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"Мlр х~жинаи, 1\ottнa. дворцакІ• 
По в~1tt :країн~ :котиться це гaoJit. 
в·1Ииа nалацак., кир хатам!. 
Во~и z ревуть, бо ще nopo~ ясnа. 

Та рах.у в тим ооб1 дають: 
Грабують, nалять 1 громлять оадиби 
І, збурюючи каламуть, 
П1д гаМlр золоту в в~И ловпя~ь рибу.~. 

Морозявим ~ ясним днем., 
Зустрз.вmи nава в иеnл1к ху~~. ~ио• 
В полов беруть ~ого жи1цек, 
Провадять на nустир., що аа горо» •••. 

Вони не Лlеуть ДО киmен!, 
Бо вое вд~ймают11: ша.mсу. :L ч~~т•, 
І D::Lн, обlдраниИ, ян nень, 
Додому босий тюnає rs' -'болотl, 

Ночами от~й ·в черз::L no х.п1б~ 
У n ст з. ке тече в ода· па· трубах, 
Не JLИB ся ти в ж.е ,ц еоят ь д1 б, 
І :Q:e тр'1:.ща.ть дрова в хоходних rpy6ax, •.• 

:f)у,ц! аа~ соб1 . кравець 1 .е еЦ~t. 
Нема електрикtr ... здобудеш ЛО)): 
Мале~ьRи~ qвз.тить RаГа~ецІt 
У неоnален1к -~.оїм nо:кої ••• 

Поnробуй в1рmа 
Чорнилом, що в 
І гm.в у нього 
На :mма.ття душу 

настрочить 

чорнильииц1 замервхо, 

nерелит ь • • 
610 то61 роsтерзаа. 

тодня MlHR&M на харчl 
Десь на Євбазl руиники И обруеи. 
Копи ж nодавонять уноч1, 
Т-о сnодз.ваtfся - щонаt:!менше - труоу. 



ОЛЕНА TFJIIГ А 

' 

Пла~и КlльХонок за роо~б~ф. 
Бага~~ в~1 на nanepoв1 гроКl. 
По вулицях гулнв тиф, 
З уо1х кишень витрушуючи !On ••• · 
На пло~ пак'птиик от~ив 
Цари, що окаоуваD кр1nац1кс право, 
ЯатоКlсть Лен~н иакаеав 
Салдата диктового там nоставить. 

Гото~ий окочити в туман, 

Р:J.дне Слово 

Над натовnом, що Ееmтавсь по nанел1, 
Вlн боnван1в, як lJтукан, 
В еа~р1nан1И 6удьон1вськ1~ ~инел1. 

З рушницею иаперев1с. 
йсго АОЩl нещадно полоскали, · 
І в1~ негод в1н ввесь розкис. 
Переnались 1 геть пов1дстав~и 

На ньому дошки. 3 деоять м1оа~в 
Б1н одоробалом царя Гороха, 
Дlравобокий, височ1в 
Страшним, потворниv. символом епохи. 

А в1 Столиn1на слк-так 
Зробили швидко Мар.ксове nогр:rмя. 
Лише СТОЛИПlНСЬRИЙ ПlД~аК 
"Є зат:z. oюi:t:f ttoмy" - казали лю.-и. 

Ос1док cв1tt ~ ану npocтext -
Щом1сяця м1няли установи. 
ЩукаМ, пукаМ - 1 не внаИдеи, 
Во окр1з:ь наnув хаос безголовий. 

РовмитиИ вздовп 1 вnоперек, 
Немов обпитий цебрами nоми!в, 
Забу~ий Богом Баальбек -
Такий був у ~вадцят1м роц1 Ки1в, 

НЕ ПРОБАЧУ 

Я рущ, що била - не nро(іачу. -
Не дпя мене nереможни~ бич! 
Знай одно: Не наюоя, не nлачу, 
Н1 з~дхань не маю, н~ вло6и, 

Т~льни все у горд1сть зам1.юта, 
Що6·тобою дихало И цв1ло, 
А !ї тверда й холодна оила 
Приду~ила теnле д~ерело. 

AJte HS.BlTЬ за. ТВОЕ П1!1Цруту 
Стр1л затрутних л то61 не m.лю, 
Бо не BМlD зам2нлть в отру!у 
В1дгор1ле ооняшне - •'лю6лю". 



Р1дпе CJІOD8 С'!'Ор • 5. ---------.. ·-·---------·-----
ШАРЛЬ БО)rдВР 

:Р .W,РІJІЬКЕ 

АЛЬБАТРОС 

Морц1 чаоои на дошни .;кІ-sнут ь д.ия. зо.бе.ви 
Крuа.с'!.ИХ альбатрос1Іі~. гордих птИІJ,ь vороьких, 
нх~ з~ кораблем, що ХDЦЛl тне ГlpK8Dl, 
Ле~ять, аюдеtt недбалі сп1Dмnидр1вники. 

І ось вони Dne борсаються нп помост1, 
J(apua Вl.ДJІТОDХУDЧИСЬ б1J1ИМ~ І<рИ.ІЬ1аt, 
Re)lOD Q'l'·epнov, цар1 бланитних Dисо:коотlв, 
Тах ~n1сио, незrраби• й боязк~ сами. . . . 

' Пруд.кий nl'!yн, ~ Jtкий Dlн кпо.пиtt 1 .педачиІ, 
ЧЕLрlвиий, . - в1н тепер хумедний 1 гидкиІ. 
hд.О.ЦRОІ'О 1 ЩО JIDJIЬKY 'l'ИЧfit В ДЗЬО~, ВlИ СХВ.Че, 
А х1д йoro.D~ nерекриnлюв другИй, 

Поеt - '!'ахий, як ннлвь вебес, що кчи'!ь в хмарини, 
Г~уВуQ 8 бур, ОК16'1'ЬСЯ .пуховlй ·отр1Я1 1 -

Та пом1х людьм11 DlH ро:кованиtt ва кпини -
Г1гаи2оьк~ врила sо.в~zають н~ земп1. 

Перемав: Dр1І Іе.рвх 

ОДА 

О духу к1й! У соняmпу блакить, 
ДаJІеко в1д z.rрби, ут1ха nолум'яна 

н~се '!ебе на бахеськии бенкет, 
Тод1, як nомстою тво·я· ненавиоть n' Jtиa, 
Запалена убивствами, стиска 
н~з~ерпну ваготу твого сагаИдака. 

ЗвlдТ11tЬ на влих страmеннз. ринуtь С!рl.аи, 
СвятоD ;а:оnчю зваг1.тН.lЛl 1 

Що, - ~ бра•у блиска.ваць, услу:..іFЧХ n:wm 'G.ЦВІІ:к,
Ца злочину ~epцlD ~ахливих, 
ч~рез яких. отчивна иещаслива 

ДрИПИtЬ ОСЛlПЛа, КИД~DТЬ ТDОЇК 
.· Ве1ІИRОдухим ГНlDом • 

• Перекмв: С ,Г. 

Тод1 ми nерmи~.раз мовчапи: 
Ми D п:ег1т теnл~И поринnли, 
Ми. ctanи Dlття розбуяле 
І в дв1 вслухались сонця й трав. 
І nnзлп т1н1 на дороги; 
Ми чули: доп.; ·шу м.~:J.' ь роз л ог с 
І, оnраглиИ дару золотого, 
йому назустрlч ODlT буяв, 

Перенл~D~ М.Орео~ 



• 

С~ор. 6. Рз.дне Слов о 
..... __ .. __ ,. __ , ... _ .•.. _ ·--·-·~·· ... -·-.. ~· ...... -....---····. ··-···~··~·· .... - ..................... ".. ___ ....... _ . .,._ ..... ___ ..... .,...~ ........ , ....,..., . .,. ... ..... 

ВАДИМ JІЕСИЧ 

ЯР fШАВУТИЧ 

ПРОМИнАння 
' . 

C:I:LD НЄД()М~.tІJІеНИЛ H€lJЛQijИl.01'Ь, 
В np()e орз.t1 Titmз. розnлилась. 
О они немаренl 1. нeJJlЩOJ~.o.rrl, 
Химернl сни незнаних ласк! 

В розкри!их о6р1ях· дос~пгла 
ТаЕ1МН1 СТЬ ПОЛСХVІИDИХ CXllJ 1 

Промопчана 1:аmсими ннигз.ми, 
зат~она. L єстпо землз.. 

А ЯВ над DeЧlp - СИНl ТЗ.Нl 
У Пl3мурках шукають днл, 
Ти чу ви ;~1 чности нестримю.с'!ь, 
Що npoмatlнyлn. нr1r:мnння. 

І ло~иш ~адз.бно ~ наnру~ено 
У 6евгомз.нн1 nроминань 
Сво1х думок дnремне кру!(ИВО, 
Мов блуднl вогники оман. 

C'lo!.n чутниИ J. зrl:Aopo~.ceюt:1, 
В иирон1м ов1тз. - сам1 один ••• 
І ко.:шиИ порух, шелеот :ко:~ен 
- Твоя неумолима тз.нь. 

:JJlВAБ СЬ:К.А ВЕСНА 

IlJiяшt~'fИtt ~1.л lз мирвш.11им конем 
у пар1 тягнуть нешвидкого плуга. 
Суwи~ хлоnчииа монотонно слуха 
Пз.щавиn онрип над гоотрим.лемешем. 

Так одцв1тав rн1оть день за днем. 
Чому JlH тут? Чому, як недолуга? 

. Чому на груди, як тяmса наруга, 
Гнз.тuть та~ро синз.ючим ~огнем? 

Увятиtt з дому ~lд ·mуюІого nолл, 
Де p1дtta М!Lти" л:к oyxn тоnоля, 
До неб~ з туги · руІШ nз.днялз." -

Марну в ll1 ць 1. гне робучу сnину, 
Щоб нц роедопдl цв1ту 1 тепла -
В чую.м краю спз.тка~п домовину. 

- - -



Р:1..цве С.и:овG С!'ор .• 7. 
-···--· --...---
ЕДГАР АJ!АН по· 

3амок, д~ яксrо вз.дваzипол сЛу~~ насильно·Dв:L"ти, що6 не nо
JІИШИ'l'И мене Б МОЇМ розпуЧЛИЕl]І( ПO~H>~GHHl З~"LИOqy'D!L"rИ ПlД ГОЛИК Ht':
бO:tt=1 був одним 1з тих M".CИDlJJ, в· я1шх :Мtmавться попурз.стD :Lз rc
дuч:aвlCt:J), що r.nядз.Jin. на час не менш nривз.тно в д1'1сност1, ак 
yлDl naнl Редкдз.ф. · · 

Нра.пдоnод.16н.:;. ту· бyд:LDJIІJ хтось буп nохипуn жиwzacoiJo ~ !!~-
давно. · · -~ . · 

Ми nрІЬ'l'иn:ись D однз.М в н~ttменших 3. наt!скро:tmз..пшх :к3.мяат .ьь..
С'l'илс.сь вона D D3.ддале;нз.й· иеrа будl13JІЗ. :а. 1ї устn.ткуnа:ння fуло 6а-
гате, ~е, достарз.ле tt старомоднє, . 

Ст:Lни. буди Q6вз.ша.н1. тапе11а:ми, nри:кра·шенl чисхенню!и f:! р:Lsно
родни:ми трофеями та величезною :кlnькз.с'l'D ду"J:Іе вt:оруuивих модер
них :картин у :рямІ<ах, з обильно nоволоченш.т:и ~г 1.бесками І 

. :Мо~иuо, 3.зза. хвиJtинногс заnаморочення, я кtсз.в поц1.кавитись 
не т1льки картинами" що знисали :t булп надтС' очевидн1. ДJifi 1о1оєго 
ваnрnю.ченн}l, а..пе t1 ти:ми ч'исленF.и:v.и аа:ка:ма.рко.:ми, що Іх .стLориnа 
диnачна архз.теткур~ цього замку, 

Тому, ЩQ була н1.ч, л ~~з~D ПстрОDl еамкнути Dз.конницl ~ вас
nз.тити СDlЧКИ зеЛИІ<ОГО :ка.нделл6рr., ЩО C'!'OHD y·'гOJIOUU :МОЄГС JІЗ.:За 
та· и.дчиюхти нарозт1::r saнaDl.cy з ~орного mо1.:;ну s. френз.ляии; m.o 
nокривала лз.ХRо. Я наказаD це тому,· щоб могти якщо не сnатп,то б~ 
дatt. напr.::рем1яу огллда'l'и ко.р~ини tt ncpe"l\JTYLR.'l'И кни~у, що ії з~с
тщ:.. Я на ІІОду'ШІ!;l, 3MlCT ЇЇ СТ З.НОDИD ОПІ~С pOSLlШeHИX КА.рТИП • 

Н довго, доьго читаD 11 й набозпо DдиDляnол. 
Зпрруmлиuр И бистре· nроминали хпилинИ ~- ·надl~mла глибока mrr 

Н1.Ч, 

Хоч nолоzе~на ка.~дмя.6ра. ме:н1 не nодобалосЬ"· я скор~mс DOJiln 
nростлгнути в трудом nхз.сну руну, .я:к 6уди-ти опл.Rчого слугу,Я nо
етаtнш СD1чни:к тв:к". що I•lH noшume нидr.ш nромз.ннл нn. книmсу. 

ВчlІНО~ д'=tt гиклиJ<аn а·о13С1:м несподз.nn.tпtt!. нз.11.:r1дох. Cлttno чис
ленцих CDlчOI< ~д·а.п·о теnер у за:ку~ок t<lMBO.'l'I!, ~що 6yn оильно ао.с-
1!онениlі '~НЕЮ Dlд одног·о сто:;nз JІЗ. па. 

У :IИJ"jQ!fY' CDl'l'Jil 'л r:Об::lЧІШ Нt::ПОМ1.Чену ДОС1 ІШ.р'!'ИнуІ Це 6yD о
~раз ~.{олодо1 д1.ачини, D як1.!! що~но дosp1D'"LJI!l прєІ~расна. ю.ноч:L~т~ 1 

Я поГJп1.пmо гллнуr: на картину tt J,штт)) з.з:nлющиn оч11 Чоwу я тах вро
бИD • · ЦО lilДpf'.ЗY Н~ було .flCHt. IO~l~l'l!Ь ДlІ.Я. мові. ДОСl бИСТрОЇ CDlДO
:u:OC'l'И. При з11:крnтих noБl ках я nep.:дyмynal. цьсго притtиnу, 

Ц~ буr. lAfflYJIЬC~:GHИ!t Dlдpyx_, ЩОб ~.,НІСОрйС~flТ'Т.1 Чtl.O ДJ!Іі CLlДOJJO
C'1'U1 що~ уn~~ни,псь" що мо~ в1s1~ н~ о6манул~ моне, щоб s~споко!
ти 1. ЗД~).j_,ити ІІОЮ ул!Jу ДЛЯ 'l'lscpOЗliiOГO і:! П :'J:.;В:2.ШОГО ПОГЛn:ду ~ 

ЧЕ·рез 1<1.лька ·tї.вилин я вnє~р'l'О диr. ин~я знов n.'!. ю::t.pтnny, 
д~:, що я т~оор O.nvo'l't-p:Lг, л r·Ia м1г у .Jого прч.l,ДИТІl.(.!"J'!J ауЩІз.

Dа'fИоь, 6о nepмиtt б.пио:к Оh~'І-<>ІС. HD. П<>:!Io•rn:.~ pORij':J Я" ~{)ш:-:~ оту.r~нн.-1, 
що· DRр~ДЗ.ІІ..ОСР Іі 11:0! БНИСЛИ tt rt}J•И.·ЬUON: ВJ•ОДИН 'М'еНt:' у 0111,7\"J,IO :·:и.:
'l'Я. 



Стор, 8, Р1.дне Слово 

' .. 
. ~~ . ·. - ·.· 

Портрет, про ~1<иИ я говОрІ) , nредставляв моЦ.о,цу Д1.ВЧІП-іУ, 
Вnравд1 ne була т1льки Уї голо:&а И рамена, теХJU'Чн·о. ви:конан1 
.ІіІ( Dlньата, що дуже нагадувала удюбленl гол1вки Сат.tв. 

Рамена, груди И ІіВ.ВlТ:Ь КlНЧИІ(И ЯСНОГО BOJIOOOJI :НЄІІОМ1.ТПО 
еливалnси в невиразну/· але И глибоку т1нь, ~о творп.nа TJIO ц1.• 
лости. Рами були товст1, ч1тt<о nоаолоченз. й оббит1 золотими 
прИІ<раааuи В ОТИЛl rротеОКИ, . ' 

НІ< тв1.р :мистецтва, ту нартшtу можна 6у?Іо nодивлити. Зво
руmJlЛИ мене нагло й сильно не винонання 'L'BOPY, чи безсмертна 
кра оа обхиччя. А ·в :ке найменше моя уява, що ебу,цжеttа в ПlВОІ~, 
оnону:кала б мене думати, що ця намальована ro.no:вa - в головою 
яко1оь xnвol особи, · 

Н зрозуns, що nрю~мети в1ньвти И оаш. _рамп. роав1ють мою 
думну 1. здержуть нав:~.ть хвилинне її 1снування. · . 

. Розfираючи noвa'ZI!~ т1 сnрави, я· сид1в схилєно ме.И;.:е год~ 
ку, вдивляючись у nре.RрасниИ портрет. 

BІ<lH~:L вдоволениt:t розв' яз:кою nрt~чини nоявлення ц1еї- див-
но! в•яви, я nоложиnся на л~по. .. .. · 

Я: в~дІ<рuв чар :картини в абсолютн1И zИ.fcrьoв11t nод16ноот1 
вираеу, що cnoчa'l'RY здивував :мене, nот1м збентеzив 1 ПОІ(орив ~ 
а BR~HЦl налякав. 

3 глибоним 1 nовним nошани, с~рахом я nоставив капделнбр 
наеад на його попереднє ~оце, . 

ТФ . ..у, що причина мое го г.nибо:кого звору~епня наг.rі:о тєпер 
зникла, я жад1бно шукав нни:вtКІr, де обговорювано вс1 кар'L'ини 
та· їх lотор:Lю, · 

· Звертаючи yвarry не. число,· що означувало nортрет, .11 
ч:!!тав та.:к1· дивн1 tt.еагадков1. слова: 

"Вона була чар1вна д:~.вчина. Н~ лише чар1вне., але И nовна 
радоати. Була оаме св1т ло. У крас1 И nров ор~о-~тl ов оІИ - мо
JІода ланя. Вона лю~иле.·:И голу~ила. воеJ кр1м МІІС'.l'ецтва, що бу
ло її страшним ворогом. 

Лякалаоь полотна И nенеля та 1нших 1нструмент1в., що вRр& 
ла· в неІ обличчя !1 коханого. Для не! був шсr, колИ в1н sa
бajla.D намалювати Il. портрет, Та будучи слухняною ~.Н11tНО:rс,во
на СИД1.Л8. баГВ.ТО ТИЖНlВ у ТЄ:МНlЙ RlMПВ.Tl Н!І. БИСО1СlЙ В~Ю.,RУДИ 
тlЛЬІtИ егори в крадалися в:а 6л1 де nолотно з an1. знен1 соняmнl 
заtічи:ки,,, 

Маляр своїм неnеревершеним твором, -l~ :кожною годиною, з 
КОІІ.'Ннм днем, знаходив· в ели ну славу, 

:Вlн був nрв~трасrіий, залюблениtf 1 вередливий, 
· Заглиблениt! у :мрlях, не бачив, що оnадаюЧе в саштню ве

"Ау ов1тло nозmрало JИЛІІ ttoгo наречено!, що TYЖtJJia не за~имоь 
:Lг::mи:м, лиш за ним, . · 

Не нар1:каючи, вона раз-у-раз встхалаоя до нього любо,nз.
зпе.в-ши, що славетний маляр внаходит·ь у слnї~ ррац:~. вели:ку- tt 
га.рлчнову nри:вмн:~.от:ь, що Dlн в дюбов'ю тратитЬ сво! дн1 М но-
ч~, що6 намалювати nовниtt nopтpe'l' т1еї, що Мого JrІ:бить, що 
в' лне tt сохне. , • 

. І справдl: :кожен, хто nогляну~ на nортрет, говорJІD за
хоплено про· Мого 1мо.ь~рну nодlбЕlСть як про оnравжив чудо,, я:н 
про неnерес:~.чний талант Uого творцлJ та про неземську любов 
иаля:ра ДО Tlt:JЇ, ЩО !ї УВlКОВlЧПИD·н:а ПОЛОТНl, 

J.~оли в~е nраця близrілась до к1нця, до ве.жl_ не допусна,r.rи 
I-I:LI<nгo. ~vfал.я::; майз:tе 6 о~ев ол1в Бl д творчого заnалу И 3plдRa 
п~двертав о:вої оч1 в1д nолотна. В1н не знаn, що .барnи ро:ншне-
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m. по поаоwв, :вzе еникли в обличЧя дз.в'«tа., 
І хопа арокииуло ~ara~o ти~з.в· 1 ли• ~·~а ~ужо дода'ІИ 

на no~pe•~ ще ~1х,ки·одву рисочку ма вуо'ах 1 одиа •~д~~
мок в·очах, ~ д~вчини ще рав е~блииав nс.,.'ак еrаоа»чо1 
пя~mи. · . 

Теаер o~aИRR·pиQo~a па вуо~ах з. одиtt ІlЯ~з.нок ув очах 
• леzали на пожот~. ~~н lx nQхонив 1 убееоке~вп~. 

Ма.пяр О'ІОа:в перед ов о1к 'l'Вор·ом очаро:ваво 1, ко.аи в нь~ 
го rппб•е вдаалявоа, sадри•ав, Хlдно вбnl~ 1, ва~рааени~, 
KpИRRyB ДПDВИХ І'ОЛССОК: . 

-Це оправдз.·ьтз.леве ии~тя1 . 
В1н вагхо обериувоя, иtоб. пю.бовnо r.пяву'!И аа ово11 пре

кра~ну дз.:вчицу, та зона бу.uа кертве. ,-.tt 

·З .aнГJtlйoJ.:нoro переuаз :· О.а, Баб1ft 

. . . ... 
·. ·' 

ТЕОДОР КУРПІТА ·'· 

ОСІНЬ 

Вопа ,J.?·. ·уоlм•· л.пше не у DЗ.Іzках, 
.Намюstте митарям ва u~тyn на грз.~· краоуш.! 
Тяnе оJtпвом ровспlDана pyt<a. 

,· І дaDU'l'Ь зкелею страmнnИ трагl ЧНІІІ ormu D. 

Кому ц1. диз., пал1трв. 1 ооль·феж, 
'3Сі5ор·ан1 DOI'Hl. ІІВ. !!.р~И rtespl!MUX І<рШІ8Х? 
Чп x-ro D'ІJІІіеться, що 1,рузnе1:х 1 з.деж, 
І бачш~ л1д з. тінь, 1 ODl'l' - як кертnа бриаа, •• 

. :. 
Кому? Нащо? П1ДDWІ11 :s: 1 . ~Р""': · 
І RpaІ:Jil ЗII:tiliUX Ryлr, D OXpПl!O.liJieiU.U DOJI0001.,, • 
Лк проиJІл'!'тя на.дз.~, 1де крlз!> щха.І. дуJІОІС 
Розтерзаних знеD1р смутпа nророЧа ОQ1.нь. 

.. 
"""'' 

' ' . ~ 

·-···· -·· . ,...-
... 

МОЛИТВА ... · 
То61 Єдnному·и Dз.рю, 
Tnnв· n~ослаnлюю Ім'~. 
С, ·знена:-.17дь_ 1 дай ра.Ш.ру, 
.ШОJІО1! 1 ~.шrеJІІІ l RORJ!, · 

• 

Хай ги111у з (")~R до в ('Р пorrnuнe, 
Як. Rtipa RрlшД, ЯК ODJI'!lCTn KO!rn·, 
Х()Ч Тн nрощаєш ··riC1.1l проDппи, 
То я не 1~ (ЧТЛ:'І 'f ... цроотnть ~ . 

........ -- _...... 
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:Ь.tt ШуІ<ру1ІJХО Іщ.у eys иоферо:u:, лІСого в о:в1т1 ие найти. B1·n 
хидавоя з в1~ пе·т1Л•кп овоею·чудернацьни дlбраною одз..~хr, 
П1:В•8ВрОП8ЙОЬКО~, Q1D•QX1ДRЬOI0 1 ВЄ ТlЛЬІСИ О:ВОSЮ ІС1СТЛЯЗОЮ,ВИ
Х,УДZЄНОЮ1 кеавича~но·zивою ф1гурою, апе гоповпо ово1кп рухами 
й пиокпивпх, чвавькува~uм гояооои, коли·:в~н рухався, кознs ч& 
стинха йо~о ~1яа1 ~би црив 1 ~ваиа rумою, вз..д!ягаnаон одва вз..д 
одно! 1 rв:у.паоя, А ~OJIOO його еа.вжди наuаге.:воя перехрпчатп 
во~х, хочбп 1х 1 двадцать було, 

Стара, подер~а е~ропейаька хепва прпІСривала його малень~ 
і!.У пероь:ку I"QJI:I.B1C)"1 R8. ЯR1Й Чорне ВОJІОООЯ ДИ!СПМU :ВЗ..Х!І!ЯW ~а
JІООЯ понад вуха, Чориз.. горз.mч3. оч1 дившшсs всюдu й л1де, 
ВОНИ ГОрlЛИ· ВО1NИ ВОГRЯUП И Н1ХОПИ RЄ МСЖН8. було вгада~и, ЩО 
вошr хочуть оваеати, На :ие.пц1 не:аз.до'!упнl :1. незастуm.а. шофер· 
ОЬВl окуляри, ~ОрДlОТЬ КО2НОГО ОХ1.ЦП!ОІ"О иофеJВ, ·: . 

~ Подз.бних крпкунз.в мене обохочило з двадцать, вопя л nl-
.ц~itm_o:в до посто.ю ав'!'окоб~хlв, 1. бузш б кене· рое1рвмн па mма ... 
твu, або щонаймевие беанадз.йно прnrопомшили, якби проnпеливий 
пеотерnвий·гQnос Щухрупла неевернув ераву ков1 узаги.Раз Мlй 
Blr61.p yna:s. I'J)OJ.(8.Д8 ровrаряченuх mофер1в прптuхла, 

Щаоливий Щукру~ло ва радощах виходпв з себе. Bln тав 
охлада:в 1 ровхпадав оебе, що. мен~ аж zа~ь Мого стало, І як це 
його нещаон1 х1оточви пе поровоипаютьоя? 

