nротивника. 

Меандри - авгвив річища ріки, що утворюютьс• 
наспіда:ом цвра:ул•ціІ води в ріаовому потоці. 

230 Ітака - острів на ІоніІ<:ькому морі, бувша дер:ІІСава 
ОдіссеІ 

230 КапІосо - у грецькій міфологіІ pycana:a (німфа), 
доча:а Атланти. 

Пенелопа - вірна дру•ина Одіссе•, па чекала де
ить років на Іого повернеRН•. 

СЕРПЕНЬ ( 1964) 

232 Ave Caesar (лат.) - ХаІ •вве Uезар (вітаин• рвм
сьа:их гладіаторів, що виходили на арену). 

233 ПІІЛІІn Ор.ІІІR (1672-1742) - екзипьний гетьман 
УкраІни, поход:~ееин•м із чесьа:оІ гусвтськоІ шл•х
тв. Закінчив Кжво-Могвn•нську академію І 706 р. 
ставс• генеральним писарем і наАбnи•чим помічни
ком гетьмана Мазепи. Післ• поразки під Полтавою 

подавс• разом з Мазепою на еміграцію, де пісп• 

смерті Мазепи був у Бендерах 171 О р. обраииІ 

гетьманом УкраІни. Є автором політичного трак

тату "Вивід прав УкраІни" (1712), "Маніфесту до 
європеІсьа:их ур•дів" і "діаріушУ" (щоденнпа з 
1720-1732), що зберігаєтьс• у ФраиціІ і був частко
во опубліковаииІ. 

238 Унтер ден ЛІнден (нім. Unter den Linden - Під JІИ
пами) - головний проспект Берліну. 

240 КаролІнум - найстарша будова Карлового універ

ситету в Празі, заснованого 1348 р. чесьа:им ко

ролем Карлом ІУ. 
Герострат - грек з Ефезу, пнІ за вс•ку ціну праг

нув увіковічнитв своє ім'• і 356 р. до в. е. спаJ1ИВ 
храм Артеміди. Перенесено - марнославна людина. 

Марк АарепІА - римський імператор в 161-180 рр. 
по Хр., автор фіпософського твору "Роздумуван

о". 

244 д•оконда- відома тако• •к Мои• ЛІза- дру•вна 
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фпоревтійц• Фраическа дель Д:.окоидо. Була иама

п.оваиа Леонардом да Вінчі. 

стор. 245 Валгала - у ааидіиавськіІ міфопогіІ палац бога 
Одіиа, с:воєрідииІ "рай" дл• душ воп:ів, що помг

.JІІІ в бою. 
Неме3Іда - у грецuіА міфопогіІ богии• відппати, па 
прала за різні rpiJI[B. Перенесено - доп•. відплата. 

247 Кедрон - иевеJІІІ)[а ріпа біл• Єрусапиму. 
251 АрІадна - у грецькій міфопогіІ дочка крітського ца

Р• Міиоса. За допомогою клубка ниток допомогла 

ввбратис• з Лабіринту. Переиосио - "ІDІтка Аріад-
1111" -спосіб дістатис• з т•:.ского становища. 

252 ПІJІІtрим (іт.) - прочаиии, богомолець, •квІ іде на 
поuоиіІІІІJІ до с:в•тп місць. Переиосио - маидрів-
1111)[, подороаиіІ. 

ПОЗА ЗБІРКАМИ 

251 Мадам БоварІ - героІнА одиоІмеииого роману 

О. Бальзu:а. 

Сарсель - місто 17 км від Пари•у, 55 400 мешкан
ців. З 1951 р. є тут осередок Наукового Товариства 
ім. Т. Шевчепа в Європі (власииА будинок, понад 
25 тис•ч книг у бібліотеці) і РедакціА ЕІІЦІІ)[nопедіІ 
Укра Інознавства (вийшло 1 О томів і 2 т. ЕУ авгпо
мовиого видаІІІІJІ). 