Вlн узявся ва ва1 лади вихве.люва!и свою машину 1 ово1 
BДlбBOQTla '' ' ' 

- Бак·худв?, •• мп :вшІт~ '1'уди доїдемо. Дв1ст1 к1лометрз..в " 
вабав!Св., Я по п• ятаоt беру Ііе морХ'І-!УВЕІІ, ЗуnІІнок у дор оа з. не 
бував. де·не в мене. Це в оп tих·nархачlв, що отари~ хвочка
мn !едю!:ь.~, Що JClлoue'l'p еадержка, авар1я ва аварз.. sю, А як Т11-
хенько йде мо'!'ор, прямо роекз.ш. 

В1.ІІ був би ІР.ХОJІИ не оІ<з..нчnв · овоєl. тиради, яхбu не зав
вахив, :що я .його ео:вс1м не ол.ухаю, Н H1JtR Іі:е роsчарував~я,Rо• 
лn побачив отароrо, ровбптого :форда, nередhотоnового моделю , 
.Краска МВJІ[ИІІІІІ була неоеначена -. та·~а-. nооббnвана й вабруд:tеена. 
Меш. В&ХІ<О було В І:ІЄ1 01Д8'l'И, :та ЩО ''Ж p06li'l'II 1 КОJ.Ш кращо! не 
найдем, А при~1м xusa ф1гура чванькуватого й брехливого шофе
ра будила моr ц1кав1сть. 

Щодо ц1nи пере1еду, завдяни мому досв1довl, л те~ довго 
не торгувався. Я о61цлв йому точно ч~тверту чаотину того, що 
в1н зе.ц1nив, авапо на еапао горючого.вІ<л:ючnо. Шукрулло ·nока
зав спершу окертел:ьно ог1р-чене обличчя, але не на·довго. веш
таючио:ь 6З.JІ.я машини;~ . .в1н :нав::t.ть стпха n1дсп1вував. 
. Мо! ПОбОJ)ВSВНЯ Вд:LЙСННЛІ10Я ВІ(е на друГому I<lJIOMe'l'pl, і4а-
ІІИНа Otlaлa. Очевидно Шуирулло -вдав велп:ке ровчарувю-Іня. вз.н 
иоsОJІивоя бевнадlйно б1nл. uоторе., об.лuваючиоь nотом, Сонце 
m.дпlІІВJІООЛ пемилооерпо, еблпх:алао.а:· Зlахлttва. поЛУдпевс..-nерJька 
опе:rса. Моя·мовчавка, вдавтьоJІ, СSз..льmе надо~дап:а illyкpy:rrлonl. , 
~~ акби я Иого вилая:в, або нав1ть nоСив, В1н кллв ж~їиво м& 
mпцу, що поскtпа аробвтn йому таку неоnодlВШ1КУІ nepmuИ раз 
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очевидно. нао минали з.ниа. отвр1. тарадайии .. а rpaxOt'oк, о~о
!1оном, окородом 1 пз.дскаІ<уючи па D 01 о~.rоропа. Н~о10.иntак .О• 
Фе:р1в в:~.дгриsа:воя Шу:крупло е п1пою на уо~ах • Х .Іtl< йому ц~ г~ 
рз.ючз. оч:~. •е не виохочпхи·е op6lt? К1иец~~х1нцек ми ~ввпиоа 
в дадьq :мое1х•ау поДорож. · · · · · 

машина·траопаоя nнхоманно, ~ ведоrор1па беиаипа забива
ха ПВМОрОКІ!, За КО2ІШПМ ID.ДOROI<OU S бОЯ:ВОJІ 1 ЩО!'DОВВ ЗОDС1К 
ровощtJ.tе~ьоя 1 а ра а оа з geJ), ЗуnиноІ< у cnaaeпз.tt, мер'!в:Lй t'l?' 
О!І!ПН1 бу ао б ее :к1нца. . - · · · · 

А сонце :в ае·· oмaw.no. · Пa.ttиno. черее П().1[О'fнаиuf& дах, ро8-· 
ПJiaD.ИJ)Ba.JIO ково:а, .1 меш. в тв·он1-- з.цавмооJІ, •о :в1n .ось-ооа 
потеqе очикn. ·Дороги майже ш.лко1, !'·lЯ:Ьхи опечена rnиua tt 
:кам1.нна rруда. Іиод1 ns. горбамu·. вnво.п}"мюваяооа каяень~е 
д:ерu:ьце - ta~ 1 ооеия, 1 пааьми, 1; фlr'ов1 дерева,Здовж рз.• 
чки аеренrа tonoaІ, ~чк~ пе наzи~аись,пропада~а, nOJinвa~ 
ве.І'опп. Мир:евоІІ еехевнІ) приплиспуао до sешl·І'арбуаuння,В•· 
ПlІСа!ол в oonn nrиш.rи, 

Ва вулиц1 n~ духа.·Вое пахоnаяоо) пок1s r~инявпки мура
м:и, нR uиn в :-:-орах. Kor о там заnхавит ь ~ще оь oroдin торах• 
х1.т мотора? Та it уааrая1, чп:u- у· 0»1.!1!1 моzна аац1:кавпІfи rn,ц .. 
час опеRи роз:~.спа.ноrо nepoa s Ара61стану? · · 

3Ml!Ia води дпа ра.дlЯ'!Ора забuраJІА ба'N\ТО 1faoy '· а й· ма
р1И по дороз1. ~ухо безn1ч. ШуRруяло ламався передо uпо»# ~
Jiloнo завертав очuма и·перекопуDав, що вое ~е дурии~. Аае и 
згодом, ду.маючп набуть, що я оово1воя, ne еверта:в·зае ва ке
не уваги. Вlн на»:~.ть перемз.нив тов8ц1ІJ; й почав зn.певая'!а ме
н~ В CBO!lt ){0H0'1'0ПH0 .. 11ИORJIПBltf zn.оепц1, ЩО 1ІОВС)_, .ll8DHOJ) Щ• 
ROJIII !дати не варто, в1н нею н1ващо не еrодивоя: б 1хаІ'п,бо z 
усе йде sm!адто гхадио й дорога без прпrод.н1•оrо ее варта • 
· Мотор поронав, а Шу~руnло оRиrхпв. Хз.б~ z ~раиец~, пра· 
цmrочи, моnе мовчgтn?·D~І-І уо1. onol .дуики думе.е rооооио, onor. 
мрз.і скJІадав в поеШІ, а :коJІп денІ -г-арачии до боие1tз..u.пв·1 rry
O'l!nнл·:roлa, що nогляду m.де не :зуnnнити, то.дУмиа буяе в no• 
Bl'l'pl. Туманних поеи ЩуІСруJІла не· lllr sроsую.'!И й ие ХО'!З.D .а. 
Мен1 в:Lд них wхо!ло n:Lд лоnечІСО», степ rой.цв:аоя .ак коре, а. 
роз-телеnана маuна. то nотапа.па, то вирuиs.па. ~ ~ .-. .... 

Був 6и мене !Іlукрулло Іщу }f.O~e tt ЗОВОlМ ровтрао, або. зa-
0'l!8DllD :РОЗПJІИС'l'ИОЬ В1.Д zароти ООНЦJІ ft МОТ.Оре., SlKбlt JD,OJIS 
дво."'!: третз.х ,цoporu Mlimпtta пе· зуnппl!хаоя Ііа аав~и. Як не мо
в олився Шу:крулло, н~чого не Dnttвo, Чи ве rtтu м-епl Пl.ІІВ.tmце-. 
тоб'l'о "пер nедео anocтomopyu"~ · ·· . · 

Сонце зnuаиJІеоя до горизонту, розJtилооа ро~ба~им яУдо~ 
ua !арlлцl обр1J>, n сп!!ьоку !І!рем'l'nпnому п·ов1!р1. 1;Аи буJПl як•. 
:рuз пад в.uсокою І<ручею, що вnрост.ком sВ.КlR"Q'DЗ.Jil\ гlрО'ЬRУ D!!• 
сокорз.вню, Не иецше и1лометра ев~за~ои треба ~1no оnуоватnон 
от:рз.мгОJІов униз, А та.u yne nочинмася пpuuopc~tJCa рз.внина, зо.
оз.лпа 6о.гr-шмn Н Іш.лm~WІ. І хоч мор~ почн.на..пооя аз; деоь за . 
ден1лька деся~кlD ж1пометр1в, to в тремт~ннl rар.ачого по~~т~ 
рл t<алюш. 1 _степ sп:u:валпол з ·морем в oд:r-te .tt п1дмивмп п~д 
саму кручу) де прилІІма невеJІІ:ІЧІСа ооелл, . 

Хочбu й мuшппа була D порядку, л вз.хопи не навахивон б 
в :мо!м lраппеи 1хатr1 nние, З :к;rФроu у рущ .а .61r п1 шки до о
оооз. l1 дJп<уваu Аллаховl, що не дозвОJІив кеи:L дот. ЗІ'І!ну~и па
гnо11:' СІ.~ертю, ЇІ/1СІІ1 ПОЩf\~ІJ.'ШІО В бlДОJ) fiE\tfHJІTli Д]3 ОХ OCJ11.D · 1 ОД• 
ного JІюрс., nо~~оuпча, JU~дD е nошtDивuо:ь, треба було вирувшt'ІІ 
D '\М:ЬJ!!7 !,Ор агу 1 ЩО6 ІІ!\Д р8.І!КОV бу-lП 61JІ·Я MOpJI • ВдСПі Ш.Д, 0.• 
дсsші~: tu1щем подороп:упатп на оспа.х ':УТ неuохпиnо, 



С~ор·. 12. Рз.дне СJІово 
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:• ·~· :{.~, ~. • у • ...., .... ' • 

,В.1.д zaxn:Іaot·· -!ади нn авт1 І<ОХІІВ.· Rl СТ очка~? I<_O~Иtt м' ПЗ чен~;; 
d~2.ю,. ме ця aaNxe. ·snнe. вийшла. :ме:а1 на. кориот:ь · :~,. за001.:.стила до 
дааьmоі доро~в. НаJІQ.··осхики·'!упцювми оnеп<lйно й на моs едиву-
вання R1 разу ие поровилnся. · 

t Наsу~р.1ч :ее.п:nаи:м, оаш.тшrм зорям, що гор1.nи деоь там за 
ор2.uдим зуап:ек иебе., uз.tt оопутник спз.вав меn1, а радше овому o
ozo~, пеrеиду-фароу про б1дного aмans, якому nовезло ~дин раз 
у ZIIJ~.l • . : . 

0АаЛSХ Воеuо~у~й, 'ЩО-Керув CDl'l'SМИ, уОМlХнуВОЯ бlДПО:му а• 
uме й :в1н зловив зайца. · Заtlця зловптІ~ в сиепу не nегко .Вlн '!l
льхп 'ІО,Цl ПОПS,Цf341'ЬОЯ 1 :КОJІИ .Аллах, nонад ЯКОГО бlJІ:ЬШОГО не:мав 1 то-
І'О ви'D8зf.1о вахоче". · · · 

· "А· бу:е в охоп:ицз. багатиtі хан, о-о-ой, дуже багатий. І не 
поои1в б1дниU ~uane !сти зайця; куди йому до превраоної дпчини? 
Бова 6 не про~шпа через Иого оуху кощаву глотку.~ · · 

"ВЗяв в1н заttця й задумав в1днести в nодарунок ханов:J..Ха.н, 
що во~ сnрави :е cDo!x могутн1х руках дер1щть~ що разом в урядо~ 
ця:uи. шаха ш.ла:в 1ОІ!Ь 1 хурит:ь ка.Улям, може в~tшлуеться над НІІ:м 
з. хоч воду 1нод1 пуотиt:ь· на його згор1.ле nOJie." 

· "Обмив дnанем руки, ногп нав1ть n10 мокрими nальцяwі no
!'ep, помоливоя богу 1 пorn о· заЙця в xaнoDl тереми·, Хан ~рад1в 
непо:мз.рНо рlДЮІм подарунном, та не так пода:рунІ<ом, як 'J!И:м, що 
ома.п:в tforo. · оиерІІехJ»ного хане., носит:ь у овому бз.дноиу, та· ве.пп ... 
х оиу оерц:~;" • · · · 

.... ~раво, дzвнем! - ОІ<азав хан 1 поклеttав амв.лв по плеч-у", 
"·Уою.хпувол І<рнво б1дний 6о6о, a.r.r;e в його уош.шц1 не :радl

оr:ь бу.па;. а розчарування з.: смутох. Па.nоьке слово "брrшо" Uого 
не охолоди~;ь, ··ан1 не на:кор:мит:ь, Повол1:коя б обо з1 спущеною .. І"о-
ловою додому.... . 

•Але· маб~ь yze Аллах так заnисав у своїИ книз1, що· б1дно
иу а~в·мав пощас~и~а. Б1дного амалв щастя не чlnаа~!ся, в1н 
обр10 в1nоmди елиднями tt Нlде зач1nитися. Треба щастя силою на-
l'аняти•. · · · · · · 

"Не минула й дз.tома, як а:малв знову зловив заt!цл, Талер то 
хо.н наnЕmно tу:мава · йому в ру:ки всуне, • думае бl.дола.ха, йдучи· 
до ха~а. Рад~оно й :в1ддано тр1nnлосл добре серце ·б~дного·амалє", 

"Ще б1льmе D2~ШИDОя хм, nопросщз · о1сти 61ля порога, наRа~ 
вав подати Иому чашеч~ чаю. По'l!lм nоклеnар його по nлеЧJ й сRа
ва:вs "Браво, браво! •• ·• 

"Уою.хпуюоя:. а:малв, онри:вnвсл, аж йо!'Іо n1д· серцем вхоnилс з 
досади· й имІJ·, Двоs "браво" tloro не на.Rор:мило, н1 ебага'J!шхо.С"у-
шrn~, ах Н1ЧІ nернувся вз.н додому". · · 

"Та :кого иtаотя ~хоr;штьоя, того D:a:e не Dlдч~nn:rьcл. Знову 
зs е.ц21 навинуБ о я не. шо му ~е.мм є • Bl н аж еллно.в ся свого щас 'J!-.5 з. 
зноюу чим иmидаеJ>·щсб його думка пе nе~еол1дувало. 1 щоб часом 
споиуоа не взяла, пotn о зайця хаповl'і. · 

. "На той раз радоот1 хана не бу по nри. Bln · поклепаD ахала 
по мечу • евазав ІІри:ч1: "БpaDO.t браво, браво! ••" · 

"Уою.хнувол ама.пв луІСаво;,·на.вlть трпч1 вс:v.1хнувся, але 
З1І.10'J!Ь ЙОГО та.:ка DЗBJitl НО. оебе, ІІа Xll:ПO. l на Зе.ЙЦlD прОІ<ЛН~'ИХ, 
що холи.б tenep !хС'!рlнув ШlD1TJ,'Цlлy громаду, 'J!O паn1ть не глг: 
ЦVD 6и, або каменюкою nрогнав 6u, _ 

"Вlп чик окор1ше nо61г на база·]:) ·l в' сюди набраn со ~l б агат о 
добра, ов1ль:ки Mli' нав'ючити на вер671JІ:да, Зд~5JDа.н~ нyn:t1 nnта
п:иса, чи не вео:Lлля ·оправляє в1н. ~бо nо~rпнrш~ с~л, · . .1.!'1.\~~ uс1:м 
n:t.дnoDlдaв ·tз..пь:ки: "По грош1 nр:1:·:'1т ть до м·..?Нl~ дс.··.о·.7". 

"ЯНе ~ було обурання Eyrru:1n~ :коли DО!Ш rтp~~~IIL'l::.r ви. г_plmшt І 



Р:~.дне Слово Ст"'Р· 13, 

.Амал в вс:J.:м в:t.дпов:Lдав т1·п:ьни; Браво, браво! •• 
"його nодали ва ауд до хана :1. з,цивоваlІПt! хав nитаьоя: Що 

зпачить тюов "браво" l пощо воя цн :ко:мед1я? •• '' 
"Це ви мене таи·навчипи - n1дnоnз.в хитро акмt - е воо 

6рав я соб:t. n:r>и:кпо.д". · . о 
"3 мене? .Я: В1 чого не розумl ю І " . 
"Колп я nам nриносив зе.ttця, ви заиlоть·еаплати!rи, т:t.л:ьиu 

гоnорпли: Браво, бравсІ От я ообз. й подукав, що tax 1 воюди , 
за~оть плати~и, nиота qпть т:~.лІки о:казатu: Браво". 

''Розси:t.яnся хав аж до ол1а. 1 вамати:в :купцяк уое, що !к 
нале:&еалооь. 

"Вагатuй буD хаи, о-о-ой, дУ~е багатий :1. кудриІ",,. 
ЕП1тетп ханоnз. И акuлє в оочистlй народп:~.й иов1 ~яrнухи

ся D без:копечв~сть, лІ< у бееІ<онечнlсть туnцююапп no пиПl не
ют ОМН1. OCJIH • 

ІІ. 

Щось пеІ<ло меве D обличчя й пер~д очима о:каІ<апп ваІ~.На 
олиnкоnому дерев1 сид:~.в топстий/ааr1Ріобр~вnв аеnеи1 яг1дки 1 
Rрnчав хрnплпм голосом: Браво, браDО •• 

. Б1ля мене проходила tпхо й маєс~атичпо ~оD~езпа вараnа· -
на ftep6люд:LD, :~.·~ман гарячо! ~ураDи о1дав на мов обхпччя.Рu

.хуюч!! nep~лmд:lD, я проІ<иgуDся зоDС1м на осжавньому, бо mслн 
DерблюдlD 1 !хнього nлиnучоrо отреп1хато~о рижму ооталаоя по
роmrІ;Чо., Cunл, бе емепня nopoweчa поруши.паоь 1 мигот:~.да орlб-
лом :t. ф:t.олетом. · о • • 

Що nono та:ке nоруmи~ьоя: 1 п1дн1кае~ьоя, яв хяпа? Вlд зд• 
DyDaHHЛ Л lilДHUD СЯ :1. O:J.D. Зра.зу DOe CTa.JIO ЯОІ!О, Передо UROI) 
розлuпаnся: пшрокпtt пероьІ<иМ ва.лun, розхuваnоя враву п1д нога
мп, н16и роз~лаплюDме.ся І<алm~ами wuoгo ор1бла ее101.а, в.пнDа• 
mчuс:ь в одне бesuewe море. 0ч1 пaJIIsxo оои~е, що перейІІrJІО nze 
полудне l прогнало т:t.нь олuпвого д~репа, п1д якик прик1стnD 
мепс на Ronдpl опатп хnен1н чatttaнt§, · · . 

Т1ло мене бол1хо t! roлoua Da3.tкa, ях оаи•о; не довволала 
п1.днятuсл па: ногn, Горло мев:~. s оnо:~.м переооххо, ЗDlдІшоь дих
ІГJЛО НІ:\ мене, л:к з п<;:ке.пьної па.Щl, :1. я тут хе почуn, пка r1pa 
кругом. Це не море noprmuлocь :t. морщи.пось nередо мно1),це ров
тоnлєна сонцем пустuнл, Серед неі .гоtlдаnоя зв1хьпа n:t.трнльни~ 
не мо:-.учи ЗlІЛТІ! З МЗ. ОЦЯ I<pП.tt, М:J.tf :м:у'ОJПІНОDИЙ МОСJС1ТЄр ПеХа.D 
таким тлrарем на моu ноrах, що за пермою ОD1ДОШО'1'Ю в DI:O не 
м:LГ :tloro б1льше отuрпlтn.·Нlбп poвnyxaJio ::3D1JІьно. моє т:t.no · U 
сдпнока о ор очна доmr<уляла, при.ппnаючи н:аз оlілиn о до т1ла .Те, що 
я ш.г опо.тu в тан1 tt nеч:~.., шtяснювтьоя т:LJІ:ЬІ<И тик, що я буn о 
смертельно nтомлепп~. ~tt ~ермометер, хоч схований у к.уфрl,п~ 
казУDаD 55° Цельзlя,·ВlдІ<рита голоLа пе могла заnишитись п~д 
сонцем десять хnилин. . · 

Яке ж б~о мов sдИDУDання, І<оnи я·зовоlм nlдняDол tt по
баТlnn n~д na.льuonuм чагарвином погнуту, присlJІУ порохом, бля
шану тарадаtt:ку, а б1ля неї Шу"І<рулла, що nештаnсл еаnопадлнпо 
:кругом l показуnап менl оnої ховт:І.., :криn1 зуби. 

Своїмп розхлябаними tl заодво гнучкшми рухами, И:І.би n1.др~ 
доІ< nерблюЮІй, Dlit rnдбlг до :мене 1 поздоровu1J мене добрn:м 
днем· 1 добрИМ DlДПOЧUHROM В ОБО111 ЦD:J.TИCTltt·, бaraтl.Jt ЗDОрОТQ.МИ 
:мoDl., D якз.t! 6yn ~ Млах 1 no1 ttoгo ':Іроро:ки, а еа.ра~о-:.! :1. nc1. 
наttк~ащl духи сп1ту. 

- JІка nечиста. ОИJІа тебе" ІІfунрулло, сюди nринесла на :мою 
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СS~дну ГOJtODY 1 В6. '!-f01 роз'l'ррощен! KOOT:L? . , . 

BBЛDWIOOR 1 ЩО Шукрулnо Н1З6ЩО D OD1'1'1. не:М:LГ ПОRИНУТІІ та.:ко
!"0 npeitpO.CBOI'O'M181!'!6• D. ІЦ<ОГО ОЧах BlH ВНЧИТаD. 6JІЄ\ГОСЛОD8НШІ 
пророка. З~~mи~и мене оацоrо пом~п·чу~nнцями, неDlдучого H:L дo-
plr ш. enaчa!D~ :v;e попоDниtи елочuи. ·.. · 

Я пригадаn·Шукрулпоnз., що я Иоцу вапла'!иn·ва· дорогу, 1 на.
кава.v nер'!а!иоя,. ме обра:е:н~хtt Шуt<руnло валnиn, що Dlн :. зоDоlм 
не хоче l'pomet;t • ОдІtо.чс, перегод ом~· прп ров·рахунку за пост1И 1 
в' 1даепе, DИІІD·илоояJ що Шукрул.ло не мав др16п~ 1 я мушу D позn-
І<У аа нього еапnа'1'~'1'П, . . . 

Зате nриолуrуDаn·Шукрулло до обlду шnидRО 1 _rнучІ<о, я:к· nn
Dlpвa. Буn nз.ллn. з· до.Rтuллми й обОD 1 язІ<оDи1! чatt, багато чаІG, ш.ц ... 
HOl'O Й ГlpR0%'01 1 обрус ДJISI. DІИ!ИраІШЛ ПОТУ' t !іОJІП ТИ DИnOTiiDOЯ 
от1·л1J:ки, о.к:tп:ьви DliПИD ча:ю, ·тод:l то61 отане легше, але І-ІlЯІС пе 
XOJIOДИlme, 

ПlClifl об1ду звоп ze ІПуІ<рулло особисто no:в:epтDyna.JJoя запроn&
дитll меtіе до слаJJного оара~!ме, що знає DOlX чynnн:цlD 1. зпаDц:LD 
корсько1 nерпп. . · · 

1 т1пз.·, Пlд врuшею в !!pOC'J!ODoi nлет1нвn, на глиняних nopo
rax, ОИД1ЯИ 'рЯДИ ПlDГОJІИХ R10'l'.fiRlD· 1 Н1t1И ПODTIIR8.lil D ГJІІШУ' I.IOORO• 
D1 фll"yp~u. Мертnо вnисмо· 61лн впх, nовначаючи uх1д до чо.ttхз.не, 
П1.р1 SI0'1'e naJI:ЬUOIJe ЛИС'!' Л, ф:LГурІ<И ШTI:!Dti0 1 ~-Іl6И aDTOMO.'l'II 1 npuгy6 .. 
.п.в:шаяи чstt. І нn ІС~пли Rе.Илям, а Щ(:) lHШl про от о др1 ммц. Коли l't 
аа.чулп оц_оnо· "перла , оnли DСЗ: · nз.дразу з. ·nрип:ет1ли нн DJilзлaD·l 
мухи до меuе, щоб ваrrроnонупа.ти, один наnер(;д о,цног·о, сюоі: nпгl
;~ю. й деmеnз. пооqrи. ме· Шукрулло Dlд6zrнз.ncя no-гepottcь.Rn, u:си
nо.mчп DC.J.X onolx xиtpoщlD, а наю1ть наха6нос!І!и, щоб задер:.:.:а.ти ме
не DИВ4ЮЧВО. ДJІЯ оебе, .fi безучD.ОІІО И ба.йдуІtе <D.lДДаDСЯ: ПlД OП:LJ<Y 
іlухрулJ!а,·бо ~ rо,ц1 буяо о~иратиоя tloгo nрип'.я:занню до мене, НІ< 
DИяnuхооя, · JilyJ<py)l!IO д()бре знаD R01tl~ зn:кутипу. Вз.н либонь не 
Dnepшe DОВИD e:кon.ttt.opaтop:LD перли. Остr.шллmчи м1tt бara:J: тд onl·· 
KOJO хазаlна Чаfіtхапе, МІ-~ D'ГЛИ6ИЛИСЯ D ЛЛ6lрUНТ DУЛИЧОR rtOМl~ ГJІИ'
НSІІ-!ИМИ1 r.n,.-xиwt пе.хаии· !І! нх~·зеп:ьюrми, с1рпмц лз.nл.юпшми без Dlнон, 
без дnepetf. в· персьв1.й ооелз. на. пулицІ.ІХ IIliП<oro щ1ття пемаs .Вз.J~
n1Dдно, rаряче, о:кучно. ·Тор·І'опельне 1~иттsr n':l- І<рат ому бо.зарз., · rр_о
кадо!:ке б1.ая мече'.rl, а -о~мейне n дпорах, за. глухими стз.~ю:r.ш, 

В одноиу Зе.nулку-, де U шшо~ дуn ne 6уло nид}!Іо,. мu .nостуно
.ии М1ДЛНОІJ X8JI8.'1'8JIROI0 1 ЩО DИОПТЬ на ROiw."iJ!A: DОрОТЗ.Х • Вlдкрила .Ьо
ро~а. =.ночо. згорблена. поо!t'ать, Doл:lJ чорному, Мало ~1но:к n Пе"9-
сз.1 · з:пзв 1нпу крао:ку, о:крз.:м чорно!. ·ОбJПІЧ"І!н .. заtсрпте rуста:м lJу·а.
лем, ~1.пьки оч~ n~rни.ками :епрз.mт:ь Rрlвь с1тку. На наm1 noздopo
IJJietma nmca ииDпуJІа гoJioD ою;, nорухнула фалдами nз.п::ьно зnиолоt 
ОДеШ. И беВ' OJIODO., ЯК ра.6ИНЛ 1 ПОІІ eJI!l D ДDlp • 

По середиr11 дn ора вnичавпий баоен з в 01,ою 1 бо з;; Dl)~ nоди 
пое nочинається й nода найдорожча. рlч na n111дошrому Cxo;~l. Басен 
!ІОщениtt оию.ми плитвамп" бо оип1И :кол:\ор .. це кол:їор нац:Lона.пь
ниtt 1 OD.ІI'l'Иtt D Пероз.!. ·В п1nн:z.чн1tl 1 цсш:тр~льпз.И Перс1! r'lрлнндп 
ЦD1'1'1D окру:з:аЮ'lЬ (Sаоен, Ii:aDlT Ь' Т О,Цl t RO.J'!П Dl!I ЮіJJJІеШШ ~lJrЬRI! Зl 
в6~рНІІІ(а дощеnоі nоди, ~е тут 1 па горнчому nlJJДHl, I<O)liШU зеле
нш~ лпс'J!очов згарнs D · оонцз.:, ~ ЦDlT:LD п1д~ пе побачпа. І~руго:м 
ДВОра Д8K1JIЬI<ll RlМН8.Т .1 ·D ЯRl ODl ТЛО DХО,ЦИЛО Через DlДi<pИ'l'l ДDepl, 

Хо.зяlн дnора., W.е.г_муд .Куркум, cтplHYlJ .па о ро.д1с.шо. л 6yn длн 
<Ьоrо. DеJІnким гоотем 1 nохи ·встиг роеглюrутись no ua.tl:в:e IIJ'CTlt:l 
хншп:а., мене пооадил11 на IІIOD·RODy, м'яку nодупасу, Це мrбут:ь усе 
но.йдороtrЧе, що ue:D хазлlн, · бо Itpl~l. rшлuма ti дею r:ьт,ох :>т~,.;~;тнх, 
O'l!A.pn:c noкpuna.Jr для оnанн.я, що лє":са.ли п RYTl на дерJ~~ 1 ю::.И Сrірп
В11 бз.льше н:Lчого D хатинз. не було, Буn ще 'rl;rь:rc1 JOLi1ш.roic 1з Г_Ііг 



Р1.дне Слово С1'ор. 15. 