258 Г811Тер - відпоЧІІІПова місцевість на північ від Нью

Йорку, де ЗІІаJІ[одитьс• украІнська дерев'•иа церква 
Св. Івана Хреститем А мотель закарпатців д•оиа 
і Ольги Кобзаревих. 

262 Campus Martlus. Мертм поле, де білА Риму відбу
валвс• вибори. гри і вправи. 

272 З М. Куз .. мІна - публікуєтьсА вперше. 
В по•тку свІтовоІ нмІ - публікуєтьс:А вперше. 

11. ЕСЕ ТА ПРАЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ 
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274 РаннІй Шев•по. Подано за: Т. Шевчемо. Твори. 
том 11, Варшава. 1934. с. 340-349. 

280 І/ Байронові, віриіш, "байронізмові" віддав Шев
чепо дань у своJJІ[ р о с і А с ь 11: и Jl[ поемаJІ[ - "Сле

паА" І, особпиво. "Тризна" (1843). Але справ:.сиіІ 
байронізм із Аого иенатпим егоцентризмом і агресив
ністю "демоиічиоІ" особистості був чу:.сиІ Шев

чемові, АК чу:.сиІ він украІнськіА псиJІ[іці взагалі. 

286 Нариси 1 ІсторІІ наwоІ культури (уривки). Подано 
за: "Книга спостере:.сень". Проза. Том другий. То
ронто, 1966. 



стор. 287 І/ Навіть в одній з пізиіших своІй поезіІ, присв•че
иій селу. де "чорніше чорно І землі блукають люди". 
де "людей у JІрма запр•гли пани лукаві", Шевчепо 

ніби "уточнює": 
. . . Гинуть, гинуть 
У •рмах л и ц а р с ь к і СИІDІ. 

291 2/ Немає змоги зуnии•тис• тут окремо над питан
uм т. зв. иаціоиальноІ свідомості у М. Гогол•. 

Знані ввповід•ени• самого Гогол• про його ніби 
"дві душі" (в листі - відповіді до Росетті-Смірио
воІ), про те, що поезі• Шевченка "відгонить дьог
тем" (в розмові з Г. Данилевським) і т. п.- иале
•ить брати щонайменше скептично. То були ви -
м у ш с н і відповіді на запитаии• або занадто 

"заінтересованих". або А просто підозрілих людеА. 
Натомість вистачить прочитати його листи до ін
тимного приJІтсл• - Михайла Максимовича ("кинь
мо Кацапіюта Ідьмо до нашого Києва ... дл• кого 
ми працюємо?), зва•ити його зустрічі в Пари•і з 
Міцкєвичом, Залєським і іншими дуже антимос

ковсько настрехними полJІа:ами. Врешті, існує ви

мовиий документ - власноручний запис Гогол• в 

книзі пацієнтів у Карлсбаді (Аого ві ДІ: рив А. Бем 
перед остаииьою віАиою) по-фраицузьки: Nicolas de 
Gogol - Ukralnlen. ( 1846). Не треба забувати, що 
ко•си крок Гогол• був пильно сліджений ро
сіІсЬJ:ою тайною поліцією, •ка в добу Миколи І не 

дуже відрізи•лас• від совєтськоІ. 

Треба вс .забувати також. що Гоголь був через 

В. Жуковського фактично стипенді•том царського 

двору. Це, безперечно, т•жко відбивалос• на його 
психіці. І повість його "Портрет" (з провідною те
мою "nродажу душі чортові") в цім відношенні є 
ду•с прикметна, •к свого роду автобіографі•. чи. 

віриіш, автобіосОФі•. 
293 3/ Багатий матсрі•л, •к і перші частини моєІ гото

воІ монографіІ "Гоголь" загинули в поді•х 11 Світо
воІ ВіАии . .Як вступ до украІнського гоголсзнавства, 
можна порекомендувати працю "УкраІнська стихіи 

в творчості Гогол•" - Павла Филиповича. 
Така річ, •к "Листуваии• з при•тсл•мІІ", виразно 
нав'•зуєтьс• до лініІ украІнськоІ філософіІ і, зок
рема, Сковоро.аи і, розумієтьс•, з "російським•• лі
тературним процесом - не має нічого спільного. 