бо об:коrNевик хо.ее.вцек, з m..ц nи~ uom.x 1 иедмnае D,.m.zxa. 
в nриокерк~ х1мна~и nnaDana аоо~а~ь Маrмтяn, ~о юешrаюоя 

б1.п:л чаю. ПриПмаt.rtt ~ОО!'Н бев ча!)·иемоаиDОі Маr"Уд бfD·nисо:ко• 
го вроо~у · й taxиfrt :е худий, ·як 1 JПукру.nло. ОдкJ. aootl, наtrвr
пу'!1. ~~OD'fOI), JJІC ю:~.ск, uз.рою. :В екорщках 1 заг.ааби:вах rtoDr.rвn 
D:l.Д'!:І.нок переходаD у бури!, Беебsрюнl 1'У.би воDаз.к rубu:иоп, 1 
t:lЛЬІ<ІІ ОЧ1 1 ЧQрВ:l . HS. .CJIO!I&Dl.f.! ICOO'J!.:J..·, ярко D1.ДбUD8ПBOSI D~Д :КО• 
л:.орУ' облnччя. ЗОР<)lм .nиottй череn 1.з де:кlJІЬRока D оаоохаuи вад 
пу-~вми непом1рво збlJI:&myr.a.n .tt. ees to:ro дoDOJ11 І1еJІИК7 I'OJI011Y' 1 що 
xnr.ro.лaoн но. тон:енЬRlй mnl Da:tti<'() й об~;1реsво. CtaDи рув 1 ю.г в~ 
проnорц1.ttпо rруб1, -.а. це буJІо Прпопакою :коm~ого аа:r-ор1лого o
Пlю~ncr.ra ... на.даnмп. U·oмr харак'!еру кep'l!DOI'O Х1.Оtакс, о До nього 
прНЧИНJІЛИО:Ь уота,· ЩО XO'l:LJIИ DОЮ.Ха'!UОЬ 1 МЄ не JlOI'Jille І,ОСЬ У• 
мерло D ,цуn цього пер оа. ·з· моие 'l:І.~.ьхn ':lliC вваощаD1JІИ u' неп 
ttoгo yot. ·· · · 

Та.Rих nоо'!а~ей бачtш я безл1ч· у Перо11 - 1. D оеnз., де зай
маються культуро~ оп1юиу,1 n UlO'!:L, де юпиnаюtь йоrо неnои1рно. 
Мелн:вхолз.t!нз. очз., :-Їеип.нпн DOМl~I(O.trиoь, опабоои.п1 JС1Оtаки,:~одю
Ч1. 'l'pynп. Злобно. nOD з.л:ьn1 ·хамелеони в мер'!D ою, nou' Я'! О~» ШІ<lрою. 
вся Перо1п· оr1яна ~оптвnим·д~мом оru.пщу, що руІнув доре:штп на
родrw душу, nисушуючн т1ло. Co'!Hl '!ИОЛЧ1D проШ!D О.І)1!Ь у оонжп
пз.f,1 .III'!liDHOO'l:L tt НеD1.а.Ш!1 Зlбра.ти дуwси • СПЄІСS ОПМЮS· Ж1ЛО 8De~ 
ху, а OIIliOM lЗну'!рn. · . 

о В W::\J'uyдa ДрИ2І.lТ:Ь nа.ЛDЦ1. 1 І<ОJІИ DlH ЮІаде RO.SrlHOI< ВС. Dугlл-
лп. Rлпкз.rочn, щоб роздмухаr:и nсту:м'я.,·n1н oontt 1 C'l'orнe. fi бачу 
іlого грудп, що 111днз.мо.ют:ьоп нсnотрно, 1 щось у них клекоr.rіі·rь, 
RОЛІІ 1JlH Hrtбi!pne ПODl'l' ря., · 

Дим гризе r: оч1. тз.льr<И :мепе. Во1 lHIU до 'l'oro прпnи:к.п]їl.Ж1.
ночої IIOO'l'C.'l'l 1 HR Я. НЕ:: ГJIHДlD, бlJІЬШе не ПОбВЧl·!D t У DCЬOJly' 
oлymiD хазп!н дottY. м:енl '::аль буJІо ГJIJI.Цl'l'R на його нш.а.чну,за
Dчо.су nостар1лу й пиголод~ену nooтo.tr:ь .Aleп:z. 2ІМЬ буJІо tioro бl
лпх полоск1.ь, що неnотрlбво npnлunaли до мер'!DОГО черепа. Оnl
ю:м: З. ЗJIUДHl1Xlбa Це Цli<aDe ДЛЯ ПОДОрОШІНR8.? 

lllукрулло t!yn ма.йотром церемопlі~ Вlн npeдc!'a.DJIЯD мене п~~ 
хлз.бшп.ш сло:оаw н:к ·багатого еш.ра., '!Оргоnця nерла.ми, RПJІПШ:lШІ 
Й ОПl.ІіМО:М1 ДО ЛІ<ОГ О пале~8.'1':Ь KOJ.tOBИ r; ербЛDДlD 1 6llT 1 ПO.pOIIJIO.
Dlll, Я не мз.г sдер~тn пот1к його моnи, що була меН1 ду~е не
иарук.у, бо ~ tDа~а'!поь багатим, цu наразnтиол юоюдn на Dnocвl 
ц1ни, Зnопу n М~муда. Курхума. вахnалюnаD Щухрулло я:к Deяu~oro 
сара.шurє, ана.Dця морських глuбnв 1 ЛОD.Пl пере.11, ?Jа.гмуд CJI3tXO.D 
сл1~ nохІнlли непоDорушно, не вра.~:.:уючи u1 чим OD o:reo задополеІш:я, 
На Jого о6лnчч1 н:z.ноли не мощІз. бухо m.внати, tco.nи LlH рз.диt!,а 
:коли нерадий. · · 

liir:I ПОПUШ.\JІИ добре запареНUЙ ~El.H 8 ММЄНіRПХ ОКJІЛНОR ~ А1n.
і"муд Куркум днплоuатu.чно не nпто.пол, чого я приttшоn. Колп :t н 
ea.~DИD папрnк1нцз., що· я не торгую, n.· 'llJIЬRB xot:LD. батmт:х пGрлп 
З. ЇХНЮ JIODJIIO, Обе. булп дУ'Ш3 8Г:LрЧ(Щl 1 ХОЧ :1. не НО. ДОDГО, ~::2аг
муд ПОГОДІШОJ'І нattтli дr;е,п IIypЦlD 1 З НІ<1І:МИ СЬОГОДПl Ще :МИ IJn6Є~Er 
МОС.і'І І!а..море, То.м JJlH nо:ка~е :менl добре Мlсце, де ЇJОДИ'l'ЬО.fІ nо
рлс.. Ншfтрудн1mе ·було добитися ц1нn, бо х еа.пJІа!І'П Ь!а.г~-д sє.І:а-
до.D ROpOЛllJ СЬІ<О1. · . 

Коли ~ л збираLсл г.~дходити, Куркум хене таsкничо вадср· 
Щ).D 1 попросrш Шукрудла виttти, По'!lм урочисто Dlдкрию сRриню, 
xproюryD для n1дкреслеrшя ІJ~ГІ:І моменту, nоцишnориD у тря І<ах 1. 
1ю!.1шоп те, чого шу:ка.u. Трlю:мфальпо,nа доnоп1,nlдн1с до мопе 
перлу, 

До:: .. ~рочно 1 nереиондпDо 1 здаєr.rьоя но.Dl'!:Ь неохоче DlH l!Illк-
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каn,не~чпимn. ~уб6uи: 
-Ооь н~Uкращо., я.ку я за. ·мого пи~тІг зJionиn .,1,. aa.xonan ·на 

па.:м:'я!D:ку.· Сьоrодп:1 не D сиJІ1 r1.1'te ло:оu!l'и, D грудях ·боJІи~:ь.А ... 
ле нолпоь, ах-о! Ця перпа ~.~ап1оuан .моєї молодости. Я ~о
бз. ії продам, т О!!У що грошей мен1 nотр16но на л:~. :ки.; Ю.ному 
мене отарого порптуDаtи оьогода1. І колu б нє моя хDороб~,я 
б 11 н1:коку ne продаю, А й таnер я друГОW/ .не Dlддав би,п:и
шень '1' обl •. 

я· огп:ядаr: ЦlІ<аDо nepxy !t недоn1рлипо myкa:D прапди · D 
бее~nразнnх очах КУрвума. Одначе я там ~чого не наttшою, 
xp1u Пlдслз.пкуDа.,их, еагадочнах 6лuм~:LD. Купити nеряу Dlд· 
ру:ки я не ш.r, бо я I!D. цьому з.оюс:Lм не розумlDОЯ, 

ДlНС. ~Р:КУW.. 6ула дупе lJИOOICO., Ал.е JtOJI~I D:I.H ЗllDDam!D 1 
що я eoDC?-U не маm на:ю.ру хуnити, 'J!.Oдl ц1.на його eloxa.xyna
n:a ан І<а~вь з ~иооRо1 гори, с. разом е·неm ц1лий дощ sахnа
пюючах cn1D опадаn на мою 61д1~ голопу, Вк1нцз. ц1на Иоrо 
c~nx~ с~шио калою 1 я не sana~ancя йому в~пла~пти, щоб не 
оара~а~и о~аро~о, хоч ~епер н наnеDно зваn, що nерла Фал!
щиnа. 

АНДРІЙ ГАРА~ЕБИЧ 

Г.ОСТІ 

У МlЙ КУТОК 1 де ВlЩИЙ ОПОRlЙ, 
Де Н1Ч nряде .срlбЛЯСТl ОНИ, 
3JilTS.Є З темряв 61JІИЙ QORlJI 1 

Володар гр1зним вишини, 

СRо:вза н.ечутно 1 не .6уДи~ь, 
Все менmиtt~менmий розмах крип:, 
І nриnада· :менl. на гру ди·· · 
й очима оn1тить демон гри. 

Син~ ють·. в1·нна. да.лечз.нню, 
Рядом ТОПlJІЬ 1 HSl'!ИCTOM Зlр, 
ЧервонІШ м:1.ояць водnть !rlHl 
І заворожує npoc!:tp. 

В пов1.тр1 приВІІДІІ ·повисли, 
/СлlІr,уча простор1нь JПJІя:хlв/, 
В1н nрилет1в 1 с1в на нр1оп:о 
І люп:~~у з хмари занурив. . . 
А до в1нна Dдnpяs р1ано 
Надранн1.й в1тер. ·1 nаде 
3 туман1в п1п:ь, з зе~~ним б.лис:ком · 

· Росте у юи сь 6лаtситний день, 

Вбира. тоnол1 у бархатІІі 
- Лlса. нечувана :nана: 
Червоно сонце tіде до· хатп 
З чарками, х:м:1л:Ьного вина.. 
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ДРАМА В з-х ДІЯХ 

· -, •• 7 СП(І.ДJІІ,ИНЗ. д.Борrнявськоrо 
)(8.ЄТЬОЛ J.a.Жt lНШИІІП урИDОИ 

однз.gl ~имФоu11 ••• 
;; ;::.:ora:~:oгpaф:t.l д.вортнпноькоrо 

..... Хор peDиyD з·Боринянсьиого 
"O,oi<op<S коя! О, с:корб nеликаІ.~ 

О С О Б И 

дми'!'РО Б()Рl'Н.ЯНСЬКИЙ в rлухоІ>а . 
ПАНІ БОРТНЯНСЬКА 

Та.рас Шеnчен:ко 

ОЛЕКСАНДЕР, оии Бортнлиоького,старшнна rnapд1I 
Л7КА ІГНАТОВИЧ ПОJІТОРАЦЬ~:tf,· приятель БортнJШоьв:о:rо 
АМОДИК,· · л1вар · 
ПАНІ D чорно1іу' · 
ПАН у ниреІ 
САНЬКА, дз.nчина з Унраlни 
ПРИВІ РАJІЬНИЦЯ 

. ОСОБИ D оутз.иву: 

f.AЛIOllПI, ДИ'РеІ<ТОjJ теат..РУ .n lJOJIЬOHli 
КЮ!ЖНА ДАРМАН /МО.ОІ<О./ . · 
МОНТЕГІ УОРІ'ЛЕЙ, Rоха.пець кияm~н · ' 

Р1ч д1в~ьсл L ПGтер6урзз. D 1812 р. t одкомУ з бз.д~жих кnnpтan:t.D 
стояи:ц1, но. четt1 ерто:му nоІ;єрсз. тз.сного будинку помешкання :Еорт-
нано:ькоrо. . · · · 
Проотрра вз.~ата, nритьмареnа, D неладз.. Ето.ЕИркn, шафи t пnху • 
Мебл:t.. D полотикних чохлах, убран~DОjХОЧ і доречне, але суuбурне. 
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·Клавеоин, Ватрав. Полиц~ а нотами й кииzка~. Давно Иекит1 в~киа 
виходять 7 дв~р# а·дальmе в глуху церковну от~иу. 

ДІВ: І •. 

Помеuапн.в: Бортияноького. Сутеи:Lв • 
.я::ва І • 

ЛУІ<А: Ою~в, Araф:Le Федор:Lвно, оюдиr •• 
ІІАНІ БОРТНЯНСЬКА: .f.Іве. нора, вжа.льоя:, Б oze, яка иора І 

/1в ваmклеи~ двере~ переходит~ ближче/ 
ЛУКА: Сак тах;у m.циука:в, Сам маестро. Івшо! ве xoqe І не CSa:a.s, 

А оьогодs1,то й ке·так yze легхо зваИти. І чаоу обкапь, 
ипопоти та й тев ••• 

ІІ.АНІ ВОРrНЯНСЬКА: ЯІС не веве, так ве везе Хому, ··CS:Lдonao1. 

JІУКА: Тих1иеІ Дмитро Іванович тут: вови опnять. А·коже :L ве 
опх.s:'J!ь, Це :в них така ввичва, щоб· :ви e'Ra.nи. Ваоя.цутJt ·7 
фотея:ь, ПОХВJDПЛRТ:ЬСіІ Ота:к, у хутр:L Й ЕПЦ1 1 Та др~К8.DТЬ , 
Годивами ·так сидять~ .може И не опn:ать, може дукаю~ь, коzе 
KpliO'l'Ь • •, 

ІІ.ШІ БОРТШШСЬКА: У нього воз життя ~ оди1 ~иж кр11,0аме мр1-
я:ння. 

ЛУКА: Погано, пан:L маткоf Кеnсько е пими, що й кавати, •• 
ПАНІ БОРТНЯНСЬКА: І тав ван~дбатиоь, мaflHKO ж ти кояІ 

ЛУКА: . А R вое так стараюсь ••• 
ПАНІ БОРТНЯНСЬКА: .Дорогий Луко·Гнатовичу! Коли ~ ие ви, а 

внаю 1 що· в·ним сталооь 6и, Опов1дали меп1 тут·увиву, 
трактир:~., по:ки я оид1nа, дожидаючи :вао, що ви, иаче за 

тя:к, тав ва r.митром ходите. І клуночки f1ви1 І калач1, 
чаИ, 1 о61ди. Мов пян~Rа, зжалься, Боже ,. . 

ЛУКА: Т1льви мене И терпить. Т1льки мене,.в1кого бlль•е, . 

ие 

:в 

Д!l

fll 

ІWП :БОРТНЯНСЬКА: А окажз.те, т1л:ьки щиро, ЛукА Гв:атовиv. Ну, 
ак ви гадаате,· приИме в1н с.ьогодн~ мене? Говори!!ике 81. 
мною, чи вре·nо .. ·старому? Ну, о:каnть, лебедику, та щирев .... ' . ко скаnть.,, · 

JlY'ICA: Araф:Ls Фе.цор~-sно, не знаю, !И Еогу 1 що оказати на тее. Не 
сховаю правди перед вами. - Дмитро Іванович, тобто цаес
тро, ие вельми люблять згадуватИ Про ВА.С, От так,бlднеиь
ІСl, ручкою в1,цмахуютьоя::. "Хай со61 небога живе", :ка.же,це~ 
то ви. Не~ога вn в нього, небогою вао уви:вав,,. 

ТІАШ БОРТШШСЬКА: Ну, tt олава- LоГу, ·от 1 ·бачите. вzе а it небо-
га у нього, а :коли так, впа.чить: пересердивоя, Це z давпо,
як ми ровlИJІUІись, ровлучились. -Дев'ять n:~т окоро кине ••• 
ПоСt!арlлиоя ми вс~. Все вже в1д1 ~ШJІО 1 що колuсь непово!.ло. 
Те, ЩО :КОJІИО:Ь ВОГІ;;:ем ПВ.JІЬХНОТlЛО; ІШН:L ... ПОШ.JІ, І йому И 
:ме:в::L ·'rреба опоRою й доJ'Ідя.ду ~ Стар1оть - не радlоть, хебе
диву. 
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JІУКА: Все.це та~; п~·матRо, а~е оумн1ваюс~ ••• Сх, ~ важеиио 
· а.укн1ваюоь. Бони, маестро- в~оnак'sтн~. О, в~ви·~чого 
.пе вабуза~ь. Вови вое nак'ятают~. Yчopa-~ns вих, ак 
ОЬQГО.ЦЮ. •,, . . 

ПАНІ· БОРТНЯНСЬКА: А а гадаю, що дого~оримооь.,. Вlдгомо~ло 
вое, І~ ие т~·отали, І Олексан.цер·иаж веливеи~ви~.мо
zе І поwирикооь. Я z його не видала, То в1и хот~з 1ти 
й п~:~в.,, M.s Муви, мовJІяв, з-а,цля !rle!, ех,,. 

ЛУКА: Ки~ав, кидав. Ох, 1 н~.одну вао, nas1 матко, видав ь1и. 

ПАНІ БОРТНЯНСЬКАt Химерний,,, . 
ЛУКА:. Неввое~ ваии. ЗавzдИ·чо~ооь ·~~. виглядають,оnод~ва• 

юtьоя І кучатьоя' oaXl,,, 
ПАШ БОРТНЯНСЬКА: І ев..цля чого, ·sадля х·ого, окаnте; Л~о · 

rва~о~ичу. Нав~що.т~ тервання ЙОГО; Tl JПО~lвання? ••• 
JIY1<At Re внавте? А :Мр:1я, •• 
ПАНІ БОРТНЯНСЬКАt Лка мр1я? 

ЛУКА: Так·вони це овов сnод~ваиня ~нод1 навивають, ТоІ неопо
КlІ, ту цудьгу овою·зажку, тую скорб,,, Це ще в Боао~! 
почапооь. в Італ11 ••• 

· іl.АШ БОРТНЯНСЬКА: Сваzlт:ь ze. мен~ ••• 
ЛУКА: Щоf тl~ЬJСИ lie Чули Б оnи. , • Це т~nьки ки обов ввавко, 

бlл.ь.ш: н1хто, Це як :веона була, як рвучка гришяа веопа, 
у Ьопон11, рову божого ти~яча о1моот о1кдеоит четверто
го.,. 

/Лука 'И пан1 Бортнлноьна :в ,т'емря:вl. У оутlНІ<У в' ява:фра
rмент опери в БОJЮ.з:l!. Здаля .овац1.! 1 оплески. ·~рба zа
да~ автора. Дм.итро Бо~тнлнсьхиИ ще вово~м молодий, еле
гв.нтниИ, охвильовюшИ, разом lз директором ran:юпm. по 
хвилпнl надходять/. 

я:ва ІІ. 

ГАЛtППІ: Маестро, нер~ичайно! П1рам1дальиоt 
БОРТНЯНСЬКИЙ: Ах, облиште! 

fАЛЮППІs Маестро, оп~енд~сс:J.меt I~юcтplOQl~et 
БОРТШШСЬІ<ИЙ: . Ат, не говор1ть, оеньоре, На два тахти не ·до• 

тягrtеnо. Б третьому ак.т:t! І ця втора, фатальна втора ••• 
fAЛIOllПl: ДурНИЦlJ ·ИlX'l'O не ПОКlТИ:В, Bane дириГування ПОЛОНИЛО 

всю валю, Всю Ботюн1ю, Всю Італ1ю, Завтра - Евіопа п1д 
:вапш:м:и ·от опамІr. · :Н1, вв.mа опера, ва:а цей "Jurкид - пре
кр~сnl, Маестро, на~щирlШl мо!, на1tоердечн1n rратуля:
Цl! ••• 

БОР;ІWШСЬ.І<ИЙ: Дякую • • • дяІ<ую • , •. 
fАЛЮППІ: Це nочаток вашо!·нар'ерп. Це деб~~, але який оопяини~. 

Далебl, о~няшни~. Сеньоре Бортнянський, :ви можете бути 
спов~йний, яв•о ~акпй дебют -хар'вра ааnевнена. Тахого 
дебюту треба nошукати.,, 
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БОРтшів:сь.кИй: Але z .в:. най:меr-:ше д;:rJ.!аю npo :кар' в ру, дире:кт оре •. 
. -

fАJІЮПШ: Дурн11ц1 1 ио:вч1т:ь. Снро.~нlст:ь .• Ваща едива-хиба ~ІНІ над
то окрошр. ... Кожен· :мист~ц_ь дукае npo кар' spy. Бреше, Rоли 

· : · ·.-·Т'Q»Ор11ть .1-навше. ·Про ае~е· :кожний· думав. Во :кар' ара. - це 
· l в:вз.~и·,. сонце,.· вИнЕ>, І1роm.з., :s:1нки, пре:крао:ю. nнІ<и t:t сла

ва~-~-. 
-

БОРТШІНСЬКИЙ: ·~ . Q.ца,:ва ••• Мо'2:е ще олав.а. •, · 
t.АЛЮПШ.: Бачите! Слава ... це чар1вне олово. r'лор111, ·· ~іl.еотро, ,Op].

фJia:ua r'лор11. н·ес:Мертелрнlоть. TaJC - '!'ак ••• я ена:в ба
гатьох .. ·Починали прегарне, але гинуJІи, не·здЗ.й"nиБЗП:И А& 
ти w Не~.цахи. Не :вмlJІи·· Ловити щастя, цього воР,неперого 
птаха ва х:в1от не в~ли ловит~І. · 

во~нв:в:ський:· І чq)tY ж та:к. ващбали... . 
t.АJІЮПШ s··" СпочИ:еаючи на· лаврах, марнува·ли та.л;ант ••• 
ВОР.rШШСЬКИЙ: ·ви може й иен·е мам.е за такоге>? 

rмюпш: ~~ що :ви, ка"еотро, де я так, ДО CJJOB8. 

БОРТНЯНСЬКИЙ: Ви думаете 1 що мене "~нид" еадо:в OJIЬH.Ilf? 0JJ;JІ 
цу}Срова водична, цл учп1воька енверц:Lд:Lя? Н :стараюсь 
не думати про ццх дек~лька влучно скомnонованих ~а~т1в, 

_Я ,цуuаю ·про 1ншу творч1ють, про cnpaвmtю твор~1ость, ·ди
.. рен':оре. Про я:кус"Ь таку блакитну. Ви :ж розу:u1єте, с.ед:ьо
ре tмюпn1. W.tУЗИІ<а - це·nайнlжнlmе .мис'l'ец'l':во, це най-
бJІаІ'ородн1mе uиотецтво r • ~.. ·. 

f.АJІЮПШ: ,Тере-фереІ . ВІ:r npo виссіt<1 :м.атері1, а/я б1льме npo .1ст·о .. 
ту реч1. Карпе д1 в:м, · оен:ь·оре .Б ортнянсь:кий. Л ов1ть м:птьt 
ДоJІя ус:Мз.хну.лаоя ·вам. Не баріться:, посn].mайте.То,ці ':все 
n1.де вак D руІ<и: - грош., нв1ти, весна, ~l:НІ<И й слава., 
ще рае слава, · 

ВОРТШШ:СЬКИй:: Може й тах ••• 
fМЮППІ: :Вашу другу o.-repy 11 l<B1Щt'8 Фа~+я" І здається? •• 
БОРТНЯНСЬКИЙ: "К:е1нт Фа6lй 11 , так ••• 
ГАЛЮППІ: Отже ваиу другу оперу я·6еру ааздаJІегlд~. Вона б7~е в~ 

отавJІ ена rryт у Б ооон11 .••• 
БОРТШШсьиіх-н- •• AA.f.& Не з І,Н;1.JР , • • 

tмюшп: Так, так, таІ< І І. це ви меп1_ вшш1· ~·:.Але л noo'l'ni:лaю, :ма
еотро. Мов серце належитЬ'до· ваа ••• Уклl.н, по.пю.на,nаИ:- '· 
оердеч:rйn, uo.Итп't.Plml ВlІll~ння •••.... 

БОР!'ШІНСЬІ<Ий: БуваИте, сеньоре · faJiюnnl· ••• 
/rair:Юnnl виб:1.гає, ВортнянсЬ1<иtt сам, .ходить, .васn~вуs, 
роедумув, нюхае квl.ти, J!R).. ~а в в руд1/. · 

- ОГТНЯН:~ЬІ<Ий: . Два такти вкрал:u •• ·• Cis . :4?11 •• І ·в1.д Ц:ЬО!'ІО по-
ЧИТ·Т'~ТЧ ~ сиuфонlю - неk!мо:е1 :p:r-ry Р1 ч~ ':!1льки симфон::Lю. -о
ІІера- ... =- .. гр~"~., роаF~.га ••• Але ои~Ф.оrаю,,.·3ІукоГнато~и
т:rу ~ де ви І' • .. ~ь:-да, JІун о Гпо.т ов ичу, • • 1 n1 пов/•. 
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НDа ІІІ. 

каа&НА: /В касц~ n фантаз1Иноиу од1нв1~ доКlно черев nлече, 
худа, бл1да, хв ор облив а/. · . . 
Мен1. оиазали, що маестро тут. fратуляц1~:, маестро , 
в1д т1в!, що nотайки захоnлювться важою творЧlсти. 

БОР.rНЯВ:СЬКИЙ: Хто n,, . тах~? 
КНЯАКА: Це секрет ••• 
БОРТНЯНСЬКИЙ: Але. я. вас део:ь бачив. 

к:ЕІН:dІНА: Мо ми во., , 
БОРТШШОЬКИЙ: Що .за :~.нтриrу:вання? Хто ви, сІСаnть? 

~: Нав1цо? Х1ба не досить того, ~о я тут, •о я периа 
nриходжу сюди?,. 

БОРТНЯНСЬКИЙ:. Але я вас бачив! Тах - стр:tDайтеt Наче 6 у cn1, 
а може~ на яn1, на Dулиц1, в юрб~. Нl, у сн1 - та
ху RR ви, тонку, л1лейну й бх1ду, страшенно 6л1ду. 
Я ще не бачу ваmих·очей, але з'sва кала ОЧl nслив1, 
чорц1 й . сумовит:t • • • · 

~: Не знаю. Придивляйtеоь! Але vo! оч1 не суКНl ~ я 
н1коли не знаю, що тане омуток ••. 

БОРТНЯНСЬКИЙ: Ви горите. . . . , 
КНЯ!НА: Так, я горю, Заnжди горю, Ви знавт~ а боюо~ - n 

сnохо:меІUю, 

БОРТНЯнСЬКіЙ: Ц~Dze DlД. ЛDбОDИ? 
Може. Я ще не внаю·любови тако!, про яку ке~ мр1s
л ось • ·Нехай nалають любо в '·ю друг з. • Я горю ~нним в о-
гнек ••• 

БОРТНЯНСЬКИй! Стр~вайте, схин,те каоху! BaX:L оч~ палаххо~яr~. 
Вони жахлив1, моn D~стря mпаг. ~еть касхуІ 

RНЯЖНА: Не зараз, ще час. Пройд1мо~ оюди. Вортвввський, - DИ 
6уде~е _; великий :майстр~JJ• . . 

БОР.rшmський: Ко:мnл~~ент? І:рон;І.я? . 
КНЯЖНА: Нl, праnда. Але в вао ще чогось не-достав. Зверху 

бЛиок - внутр• nустеля. Гарн1 слова - без з~сту. 
БаПD. опери ДЛЯ ЛЯЛЬКОDОГО ДО~·· Будьте .ІІЮДИНОЮ 1 )(Q

естро. ВизвоЛ1ть свою дУШ1••• 

БОРТНЯНСЬКИЙ: Ви це, справд1, глибонQ в~дчулu. Я сак дукаD 
про це... · 

. Визnол:lть дупrу - хист:ку чайку, що б' втьс.а, знаєте, 
6' втьсл крилом. ~щд хDшrею •• :. 

БОРТНЯНСЬКИЙ: Знаю, знаю ••• Так; ·чайка; ~кенно чайка И хрипок 
- І<рилом 11еркає хвилю ••• А ви, а пи, сиаnте .... 

. • 

Я - шnага. Збагнете? Я иnаг~ ваDойоnниR1n, тих, •о 
nноч~ па суднах· з вогнеmв.m крИЛами D].трил, nриб)І
вають·до берега, !Пага ненаситна, безжаn~она,сnрвг-
вена,.-. 
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БОРlИВНОЬюtltt Я:к ·дивно. А.: може ви - ви .. ПJІ1Д моє і дnвацькоl 
up~1.,, Я мр1ю~•• fl ж на nороз1. до Dехичнього 
храму. -· Оце, оце душа nровидається •·• ~ · 0це DИЗDlJI 
·tt ·- бlлоt<рИлий, голубиний, б1лom.pnft ••• · Ідавtьоя, 
иенач~ я.в притnорl з велиним склеn~ннsи, а nуною 

0ПlВ 1 ОП1В 1 ТВRИЙ сорафlЧНИЙ OПlD 1 Я дириГую ор
·:кестроІі - ора.тор1вю •••. Ви розу-ш.вте? І душа трем-
~ить, бо я ще н1чого не знав. Hl доброго,·нl sлo
ro, н1. сnо:куси, Hl та!.ни. ·Н1. тах, и1 ... nз.... НІ< 

. вийшов :1.з доиу, · nростосердим хлоп' .ак, :н:есш.ли:вик 
хлоп' я:м : таким ••• 

кая!НА: До ре~: МИ зе:мляки •• ~·ви·& У~ра!ви? •• 

БОРТШШСЬЩІЙ: Та:к І . Jl з У':кра!ни. З Глухова, в козаІUD л. , • 
ICEifURA: Бачите І,. Ми; коn .брат 1 ·сестра. І ще ШІ ~ец3. в1д 

одн1є1 та!ни. В~д та!ни зеwІ1. n;Lдеко до дру-го! та
lни, .. 

БОРТНЯНСЬКИЙ: •••. до любови,,. 
юlязшА: Може.,. А .понад· усе - в~рніотJ, •.•• 
БОРТНЯНСЬкий:: Але, яка nаша, naнl, ~ ~~р~? 
ICWШU.: -&ада І 

Б ОРТіІJшСЬКИЙ: . Влада? 

1СНЮіІНА: 

• 

БОРТШШСЬІСИЙ: 

БОРТШШСЬКИЙ: 

І<ВJUНА: 

БОРТНЯНСЬКИЙ: 

ка:JlіНА: 

БОР!ШШСЬКИЙt . 
roooca 

~· 
БОРrШШСЬКИЙ~ 

'Так І Я вла.~и пра.гиу ще б~льше, н~ ж .111)6 оnи. Л r орю 
Й ЗГОРD.DlД жаги DОЛОД~ТИ. І Пlду ПО DЛSWJ Н8.D1.ТЬ 
через смерть... · 

Але ж nи т~льки ~нка, 1 таиа тенд~~на Х:Lнаа. 
Ось·ви Rаmлавте ••• Баm1 оч~ ·недо6рl, страх недоб-
рі'~. 

що а того - що а того ••• Во:і.е, я ~олюоь йоку, 
даждь ~ен~ рладу днесь, даждь -.rщil. Dлар;у днесь, • , 

,.. С'rrочиньте·, Ви знов Rап!JІІ:Сєте ••• 
Буд~~е прокляте це т~Ло, ·що .qиль~ше ва дух kll.,, 

Як я· М1:г не зна.ти пас доо:1.! 

л о:кuну uac~y- чао.на це ••• 
І<няа:иа д·араt'ан І • , 

· М&йс~ре БортвяноькuйІ МаИстр~ Бор~вапеькийІ 
Ід1.~ь, · вао клич)т'J.'Ь. Я: ·чекаю, 

. /враzениИ/ Я 'npиl:fдyt ·.в: .неодnино nрийду •• , 
/Uoн~er:1. Уортлсй;•молодик, теz у фантаз:1.йноиу 

· д:J.ннз., ·збли:.хавтьоя, В:1.н буD ·· вкпltоь чао перед 
yze тут·~ npиcnyxonyвaDoя/. 

ява IV. 

тик 

І що за· !Ip~=.:и.nJ:l'"''t':r ~я.ttuaтuc:r: оцим музивюWок, цим 
граt:f-ком, • о :· · 



Р.1.дне СJІово 
~ 

Стор. 23, 
........ _ ......... -~- ........ ---·-· ~------ ----·- ~- -·-. -···-····· ................. , .... ,..., ____ ........ . ··-·--------······-· ----·-····- -···-·---

КНЛJНА: 

МОНТЕt.t: 

І<ЕііШНА: 

МОНТЕr'r: 

.ІО:ІF.DЬНА: 

· МОНТЕlІ: 

vaa·~:,'D' 11. • 
. ... Wf-1~· 

МОНТЕЛ:: 

I!HfL.a.J.AІ 

Це ве хуsи:кан!І!ИІ< :1. не гра.йко,_·а·:комповитор. ЙоІ'О 
охава,мо~ сонце- лиш сходить, •• А в~1.к в:1.н з 
Ухра~ни ••• 
Розу~ю. Хочете його вжитИ до ваших україио~хих 
ІШ.fІВ:1. D • , tле • • . 
Що ме? •• 
.ВВ..Ш. CJIODВ. були щораз. naJiк:J.Jn, Баm OU ЩС ;\ОС1. 
горять. 

Ну, U що z, як~ ж nиов:оnни, кавалере? 

Воюоь, що за~С!І!Ь справи - це буде знов чергове 
захоменнн. І з аrев:та хняжни Де.р~аи цей ваи ба
гатонадl.йниІ· юиах с·таие nахким коханцем .... Т1..ль
ки нрханцем ••• 
А ~о,лк 1. тах буде?,. 
Не дратуйте кеие. В~ знаєте, лк я вас л~блю й 
ненавид~у кожного~хто п~оМls-пероИти кев:1. дорогу, 

Ви забуваєтесь" Монтеr1., · .. 
Я nокажу йому,лк в1.дточена моя апага~· Княжно,Ад1. 
Екет, слухайте. Я покиr~D для вас уос: - Шо~ляи
Д1.ю, батькlD ••• .я· nl.nioD за ва:ми нaoOJI1.n, яІ< 1.де 
сноDида за сяйвом. ff ревтратив усе майно на ва~ 
пол~тичи~ афери й врешт~ тиняюсь no св1.т~ за nа
ки, мов дцура за·блуднии лицарем. І т1.nьки ви , 
'1'~льки ви· :n :мене ••• Але я не можу 1.нод:1., в не стер

мю. , • Ат ••• 
Дитина, дитина ••• Я nотребую ~ого, ~и розу~єте? 
Це знах1.дка для мене. Вlн з України, в~а козак ~ 
то не аби-хто ••• В1.н :мо~е вчuнитn для мене вели
ж:у р~ч: Бl.Н мо:.:tе захоnити з.ншІІХ. :Б).н :може бути 
козацьким бардокІ- За вим мо~утл nз.ти тися~-
чуете? Тиоsч1.--- І nсз.·nизнають :мене. Мен~ -вла
дарву cтenl.n. Бладарку, Ви, чуєте, Монтеr1., ~~ 
хикерниИ, хз.И nюбиU, •• 
Ах, ви мене те.н вимучувте, кнажно. Я 1.ttoд1. робл~ 
оя ОКl.ив:им. Ви знаєте, що це значить для дхентл
кена бути в оче.х людеtt ою.ш:ни:м? •• 
Доволl. дурниць. Ви п1.дете до nалацу ОtроццLХ.Там 
nac ченав Радв:1.n1.л, там будуть люди а Вене_цз.1.Ви 
z знаете, ян це ва%ЛИDо мати Венецз.ю за·накп. І
д~ть, 1.д~ть. У nе:нец~нн треба виторгувати кораб
Лl. • • • 

Сцухаю вас, nладаркQІ 

Бlдие, бlдие xnon'я. В:l.н гадає, ЩО й у nОПl.ТИЦ). 
D~н·пан, я~ тод~, цоли д1.лить з1. мною лоzе.Але ~ 
Dl.н 51.льки nаж оnоєї·nан~ М б1льm н~чого. чуєте, 
Moн:'rer:t ,- 6ез роsмов... · ·· · 
ВаШl щоки nалають :1. оч1. обведе~ темрвnою. ВИ ка
мили ЗНОD • • • Ах_, Ал1. Емет • , , 
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I~evo, JІ ва о. nр оп еду ••• · : · . 
/Іду~ь 1. j3)"9'rP:lЧ8.I01tЬ Д!f'JТ'1 trapy.t. -~OpttHЯROЬJ<QrO Й ПаЮJ 
D чорному;, : · ... 

Ява V •...• · 
МОВТЕТІ s На xD или ну, nане • 
БОРТЮІКСЬЮІЙ: До послуг • 
.ІОіІUНА: '/здалеку/ Мрнте~1 Уортлеі! t 
:UOНТEtl r Зарав" пане.- Ви надто нenn::J.ЧJIИ130 торкнул·и Уене ра~ 

м' яи.· •• 
БОРТШШОЬКИЙ: Я, що з Dами·? ,: • 
МОНТЕІ~: Так, ви мене образили. 

БОРТШШСЬЮ!Й: Ви myRaeтe за~з.nни, . або ви nроото · боzев.1.л:ьниІС ••. 
Ialffi~ЗA: Монтеr1 УортJ.Іей !. • • • 

,. 

Зs.ра·з, зараз. Значить DИ в1:дмоn.ляетесь датИ мен1 ;оа-
тиофакцlю?., . 

МОНТЕt.І: 

БОРТШШСЬКИЙ: Са-тио-фак-д~ю 1 Боже, як де .глуnо. Що ~ - звольте ••• 

ШНТЕt.І: Тепер: ,я зан:ят~й, але небаnом ·тут буду й. nomyRaю вас. 
ВОРrЮШ:СЬІ<ИЙІ . До послуг. 

/Moв~erl в:1.дходить за кня~ою/. 

І1АВІ в чорному: 

БОРrНJПІСЬКИЙs 

• ПАНІ D чорному~ 
. . 

БОРТНЯНський І 

ПАНІ D чорно!lУ: 

БОРТRЯНСЬКИЙ: 

ІІАШ в чорному: 

ВОРТНШІСЬЮІЙ:·· 

ІІАШ u чорному: 

ВОРlШШСЬКИЙ: 

п.АШ :в чорпоку: 

БОРТНЯНСЬЮІЙ: 

ява VI. · · · 

Хто це? 
. " .. 

.Якиttоь хDалько, завадl.я:Rа. ·,. A.Jie кен.1. ~омусв хо-
.четься провчит;1 цю .·:м:ар:мив.у:. . 
.А%і&nтюри; аnантюрt1. І в.и серед ниХ. Соромно,дl.т
nаць:к.о,,. Отже.~ маестро" ваш~ D1.ДПОD:L:дь.? 

Та а:· ІJЙ ·ЗН8.ЄТ е, що я розnочаз;з роботи Б Іта.лlї. 
. . . 

Ви донінчйте 1х у Патер6урв1. 
r. 

fа.п~пп; бере· '~Кnl.нта Фа61н", ~ нр:1.:м і' ого н nочи
наю си:мфонlю,,. 

".Кв:1нт Фабl.й" п1,Це М без Dao. У Петербу,Р:Зl опера 
ІСJ?8Щ8. 1 Н:І.Ж тут, 

Ви гадаєте? 

ЗвиЧайно. Опера :І.мnерато~иц~ Катерив~.ІІ~ Сеи1р~ 
Мlди ПlDноч~ - це не театрик нняз~nстDа, що ме~~е 
аа OДFr:y })ОС1.ЙОЬКУ Губерн:t.D • •. . 

Тав, Рос:І.я~цс безмеzжа,·Щось почnарне в тому. А 
БТ~:м,нав1.що мен1 цеи·nет~рбург? як згадаю холод, 
XJiнra й опар - 6~р... · 

.Ви зоря:J кайстре Бор~наиський. Ane nа:м треба об:-"( 
pl1Di щоб блища~~. 

Ласти~~~ хадита.,, 
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ПАШ D 'ЧОрВОJІУ'1 

БОР.N!ЯНСЬКИЙа· 

ІІ.АН1 D чорному: 

БОРТНЯНСЬКИЙ: 
ПАНІ в чорномус 

БОР'.rШШСЬ.КИЙ: 

ПАНІ в чорному: 

sоРтнянсь:кий: 
• 

ІІ.АНІ D чорноІtУ: 

БОР.rІОШСЬКИЙ:. 

ПАШ D ~ориоку: 

БОРТДЯН СЬКИЙ: 

ПАНІ в чорноиу: 

воР.rшщський z 

ПАНІ D ч:gрв:ому-:: 

БОРТНЯНСЬКИЙs 

ІІАШ D чорнокус 

БОРr:ШШ:СЬКИЙ: 

ПАНІ D. чорноиу s 

БОРТШШ.СЬlШЙ: 

llAНI D чорному: 

БОРТНЯНСЬКИЙ: ~ 

ПАНІ D чорному: 

БОРrШШОЬКИЙ: 

ІІАВІ D чорноиу: 

Через СDого амбасадора ~ї ~~ли~о~ь оооби~ик 
.пис.том просить Dac nрибути~·» Пе!rербурr ·ка ота
~овище директора :1.мnераторськоі ·KBneJI~ ••• 

. Що t.teнl ц:1. титули· f.11 ранrи І Я тут во.п:ьиий кис
т~ць.~Rічий я тут ••• 

. . '} 

Ви И там не зазнаєте н~лких·обмехень. Ли open 
.Пl.тати:мете, вольна tt·.вtr~oio ••• 
Воля n зо.пот~й клl.тl? 

··r . 
В отчи;знl, ·в отчизн1: ва:па.й, •• 
Мистець ~as отчпвну. скр1з~• Вт1м Петербург не 
отчи:~.на меn1.. · .fi з 7:кра1ни ••• 
Ах, майстре·- nи ДИви~. У~раіна- це z пров~и
Цl.я Pocl.i ~ •• 
Тав вон~та й не тах. Проте укра!нцеD~ ~ю6~ше 

бути: тут, ап~z ·блукати· D· ·туманах Петербург у.· · 
Терпка.це ласк~, :моя пан~ люба •. Терпка вона ••• 
Уnерт:1. ж. ~и, .мало:роо:1..яне. І слаn ою гербув те ••• 
Слав ою? ~ •• 
А так - ви соб~ оа~· дорогу зачиняєте, Бортнян
ський, на Depxor:lp'я, до слави. 

Надите,.лестито, Е1, Пf.\I.Il., не nо1,цу, 

СкаЖlть, що вас в'яже!., 

Не охажу, не знаю, Л хм:Lльн!!И, Рс.зУJй,єте? :Ви
пив жагучого nина й on'ЯH1.D 1 ЛD~о сп'ян:Ln ••• 
Ви· нохаете?· •••. 
Не внаю, не зна~ •• , 
Хтос~ ваворожиn пас, 

Мр:1.я, моя ласкаюа narn, мpl.s. Пеnюсток троянди 
Пl.Дlйиу Й Ц:Lлую Мого И ХМlЛ~ 01 $ D:LД НЬОГО.--

Ви cnpanд1. хм~л.:ьни.t!" І химерний. Яка шкода, :w:alt.
c·тpe Бортнянс~ний •. Вам тl.л~'RИ n Петербур:r. Хо
лодний n1.н, так що z; осяйте: його, пропал~ть, 
:мов mарлатниt!І ізогонь. А ви можете, nи бв.га~о ко
хете,~БортнянськиU. Bcl. nоклоняться вак,- богом 
будете •. А тут т1ль:ки.маленькиУ божио:м •• , . 
Ох, як лестите~ пан1.. 

Рос1я - це сила, :мattoтpu •. Могутня: си~в., хоч 1 
дика И страшна; бо щ,е :м:о.пода. Це ков Свl.тотnо
рl.ння - раnаве, раnте>Dне • .А.ле· бути cnl.DTllopцeк 
nелuч1 - чи ж не надИть вас?. , • І· .з ваmии хис
том, щ() буває раз на· .ЦDl.C'l'l. .п1т?, ,· 
ДосИть~ Не витра.ЧаМте, сил, !Іан:L. Я не поlду. 
Сnр9.вд+, таІ< y:r;~e ~ р1шено? 

Р1mено. П:рощаr:с.йте І · 
R~ хочете~ АлР QТГ1немооь ще, стр~пекось ще, 
мaUctrpe, :Б].д дол~ не CJ.llД Dтlнати ••• 
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БОРrЮПlСЬКІЙІ В• Ао:ІJІ -. О'!ра.ина·, Ва-о т:реба ·csoя'fИOR. •. 
/Пu~ в ч~рно:му виходит~. Еортияноь~вй s.~дука
ио АІSD.ИІJ:ьея. у, ол~.ц їй. ПАредчут'!R C'l'ИORae Мого 

. 1Jrt. Теии1.є .. по о~~-~· Б ортнянс:ькоrе. Знов осв1~ 
~І'fЬ.е4 пані'. Е~ртнянська й Лука Гзат ОDич/. 

ПАШ ВО~ИЯИСЬХАІ X'!G !faJCa була к~яхна Дараttан, ~уко Гнат_опичу? 
JІУКА.І !rекна cnpaDa, · .Агаф1. е~ ~е,z;ор1вноt Нерозгадана- U 

ДОС)~ ~а И ~es, К.няжна Дара::7ав: - е:вuнт:юрІ!отка·., 
~ахоаDанха, ·кажуть о~нl. А ,цруг1 .- безталан
ва па'fрlотка. Дон:ька козака Олекои ·роеука, ~е
т:ьмаиоD ого бра'! а, й єлисаrз е'l'И, lWiepaтopи;rl ро
о~йоькоі, :Виросла десь на ~ход~, 'D Перс~~·; ка
zуІJІ:ь,· :L там: об' яnиJІи · їtf ·долю - ~ути колись ко
родеDою Поитиди, Укра~пк, ~ дви 1 подалась в 
Enpoпr.' PlBRO 8BBJID.aь: - Алl Er..t:et' І пранцесоа в~ 
.подикирська, фройхл~ Шенк. Інкоrнз.то тай !ее. 

ЛУ.КА: 

~OН'.rEr'I : 
БОРТНЯНСЬЮІЙt 

MORТEfi: 

БОРТНЯНСЬRИЙt 

MOHTEt.I: 

БОРrШПІСЬRИЙ: 

МіінтЕІ'І: 
воР.rнянський: 

МОНТЕІІ: 

:ВОРТШІНСЬК.ИЙ: 

МОН'.СЕr'І : 

JІОР.rНЯНСЬКИЙІ 

Гак~урr-Берхз.н-лз.мбурr-Париz-МангаИм-Вене~~л 
JVІІІХИ 11 кан,црlD; .:Раrуза-Рим-ЛlLОрно tt та:м Dре
•т1. ПОПВ.JІа в рухи і rраф :):i3l Орлову І • ЩО ~радою 
еаманип іі на корабель та приDз.з у·nетербург ••• 
Де DOHa1 К83УТЬ 1 HD. DeCHl D ШлDОеJІЬбурrу,з 0-
~8КО~·DОЬ~ОЦ1 равел~нl утопилась п~~ао по~д1? 

Воиа. Але ~ихо ~ро цеt В1чна пам'я~t з.· опок1й 
11 1JУШ, хи:Иериз.·tt. 3 Укра1ни була: иanol, е Чер-
ИLІ'І·lВ.ІЦИВИ княжна Дара:rан. Задля У:краіни·пап:а:х:
КО~lжа.,, Але справа Ця темна U ~авил,,, 
/Темиз.е. ПрояснюLв.тьоя куток, ,t;e .вуq.,рз.чаютьоя 
Мон~еr1 Уортлей и·~ортнянськиU.Кро,цов~ення nо-
пере~нж.огс7 ,· . · : 

ЯLа v'1II • 
Соі з. я, ~И nане. 

До nocnyг. Що~~ пам нерnодо6аJІоqь.У кенз.? 
. . . 

Ва·• иедсречний· посМlх. С:.аятиоь nопинен тз.льzси 
я. 

Пояон1~~~ чому якраз D~? 

Вам поаони~ь моя ипага. До бар'«ри! 

До бар'єри, пане! 

/~тІев вJІегка иnагаии/. 
Надареаво Jieл~s'fe себе над~ямиt 

Поа DВ.р!'а 1'0~1 1 .ХТО не НВ.,ЦlВТЬ~В! .AJie D ЧО"ЬГJ' 
р1.ч? 
П1о~я перао! крови ·- вияснення, якщо це кolu 
кo•t-oll. ЯКщо· про:rравте '·DИ - ско:ри"Іеоь :моl.й D0-
.11~. . 
Дonro не 2д1т:ь_, ua.m:e рам' я. криnаnитЬ. 
Пра:в.цаІ Ви б'втео:ь ХІJСІ.Ц:ЬКО, Чи t так ПИИеІ'е 
ІІОТИ? . . ~ 

Профан ц:ього не збагне. Отже DИ менl nиmr~ DИJt
онениs! 
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МОНТЕrІ: 

БОРТНЯНСЬКИЙ: 

МОНТЕr'І І 

ВОРТШІНСЬКИЙ: 

МОНТЕr'І: 

Пр~.у1 ви иапеnне nБаsавте, що кияхна Dao лиQи~ь. 
Не в~,цnирайтеоь. чаж8.1) 'fр:Lюмф з. иа,цз.ю в Dt~пtO!lY 
с6личч1.. А втlм, це ~aue було e:L :кноnJ по..r1.атеоь t 
Нвяхна нз.хого·н:Lколи не кохав. 

А проте? . 
Уое театр. Дemeua коиед1я, Коханц1Ь вм:Lняе,ак р~ 
ха.r:ичхи •. ·Вони - D цьому й ви, потрl бш. 1tl:. .ак 
внаряддя. Н бу~, м:r.лорде, n'нтий, десятий наче-
рвl у неі. .., 

н~гадувте мен1 Арлех1иа, що сам себе б'в по об
личчl. 