299 В КулІwеау рІ•имцю (t 1897). Подано за: "Книга 
спостсре•снь. Проза", Торонто, 1962, с. 10S-116. 

304 І/ Так, напр.. приІшов час на цілком об'єктивну 
оцінку літературиоІ спадщини Драгоманова, цілоІ 
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літературно! спадщини. серед •коІ варто 1упииити

с• хоча б на праці Драгоманова "Историчсска• 

Польша и вслпорусаа• демократи8". 

стор. 312 Подаик8 тут уримк є :JUіичени•м МалаиюковоІ 
праці lllustrlsslmus Domlnus Mazepa, опубліковано! 
в: "Книrа споетере•е~~~о. Про1а. Том другий". То
ронто 1966, с. 207-228. 

31S 13. 5. 1933. - Uю статтю публікуємо 1а попереднім 
видаии•м. с. 380-386. 

321 І/ Пікаво І характеристично. що навіть uсло 

•ертв Голоду в наших публікаці•х вагаєтьа від 
4.S І до 7 мільйонів •.. Хоч бл. п. іиж. СергіІ Во
лодимирів (асистент при кафедрі статистин Укра
ІнськоІ ГосподарськоІ Академіt в ЧСР) ще на 
початку 11 світовоt віІRИ. на підставі ду•е сумлін
них досладав. подав був •округ леве асло 

10000000. п summa summarum страт 1932-33 років 
вкmочаючи рохтріл81111х, депортованих і умерлих 1 
голоду 1а те страшне дворі чч•. 

323 Лист до молоДІІи. Подано 18: "Тере_... ч. 2. Де
троІт. 1966. с. 4-S. 

324 Poeta nasc:ltur (лат.) - поетом иароД:Іtуютьс• (а не 
стають). 

3 2 7 Над могилою Максима Рильського. - Подаємо :Ja: 

"НотатRИк. УкраІиськиІ бюлетень". Редактор Лео
иід Лиман. Ч. 7/37. Нью-Йорк. серпень 1964. 

330 Де111о по:»Jии 1963. моск ... - Подаємо • тим са

мим д•ерелом. Нью-Йорк. квітень 1964. 

СПОГАДИ ПРО МАЛАНЮКА 
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334 ПершІ lJСТрІчІ 1 Маланюком. - Подаємо 18: "Су
часність". Ч. 8. Мюнхен. 1968,с. 38-41; 4S-48. 
К. ГридеІІІt - псевдонім літературного критика 

М. Мухина. 
1/ "~ІІе Vue" (франц.) - гарний погл•д (краєвид). 
21 "Sec:ond brlllaпt" (франц.) - другий бриль8ИТ. 

346 Проt. д•· (Йо .. ) КІрwбавм ( 1913) - словаць
кий громадський ді•ч і літературо:JRавсць. В 1941-
4S рр. був дипломатом у ІталіІ та ШваІцаріt, 

потім емігрував до Канади. де 197S р. вийшла Іого 
КRИ-га. Видав П в серіІ славістичних праць украtи

скиІ філолог проф. Ярослав РудиицькиІ. •ul 
свого часу виладав на Карловому університеті. 

Подаємо •= Є. Маланюк. В ІS-річч• 1 ди• смерти. 
Упор•дник О. Керч. Філадельфі•. 1983. ст. 38-40. 

3.S1 СпогаДІІ поетового сина Богдана були написані по

чеському. Публікуємо вперше. 



стор. 3S7 Сnогади М. Heapnoro аорочеио nублікувались у 
•· "УкраІиа" • .Nt 47. КиІв. 1989. с. 6-7. Тут Іх до
повнено. 

360 Сnогади П. Одар ... нка написані JUI• нашого хіірик
ка. Публікуt:мо вnерше. 

367 Фрагмент 13 "Щоденника" В. При:кодька (скороче
но) подаt:мо за: "Свобода". Джерсі Сіті. 20. 2. 
1968. 

372 1/ Сnогади nоета ЛеонІда Лима• nисались у 
формі ЛІІСТУВ8RН8 3 ВПОр8/І.ИПОМ ЦЬОГО ~іриика. 
Публікуt:тьс• вnерше. 

Л. ЛІІМан маt: на увазі статтю "Трохи Дон-Кіхота 
в wені r •.. ". ІJ.РJКОвану в •. "УкраІна" • .Nt 18. КиІв. 
1990. с. 20-23. 

37S 2/ ПорtирІІ Горотак - спілЬRІІІ псевдонім Юрі• 
Клена (0. Бурггардта) І Леоніда Мосеид3а. що oчo
JIJOt: збірку "Ди•болічні параболи". видану 194 7 р. 
в Зальцбургу. Збірка пл•t:тьс• талановитою місти
фікаціt:ю. Вигадані в ні І nодіІ. маидрв і mоди до

повнюютьс• пароді•ми на тогочасних ді•чів. nись
WСRRІІJ:ів і митців з украІнськоІ діаспори. 

387 Сnогади Б.оrдана GоІІІJка. чільного nредстuнпа 

Нью-ЙоркськоІ Групи. наnисані JUI• нашого збірни
ка. Публікуютьс• вnерше. 

390 І/ Gordon bleu (франц.) - дорогнІ фраицуЗІtкиІ 
наnіІ. 
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БІБЛІОГРАФІЯ 

видань творів Є. МалаВІОка 

І. Ствлет і стилос, Подєбради, 192S. 
2. Гербарій, Гамбурr, 1926. 
3. Земл• І залізо, Пари•. 1930. 
4. Земна Мадоииа, Львів, 1934. 
S. Перстень Полікрата, Львів, 1939. 
6. Вибрані поезіІ, Львів-Краків, 1943. 
7. Влада, Філадельфіа, 19S І • 
8. П'•та Симфоніа, поема. Філадельфіа, 19S4. 
9. ПоезіІ в одиому томі, Нью-Йорк, 19S4. 

10. Остаии• весна, Нью-Йорк, 19S4. 
11. Серпень, Нью-Йорк, 19S9. 
12. Перстень і посох, Мюнхен, 1972. 

Есе та працІ лІтературно-критиІІнІ. 

І. Нариси з історіІ наmоІ культури, 19S4. 
2. До проблеми больmевизму, І 9S6. 
3. Малоросійство, 19S9. 
4. lllustrissimus Dominus Mazepa, 1961. 
S. Книга спостере•еиь І.. І 96 2. 
6. Книга спостере•еиь 11., 1966. 

х/ Подаємо за зб. Оксани Керч, Євген Маланюк, В 15-рІІІІ'ІІІ з 

ди• смерти. Філадельфі•. 1983. 
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БІБЛІОГРАФІЯ 

критичноІ літератури 

І. М. Муsин. Стилет і стилос (рсц. ). - Нова УкраІна. ч. 6, 
Прага. 1925. с. 172-7З. 
2. О. БабІІ, Стилет і стилос (рсц.). -ЛНВ, кн. 9, Львів, 1925, 
91. 
З. М. Зеров. Стилет і Стилос (рсц. ). - Житти І Рсволюціи, КиІв, 
1925-26. 
4. О. ОJІІ ... И'І, ОгJІJІд поточних літературних ивищ. - Студент

ський вісНИІС, Прага. 19З1. 

5. Є. Ю. ПеленськиІ, Євген Маланюк. - да•бог, ч. 4, Львів, 
193З. 