І nи буде~е те~ холио~ персонажем вомед~і.Не гn~ 
eyU~e пере~чаово. ДDl трет1 з вао з.де ва нею,що~ 
добитись до 1ї лоzа, а одна трети, мое. 8 Dlpo~:~ 
D 11 ПОЛlТИЧНУ Гру. 

:ВОРІ'НЯНСЬКИЙІ Ви ДОDОЛ1 щириИ, . I<alJaлepe. Надто. щириt:t. 
МОНТЕ!І: Л т1л:ьки npoe:p1.D. Прозрз.вте tt ни. Онриленn!t на

дlвю коханеп.ь D· оут1 реЧ1 - дурень, яиого подя~ь 

ва Ш.СJ. Коли nона nобачить, що крз.:м JІюбоDи ІНІ нl
чого не nрИнесли в ообою для вдз.ttонення· li Xl.JO• 
робли.L~ої мрз.!, nримхи .. точн1mе cиanuo, пона хо
че стати норозrеnою Украіни, то nи оnини~еоь m..ц 
ВЕ:шз.оою ц1 si 1: Cl вї l(Оuедз.ї • .AJre годз.! Хоче'!'е JЦе? •• 

БОРТНJІНСЬКИЙ: H:r., в мене теж годз.. Але cтpl.l;attтe1 Що :r ваJІи
иает)ся з цього uоього? ПринайшІз., 11 v1ддан1оть 
·отчивнз.? 

MORТErt: 

:DОРТНЯВ:СЬІ<ИЙ: 

MOHTEr'I: 

БОРТНЯНСЬКИЙ: 

МОНТЕІ1: 

Не гадаю! Отчnзни кнл~~а не маs. !1 отчЕзна -ие
'rУJІ.НЯ ~ого.;.)lТУ. Dor-to. прагне т1льки щtu.дu. До.~те 
1tt :ол аду, :л:очри n Ет~ on1i, 1: опа дуwа•rпме про Ук
раІну СТlЛЬКИ ~, ЩО про ТОрl.ШН~~ ОНlГ,,, 

ви пенн1 ц~о:rо? 

Же.ртуете? JI DСТИГ 1]. ИШЧИТИ ЛКОЛlД • Аде 11 ПpOJry 
DaQ ... ЩОДО ПОJІl'!ИЧНИХ спраІJ КНЛ&НИ 1 ПОUН:U. ДИСКр~ 

ц~я. Я маю nac ва д~ентлмена. · 

А я Dac за ІШ.JtiD~py. · Вт1м з. вашу nретенден!'ку 
також маю за HUЦlC!rЬ, 

Привм:на.о.т:ь аа JІfSІІму 6оц1.. Кланлюаь ~ n1дходzу, 

Яl!а ІХ. 

БОРТШШСЬКИ.Й: Еееглуздо •• , безглуедо. це J;cel •• 

П.АШ· ·].). чорномуt А пn ПО!Jlрили. Ви 'l'U.K л·егк о nО11:Lрили' :маесtро. 
Н про.чуnала - н1о nричароІJв.по ••• 

ВОР1НЯНСЬКИЙ: :В ц:ьо:му буn глувд. BlдC1Jl·т нко!оь гли6еепо eaxo
I.Jaнol. мрз.1 ••• Я не rмlD би 1ї Іш.s~u.та., uле це 
буD DlДO.DlT, далеке oнtfj)o, euгpaLa ••• І так в:L:, L 
ua, так Зll;' яла; не розю)lтнуІJШИ ••• 

ll.AШ D чорному: Це була химера , 

БОРТНЯНСЬКИЙ! Це бу~ глум. Rомедз.л, 
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!LАШ ·:ь ч:орпому: ;ваи а,цадооь • кохання.· вам еіЦел·о~ь - ОDя:~енна 
олуzба. Вз.до.DlТ< ·:мр:Lї., пи І<ааали? В1'ДОD1т нова.ць

. КОГО·ма.р:а:у,· л·оnотl:·нн.ІІ CTЯ:Г:LD,, .. xyp.lfODИHa Над ДUl• 
пpolL. , .• , Чи ·не то.к? · 

БОРТНЯНСЬКИЙ: Не внаю~ Може И тах. 

ПАНІ D 11:орному: І зак:Lот.ь мр:L! .. ваграnи, .:коиед~йnиtt мотл~, mиа-
. маття оксмороха. А авм:Lсть ~охо.ння.- ТDеревий 

роарахун·ок,. ma.rpaйttiTD о-••• 
БОРТНЯНСЬКИЙ: А я ror-opшu·пpo храм! А я ~:LдкриюаD оохроDен~ 

· .:миолз. t •• Hl •. ~ -~ ·я ttдy nриг1: овдити цьоr:о ІІал:ьn:~.ру, 
ц:ього блазня ••• 

ПАfІІ D ч.орно:му: І Dидатись людя:м 'rаким самим б.пазнем1 •• : 

воРтн:янський: црапда, це смз.:шно. ; , 
ІІАЕП v ч:орІиму~ Облиште його t1 .11. · (;6лпmте кo:u:eДlJІН'!lD :х. іх ба

.паrан. Вас ~де DЄДИК:LОТЬ,,, 

ВQВНЯНСЬКИЙ: Але DОНИ 
ГJІу'З ДИ Й 1 

тут l це nce мен1 нагадуnатиме цер бев
с:мlху nартий nр~шал •••. 

ІlАНІ D чорному: Чого з: клопотатись, ма.естра?· •• Вао :где Петер-
· б ург, •• 

БОРТНЯНСЬКИЙ: Пе~ ер6урГ,, •. · · 
' . 

ЛАНІ D чорному: вас жде. Рооlя:, Спого Вортн.а:ноько!'о че:каs Роо:Lя, •• 
БОРТНЯНСЬКИЙ: Р:осlя:, , , · 

.. о •• 

/Сидить беsr•ольпо, :моD ·зачароnави)t ttа,цом:, l~диnля
вться D далеч1нь, але не бачить н1чого, Пан1 n 
чорн~ЦУ, .nоJмlхаючись, г~адить його пqgучерях • 
Темно;. .. · · 

.ffD8. Х е 

ПАНІ БОРТНЯНСЬКА~ так, замолоду п'ян:Lmть раптоDно 1.~Dерез1вт~. 

ЛУКА: 

TaK:L 1 ЯК Dlii 1 ТlЛЗКИ таRЗ. СНОDИДИ,. , .. . . 
Але. nанз. ·матко, не !(а~з.ть Дмитро.Dl Inaнon~y~ про 
де, Вони, чи не бупа, теnер 1пак.ше думв.ють.Їм -~· 
нод1 ад~аться 1 що D rума.нl кашляв ~нлzна Дар~ан ••• . . 

ГQJIOC ВОРТННВ:СЬКОГС: ЛуRс ~нс.-rЬ:rі.ичу!.. . 

ЛУІСА: Це Дмитро !Dа:ноnи:ч,. про:кинулись. Іду до них. Ви 
LI!:e nр..:,бачте, шз.н1 · мат:ко, тa/tl теє.,. · 

ПАШ БОРТНЯНСЬКА: Ви :s:, серденько, сю1.::..:.1.ть Ио:му 1 що я тут .л хо
чу гоDорити а пим~ li - !!ого дру!і:ина. '.]:'ак 1 о:каз.ІJЬ, 
золот:ко, його І:lрна ,цру::шпа. !!ого стара друJ...-ина 1 

що йому н1коли не.зрадила, що заn:,з:ди· з ним була, •• 
А DИ. :ве знаєтеr лебедику, де та, що D чорно:t.rу хо-
дила?,, 

Не etшm 1 А.гафl в Федсрl! по. Та; Бога ради, не гоv о- · 
р1ть 1 nро.не!, Гоrор~~~.~ихо, лаг:Lдно, ак ~з ди-
тиною ••• Т1льки я •• ~ 

~'QJiOC 130РТШШС'f:-КОГО: Луко Гпа"'оLичу! ~. 

JIYRA: 3apasl 
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ПАНІ БОРТНВНСDКАt ВИ щооь хот~ли.оиаеати?,. 
ЛУКАІ Тз.JІ:ьІ<и я, !flльки я, та tt тео •• , Еоюс:ь, чц ешоче 

дwr,po !Dанович nеа.го.л~ го1:орити,,, вонu, d8~те, 
0(1.U.'l'1! JIИJI ХОЧ""/Т:Ь,, , 

' . 
ПАНІ ВОР!ШПІСЬКА1 Дю\на. л~дина. 

ЛУКАС • на :L ми l.JOЗ.. Скорбнl ми люди, б оn :ми JІЮДК0І;9,А• 
ra~le Федорз.uно! Нудимо оtз.том, а·наnз.•о це noe 
~а U ~~а. Хрз.н Мого впав ••• 
/П1ІІО.D/, 

.Я:vа ХІ • . 
ОЛЕКОАЦП;ЕР І Це DП тут, мамо? 

ІІ.АПІ :БОР!'ИJШСЬКА: я, · .1rtночку. з УстИ.пз.r~юІ. T1:1t! еат:ьио roe т:r:І· 
,цачnт:ь ••• 

·алЕК~Р: Так; пречудниtl Dз.н. Добре nроте, що ~и npuйиnu, 
кatliiRe, мо:е разом t!ого укооькаемо. Менз. от :rpo
.e~ треба, чорт. 

' . 
ІІАНІ ВОРТИ.ЯВСЬКАr Не· на те те6е и~пеmугала, орла, щоб 1 б1д1 

Х<>дпти. 

ОЛЕКСАНДЕР: Непри·е.мно,.дft:онт• Нз.хто r·. rщз.рдз.! таі< не обме:tе,.,. 
ниtl грз.шми, як я, І хонз. U екз.nа~ nотр1бен, а 1-
нодз. - OMlXY ц.е nарте, •• На цукерки D ROHдattopOlr 
~t1 не c:rЬ.s. , • 

ПАШ ВОР'lНЯНСЬКАІ анаr,.. ,добре знаю, си:пку. У :м_оне !'е~ :круто.У• 
J2ИН1D:ке., окзжешJ а. що 1 она да€1? Пlr:тор~оотm. 
душ - СМlmно, А з батьком клоп1т, вое xuмepu, 
мрз.л:ння:·. 

адЕНСАНДЕР J Інодз.' здавтьоя:" ЗОJ• Сl:М DpOДИJ~Иtl O'l'fl.D. Не D1.Д !!П
ра дього. 

ПАНІ БОРrНЯНСЬНА: Мо~е ЛJ"Ra Гнато:-jич ·щось !'Ю ороХИ'f:Ь. Я, отпс
нуnmи cep,~cl, ttшла сюди. Blp меп1. Рав бух~, Ко
лись наторочип мен1, що не·мз.ра. Наче 6 то кит& 
:Кl неnутащт. .• !\ tlH СDЯТUИ. А МИ ЛЮДИ, .Іі:К 11DДИ • 
Це Dз.н Еродипим.,, 

алЕКСАНДЕР: Так, VJt· люди, ЯК люди І 

ПАНІ БОР.ТШШСЬКА: Треба lJce зм1нпти, Переr.ида':и НО'!И, На сху~
бу отати. У нього u 1 симфон1л ще в ~ •па1 опус~ 
Я добре внаю, Менl, м1ж lнІШм, '!'ez не JІегко. Caua 
я, лк палець. А люд11 nоДл1, 

алЕКСАНДЕР: 

/Лука Гнато:ruч 11б1г, аа.nопадліІ!J о шуиає по по.пн
цях/. 

Люди, л:к люди, Мен1 до вар1зу rpomett. Aoиtнau;t 
-хоч 6п а r1с1м оотені.~ •. 

ПАНІ БОРТШШСЬКАt Луко Гнатогичу, золото, ку, що, Н'l• як 'Іам?,, 

ЛУКА І З ара~, в ара з,, no~дl т ь, nn.н1 матr<оt 

OJIEl!CliliДEPa Що там нrн::nopare? 

ЛУКА: Те. g оимфопlm, ~ччфоа1m хоче писати. Рое,.,ае~е, 
це~ о1.нто. l!,e ~раз у pl"JІ' Ha.pem'll! •• А я o:u;e, 
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дуреиь, ще цуриDея, що n~н н1кохи; и1ко~и не вагля

не до кеl. СлаDа·Богу, Слапа Богу, Вуде пиоати,буде 
пиаа~и. 0QЬ tона ••• О~ь Dона дсрогn ••• 

Q1IEKC1JЩEP: А :J:Іpon? •• Що о:казав? •• . . 
ЛУКА: чекайте, батечку ••• Одну х~ихииу.і. Цеп ОDЯТО D 

иао та І теs ••• Я вараа, я nмить ••• 
/По6~г/. 

QJ!ЕКСАНДЕР: І цей пен1г.пао. 

ПАНІ БОРТ~СЬКА:. де Dони д1брц~иаь та:к1?., 

ОЛЕКСАНДЕРІ Мен~ на EHe:::t пора, Кuяsь буде... :·· .. ~:і .... :: 

ПАНІ БОРТНЯНСЬКА: Пуст1 Dони люди. Ось тах·диихюо~ на них, Не-
. обчиnJІиш. •. як 1 не людИ 'зоnо1м. .. · 

ОJІЕКС.АНДЕР:. Це праІзда., :м:амо, як 1 не л~:ди •. 
/Лука Гнато~ИЧ ynlйиoD/, 

ПАВІ БОРТНЯНСЬКА! Ну, що, оердевько, Луко ГнатоDичу, rопорихи~ 
Ну, й оназали tl ому?. , . 

ЛУКА: /дає гро~/ Це для Dao, Олександре дкитроnиqу ••• це 
.... . . 

GJIEKCJUIДEP: 

ЛУКА: 

DОНИ дали! . · · . 
Та що це ~и аоиrпац11 розкида~те ••• Це~ гроm1, ~а
т ечву :аа. tt, це 1t не гр ОІІІенят а • • • Руки nам труокт ь о я • • 
Ну, na.o., •. 
Та. я таки~ тепер та. И теs. Дмитро І:паноDич o~D за 
симфон:Lr, циоо.тимуть. А тод1 :~ нас .тихо • тихесень
:ко. Передгроззя. І раптом гр~м 1 s1рпиц1.·І т1льки 
гр~м 1. з:~.рниц1.. Ро:к1т :1. ~~lдCD::1:'!' 1 ,nlдCDlт. :А я. зоб1 
D І<УТОЧІ<У' ОИДЦ1 t.! ТИХИИ Я ТО.Цl~ Ott" :L ТlІХИЙ :.J:e Н 1 ЯК 
'!О.Н ми•а, Слоr;е. боюсь оказати.· Н мОJІюсь тод1 до нь~ 
го, до :uуsики Иого :молюоь .т.а . .!1 теє t •• Бо це оn:мфои:а.я, 
еачите,.. · 

ОЛЕКСАЦДЕР; Ск1хькr. тут? •• Що ба.тько icaзaJj ?:. • , · 
ЛУКАІ :Ага, :ісаза.п, щоб ·з. шли J1И по о:; оіх спра1:ах :1. вайшли 

дия:м:и •• ~ 
ПЬНІ БОРТНЯНСЬКА: А про мене?,, 

JІУНА: ;Подумаn так трlШІ<И й ока.з~ не'требn.~ Так~ oaa.san: 
Не треба. Тоцу вра.ще ве Ити, ШlHl матхо, до нього, 

\ Xa.U Dlн оам буде з собою, нпm маtlстронько. Тихо,ти-
~•е буд~те ••• Не грюкайте, Бога рnди... . .. 

QJІЕІ\С.АНДЕР: йдемо, :маwс.Ха-й :rош~ n:ce тут саш. ~алиmа.т~tон, ·,. 
1ІАНІ БОРТНЯНСЬКА І Бла.зенн1 JІЮДИ, З~ll~Ьсн, Bojze, ПричиІІн1.: •. 
JІУКА: Ідlть, 1.Дlть, JIIOб:t: )ll)~. Елагаn I!flC. вае ПОЧ11НО.8''. 

Із· RlМНа'.l'и дв:·:еНЯ''!!·Ь· nepml ахордиt ш.шаютіОlІ в грома
ми дад~ко! грози, Do1 ще постояJІи, послухахи.за мить 
О.Левоn.ндер, ·а ~а ним Пnнз. В.орт"FІІшоька., 1.Іахо.цщtь. Луха 
ва:·шnинька.х !х :r:юJодить/, 

QЛЕІСС.АНДЕР~ .Але ~: 1 хуртеча буде ••• 

. '/ · '3. r\ D l С ll , .. . . . . 
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Ба~д1:е .. котр.1. oaue роковини з дня. смерти О, MAw"',.. є~ ... lJ:ІtН·~· 
. ла.ли в JO.Of.tЦ]. ']epmil, а ВВ.:.і:НО, що д-р Octtn МаковеИ - де"визнач
па noc~aтt. в 'lато:рl~І<у.nьтурного розвитху rалицьних уира.l.Ндlв. 1/ 

Ооип МаковеЯ вз.доwій передус1м як гуморпот 1 са.тnрик. У 
rрокадтtоькому ~итт1 доnелооя Иоиу бути nедагогом /довголlт-
Нlй дирехто,Р учитеJІьськоі семз.н:ар1! в За.n1щ11Ках~ - на тoJCf noc
'1'1. Jt nокер/- редахтором Z1рнал1в 1 окре).(ИХ видань, х1тературним 
хрити:ком; а в JI11!epaтypl знапий в1н ях поет, новел1ат, nов1стяр. 
Серед р1sиих л1тературних вац1хавлеиь ва~о вибрати одне па~в
nе в Иоrо творчост1. Бо в кохн11t д1лннц1 т1еl творчости виявив 
оебе до6рмм майотрок пера, а з р1.8НИХ .пз.тературвих критnкlБ ІСС
:.m'Ий хоче nеретяrну'fІІ tfoгo na св1й б1к. Л1рик Маховеіt, · оатирик, 
ЧИ Кр1!ТПК? ВlДПОІllД'Ь одна: D3.H СDОГО роду yRlDЄpCaJІlCT .Так CRJie.
Д&nИOa zиттьов1 обставини дпя людини,що хот1ла nрацювати в епо-
хо!, давати на~б~льmе для ового народу. 

Почав мановей »1д поез1і, ян, на то~ чао, ко~и«·адепт пи
спменницькоі иузи. І т7т проявивоя вз.н .п1ри:ком, дармв, що пиие 
особпст1 чи оnисов1 noea11 та оnов1да~ня. йоrо sбlpRa nоез1й 
•r1роьк1 дrми" з 1898 р. доказує, що автор пермих поет~чнпх 
спроб, що полвилися в рз.зних цурналах, а пере~~~к в льn~vьк1й 
"3ор1" вирвавоя з об~~к1в надМlрно1, nодекуди вав1ть трохи ре
rоричпоі рефле:кс11 та ви.кресе.в ·1з себе "максикум" л1:ричного по-
1І.f:..~:у І чуття:. "Г1рсь:к1 думи" в~ели пое'l'а. в фазу дозрl.лого DШ:~ 
пое~щчиоrо тапа.иту. П1сля того nоча.па.оя в Маковея фаза поетич··· 
ної творчости з вовиною теио.тихою, D як1И D1H nlдкpecnюd, що !!~ 
розум, ·а nочування нурмуа людиною. Почування єдине робить лrде~ 
л~дьми. І в явомунебудь род1 nисьменства не анrаzуваDся: ~ 1 ~~
вей, тах завзди:появляатьоя в нього рефлекс1«н1сть 1 RB15~~oY, 
пав1тё у 'бовв1К поез11.2/ Пlд деяким оглядом нагадув в~н ~~
~~.пенка 1 ГаИне. Тв Маковеєв1 поеs11 якось призабулися,хоч во
ни га.рв1, п.асtровв1,3/ Маиоnея: енав зага.JІ читач1в б1льm нк npo
saiнa., ·1 · 'l'O гуморис'l'а « сатири:иа, Треба.· прив нати, що Маиовеlt ви
яви~о~ ~к npoes1x, як новеJІlот .. оnовlдач·. Вlн зна.менитиИ обсер
ва~ор ·хи'l'«'Я, визнається на ttoгo тонІСощах, 1 в cnoclб сатиJ,.Ічни~ 
дy'Jje 'it1Zвo, 8ле:rеньна, а·в.пучно n1дкреслюв з гуuорок с.по.61 сто
р:~.mси .не.жоrо суоп1п:ьства. В еб1рд1 оnов1Дв.нь 8 sиття Пер·~ьn:.mо 
JІІ}0Р'-1іОЬ.І<ИХ JАщан п .н. "Клоnоти СавчихіІ" J;~ибиваетьоя на nepme 
ю.сце oa:ue опов1дапня в тим не.голо:екок. 
'І'ут зм~ьо:вана р1дня славних колись рlЗНИІ<lD-свина.р1в 8 · ffвopor'l. 
Савчиха., добра госnодиня tt· рlзшіч~а,_багачка., ду~е по6ош-rо., ~- ка~-

-------·~ ......... .. 
1/ Вородивоя в В:воров1 ноло Jlьв~ва в щ щанс:Qкз.·И о1к'! 23. ".:·т .. ·· 
1867 р., nокер 21.VIII.1925 р. в Залlщиках.З Яuорова F·'.,"'.:.м та
хоп ta.ICl. вивначш. rромадлни, ян :Ілл-я Кокорудз, педаг.::,;· 1 доІJго
JІ1.ІJИ1.t! дире:Ктор Академ1 чно1 г1мназ11 у Львов1, фундl•тор 6у;щнУІ:У 
.цлк д1вочо! r1юras1!. "Р1дної illRO.Л.И" у J:ьвов1 тn в1лл1 оо, С':').,
ДИ!·lв 1 Дор:J.. б1.nя Делятина, д-р Остап Mat<apyпnca" педз.гог, р1;,н~ .. 
П~ЛЬНИЙ Д1.ЯЧ 1 Львов1 1 ВИ,ZРНІСЦ:Ь mF", Ji.Dn~X nlдpf'1I•~·r<l n, учс.т.rиі!, 
Перед D1t!вою одна вулиця n Нт·сровl та yк.~:-.J!r~qьюl ГlJlНа:з~н дJ.с · 
!l!aJ!JII н~ву О ,Ма.коnев, · 
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же RОІІ.'НИ:t:f ден~ у ~ИЖНl здер~уетьоя в1д о:ко:рому/м• я.оо./ на :1.нтенц1ю 
яRоl.оь о1мейної сnрави так, що сливе не Іоть м"·оа, хоч увесь час 
nрацюв в ньому. вона хоче вивести ово!х д1теИ у nиЩl оусn1льн~ 
сфери 1 тому nосилає санка одинака до г1мнаез.1 t Львов1, та б1да -
синок не хоче вчи'l'иоя; йоuу· ту~о ва батьк1:в·ською хатою, ва рlз
ницьно.-м' яоа.роькиu J>ехеолок, Оце то на!І!бlл.ьшиtt клопз.т ~авчнхr·І.До
бре з. щасливе майбутне ового сина бачить вона у nаноькому сурдут1 
й кар 1 9р.l 1 не в корисному громадянському иаставленн:1.· 1 прац1 для 
народl· 

· Д,уJ&.е тонко cxonиD автор юнац.ь:ЕСз. мрз.1 tt nориви гз.мназз.йнсї мо
лодз., що в четвержз.й-п'ятз.й кляоl /nlR шукань нових з.деал1в 1 nо
чат OR; вироблювання характ-еру/ стала еаttматиоя "иедоsв оленоJt" лек .. 
турою, яRа. nожирюваJІа. lt nоглиблю:ва.JІа СDlТОГJІЯД мо.подз., а спершу 
ІЗ ела на mлях ате!зму 9! рев олDцl !!ности /"Веонянl бурз. "1. MaR01J еМ 
поназав цз..пу скалю думон .l вагань молодого таланоnитого хлоnця:, що 
попав у такl веснянl Сурз., п1сля ЯRl~ приt!шла рефлекс.lя, очищення 
атмоефери ду:моІС з. переродження в нову людину. Ноl)ел1 ст МаІtовей nо
мистецьнu емальовув лrдсьну ncиx1uy на тлl рз.зноман1тного д)~ово

го :шrття, одначе не аапуснаєт:ьоя n наИскладн1п::1 ЮІттьовl не~р1, не 
дово,u;нть nодз.М 1 nерсона~n:в до важ:кwс І(ата.клз.аш.в навз.т:ь у повlс
тях /"Я:роmен:ко", "Залlооя"/. СІ<рlзь у нього nроявляється яюfіtо:ь 
onoR:-й 1 зрlвновал:енlоть, що деян1 критики AoJ;cl:м сnраьедливс на
виnаІtт"': RDlST!iЗMO:М, 4/ Bln ПpOЯDUB:)JI тех СИЛЬНО у В6:І.рЦl DOSHHИX 
сп~l!lдапь п.н. ".Кр1Пltз.Dе nоле", Тут чер:еоиою юrтrtom тлгпетьол 11.р.з:ь 

:крr:ваве вlд вовннах nодlй 1914-1918 рр, ~пттьове nooe УRра!ноьно
гс; народу одна дуМІ<а: пощо 1 еащо·терnnть нещасний нарlд в1д Dltt
ни, л:r<о! в1н во~о1м ообl не бах:аs. 3 уо1єї дyml nоет зненавrІдlu 
1~ о:мlн 1 насилля вз.Ини. І в щІх оnов1даннях топ nодехуди гу:м:о:рuоти
чн::.tИ: неред р1mально:ю битвоr на сх1дньому фронтl, аDСІJрlі1сьюr:М 
сnященпи-уираІнець з. рос1йоький священик, тако~ укра!нець,nрослть 
у б oroc~лy:.:«Sl Е ога, щоб доnом1г знпщuтn D орога; так тут: австрз.11Сп
киt1 1 рсю1йоькп~ Бог, до лRого зuертаються дr1а дepТJ:aiml ворогn" о
бuдnа у:краінцз.. 

Одна-qе найкраще вплвив себе іVіаиовей у Jil тератур1 л:к гуморnет 
1 сатирик. Ще в 191о р. nояDІІЛС.)Я !ого nоема "Ревун", з гумором 
переха~н~на сати:ра на оз.мейне иuття деяких круг1в rалиць:ких lЕтелз.
rентз.п, SDIIЧS:ЙHWC CПOWDSЧ1B ХЛlба беS ]ІШрm.І:ІХ ба::аsь, ~88 ГJІНбШІІХ 
нацlонаJІьвих noчynar-rь та 1деал1в, В окремих персона~ах !Іео,циг 1~с
Ее добачиt~и оDов nлаоие "л". 
. З 1923 Р• ПОЯDПЛаОЯ 00с.1'8.ННЯ B6lpi<a ·гумОрИС!!ИЧНПХ OПOJ;1J1J1IIЬ 
МаRовел, що друtсувалиоя D часописах, а онремою І<НИRІ<ОЮ д1 с•rа:ІІп ІШ
з~у "При:.Імуреnпм оком". Тут, немов у калейдоскоп1.sмlnюютьсл :кар
тrйш в ШіТ'!Л нажоІ 1нтел1r'епцз.! на гuлицьно:му вагуulнну, nоuного 
дрlбничкоuоо'І!и, привцRІІlІVІьностu, малих задумlD, непорозумз.н:,· 1 o
coбUC'1:::cr· cnpaD та бамп~, моnляп: "моя ха.та окраю". Тут HaiJl.TЬ 1 
11reu -1еr-шо, що в:r.й•ов Bl ОDого nостументу в :зал1 "НауновоГо ТоLарпс-____ ....... _____ _ 

2/ Взяти б хоч." в1.доииtt nз.pm: "В горв.х грз.и гуде, хоч зима nаде". 
що став о•rрз.лецьвоІJ nз.снею YCC·:J.D 1з nершої свз.тово! lJl~нп. 

3/ І .Франко окаеаt~ про nepm1. Иоrо nоетитm1 оnроби: "Є D них чт.rттл, 
є добре. форма, чоrо ~ бlльше. треОа", · 

4/ Є, t. Пеленсьниtt. О ,Макове!!. Сnроба лз. тературноУ. характернот .. ~І<и. 
л.н.ь. 1931. 
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тва ~r.L.Шenqeвкa" у Jlt>вoв1, 'J& п1:иоn· ІІУ:К&!И прац~ » р2.зних_ наших 
I{8JR01Ji1X 1 ztpoira..ЦJІl!OЬRйx lliO'l'ИТ"YU.1JD: 1 ·не KOES Д2.041'8'!И 11 TOJCY С& 
ме, що не мав форка.пьпих хnміф~кац11іf. Черев te в пое'!а saли1!tlt"" 
оя уои1ЖКа n1д л1вuк вуоок. /"ЯІС Іевченхо .,xan ро~~и"/.маковей 
виоJО.юав хшб·и I'aJIUЦІІRoro оусn1n:ьотва, одначе ·ие ~вчув його, моD
лаD, DOHC\ оаке д~йде до проар:а.ннл й rioпpauи.•zOJiи пригяsне'f!2ОЯ 
соб1 в двервал:а. овоrо ХИ!тя, його л1рnчна чао~ипа ду~, ttогокв:а.
етиожІІЧЮ. Н&ОІ!рОі ІІе даВО.JІИ ДlЙТИ до· Г()JIOQY -OЗ'!ИpUXODl, !OJLY ча
ОТО пиоаn DlB про nepemxiJo.rrnя бnuвьк:~о йсІq -бопІ)'С ~ nеоел1.Топок 
1. саоообок · nиоsншІ отоіть в:а.н бJІ11sче Ca!.O.йJieRJ<a, як Oc!'ana вяmв::. 
ЧИ Зощеstса, Два 00!'8HR1 Dll8HSЧ6IOTЬOЯ r()O'!~:. O!lTllpOIO 1 SOiiOlM l.ч
JІШК О'! пл ек mбпто вародиого опоDlдаче ~ О. onel, яtt 1 Се.!ІlЬен
ко, опиа,ув е яегхии до~епом 1 гумором,- · 

Не моава помuну'!и_ ·мoDчa.tmoD тако~ пуба1.цпмnчнnх 1 Jilтepa
typнo-кpиt-aenx npaJtь Мановея • .Вlн пра.цІ)І :в ре,цахц1~ •дlJІе.",•На
І>Одпоl ЧаооІіиоl" редаtу'І "Бу:ковииу" ра8ом в Грумеnоьник 1. Фра.п
Jсои опtвредаrує Ал:а.тера.'!урво НауховиЙ !1.0'1'ниа", мае .щаота Dlд-
крп~и х1таратурн1 taпaнtu: Anдpla ЧайхоnQьхоrо~ ·тимотеа Бордухя
ка. 01'епаВА Ko»a~eDa• Ольгу Кобияяиоьку, ааахоЧ,уDа~и іх до араЦl 
Й n1І~n8ТИОЬ ПИКИ, З•ПООеред Й~ГО JІlтера'lурИО•ХрПТПЧН~Х Пр8ЦЬ 
vuб~Dа8тьоя на перsа ~оце вцапвчн1 диерепь~ vонографlі про Па.~ 
.,елей:щжа Нух:а.аа !t Осапа 1Jр1Я Федьвови ча. · 

·· По АІ.е.новееn1 ssn:и~mnaoя· nепикв. · ще ю..це не др:rкоnав:а ·оnвдІЦt
па, яка тепер е D рухах наиах учеn~, що оnииилиол на еМ1rрац1!. 
A:J. ПlСJІЯ Пр00Jl1Д2tенна !1 1 ПОВОВJІ·С~ОГО ВИДМІНЯ ПOelfOBUX твор1.В 1 
першо~о видання недрукованих nоев:а.и. ~опоnно дУzе до!епних хl~е
ратурнnх паро,ц:а.й, ІІИЯDИ'l'·ьоя впоnп1 л:~.теtе.турва 1. rро:м:адsшо~ка 
вар~1о~ь поета, nиоьменнипа 1 крnтиха. JtO бра11оя ва nоя:в1 ,ц1ляп
J<Н не.иоі JІlтературц 1 JttyкaD най!tра~ u~D o.nymr'l'и сзоку зapo-
f.OIJl • . 

JIPA ВОіК 

ВАJlЬДЗЕ 

Дахn черв он:1., DуJІпчнn пу в Ь·Кl, 
А череа юzх на шну:рах барtне nяа!'т.І 
Прu озер:а., як дзеркапо ноDз:ьх·;Lм, 
Що Дn:~te шу:парамп ~ лататтям, · 

Чи цеНее.nол:ь? -Так вдаетЬоя чаоом; 
Ян ·Dгору тя~нуть коmzк мотузком, . 
Ровсul.янз.. 2! дз..nчата, з;(рщ-rl краоо, 
I<ocutta.тьol! ІrасмrІпом 1 . бувном. 

Аж, 11 хож1ла б тут забу'І!п l\Ol 
Ду.JІКn '!ерПІСl nереЗ:І:lІВ.Н:fІ KOJIIIII1Il~ 1 
Вдitta'!u запахп черr;Пе~nх с1п 
І !l1ІЩ!JІОЬ, ЩО ДОСПlШ:І.ЮТ~ 11І!ШІ1. 

- ........ 
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/Про вплиnп ШаМ1соо ~ Гофмана на форцуnаиня твор
чо1 ме~оди ІD.Франка/. 1/ 

. ' . . 

В сюо!« ~вор~й метод~ Іnан Франко myRaв синтези романтuч
ного й реал1с_~ичного на ооноn1. _пlдnорядJСУвання nepmoro останньсr 
uy. Тому nелину YDary прпд~ляD D1H тDорчоот~ тах Dизначних nиоь
меннИRlD минулого, я:к~, не poзl})Danmи ще з 'роман~измом"uа6лnltа
лися DІІ:е до реал1зму. Це були передУDЗ.и Шатосо И Гофман. 

· вnлиD Шаш.ссо nei"'<o nросІJ.Іе::Іпти на тD орз. Фре.нха "Без nра.щ. "· 
Ця Фра:ннова :казка ДрагоманоDу не nодоба.JІася. В1н пбачаD у 

'I?DOP~ нашр автора мораJІlзувати на тему про nотребу працl .А на
справд~ Фраm<о буп далекий 1:!1д такого пам1ру. Фран:ка Цl-RaDП'l'Ь 
психолог~я :uнутр1шньоrо незадоволення хюдини, nозбавленої мох
~ипоо~и працЮLати. І s якою тон:к1стю амальопуе письменник цю 
сторону nсихолс~lчноrо зиття ЗDОГО героя. Дей душевний стан не
зе.,ЦоІJолення має nев_ну аналог1ю з перешшаниями Петера Шле:мз.л.s D 
Шамlосо. Петер приrн1чени:И Dlдеутнз.отю Dласноr т1н1 не менше 
НЗ.ЗІ І nан n1дсутп1 стю :мо~иDостей · працюлати. Стан незадоDоJІеНЕЯ 
героіn уп о~ох :кав:ках розпипаєтьоя аналог1чно 1. nриподить до о
днаноDої розD'язІ<и. Івап зр1.ІСавтьоя спого чарlDного тал1сману -
персня, а Петер - чародlЙІ!ОГО го.:мапця. 

І Шашсоо, 1 Фраm<о з величезною майстерн1стю nоRазали ои .. 
лу ш1нуnання грошей над nJDдинom D кanlTaJI1Cтn~oмy- OIJlT1. ,обидDа 
письuеннивп засуджуютЬ оn1т зио:ку 1 за:х:ланностn • .М.е ФранRо,nп
отупаючи в зо.судом иап1тал1е-му на. багато mзн1mе D1д Ша:ю.ссо, 
мал змо~у nоназати руйнуючу сиху волотого МlШRа D картин~~ Шльm 
сІ<онцент:роDаnих 1. реал~ етично vира.з~r1ши:х:. 

За гроn инявь Доr:горуІ<ий ладен продати доньку споему "до
бродlЄDl"- I<peдитepo.n1-KD.Пl'l'aJilCTODl. За грош. Єдn1н грав ролю 
за.хоха.ного D Н1ну, а Н1ва продав себе 6ароноn1, хоч 1 безю.рно 
~ридит:ься ним. З-за грошей гине инягиnя, туман1в на розуш. Ю:ІЯзь_. 
:;::юрс'І' ОЕа. оила. а ол ота розча.Dлюв .М снмо!' о w.льй он ера, яІ<иtt, nтpa
тнDnni cnoY бо.гатотпа, Dтрачає разом з тим 1 примарне, куплене 
"родинне щаотл" •· • 

Каn1т~1стичниn ODlt у нездороn1м фосфоричnlм блиску СDоєї 
могутности постав nеред очима читача; CDl'l', у яжому DоDтуаятьол 
д,Р16НеНЬR1 ДDОЛИЧН1. JІ_ЮДИ, CDlT 1 D ЯІ<Ому панує lJCЄDJI8ДHtl СТИХ1.fі 
/У тitOP.l lА:Огутнlсть ц1.е! стих1! реа.л1~уєтьоя через чудод1я:щл 
n~рсня7. І недареино ЦlJIЬlilИ, нез1поонан1t1 натурl І пана.· сtав 
душно D ц1.t-1 атмооферl . егоїзму, жсорс!fоІ<оотu 1 перобстnа. .В1:н :мр1. е 
npo моральне ~1д:род1tепня через пласну працІ), DIIЯD DJІасної 1Н1-
цl.лтиnи t;t вол~. .-

Шамl ооо ую.D нЕ-тоШтВ:о злиDе.,и рео.дьие· s фан'!'а.стп:кою. Тут 
ми вноn маємо на уDаЗ1. "ЧУдесну 1стор1ю Петера ШлеКlпя" 1 пере~ 
ус1м nоча~оІ< цього тDору. --·-----.. --
1. YpиnoR з монограф1!: "Ео~етuжа 1. тпорча. кетода І .ФранRа". 
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у проотор1К парк,у бага~~я Томаоn Дхона баDИТЬ~Я ~~De тс-
:uаристпо· naн1.D 1. павь, Б1дниtt проте~е nnrra. дхона,Петер, суnрсr.о
дпть :компанl», яка мuнає !рояндоDу nл.яnтад:І.ю. Ос:ь красуня ~анн1, 
нк1й зампвулоая з1рnати 'fрОнн,ду, Dкonona 1 еакрІІDfшnла руду .зчп
r-шлаоя метуІШя. Bol ПП!rВ.JІН о.цип D одного анrш.~оького· .n.цасrrиря: , 
щоб вакрП~и раи:tсу. Скроииа nюдпtrа · D с1рому r.: ~pa!IHl ~ що ~ШJ.Іа слl-
ДО!! :за lJeOeJIOI) КОМПUН1ВJ) 1 р8П!f0М D1I~ПJ1JI6 е КИШЄНl ПJiaO'l'Y.p l 8 
пршСJrушtИDпк nпгпядок, s nовпонамu nода~а · t!oro- Фа.нnl •. Н1хто пе·. 
здІІІJУDВDоя, ·и1.х~о пе tro)tякyнan. Поопуги нlбlt не nом1чено, l nc1 
pyШ.IJil:I Д8.JІ1 • П'етерОD1 noe це. ЗДаJІООЯ дуЕе ДИDНИК, ЧИМСЬ Е8Зl!l1ЧН:!-
1-ІПМ. TODapi!OTDO p0t\'!8JJYDMOOЯ ·ца naropкy, ЯКИЙ DИООЧІШ HG.~ Ю J
цeDlCTIO~ З•аа зепеиого пнб:~.рнн'!У''дереІJ DliTRнy-лooa n .далечЕsl . -
ре, а па ньому руха.паJа явазь кап: о по:аа.тпа TO\ti<A., що . nprinepнy.;~e. 
па оебе ynsгy no:~.x, Токао Д3:оа гукав, щоб nодаяu п1дsо}:пу трубу 
Oлyrn MЄ'l'}"Jn '!ЬОJІ 8SOD • A1J.e, 1!IOДUBS D аз.роиу неnОіа!'НО Dutl~aa З Ю~ 
mепз. '!рубу J{OJIJJяп,цa 1, зaooб~r.nu~o хланаІі~nо·ь; ~е,Редае 11 г o~nc
дapeD2. ·• Труба. иейкоn:~.рпо · nexuxa, яtс для :киmсп1.. Пetrepa nер ой :мо. є 
ОСТрах,. ICOJIU D1H dаЧИ'fЬ, ЩО tt ЦЄ не DIIRJIIU<MO ZВ,ЦНО!'О З~;t~.JYIIOHlHJ: 
а ер ед приоуІ!пlх • _ . . · . . 

OnonlдaВRя педетьоя ·r; ·'n1дІ<рео.пено реал~воиу тон1; мдн~ де
таль· n оппо1 прnро.ци, воnнlШНОСJ:И .п:юдеІt ае врад_:уе sa)"aJIЬH01ri т~ 
нODl. І читач, ео.lн!рпr'оnаний вaNiдRODOIO· noяno.: tpycs·~; рве ом з. 
Петером дощунув!'ьоя ре~ьноrо понанення цього. І пиие тод1, кс~n 
u~pa людина так oauo иепоМ1.тно 1 ~І<роино·nриолузуючись nаЕ~А,r~
Има.в в Rиmeнl опоча.тІ<у килими, nот1м mo.'l'po 1, вареШ'fl, тров Dє..::_r 
хоnи:.: копеtt е оз.дпами. 1 sбруви:, читач 1ачвть an'!opony .аспиф1І<з
Цl~ ~ :запеюнення Пе~ера D.реsяьностl нартини оприttмав лк ~ка~у 
НВ.С:М:J.ШІtУ НО.Д ODOSЮ ДODЗ.pJIИDlOTIO, · . 

Чn ие тав само 1 Франко nочинав он1t! тn:Lp "Ееs-прац~", :10· 
J::;lл!3но ·1. веnОК1.1'НО на6лиааючиоь до ttoгo фа.п'!аотичио! зап' язки? 

Починається TDlp tltм, що .ІDан JІз.нюх .в не.каву oDoro господо.
рн-б~гат.з.я, іде D n:lo ро дро1.1а. ,Змучений одвJ..чною працеr наtwи~, 
за:..~.-урено оидить серед JilOy, Ровnе.ч.пиnим во!жом ІJириnа.єтьсн Иоuу 
з грудей нарlІ<ання на. '!D010 долю· з. мрз.в хоч ти1tдень оп.оч11тrІ n1д 
Ненастанно! О6ТЯ:Шt1Іl·О1 nрац1 ~ "CJIODa lf1 1 D.ИOI<l3.ЗaHl D ГОJІОС,ДИUНО 
я:нось задвD ен1лn D Inanonиx ухах. 3:~-pne.D зв: на р1 nнз. ноги ~ нanry
:U:ИD Олу:r; ЗДllDВ.JІОСЯ tfouy 1 ·ЩО n ГОЛООl ЙОГО P1I8CHUX OJilD ДЗD енl D 
лкиlі сь 1н~tt, чynпtt гол оо. Го от рий·, що OD ердлуrнlD . Иоr.о душу, И н.:r 
ПODHIDDO.l1 !1.. ДИDНИУ. ВеОПОІ<08!Lа 1 ООЬ U1.H 138.ГJ!И'~ИD ODlt ~лу'Х. D ;,й
СОDУ ТШІІУі D ЖУ TU!ly ,!'OJIOORy, ~IDY l Dl~нy' pyxJIПDy, MOD XI:Hлr:carr 
ня: ов:еапу, .Ме н1чого особлхшого не noчyn. Було саме nолудне,сс:"
це nекло l :.!eDplJIO оеред 6евх:марного неее.; .DеJІЕчеЗнl дУбн, .ялид-
1 бЄJрези дрlма..пn недпижно над !IJaв-onoю·roлouol), розх1mпо rр1rчп 
ОІІОЇ :iJepmeчRи n сонлчнім oкD·apl: ·D. тз.н1 ~х · rущапини гр~ио.я ю.
JІ:І.ОJ.ш· др:LбнІJоз.нь:кю.: :кoкapuR:J.JJ, а ро! іх п1дн1калиоь 1 опусRА.л:ю:, 
Мl}!ПО, uи;.:.аючи сnо!:ми крильцями HlmtиH" ледnечутний, ме мело . 
д1йrшt1 шстест, немо.u сощіt~И бревь:кз.т лЦогось чо.родlt1оьІ<ого lEc
rrpyмenтy. Чим дoDmc JJCJI~lJaJ::cя Іnаи: у тоL1 -6реньк1т над cL оєю го
ЛОlJОЮ, ТИ'М 61JІЬШе і1Ому здаЬаJІОО.f! 1 ЩО душа t!ОГО DUПJIИD_ae D ЛІ<U~СЬ 
нoDиtt сn1т, нa;a~Dnpoзoputt, таємнпtt, елиз:ь~о .~мt)зmntt · е дотеперlш
н!3ою Д:J..ИСН10ТЮ 1 та DOe Тl1КИ. ЗOlJClU DlД неі DlДМЗ.ННИЙ. 0ПJ.EyDa;~J 
його .~шесь нeeDuчattнe І<оJІ~оапня, юзІіов могуче., теnла." ~~яка. x:cn..:. 
ля. несла ttoгo :кудuсь, а Dlп, любуючnоь, бе.зладно дr.~.оя їl! нec"rn 
D 6езv1оть". Наr.:t~денз. рядІ<и надеDuчаИно тонІ<о ПOl\n.зyr.l'ь то.!1 
транс, n яко7q пере6упа~ І пан,· В1н 1ще Ііе за:tубпв зD' язну з ре-
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апьною д1.:Мон1. от.ю ~ Але Dl.H nже ва один :кр-ок Р+:д. казІ(ОDого (щн• 
та.стичного CDlтy. Вренять у оанвому nonl.Tpl· иельод1~н1. тони ! 
Це гр~ють · зОJІотl. мушки. AJie pe.nq-oм одип тон, rек nодl6ниі1 до 

. 1.НШИХ, але окреииtt і ЯК11ЙОЬ 6 ОJІ!:ЧИЙ~ · ОП8.НОDУ.8 CDlДOМl О'!' !з І nа
на. з. poзDopym:ys·D ньо:rо до.rінl.·зrв:дни. Чотирнадцять po:кl.D тому, 
z<оли Dl.II буn 1ще підnо.сиче.м,. хлоnц1. un1ймаnи велИку хІ-tмерну 
му--J":.у й ~аnаку1Jали 1! D ·дупллпину · .омерс:ки. Муха бОJІl.сно двих
чма 1 :цим дy75.fj Dес·елила хлопщD. Звука, що доносиnи ся в се
редини о:м:ер-еt<И, нро.я:п Іванове оерце, · :В:J.н ·нераз. пробував 
зв~л:ьнити nолоняn.ку т~ ttо.тn:ке.вся .на ва;:rроЗ·и _1 :кnини товз.риnв. 
Муха І:і:~:вга:.аючи "грала" :в дудл_l. день l. Hl ч, {l І<ОJІИ Іва~. на 
сьоиий день, ·не стерп1впш., вир1.пшв все те.хи sв1льнити 1ї, Eln 
у-;;.е пе nочув у омерец1 11:адпого звуJСу. Мух·.а, очевидно, еда:mа. 
І ос:ь теnер, no чотирнадцяти. ро-:к~, в1н знову; чув те саме 
проtlка.юче дynry· бренlння. Іа. здивуванням· nо:м1чає, що сидит:ь :ко-
ло 1!01 о:мереки, де рв:е ·~ запа.:ковано мух:у. · 

"Іван однпм духом пос:кочив. в1д cuepex11, при~улив вухо.-1. 
мало не зо:м:л1в. Жа.л1.6ний 6олющиИ 1 наохр1.зь nроmиба:ючиtt брен:ь
хз.т справд1 виходив 1а то! mnapx'И затханої патич:ком." 

. ·· НІС бачимо Іван в:r.;:е оnинився в царств1. фантоМ1в. А1ш де 
'.1!8 меZІ:а" ·що вз.ддз.ляе .. фантастику:· в1д. дlИсности •. Мещ ми· не 
зftаі1де:мо. МаИстерн1оть у влиттl. двох. пллн1.в .:. реального 1 фан- ' 
таотичногQ, ю. трохи не. менша, :пl~ у .Ша.мlсСІ), ·. 

. Еволюц~У т:ворчо1 ~етодJІ ФранІ<а-- в 9о-х рр. nраця пис:ьмен-
ни~а над '!БОрами: Ша.юссО't' в1.д1грма nе:вну роли:. Навряд чи моп-
на це заперечити. . . . , . 

· Але в~е-цз.л:ком безперечним.~ ду~е значним був вплив Е.Т. 
А,Гоф:мана. It-I!epec ФраІІRа до твQрз.в цього н.lмец:ьвого ро:манти--
:ка бу:в отмим в1д юнаць:ких рох1в 1.. до творчого роs:кв1ту, По-· 
вlО!r.Ь "Петрl! 1 Дов~ущуRи" була. Іщnисана, за визначенням са
мого автора 11, n1.д вnливом Гофмана. В оnов1.данн1 "Г1рчичне 
верно" Франхо ПlДRресл:ює" що ~нтерес до Гофмана в нього nоси
.пи:воя nlд впливом·поотз.ttпого оn1.в6ео1дниха.на JІl'Рературю. те-
иn дивава JI1 б баха. В лист1 до Дра.го:маnова · Ф::RariRO nиоав: " ви 
~ро:ІІRи по:м:иллвтес:ь, думаючи, що па мене вnnriiryв Toлc'l'otl щодо 
ПИС8ІІНЛ И880Кt Меп~ далеко бl.JІ:ЬШе ПОДОбаЛИСЯ КаЗКИ Щедр:І.на,а-
JІе nepпtt nопхнуІf ~5 с-вого. ;;rанру н1мець Гофмац, котрого назкп 
наі16~.пьше n1дходят:ь 1:мевно до тaz.coro роду,· лк. мое "Без nрац1". 1/ 

І<ри1'ичне освоєння сnадщини Гофмапа дало ~ошхивlст:ь Фран
І<оа:L .з ря:дl випадх:~.в ycn1.mнo ви:кориотатn фа·нтаотину я::к еас1 б 
длн. _бn:и:J:чого роз:крnття тиnових за:кономl.·рн_о.стеі1 реального oвl
"l!y. Дим самюl Франr<о част:ково осягав· тоМ синтез, до я:кого тя .. 
ЗІила його творча метода. ·. · 

В "Серап1.онових братах" Гоф~tан висjІовив· nоrляд на рОJІю 
фантастиІ<и в худоwьо:му твор:1.; ~ . : · . : · .. . 