6.Z.H. /Z.H8j~kl. E.Malanjuk, ~~vl~nko а c~chy /r~f./.-C~sky Easopi!ii 
historicky, l. 40, Praha, 1934, 193. 
7. Ю. К.пен (0. Бурrгардт), Земна Мадонна (рсц.).- ВісНИІС, ч. 
з. Львів, 1935, 2ЗО-З2. 
8. Ю. Клен, Ще про сірс, •овтс і про віСІІІІJ[івську квадриtу. -
Вісник, ч. 6, Львів, 19З5. 419-26. 
9. Ю. Липа, Campus Martius. - У кн.: Бій за украІнську літерату
ру, Варшава. 19З5. 4З-5З. 
10. Ю. Клен, Слово про •ивс і мертве. - ВісНИІС, ч. 11, Львів, 
19З6, 828-З4. 

11. Читаt~ (М. Мухин), Є. Маланюк. - У автол.: Сучасні р:ра
Інські пости, Чернівці, 19З6, 32-59 (Це своєрідна інтсрпрстаціи -
3 широким цитуваннам 3 перших збірок поста). 
12. Є. Ю. Пеленський, УкраІнські пости 20-х років. - Антологіи 
сучасноІ украІнськоІ ПОС3іІ, Львів, 19З6, 12-15. 
ІЗ. С. ДоленІ"а, Пост тьми І хаосу. -В кн.: Донцовщина, Вар

шава, 19З8, 4З-6З. 

14. О. ТелІга. Перстень Полікрата (рсц.). - ВісНИІС, ч. 7-8. 
Львів, 19З9, 591-9З. 
IS. д. Донцов, Гієрархічність у нашій історіІ (97-109); ІдеІ про
відноІ верстви у відношенні до землі (20З-211 ). - У кн.: Дух 
наmоІ давнини. Прага. 1944. 
16. В. Бер (В. Петров), Від Ars po~tlca Є. Маланюка до Ars po~ti
ca доби роЗJ:Ладсного атома. - МУР, Збірник І •• 1946, 7-2З. 
17. В. Дер•авии. Пост епохи. - Наше Житта, ч. 4, Авсбурr'. 
2. 2. 1947. 
18. В. Дер•аВІІн, Три роки літературного •итти на сміrраціІ. 
Мюнхен, 1948, І 0-11. 
19. О. Грицай, Творчість Євгена Маланюка. - Літературний зо
шит. ч. 2. 1947. 124. 
20. В. Дер•авии. Пост СІІО(І епохи. Є. Маланюк. Влада (рсц.). 
- УкраІиськиІ самості8нв, ч. ІЗ. Мюнхен. З. S. 1952. 
21. Л. ЛуцІв. Влада (рсц. ). - Свобода (недільне вид.), д•ерсі 
Сіті 7. 4. 1952. 
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22. м. А .• Влада (рец.). - РоЮудова дер•ави, •· 2-3, Філадель
Фі•. 1952, 26. 
23. Я. СлавутиІІ, Євген Мала100к.- Америка, 11. 69, Філадельфі•. 
1949. 
24. С. ГорДІІНсІоки8, Влада (рец.). - КІІІв, ч. 1, Філадельфі•. 
1952, 952-SЗ. 
25. Ю. Шереи (Ю. Шевельов), Влада ее - cepqe. - Нові Дні, ч. 
45, Торонто, 1953, 9-10. 
26. І. й. (І. Костецький), Первві nоетІІЧ'ІІОІ влuв (рец.). -
УкраІна і світ. ч. 12-13, Ганновер, 1954, 81-82. 
27. С. Г. (С. ГорДІІНСькd), Є. МалаRJОк (30-річч• збірки 
•стилет і стилос•). - КиІв, ч. І, ФіладелЬФі•, 1955, 9. 
28. С. ГорДІІнсІокd, Є. МалаRЮк, З нагоди nо•ви "Поезі ... 
(1954). -КиІв, ч. 2, ФіладелЬФі•. 1955, 64-68. 
29. д. Д. (Д. Донцов), Поет аnокаліnтІІЧRВх літ. - УкраІиець -
Час, Пари•. 24. 4. l95S. 
30. Ркн (Р. ЄІІДІІІ[), З засадивчих речей (Нариси 3 історіІ иашоІ 
культури). - Ш.Л.х перемоги, Мюнхен, 1955. 
31. О. Ждановn, Невгасиме nолум'• ЄреміІ (Є. МалаRЮк), Пое
зіІ в одиому томі, Н. й .. 1954). - УкраІиське слово, ч. 707, Па
рпс, 1955. 
32. Б. КравцІв, За дер•авиу бронзу. - Вісник ООЧСУ, ч. 2, 
Нью-Йорк, 195S, 36-37. 
33. П. ГолубеИІrо, Біл• д.ерел двох культур (рец. Нариси 3 іс
торіІ иаmоІ культури. Н. й., 19S4; До проблеми боЛWDевизму. 
Н. й., 1956). - УкраІиськвІ Прометей, Детройт, 1956. 
34. М. Волинський, До nроблеми большевизму (peq.). - Внзволь
ивІ Шах, ч. 5, Лондон, І 957. S98. 
ЗS. Ю. ДивниІІ (Ю. Лаврінепо), 60-літт• Є. МалаИJОка. -Укра
Іиська літературна газета, ч. 2, Мюнхен, 19S7. 
36. І. Костец~окd, Є. Маланюк шістдес•тилітиій. - УкраІиські 
вісті, Новий Ульм, 24. 2. 1957. 
37. Б. РубtІак. Вогненний голос, що між нами (В 60-літт• Є. Ма
лаRJОка). -Овид, ч. 4, Чікаrо. 1957,13. 
38. Б. Бой11ук, МаІстер залізного слова. - УкраІнс•ка літератур