".Я: думаю, що основа небесно! драбини,·· нот.ро:t фантазіл хо
че вибратися у :вищз. сфери, має. бути унр1.rілена ·на r'рунтl :.;:nття 
та:к, щоб J<OXНIItf ю.г n1.днлтnся нею сл1.дом ва S.B!l'Opox. Тод1.,:х:оч 
JIR висоно не nеребував би Вl.Н у фантастичnому, ·чарlвно~ цар
от:в:L, Bl.H вое тави б-уде бачитіІ-;. що це царство вв' язане в Щг 
го Ш!Ттяu l. становить, влао!Іе, Мого т:ryдecJry чаотину," 2/ · 
----------- .. ' ' . . ' 

~~~ ~.Lиo'l'!вa!r~:rн ~ранRа :1. .. Дра.r~~а-нова 1<.1928, о .З74~375. 
І.J.т,_ ...... d .. ffmaaa's вamt11~he 1,"/erke, hera.usg_ete~·en von E.Grie-

зebach, Leipzig, l9o~, в.~Ill.S,9~-91. · 
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Вар:а.яц1іІ.д&НО1 .цуаи ЗІІUОДИМО'l 8.1RJIO~ IQOD;l ЦЬОГО S 
та.:ки твору, З~учить вона" nрИqяи·зно, тав: .КІ<иІ би фаJtтастич
ІІИ~ бред не спаа на дy'UJf1 а!.торQІl., ttGІLy Dl.д жt:ЬОІ'О буде дупе 
мало :корио~к, я:кщо в1н пе осЗ1тп:ить !oro арокенек рсвсr.удку :а. 
:не оме'!е попередньо розуdоІ m.,цsanиn· ДJІ.а •о•~І"О tвору,Яс
оиа, опок1.1.tиа. дуdа, покладена :в оонсіву, · пQ'!р16ш.е вад уое 
ДJІJІ тaJCoro роду tвopl.~, бо ~:м:.В],ЛіИlmе І фаатастичю.•е ме
жуИО'І:ьоя 1 JSOl боки образи, тик ~:аерд1uк по:виuо бу~и осио· 
вве neJ>:aO. ,· . .. . 
. Отzе, фаиtастика -·це·т1.ль:ки особп:и:аий спех,р, який у-
:виразвІІв КОJІ~ори ,ремьвоrо. . _ ~ 1.' . 

У t:вор:а. Гофмана "Пове11итель б.п1.х" каі!"тер-мохе: В9!rав- · 
1Lяв Пeper'plВJOY :а око чар1.вие :r.a.кpooxon1. чне оапо •. Зав даІ<~ 
ц:ьому о~у Переrр~ву~ вдатний бачити • ~вху ово1х ОП1Вбес1.д-· 
НИІ<lЗ вайприхоsаи1п дупи. І t~· роз:крива.атьоа. корап:ьва · ю.
юzе!І!U.ОІJІЬ, .пицеІй.рQщво ф:Ln::L·cтeplв, що. о'о~t:ь Переrр1нуоа • 
вови l'оворать 'ltИnno приємного,· але ·nepet'p:цr,yo. вагnадає 1:u: "1 
!АЗОК 1 б&.ЧИ'!Ь '!.аа Ol'ИДJn дУМХИ, JІ:КИКИ Оуп,рОВGДИ'!І!ОІІ О~ОДR8.. 
потоиа оп1в, Фаиtаоtвчкий :u:оtив - вихориотакия фе.вtастпчнаrо 
окел:ьця • оnупитJt Гофмааов1. дJІя JІИРОІ(ОІ'О показу реап:ь~оо'fи • 

.. Щось под1.бве 6ачиuо 1 в творl ~pe.mca. "Без прац1". Іваи 
'sдобуває еа доnо:моrоІ) чудодз.Jtноrо перока :момивlоtь ·:всебз.чио
:rо п1sвавня ШІТ'l'JІ, Взаrалз. '!!реб а о:кавати, ,.що фаитаотива·, фан
~аотичпl. оитуац1.1 в ц1й казц1 вихориотовуються авторок·яв в&. 
сз.б створення реап~отичних обрав1в ооноввrL персона~в.Не:u:ов 
махом чар1вио1 nалички худо~п:к,фавтастичио sМlвюючи ою~'!П:L 
cu'!yaцll, зривав каски в:r. о:во!х rep81:a 1 от:ворюв ~а:к1 оеіс'!ав• 
ни, в •вих нa1:fnoвm.me :виявляються. внуrrр1.щв1 з.вди:вtдумь~n ра
і)J:І ~О!' о чи з.нmоrо ха рантеру. Периnе-!11 ·о»иеtу, вз' язаш з нео
авичайними влао'!ИВООfЯМИ · nероия, да1DІЬ S)(OI'Y' ав~оров1 иа.tіnов
R1.ше розкрити обрав Н1ни. Одви:м eru.so.цoк бхиокгrе ровкреа~ 
втьоя xapaxtep Едвtна, С~це sавддни в~виоот1 у ~вор1 фанта
О'lИ1Шо:rо елемеи!у ав~ор·дося:rаа ооо6nаво eф,X'!ROl виразнос~u 
в реЕ+'І:tстnчних еп1.еодах. Сальоновий ,циевт.пкев: Едв1н, роопуо
ни1С ~І<арІJІяр, ·удав е оебе занаханого в Н1ву, за.вз.хаючu F,:a · .'• 
11 бага'!с~во, По цьому сл1дув rармон1я цих "впбраних·дуm" $ 
оn1пьве обирадення Івана 1. втеча в розх1mному повов1.Ал.е ви
крадений у Івана nеротень губить в чу2.>:пх рухах чудо.ц1•ну он
лу, винраден1 баrато~ва раптом знинаmт~ 6езо.n1дво І 1днл1чна 
пара »т:t.наuв ааJІп.mавтьоя при розбитоку R~ритl,ян уlдлn13а . 
баба у в1доМ1й наец:r..Пуик1на. Ефект цього nеретворення ~ут 
не менииИ, и1п у роо1йсьRо~о поета. Ідил1чн1 стосунии Кl~ 
втз.качами розв:LmюtЬQJІ, ян дим, На бnе.гень:ком:у воеику, аапря
rrеному uааино:а, повертаІІть.сл ВО!ІІ:І :аазад до шота1 Н1на -по
вбувшиоа о:воеі ,ц~вочоО!И в оСS1.йках Едв1на,. а. в.1н - nозСSувшись 
над1й ва·прива'fв1 ш.хьІопи з. нленучп .себе ва те, що зв•язаD-
ов в веm. . . 

Вез фан,аоtи:ки .ІІІ< І<ОМЦ08ИЦ:!.Иного ваос6у не моrп:о (S бутп 
то!· о~rраиа'1'о1 аа.Іейдоокоnlчноl зJО.нn ttа~кр1зь реальних кар-
тин, яву мп бачимо в казц1 Фран:ка. · 

Гофмав дуnе п:ю~и:в нагромад~вати еага,цкоз1 ои~уацlі,~
Х1» дnж того, з;.об потз.м дn.'l'И !:м: nояснення, цlЛRОУ. р~~:~тr1отnч
ио розкритn 1х оут:ь. 3 цим гоф:ман;.13о'f-ким· nрийомN, ,,fu :>'.J с,...,..,, 
чаємооя: 1 у Фраgа в творз. ''Вєдикпй шум". 
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Сумний ю.чниtt nef.tзa:rc 1 пустельва дорога, що виблионуа онl.
го:м 1. губиться в desвl.OT:L, тавмничий ритм1.чниМ сту:к1.т,що лунае 
нев~до:мо звз.дхи., хри~аве, кругле око, що nалав на обрl.і,приRо
вуе до себе зз.р·з.·родить тривогу, 1. nовоз смерти, що невблага~ 
но наблиІІ:авт!оя •• , Мрец}f•вз.зпих :м1р~о nомаху є бат ого:м, чз1.р:ка. 
чорнпх, яІ<·кати, І<оней ~ихо суне у Двз.р. Безшумно !Jlд:кривають
ся. дверз.., • з. чорна висЬRа. ·nостать І<идаетьоя: в своУми ХОJІ()днu
ми обз.й:ма.ми па nапа Суботу. Мов о:кошен1, падають вони обов до
долу. Картина надзвичаИно сильна за своею рельвфнlотю, nе~нл
та наотроs:м страшних душевних Rонвульоз.И людини, що рорсавтьсл 
серед привидз.в. 

І в:н6и ця картина не мала дал:t свого завершення: :м:omte. бу
ЛQ б дрир1вняти 1ї до тDорз.в правого :Крила·романти:кlв в 1.х ре
Лlгlйною :ш.оти:коJD,.,;.....наголооом на. потойбlчпе. Але у Франка це за
:верщ:увтьоя ремьпи:м розІ<риттл:м· ~.:ааз:з.в. до nана Суб.оти вночз. · 
.приїхала в далекого :краю дочка. І n.еревто:млена доnгою дорогою, 
вм:учена: гривотою печистого оу:м.п:1ннв., nобачивши батьІ<а, втрати ... :-~ 
ла прито:мн1сть. А пан Субота.,. nроото людина.з псих1чни:м: роз
строем., лку nри!'ОJІомшив .цз.лий nот1к незDІІчаИних длл нього nо
дз.й" у вирl sюDt р1mавтьсJі доля його маєтку, доля :шт тя йог о у-
люблених ДочоІ<. . 

Художньо образна тІ<анина в1рmу "Поєдпно:к" 1 новелз. " Поє
динок" та:кол розвизаєт:ься.·в · ІШJШl гофмаш.всь:ко! фанта.стиІ<и. у 
Фраюса., яІ< 1 в Г .Е ,А.Гоф:мана, боротьба людини зl своІм дв1Ин:и~с 
Ji<OM ВІ1я:вляа центральну 1дею. твору(. 

' в оnовlданяз. '" ДВlЙІІИк"" г офмаm через' боротьбу Мl. :g ГеорГом 
з.· Деодатусо:м розкриваот~сй 1дея твору "! .вищnй 1деал не :r.!o~e 6у-

. ти соягнений в єднв.нн1 з буденною дз.йснl отю. Деодатус, якnй 
стае. МОНархом, ПрОЗОЮ ~ИТТЯ назав::LДІ% ЇІОЗбаltJІЯЄТЬСЯ ВІІ:t...~lЯНОГО 
lДee.Jry ·- Натал1. І. IIannaюi, ГеорГ, nозбувmtrоя реальних благ 1 
валиmrшшись худоюш'kо:м., :мрз.єm вав~ди :мз.цно зв'~2ани~ з1· своею 
коханощ. Хто !t 1з дDох rнакз.в· є т1нню другого? Очевидно, тоі1 , 
що вадщзольнивоя .1;1 t1oнl стm 1 но.завидu nоз був ол 1деалу І 

Образ дв1йника ви.І<ориотав 1 ФраНІсо, Роздвоєний Мирон - це 
1нтелз.rенц1я, яІ<а, зрад~ючи: нацз.онал:ьну й соцз.яльну · революц1ю, 
перестає: ~ути н:осз.ем :::иття:, засуджує себе па с:мерть.Інте.7rlr'ен
.Ц1.я в сво!й фlлз.отерс:ь:ю.й буденнз.И реаль:ностз. - це мрець. :воно. 
не :в оил1 нl чого пре>~иотави!ІНІ своїй lдеальн1tt оут1, що теnер 
з.спуе в~до:кре:млено в1.д не! - мужньому, nал:кому Миропов11 А не 
маючu __ н1чого д~я виnраздання свого з.снування, вона, п1длnt1 зра-

/7r~nк lv.fiipoн,. !ПІІІе DlД І<уль свого Д:ВlИІш:ка, Мирощl.:..реВОJІЮЦlОПера. 
По единок /. · .. · 

Та Оа;Ма lдел з. в: ·"Похоронз." • 
. . :Колл зрадливе;· 1нтел1r'енц3.я, н1кчемш:rt1 в1дстуmпш ::,~роп" 

sва.u.увтьол поцз.лувати лицем1рним nоц1лу1:rком cв1tl убuтий 1деал1r 
ний ~:рообрае рев-о.trmц~онера, на. устах убитого в'явлле:ться Rров" 
:кр оn nлІІве з oчett. Народ' m.внае: убивцю, кидає t!ог о в ;oгuл:ьrr.r 
юq, отавллчІІ nоверх t:іого· TPY.RY Миров:а-революцlонера спмnол 
mn~reo~вa уби~ого над ~uвими/. ' 

·- . 

"~ могn.nу :з·ни.м:І Берз.ть ttoгo па силу! -
Реве народ, - вал1.ть його, :кладl·ТЬ 
Труну на нього! Сипте глини-, 1..1ry! 
Я: 6у:в _щuщй._ Ще темний :н:е6овв1.д · 
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До мене хоргав зорами~очима, 
Зекия ще пахяа й аб~евий дз1.т,. 
Та л бу11 'fруп. Над1.я вже не бnика 
В дуn, завиерле. DOJia до ~тtя.,, 
!Uвец:ь 1.де, нз.що його не ·отрииаt 
Пpootlp·l чао з. вояк1 почуття 
Вагао~и. Теине щос:ь nягхо na кеве,,, 
Гуркоче гхана ••• ·стихло, •• ·Небуття 
Мене поиерхо озеро отудеие. 

Стор. 39. 

І,цеа жворr "Похорон" досить яона.: наІnроrреоивпs.n, най .. 
передов1.а1 ревохюд1.И~ ~кредо", ЯRitt творц~к в оака s.нтелз.rе& 
Цls,от~і овятик 1деахо~ для народу, tак ~деаnом, бра~ яко
rо не дав доо1 ·мошtивости. народоn1 перекоl"~И. А11е та чао'.І!ива 
1.Н'Іел~rеиц11, що вз.диехуве.п:ася в1д :Lдetury', загине; розчаDJІепа 
народпак гн1вом, Ronи прnйд.е. ·грз. в вий чао роеrшаtи. 

3 уоьоrо оилеаного бачимо~ що хоч н1мецьк1 романтиви 1. 
:вппивми RВ формування:. тв-орчоі ке'тоди І .Франха, о,Цааче цett 
вддив не оупере~~в ввутр1mньому оргаu~чному.роавитковl Фраа-
хов О і !'В ОрЧОО'l'И • . . 

ЮРІЙ БУРНКІ:ВЕЦЬ 

В ПІЗШЙ ЧАС 

До~ оа1нн:LИ nnнe 6ееуппІІУ. 1 
І не диDио, 6о ~ака nopa. 
Tn nриоппа n nеч1.рнз.·И час дитrtну, 
~о -т о61 . noюrnyлa сестра, · 

А ~ама Пlшnа D дорогу да~ьню; 
Впмо arJlдcи небагато nepC'l'D, 
І бз.~І:Lв, я·R пбрання l3з.нчап~не, 
На :м:огuлз. з.з 6ере:Зп.хреот. 

Тп туди no зппчц:І. часто ходІ!Ш 1 
Як мара mпш е туман з дел ин, 
І здає'!'ьоя, що сестра црпход1І'1'Ь 
H::J. ччю спухьтn, .чlІ nJia че . оан·, 

Т:tnиси знай, n1трп :х:олодІu D nолз. 
То оо1нн:~.tt жаль n село несуть. 
Tu н1кого не лякайсь н1коли, 
А тuк бз.дьше тих, що не жиюуть. 

/31. зб1ркu "CnoDo про Україну"/ 
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/3 прив о.цу !• Сnогад:цs. цро нео:кляси:к1:r" .Юр1я Клепа • 
.. ·' "Звено", ч·.-2,~-4,1946/, . . 

r . . . . 
. Свої сn:ом:ини про"иеоклЯсикlв" .IOFlй Клен nсчина'і- ~е.к: "і 92о 

рову приїхав до~ -Кив ва :в1домий · укре.їнсьt<ий д1яч Мик. С1:маmкевич" 
що :в .POJil директора на6ирав учител1в для ШRоли пр€>в1нц1яльного 
МЗ. СІ! а Бариnв~и. на Пе'Оеяславщин1., то ~·ому лег:ко вдмося nриє,цв:а-
'!И ооб1. кe'fze 1.. Зерова 11 /ІІ, с ~ 38/о : 

Ty'J.' · по~р1бний кокен'!'ар!.. . . 
· 192о ·р1.к. Мlсто: в-м:ира.ло! •• ~т 4ор:іа Роденбаха s роман:"і.ііер~ 

вии·Брnrr~". UеИ роман ~вого часу.ваn~чаткував ·л:1.тературну моду 
на к1о~~, що ~мирашть.Письм.енниR оnиоував·п~иамеречн1. настрої, 
не1mв1 )улицl" корс:ьхиИ порт 6es кораб.л1в, нерухому воду кана
лlв, руд8DОС2р1. ВlДТlНКИ старих бу,ЦИRК1Е, ВlДбИТl В ЦВ1Лl 88TOKJ 
келянхол1ю самоти, нежиття" нерух, маг1ю смерти, чаклунськ1 ча

ри sгасаняя, 

Але хто а nисьменник1в ровпов1сть про :мертвий Київ 192о -
1923 рок1в? •• Прс неnовторну ооняmну весну.~92о року, прозору 
яон1ст~, 1, особливо, про ту несказанну·тищу, що волод1ла тод1 
:МlОТОИ?,, 

Чи буде ще колись на св1_т1 друга така соняmна неарlвнлно
прекрасна весна, як ця г о л о .ц н а весна 2о р.? П~вне,коА~е 
:М:lO'lo, я:к 1 людина вмираІ;}. на св1й І<ш'!алт. ;'Київ умирав у соняn
иему споної :весни, в :кв1тненн1 бузtса,· бl.'Іоро~евих мр1ях я:блунь, 
Г$'.ЦlНR1 ~ ДЮ.JІ. . . . . 

Вм:ирало к1сто поступов о, з не:в благанною nосл1дов'н1 стю, ~"'Л.е 
давно минув той час, коли, бо~е~ол1~чи в1А шалу~ проносились по 
ш.ст1 вантазз:в1 авта з людьмІ! в .ІJ.LК1рянках· 1 оалдатсьюn muнелях о 
ВщуХ галаJ, Не гуркот1ли трамваї. Ір~е.:91Ліі реИки о Ah.:;;: кашння:м 
Gрук1вки росла. трава. Люди с:е оєю по~в ::>:r не нава::..ува.лись пopyJtИ-r 
!И урочисту nо~оzиечу ву.лиц1, І то~,. хто робив це, почував себе 
nриг~ченим - ~еwний страх волод1в ·ним! - а~о, навnаtси, визво
ле~им од ус:ього, 

Тиаа, ~о ії знають лиmР. безме~1 пр~стор~ болотяної тундри 
або п1скової nуотел1, тиш~" яку" .а,цает~ся, ио~а чути, опану~а
~а м1стом. Л~окавою долонею матери ~~ерть торкнулась ~огс похо-
лолого ЧСJІ6 • . . 

Не працюваJІи фабрики, елект~ична с~анц~я, водог~н, · млин 
Гродського. Хмара диму не в1докремлювала неба в1д Мlста, R1поть 
не·. ос1дал·а на зол о~ о ба.рочнrсr бань 1 lp~"'Y бляшаних дах1в Подо
ла, Знедимлене nов1тря ста.JІо nрозорим;· Небо в своїІ!f перво:здан
Вlй ясност1 nрсст-FrТ".J1ОСІІ над будинками о Вертика.~~ фабричних дu
марlв сприймались як умовн1. в·начюt иа тєхн1чноку креСJІенІrику 
схе:м:а.тизов_аного nettsalty.. . . 

. ·:колись Кнут Гамсун для одн1еї з своїх новель в~брав тev.oJO 
І'ОЛОД~ Мошrиво, ВИбlр тем·и був вpa~:JJ't3ii~!i:i 110.7!е:М~ЧНС. Iнml оnису-
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вали рад1сть .• пт~Іл, в1.н XO'll:В оuпоати од-qай. :Моuиво, ним: :керу· 
:валп ссо6ио'!3. оnоfІtини И власн1 с51ограф1ЧНl перехиванн.а. Абоз: в· 
ц11t лlтера!УІJН:Lй cnpoб:L Иого приваблювала тео:р1.я голоду, Бзят ого 
Б його самодостатност1., я:к а~отранц1я nочуття. 

Що сІСаАати npo цett 'l'Bl:p, .к· JI я о и ч в и tt · т.в1.р про голод 
Б евроnе~сьв1.й n1тератур1.? Х1ба, що одне: автор и~коли не голо
дував. Голод RlROJIИ не в1дкривав для ньог~ ноштоввих окарб1.в св~ 
іх охоІІаних таам.ниць. Як 1 б:LJІЬm:1оть лю.и;еlt·, баzа.ння їсти в1.н 
nриймав за ГОІІО.Ц. Письмеини:к tnи~в~~ муки· г011оду; ме вlн ., не 
внав одиого й иайголо~н1mоге: в1.и не еиав ~ого, що голодии~ не 
хоче lO'l'И! •• ГоJІодуючи ,· в1н ие доходив до кеш., до '!lЄЇ останньої 

.. мe:uJ., за .вкою голод бlJtЬJІe не вз..цчува.0тьоя й J[DДИна в•е nереотае 
хот1.ти Істи. · · 

·л не знаr, яв гоходуLть 1.вдуси, але я еиаю rолод к"~ва 2о. 
рQку, голод и1.ота, 1 голод укра1иоьаого сеаа ЗЗ року, rоnод·Хар-
.вова взимку 1942 :року 1 Ляttnцигу ва веен1. 194~ р. Датn МО1\У"ТЬ· 
бути зм1неи1 1 У1.сця nерес~авхеп1, досв1д sбер1гає свою зазер•е
нlсть. Ко~~н з нас теnер мав доовз.д гоходуваинs ~ про· голод мо~е 
говориtи з еруди~н~m nевн1стю nч~иого еа~nеримеитаеора. · 

.Бував р1.зний голод. Uоже бути голод берл1вц.s 1946 р.,що.nе
реходачи. в о.цного "льокалD" до 1ншого., з" їдав ст1.ль:ки ~"жтаюв '',не-
маркованих страв, ок1льки в1н встигав зробити це ва об1.денни~ 
чао, е 12-о1 до двох, nоки, нарешт1. ,· :в кожному з наотупн'І!Х "льо
валз.в" в1н не nочує сакрального "ауо". В1н uoze е'~сти в1др11.Зу 
14 тих oa.wx овочевих caJia'!lB:. редька., буряк,. морІСва, я елена 
.оалата, 1 в наповненим Іхею шлунком в1.дчувати HlЯR ненаnичувану 
nopomieчy, - еаблуканиtt Б берлlнс:ь:ких ,руїнах кандр1внив, jt~O цetf 
мюuякальний проце:) насичування обертає в маячневе: кудись ще ПL-
ти 1 десь ще щось з•їо~к. . · 

НаИотращН1mий голод - аимовиИ голод, лустельви:~ ~ злвй! Та
ВІІИ буn гоп:од Хар:кова 42 poJCy, .Благ ословим "i!R долю, що 1J KntJDl 
в 2о роц1. голод п:риttшоз а весною, а не вви'МІ<у! •• 

Гопод почав в1дчуватиоь ще в груднl 19 poJCy, noвon1 в1~ 
вбз.льшувавоя й свого аnогея досдгнув у травнз. И червн1 2о року. 
Село довкопа було сите, мал(', як то :ка.::>:"JТЬ,.хлlб 1 до хл1.ба.М1сто 
будо 1вольоваие И зам.инеяе. На uнхах m.д Києвом стояли " загра
дмовІ<и", що rx завданням буіr.о не допусІ<атu до Києва довову nро
ДуІСtз.в, .якз. ~ули nотр16в1 для фабричних цепт]11В 1 арк1.і И nlдля
rми ре:кв1.зиц11 ва селз. в .nорядку "nродравверстви". · 

Про зику 19 .. 2о р. агадує D .Клен: "Київ був без nмива., люди 
рубми дерева в Кадетському га.І' з. RO'fИJIИ Іх додо'МУ /для. цього з 
кошшй ІС1.нець :коп оди вбивалося no цвяху, до якого приn' .я:"увано 
ио!узка/, B01JY носили з криниць позв.·м1стом, вноч1 nмилu каган-
Ц11 а.базари бу~и пopo1utl~ /ІІ,с,З8/. · 

Люди·.lСltуВВ.JІИ в заnас1в, що !.х вони мали ще з м:инуп:ого, 19 .. 
ro рону~ п• я~ипу,Цовиtt ланту-х. бороеа1 nоставп:ениМ в nерегоро::rе
нlй шафами .t! простиралами к1мнат1 на ст1лець коло .п:1:ка, якпl!сь 
пуд чи два nmoнa, торбина в цукром, шмат сала й неnовна nпяш:ка 
OJil1, 

Чавунна бур~уИка ... червониМ, бп:агодатвиИ, палА.ючиИ 6ог! •• -
отояла nосерединl Rlмнат~. Рур~ виходил~.в димох1д або через кD~ 
тир.ку чи шибку фармуги на д.вlр. На с5урІtу"ЙЦl варили JІЧVlJІIHY. RaDy 
й. :кашу. Пmоняна наша застуnала все: ХЛlб, nерше 1! ;~:руге. Ії їпи 
на сн1.дання, D о61.д 1. на вечерю, Іли гарячу f4 холодну, ~lдІ<У ,:to 
J)JИRИ И гуоту, ЯІ< nеченя, солону й ооп:одІ<У,· в оцтом, nерцем, дуі(
рqм, ол1.ею а6о салом, nоки ще буD тоnщ, Іли, nоки вистач~о зро-
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блених зв.па.о1n. КоJІи іх не от~JІО 1 не ~ли·. 'МвИ~е·-~-~ іли. · 
в КиєDl' іJІИ n~:овяну ,. Е Одео:L того 'ж poi<j" япшу І<ащr. Це да

ле:ко 1·з..рш.е, .f!aa круnа· бага-то ·ОС~оги·длИвlжа· ва nmoнo. Y'fl.e не 
мomra було витриuа'l'и t , .- Одного ранку одеСІ! ТИ :на dю:ст.l Маркса, що 
зашниD на rранз.тному цокОJІl пам' Итнииа· Ка'!ериВу, nобачили па
nерову тgрбинt<у, В торбинt:;.l була яmна круіІа - на H:LI! -'1'_орбинц~-
наnl1о: · "1ЗІ оам! '' _ · . 

А,В,М-в nриходuл до на·с ~:ко-:ного дня,. В1н приходив, с1.дав 
ноло стола. й в· того моменту, ЯІ< Вlн а:Lдав_, Blp Иого липшвсл при
кутий. до :шафки. Там на ИІі:trІ1.И пмичrо. С,':.<?.ЯБ плетений з лози :ко
робок 1. в :коробt<у на nростелен1И, ьин1U 'З б1лими веорами, сер
Dетцl ле~ав тонень:киИ ~маток чорного хл1ба, Г1.сть сид:1.в година
ми, дивлячись на тott ·хлl f; чй брав в1н уч~от·ь- у ровмов1., чи, ви
черnавши вс~ теми~ ~овчав, в~н не зводкв аору з хл~ба. В~н си
дlв. терnляче, сnовиени~ оумн1вlБ.; в не.виразному 'І:fеваюr1.В~н Dа
га:воя; горд~сть, nочуrrтя самоn·ова.ги, .Р~робленl nоняття И звичю1 