на газета, ч. 2, Мюнхен, 19S7. 
39. РедакцІй•. 60-літт• Є. Маланюка. - УкраІнськиtІ Проме
тей, ч. І О, ДетроІт. 1957. 
40. О. Тарнавс•кий, Є. Маланюкові - 60 літ. -Листи до при•те
лів, ч. 6, Нью-Йорк, 19S7. 8-9. 
41. О. Т. (0. Тарнавський), Є. МалаИJОкові- 60 років.- Укра
Інський Прометей, ч. 24, ДетроІт, 19S7. 
42. М. Галай..ук, Історі• УкраІни оІІИма Є. Маланюка. - Овид, 
ч. з. Чікаrо. 19S7, 36. 
43. Л. Лиман, Московська формула (рец. До проблеми 
большеви3му). - УкраІнська літературна газета, ч. 2, Мюнхен, 
1957. 
44. М. СемиІІиwин, Нариси історіІ иаmоІ літератури (рец.). -
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Овид, ч. 1, Чікаtо 1958, 1 7. 
· 45. Ю. Лободовський, Маланюкона остаин• весна. - УкраІнська 
літер,атурна газета, ч. 9, Мюнхен, 1959, 3. 9. 
46. Ю. ЛаврІненко, Маланюк, Євген. - Енциклопеді• Укра-
Інознавства, Пари•- Нью-Йорк, 1962, т. 4, 1445-45. 
4 7. д. Бу11111нrький, Маланюкона Книга спостережень. 
УкраІнська дуМІ:&, ч. 22, Лондон, 1963, 7. 
48. Evhen Malaniuk. - В автол.: The Ukrainian Poets І 1189 -
1962/. Торонто, 1963, 411 - 41 S. 
49. О. Jdanovytch, Е. ~alanluk. В збірці: - Ewhen Malaniuk. 
Present~ par О. Jdanovytch, traductions de М. Maslov et О. Repetylo, 
Parls, 1965, 7-15. 
50. І. Кошар, Інтерв'ю з Євгеном Маланюком. - УкраІнські 
вісті, ч. 40, Новий Ульм, 1966, S. 8. 
51. О. Тарнавrький, Три поети еміграціІ. - У кн.: Туга за мі
том. ЕсеІ. Нью-Йорк, 1966, 106-108. 
52. я. Славутич, ІсторіоСОФі• Є. Маланюка. - Півні'ІНе с•йво, 
Альманах ІІІ., Едмонтон, 1966, 123-29. 
53. О. Керч, Книга спостережень 11. - Америка, ч. 82, Філадель
Фі•. 1966. 
54. О. БойкІв. Поет-літературознавець і мислитель. (Рец. кн. 
Книга спостережень 11.). - УкраІнське слово, ч. 1296. Пари•. 
1966. 
55. М. Рудницька, Поет-герольд ШевченковоІ УкраІни. (На
передодні 70-літт• Є. Маланюка). - УкрвІнський голос, ч. 22. 
ВіиніпеІ", 1966, 9. 
56. І. КаІІJровський, ВісJІІІJ[івство російська поезі•. - Сучас

ність. ч. 3. Мюнхен. 1967. 67. 
51. РедакцІйна. Помер Є. Маланюк. - УкраІнське слово, ч. 13 70. 
Пари•. 1968, І. 
58. О. Семененко, Слово над труною Є. Маланюка. -Свобода, 
Джерсі Сіті. 8. 3. 1 968. 
59. РедакцІйна, Похорон Є. Маланюка. - Свобода. Джерсі Сіті. 

8. 3. 1968. 
60. О. Тарнакький, Смерть Одіссе• (На гріб Є. Маланюка). 
Там •е. 
61. У. Самчук. Смерть вeJDІJ:oro поета. - Свобода, Джерсі Сіті, 

24. 2. 1968. 
62. Б. Бойчук, Є. Маланюк і його доба (До 70-річч• поета). 
Зб. Слово. ч. 3, Нью-Йорк. 1968, 368-75. ~ 
63. С. Гординrький, Є. Маланюк -національний поет (Доповідь 
на вечорі "Слова"). - УкраІкський голос, ч. 15, ВінніпеІ", 1968. 3-5. 
64. О. Семененко. Там. де була юність ... (Спогади). - Сучас
ність. ч. 8, Мюнхен. 1968. 32-37. 
65. К. Гридень (М. Мухии), Перші зустрічі з Маланюком. Там 
же. 38-48. 
66. Б. КравцІв, Лірпа Є. Маланюка. Там же. S0-58. 
67. І. ЯнІwевськиА. Від СИНІОхи до Гудеона ріки. - Молода 
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УкраІна. 1970. 
68. &. Рома•м.ук. Є. МалаRJОк - "Кривавих шJUІхів апостол". -
Естафета. ч. 1. Торонто. 1970. 177-92. 
69. Г. Костюк. 3 літопису літературного :~еитт• в діаспорі. 
Мюпен. 1971. 34. 
70. Л. ЛуцІв, OcтaRRJІ збірка Є. МалаRJОка. -Свобода. ч. 167, 
д•ерс:і Сіті. 1972. 
71. Л. ЛуцІв, Є. МалаRJОк, Перстень і пос:ох. Епілоги. - Сво
бода, ч. S9, д•ерс:і Сіті, 1973. 2-3. 
72. М. АtrrОновиІІ, Поет -прапор. - Новий mл•х. Віиніпеt, 3. З. 
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Упор•двп цього першого у вас видави• творів 

Є. Маланюка -словтоє щиру по.ц.ку за допомогу в 

Іого праці сину поета І:вж.-арх. Богдану МалаиюІСу 

(Прага), Св•тославу ГордиисьІСому (Париж - Нью
Йорк), Проф. В. Бурtгардтові (Лондон, Оит.- Кава
да), Проф. Ю. БоІ:Jtові (Мюнхен), Д-ру Ігорю Качу
ровському (Мюнхен), поету Леовіду Лиману (Нью
Йорк), Д-ру Маркові Антово~у (Мовтреаль - Ка
вада), Професорові Аркадію Жуковському (Париж). 

Всі вони допомагали розmуJСувати різні матеріали, 

доповвювати бібліографію, фотоматеріали і т. д. 
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