BЦl.lГВJLtiCЬ. З нестерПНlСТ.ІD ПрИТаМО.БУDВ.НQГ.О бамння, Але ТОД1 nрu-
.ХОДИЛа я:кас:; мить, RОЛІ1 в1н ухе не м;1г стримувати себе.Іhн mDид
:ко nз.дводиuся, нахилявся на_д коробІ<см, бра.n е нього цеИ тонен:ь
І<Ий ШМаТОВ lj роела.муючи На дрl6Н~ I<J>ИD.RИ 1 З nохаnЛИ~ОЮ ПОВlJІЬ
.НlСТЮ з'1дав. ·І. так повторювалось щодня:, щора.н:ку, Цей .. шматок 
хзп.ба на оив1М сер:ветцl в Rоробку став для нього ~девю, метою 
m~ття, принципом, Трива.ле вит.tlRування. DlH оберну:в у методу, нк 
1. ц·еи- ко:мnленс rіотроєного руху: раптом n1двестися:, нахплитИон 1 

взяти І •• Але гслод зб~~:ьmувв.:nся 1 в1н зрадив себе;· DlH б1льше 
не здlбниМ був чекати, .як спершу. Тепер в1.н входив до хатл й 
в:з.драз·у tt.moв до коробка, брав хлз.б, з' Удав 1 тод1 із:з:е т1.л:ьни 
в1та.всн •. Але. одного дня:, нахилившись над :соро6к9:м, в1.н не · на.И
mов D ньому R'l. чого. Я пам' я: таю ЦРЙ момент.s трагед~ю: людию~, вра
_n:ення nереzпт-оі І<ата.С'троф~~. ·в~н 11и:nроставсл, ровгJІ:блено Р1 без
порадно оглянуu нас, ю.мнату,. щ~· раз І<инув. побlШІИМ nоглпд на. 
nолицю з., моDчки, наоумрениtt, c:LD, ' . 

Люди пухли з голоду. Перший, кого я nq ~ачив оnухлим, буn Бл, 
;вз.н nии.шов ·.з·-за рогу вулидl мен1 назустр~ч, 1!овтаDи~, пухкиИ" о~
_роолиИ неголеною бородою, nод1.бниИ _на чуперадло, зроtлеае з ,-,а
ти, nоди та DО.,ку, Як звичаtt·но, л1н 6ув в своїМ оlрl!t_'Де:мlсезон
ц:а., але r'удеики вде не ·щодил1ІІсй на роздутому черевз. l. на слонсr 
лод::t.Gних згру61п:их :Мого ногах, зам1оть череDИІ<lВ, булИ' u:зут1. 
гумоn:а. галоn. в~н nрив1тно nocмl·xr.ryncя · мен1, цetl са:мотп1f~ 1 зам
кнениИ в qo61, :ю.я:ковиИ холостяк,. виІ<ладач Уч<1тельс:ької Сешна
р:а.1, але nocv1mкa не рушила мертnо,ної набряклости що:к, В ryc
Tl.М сут1н1 дереn в1н ад~івавсн Dедщним, гром1::1д:ким 1 темнцм. Мн 
роз:L:t!mлиоь. · · · 

· І\ол1р обличчя у професора Мик. Грунського лишивел таІш~ са
мІ-tИ,. ~R 1_ був, безбарвно ~оптиU, Худнучи,Грунсьюз:М зберlгюз о
~ряднlст:ь, але. на .иш!, з.а.м1сть ко:м:1рцл ~ краватки, в~н носив 
перев' лзJСу. Д8 було D багатьох: перев' лзю11 хустко:х: або :м~~рле
nим ~_интом набух.n1 rул1, що з' являлися ня. шиї в1д .голоду, Іх р~
зз.JІи:, але ... маг1я: х:1.рург1чного ро~ тину лишалась умоuною вигt1.дною 
медицини т~ц, де над :УОlм тр~юr~ФУD~-ш гол:щ. 
. Проф;,: f;вген Тимчен:ко, . мо1~ ознаr; ець., nерекладач 1 поет" nри
їханmи в В1нниц1 до НІ"lеіза~ едегЗнтний, D с~рому ностюn, s па
лицею ~ яснраво цитриновими лаИкони:ми рукв.DІ-ІЧR?-МИ" :n ентуз~нзщ 
хJJалився:, ян Иому було добре :в В1нн.Іdд1.: "Я :мав щодня дnа яНця.я 
J.tlг· з' їдати їх або ~бид:Ва l!J?І'tHдl, абр одне ljра.нц1, а ·друге une
чopl!" Та:к, це була н1ному в Киевl яепристуnна роз:к1m. 
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·я дозІІОJІ.а» оt6з.- ~артуваtи. "ЛDди, sаува~аа:в я, Rолиоь про 
оебе·кавми: "ГоподииИ,як ообаJІСа!" Тепер·прим1в,я &Jfрат:ило ':'~ 
оено, Тепер пре оо.б8J<у '!реба. було б казати: "Гоnодви~, як лю,ци-
иа1" Це вrуqаио б праD,ЦІІ!1ше". · 

У nустедах занедбаних оутереиз.:в я зуотрз.чав суку. Вона np• 
вела цуцеилт. В перИl ~и~ ~ово ~яrana ~ ,цазапа 1и ооа~и се~е. 
С~з.пз. цуценята повзали по ~~ з. ок~вчали, таRаючись в груди~ де 
не 'було иол~•а· Вонв йuа в1~ иих, щоб е,цобу'fи оо61 1l-.oy. 13она · 
б1гала по UlOTl. Проходячи базаром, я вуотр1чав 1ї· тажох 1 там. 
З Часом вона почала наз1,цуватись ,ц~ малих уое рз.дие й pl~me.To
,Цl кинула, Cn1n1 малв~а ровnовеалис~ по nоропв1х кутах цементо
ваного льаху. Вони здихе~и одне no одному, Чи не s,цаєтьоs вам, 
що 11 sa.rибt:Jtl К8J10ro " за.в:.tдJ яни:Иоа присмак кооК1.чио1 неоп:ра
:ве.цливооІfи, с~ив.ково, чи це буде ,циІJииа, .чи Іt:fцеиІІ?~ 

Гопод прикосив з ссбою ~ивие й незвичне nочу!тн иеrкости! 
Пронnнув:шиоь 11раиц1 И вкиваючись, я :а1дчував, яи кру~яє- rс-
лова. Еув оn•ни1хим, иемо:в ед иамn~нз., ~ тана пегка nRrl,цнa тв~ 
рева п' RИ1С1Сt!Ь. Здавалось, похи'fв(~mся t!f ненароком, не втрима:а
шио», уnадем, що~ си1ятись од того бее~иим, п'янким, щасливим 
ош.хок. 

Зелен1в оа.цок. Яблука на яблун1 вхе досягали роеМlру три
ноn1Иково1 мове!И, Ми рва~и іх, пенли ~ !пи. Н nриводив .цrуз1в, 
щоб вони коrли в1днес!и додому ц1лу торбииу цих лблув; n о1,цав 
на хелоАиу цементову сходинку rанку проти сонця tt nив ут~л7 ~1д 
Hll~ИX ~ОТИКlВ ООИЯИRИХ npoиiBlD l З CTOplHOR КНИГ, BRl·л, . Та~ 
за томо~,тод1 читав: чех1вські лис~и .ц~ ~ого дру~ини. о.ч~ов~ї 
·Kнlnep. Не зн·А.І):, чи по,ца.рувми б вони мен1, при nеречитуваннJ. 
теnер, T"f ~ радl0ТЬ 1 теjі..с B:L.Дqy'l'TR JІ&СКаВ<'Ї HlmiOO'l'И Й ПGСТЛИБ::>
ГО теnла, як д•.: було иа·веон1 2о poJ<y 1 коли вона nотра.шіла· до 
мо!х PYR~ але Б т1 дн1 sо~и потрясли vене с:вовю соняmн1атю. 

Самотня гора, де а·.:.шв т9д1, буJІа островом, одр1зани:м с.д 
ЦlЛОГО CBlTY. В бe81leUI1C'l'Ь npOC'!CJIЯ:JI8.0Ь ДВ.JІt!'КlОТЬ зелених лу!\. 
Бували дн1, коли я зоис~:м не виходиR ва v.~~ оадиби, Інод1 я 
Чmо:а до шота в Унlвщюитет. · 

Я uинав порОШІlК. базар І В.пl,Цl. ИlВИИ,. нз.лково туJІ.ячис:ь до 
ст1ни нар1:щого будrІнку, продавали з тар1ло:к, nринри'!'их сервет
ками, ~р1бн1 печен1 яблука. ·На R1JIЬROX стоnиRах були розкладен1 
тонно иар1зак1 · иев~Jличкl зама.тt<и червnного м' яса.J ·Rрака.рки тор
rуnали нониною, Хлопчики пропонували 1рнонп. Іриски, конина,тrо
хи х.n1ба - пара онремих бухано:к на. ц1лиК базар .. редиска s Ку
ренlвІ<и, це було вое, що могло дати м1ото спо:,;ивачевl А 11л.:~~я:u: 
овоіх резер~1в, Зремтою, вое це мало .цеRора.тивний аенJ, було 
бутафорlєD баsару. Не було nо:курц1в. Н1х.то Hl чого не куrц:аав І 

. С1рою безлюдною nулицею я сходиn виие. ШироRий nростз.р од.
ІСривавс.в мен1 Нf:~.зустрlч. Ясн1 с1р1 тони цементових nли'!' nll'I'O.A:;
Дl:В l RE:1.14liiHJI бруКl:ВRИ 1 nрОМlRЮЮЧИ треМТЯЧИМ СрlбJІЯСТО-СlрПМ 
CBl'rЛOM1 8ЛИВЩІИСЬ З М'ЯКОЮ бЛО.Ю~ТТІJ ДtlЛР.К<1Ї ВlДСmЮ.., 'І'lЛО Е~е 
втрt\тило свою oL:naжиlлlo..rь, зе}lНу· ску'1'1Сть; воно JН!зволилося o,'J; 

TlSЇ lRepTHOЇ СИЛИ ТЯ~lННЯ, ЩО 1ї В1ДКрИБ НЬЮТОН, ЯRИЙ ЗВlВ ~Ї 
на отуn1нь всевла~вого тот~льноrо nринципу. Доктрина cnzиx r.рu
:иусила нао повз.рити бюргерським. l.O'l'ИHFІ.M Фальотафlв, Ми по1,, ::', • ..,.,~ 
що рух .. це :механ1чниU npoцeo·l ·~'l'И- це nеремагати on1p. lia.
~npaвдl, вое бу~tо· lнакие: що6 s.ти - ч:l, не йти, а. минути - :_:~ов
Оlм не трееа було '!Оркnтись зшт1. Л;одсЬке ровчинR"л о ся в св1 TJ!l , 
Хаи~ ~ввали ptxo~ вnеред, 
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Сере,цн:ьовз.ф ·розпов:tда.є npo це. Воно Р~.~nов:ідає, я:н люди
на, перею.гmи зеіІ)іе, tz'~лесве 'l'.В:~:tння, здlМмае~:рСJі ~над вемлею! •• 
Маячня? Побо:.:mа л·еr'ев:да? М:tт? Гол од розхриваь~ ·нам .цотf! незнане 
обличчя ов:tту·. І перши~ з .цих чудесних дар:tв, .. .m;о :L:x: npиiilO голод, 
буп:а.·логк:tсть" н:t з чим незр:tвняна радість визволення: Вlд тягару 
т1ла~ · 

Іиод1 я заходив до ре,ца1<ц11 '"Книгаря", редактором яr(ого був 
Ми:коJІа Зеров~ З Зерови:м ю~~не nознвйо:мив року 1918 , ·або~ на по
чат:ку 1919 р. Павло Фи.пиnович. ~едажц:tя "Книгаря:" МJ..Стилася коло 
Золо'!оворотсьІ<ого с:к~еру. в 'будинку на роз1 велико:L Володпмирськсі 
Й В.-П:tдвал:ьної /nlЗHl2118 1 зм:tнивии стип:ь, тут роз.ташувалаоя ."Но
ва.Гро:мада", редаtована O~Ba.ppaвorj nри згадцl npo нього Зеров 
ввичаИно до,цава:в: ''Dаррава" сн ze б. рез б1йник" /. · · · 

Каи'я:иl схс,цин:ки rанку з зал1зним n1дда.шщям, дпл1 дереь"янl 
в вори,цорчику 1. тод1 в:.tе за внутр1mн1ми дверима - редtшц:tйна Rl
мната. БеlІикиtt ре.цактороьний от1л ~ирспою nлощиноJJ n~Jрсжреслював 
:килик, що. на чорному И~г~ тл:t :к~1т.ли. химернl в з :>ри блlдавих nи
ЦDlJIИX кв~'!l.В, заба.рвл·ених у вlдтl.Н:К~ ро1!евих l ~ОВТИfе тон:tв. 

• П::1.д прямим кутом до ·реда:кторськог о стола 3•3рова, в cy·rlнi<a.x. 
С~lни, отояв воренторський ст1л Євген1ї Іван1вни ~lгановсь:ксї,я
ва, за свовю звичхою, nростягтись над столом:, :кол1нами cnиpaJJacь 

на: п:tдо.тавлений ~т1лець • І ,цеоь, ва. з ~n~нo:rc., · була вlдоr<ре:мл<::на 
ос1бна І<lм:натІ<а, овя:тая-святи:х:, для: благФвидо~о в окулярах: огря
дненького д1ду~я, з nродовгастим о~личч<я:м 1 клиг.куватою оиЕою ~о
.РlдЕ:>ю, Петра Яну n ровича Стебниць:кого.• 

Тут, в ц1й отил1зсва.н1.М Кlмна.тl, . .nio, n1сля сутуШІої без:ш
ливної ЗИ.МИ 1 ще зб;. р1ГR.Л8., НеЗlГрlТУ В&:.)І{ЯНИМ СОНЦеМ СЮ ~.:1.JТЬ 
холодку, в :КlМНа'1!l, l'ІШИдшс теМнуватlИ н:tz я:сн:tй, богуваD :Зеров. 
:З1н 6ув тут zовтавобл1дий будltt~ьк:ий t:'ог, .я:кому в cnoн1tiн:tt! ne
n:ичl· було nlдвладне все. Св1тло з DliШa; nпдало на. нього й Мого. 
от:t.л. Усе :tнme ли.Іtплося в темрязl. На :краю стола стояла '1!А.рlлна 
а густею ю.пшою~ щось, rіевне, як горохлянка. Я nа:м'.ятnю чз.тно:па
пери, nоро~з.й :крв« стола, глибока велика тар1л:ка, 61лиИ ободок 
1· брунатnо-зелена., с:маковита, благодатна р1дина. ЮШІ<И, щq її в о
б:tд одер:...."Ував редакцз.Р!ниИ нолет::тиь "Кнwгаря". За ТОДlШНlХ ЧА.СlВ 
та:ка. та.р1лна зупи була великою nод1єю в· l\ИTTl .:ко~ого, що npo 
неї годиtься згадати нав1ть 1 через 25 ршп;в. . 

Зеров n;Lдводивоя" сяючи: nрия·зною посм:tmною 1евзу~ого ро'!'а. 
Тиснучи вам руну, в1н нахилявся RQpw;coм·в 61к простягненої лр~
вицl, Власнt: це б;~ло так: рупа в1д nлеча до Jil:Rтя притиснена д
жорпусу, :корлуо з1гнено М нахилено вперед, :t pyr<y в1д л1нт : n1д 
гострим :кутом:, nозем:о, обернено навустрз.ч · одв.;Lдувачевl, Сила по~· 
ТИСКу" СТУПlНЬ ЗlГНУТОСТИ I<Opnycy ВіДПОВlДf.\,ЛИ Mlpl урОЧі!~l'СС:і' 1! 
n:р!!Бl'1!8.ННЯ:, · . 

Був" о~наче, ще 1нmиU zrecт сюобливо nриязиого прив1ту, ~<-:О'!' 
n1дкреелено1 дру:.:..їІост~" я:ка не. nотребуt офlЦl ttного уточ~:rення nо
тис:комt При з1гн~~·н111f в ЛlKTl руц:t, одХилена mироно й одDсрто до
лоня - своер1 дниt:t рух щирого визнання fit до~розичлщзої в1ю~.з.ности. 
J.u.ecт ;завиди гар~~:нзував з пасю·::пt<ою. Бо могло бути в1тюпrя без 
noc:мl.m,:.o:и. Потnен · руки м1г бути nобl.::Шим~ дол.онл в" ял ою, бat1дy1ror, 
без м' лз, з1р Blдcyтнlt:t, . обличчя сжуте • · 

В ц::t nepn роки: n:tсля революцl~, nеj;н=~Ухавпи в ЗолаІс~ІОml до 
Киева, Зерqв редаГував "Книгаря", Мощrи:во, що dа.мР. тут ол~д yJ:.e 
~уло·б ГОDорити про стиль роботи 3epona 1 про Иого увагу до дета
л:tв, дє. др:t~не нарбовано з однаковою ч:tтІостD ,;ш 1 :rr"3з:·:не, nep-
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~ии nп~ 1 sадп~І ~ихоиуваио з одиавово граф~чиою кре~nепою рев
н:~.стю. l3 пра~Qо для иь~го яе CSy11o ваuивоt"О ~ иезиачноrо;:все було 
г1.дне nрац~. Зеров R1x~nи не nередоручав роботи ~вmик: У о е 
в~н робив с а м , Вз.и роt<ив иав1.ть ~е, •о · D1ІІ IUJIX·cк ю.г fи не 
робити. Ка:s:'!рвnиа прожиJІе:и:Lоt:ь стилr- роб~и Uих .Груmt-~:sоьхсго,я
:кий ,цля: себе nи:3ав ·в робо~~ Jiume орге.н1защІfп1 момев!l'и, 

Довершености Зеров nрагвув в уоьоuу: в роеот1. иад 5lpnev, ~ 
~аотруrуsаинз. o.nlзц.~t, nрв.:вц:J. хорек~и, за.варю. ча~:, при вибор1 
харахуJІв: .цnя ~tonpa nаль!'а, а б С' nриnрюваии~ у хравцв: :костrжу. 
Одиак з1и 1 в~йиенае не був nедаитом·чи форкаz1о~ок; диерелом 
ревиости ~ухо я»бо:вио приотраоне с~а:вJІекКJІ .цо всього z,\Овксnа. Зе-
ров роsхривав оебе в ·eвtyslяs:aa.. · · . . :. 

По nри 'J!e · в.ое, вз..що ие зава1l8nо ttoмy х~и~~, 11 . n~~ьт~ @ о11-
~ваники :киаеаки-, - отиJІz, ЗероDа, одкА.хово "ІІИ в ~ра,rв1.х ·згадха.х 
Павла Зайцева, чи ко1х, чи X~SROГO з иао, д~ ккиж ~- r~к~в ~ 
згадви не в~д"оои~и~я. · 

ЧИОJІО "Книгаря 11 1 над JІХИМ D Tl IL1'311~~ :IpCl!XIO!fa~ _Зеров, · було 
останю.м. На цьому чи~:П~ видайня."Киигаря" првnиаиnооа. · Вмирfі
ло :м:1сто, зорало хуnь'!урне ПИ!''! а в n Зт~, вкер., ·~квиrар". Нз.що 
б1льmе не ав•ивувахо Зерова а Ки•вок. В1н Ylr ви1хати на ~ело, 

lf3'!!.e хара.в'!ерио, що оотв.иие· чиало ttKиигapJt" ·;присвячено ~во-
11ОРОд1., Це ВИП6ДІ<ОВИИ абз.г O~O'l'ttBИИ, .aJie ОИШІ'1'0116'1'ИЧЕИЙ t ,., ~RОЕО
рОДИВСЬКА. тека отавма нас:кр1.З' нr.ю текою укра1иоько1 ~~tтe111.teнrc.I 
в nерИ:Lй nоловив~ 2о-х рох1в. В друr1І n011овин1 тих fie роК1в іі 
заступи~а lн~ тема: Кул1а. Kya1m· отав пров1дною 1деоnог1.~ою no
O'lfiT'l'Ю дпа (}ере дини 2о-х рох~·в· 8 Але про це тр.е6з. гоD ориtrи окремо. 

ІІ, 

Міото в•врало. Наtоиlсть о~ивало ~вnо. Ще перед nютне~о~ pe
nonxщl в:n 1917 року. ухрв1но:ьке село с'1'авови.11о о об o:r; етнографl чну 
масу. ~озчлt:)новаиу на JІоке.льн1., ваwнеn в ообз., .вlдi>yfm. "мона
ди". Перех1д .~д ц1.·вl :"монадвої.: стад~! ровдр1б.пенос~и . АО освlдо
млеаня оебе в цілоС)тз., як нароіtу 1 ях народво1 ц1.лости, а тод'l до 
св:Lдоuооти сее7е ·ян яац1.1, не :мз.г ·атІl:ьnтисR рt\nток, абq :а усз.И 
nовнот.1. еаверж~н-ости. Потр1~вИИ б1» чао, переходов1. етапи, посе
реднз.. отад~l, х:rои0Jіог1чна в1дстань, nар1явти новотворз.!:І, :зиrіро
бу:еання, роsвитох, накопичення nо.ц1й, nоглибаення .:Іфоцеоlв. 

У хошц.м раз1., доов1д трьох. попередн1.х po:кlD,·: 1917.~. 1918 1 
1919 .. не .:мин-.rв длн ухра1ноького сел~ дар.емио. Буnа·1.стотиа рlз
виця .. ие ІІИ:Іtе ю. 1: nере:дво;.наим ое11ом 1 сеп ом, (}'Кап ко,· n1.то. 17. · 
року:, aJie tt ш.z сел·ом DJI1ткy··1s ро.~у. й л1та 192о ро~у·. В ~РУ 
'!ОГО, як зцeнmyiaJic.8Jt nряма 1.6.евпосер~дня заJІеШІ:Lоть оела в1.д 
Jй.О'Ра й oen:Q. д~даn:1. :есе б1льае уеа.лехвювало себе од Кlота, тиv 
lJИpa.зH:LJile nрокидалася · s oen оnlдоК;Lсть свов1· самодостатности ~ 
~енденц1·в: до a.Dтapx:L!, · ·. · · · 

Я в~ маю :мошrивости тут спец1л.пьно обговорювати цю теиу,:ро~
повlд~т~ про р:1зю. вар1в:нтn с::жро~ Jела. ствердити -.себе в СЕ~їt! о-
оlбност'l, де .пє~аJІо б поза. n~яиом мог() Dикла.Ду •.. Щоб ли:пштись · з 

ряшш.х свовї !!еми, овоіх "несюхяаичних" опо:м:ивз.з, а говорuтnму 
'l':LЛЬВИ ПрО ВЖОЦ1 И ~B~Лlreи~D, nере~~ЛВDОЬку Ь~рИШ1Вку ~ гру~{ 
иеомясих1в, що п~чма офорuлнтись.; яR ~atca, оо1:вши D д1У ~·болс-
~я:в:J.й Jiyкpos~". · · . · 

Село XO!t:J.л·o мати свою Поr..у. І. свсю ltи~eлlr'eпцl ю" :І Оставлену 
в м~тер1япьау в1д ньоІ'о .зaxeZRl.OifЬ ~ Е:к.ономз.чн(j дупт;.:. :!'1 л~н:с:.q е-
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таnз. :в1,ц 1110'1'&, ІІово иzе ве sадо:во.п:.ияJІос.ь иародв-Им учителем з 
о<J:е1.тою, : щонаtf.бlnьае. ІІtІІІТ8JІІІО:Ьttо1 оек1нар1!. Ваио хотз..по хати 
1 ое6е· ва nрап;l·профеоорlз уиl:верси':е'lу, наК:кращих пе.І{аrогlв, 
H8ИT6JISH08И'l1D1ИX pereИ'll:В 1 :КОМПОЗИ'lОрlВ, тев.тре.ІІЬПl !'руnи, ЩО 
1х·nостанов:ки ковкуру:ве.ли 6 S''1'еатра.71:ьии:ми виставами веJІИ:ких 
М1. C'l • . . . 

От()ж, nри. ага,1щ1· Ю .'К.пена npo Ми~. Єі·маое;аича, як npo ~и
ре:ктора 6арит::t.воької. нов·озасн,о:вано1 · г:рmазl!; охl,ц додати, що nе
ред ре:волюЦlЄ~ !lH був 'уЧИТе'JІеУ I'lWt9.ЗlЇ' в.n.Науменха··:в Киє:в:L,~ 
1918 :р. :вз.н·був .цире:кторо:м .и;епарта:иен~у оере.цн1х DIRlJI Мlн1.стер
ст:ва Оо:в1ти. В Ьарии1.вц1 8еро:в :вИІ<3Іада:в 1.стор1.ю; ·І ,В.Е1лин- ма
те:матину; Юр1t! Клен, автор оnомин1:в, ~м1щених в "Звен1 '~; фран-
·дузьку 1. :ю.иецьку мови в рокИ·192-о~1922, що· ~ого :в ро.ки і922-2З 
з а'с~упив . a:r: тор . nих сn·оuинl.в , · · 

· ":UІJІли в BapИtr :t~дl ба·rатl ще· 'не ровF7р:кулен1 mкlрЯники" , 
HO'l"YEJ Ю.Кпеи • .ffRl иенаn. ~анl enonel ХО1НіІ>'1'ЬСя за ц1є~ св.нрмь~ 
ною фре.воr! •• Чинбароьна Барим1.вна, .. це "в1днрит1-двер1 в ба
роно, в уира!нс":кий 17 l'li<; 13 уи.па,ц побуту, що н1.с вс1 Bl.ЦW1.HE 
госnодарчих. 1 'с6ц1.яльниХ традицій" як1 витвар11валиоя на Украінl 
nротягом стох1ть., · 

Про що го,~tило~я б розnо:в1оти nерже? Про Зерова У Фил·ипови
ча, про етапи коноол1дад1ї неонлясичної групи, чи-nро 6ариШlвсv 
к~х·чинбар:t:Р? •• Про 111pn "Камеки" 1t сту,ц:t! С:ковороди" чи npo 
неоnод1.вано ровкриту архаУву у:країнсь:кого C!apor<a?., Зерови :і'ИЛИ 
у Фещенn1в, я~ приїхавши до Бариm1вни, оселивоя по Jус1дств1 s 
ш:rсолою, ) .. Цвирпун1.в. Я боюсь, що, коли читач натрапит:;. в сnоми
нах .Юр1н F..Jieнa на ряд:ки, де про ••нерозкурнулевих ШІ<lряникlв'1 

агадується та:к: "1 на ве.nиІ<,цень у них на отол1·були са~огон,гу
ски, lR)tИRИ" Ш:ИНКИ 1 краМF.І.НRИj npo ·_це СТОЛИЦЯ: 1 :мрlЯТИ. не :UОГЛа 11 

/ІІ,зз;, т., в нього снла,цеться еов61.м нев1.рне уявлення.Тав лег-: 
ко· nроминути олово "Великдень" 1 лишитись n1.д вра.zення:u; 1'1ндИ
ки". шанки" ·гуски!" Чорн1. жити~ пироги з г1.рно:кислою :калиною бу
ли овлтковою qтра.вою в велин1.. овят·а у· "нероекуркулеипх•• Цвирку."'! 
н~в! Прпзнаюо~, и виновирював з т1ота Tl тверд1, недоnечен~ тв~ 
рдl яrо,ци й nотайІ<и ви:ки,~;а.:в іх ге11· ь, а ваzке т1 ото їв, не в~дчу
ва,ючи" що воно святкеве М в ее.можн1й ро,цин1 Двиркун1в означає 
для· її член1з привабливу принаДу-урочистого Jвяшкового Дня. 

Так, сг.:равд1, на Великдень . кололи наба.н.е. 1 іли пинну, але 
це було раз на р1:к, бо р~а на рlк був великдень, l. оало в1д то
го за.:коло'!'ога на Вели:кден:ь ·кабана nо·винно ·було виота:чи'l'И аж да
лен о еа Покрови. Н1., zит't'я :в Варпm1вц1 ие ~уло роз1<lшн,е;вопо бу-
ло не голодне, але просте, суворе, сnовнене npa~l. . 

ю.кпен назвав Ьариnвну "nрОВlНЦl.ЯЛЬНИМ IO.JTOM! 11 Поети ·ла. .. 
дн1 nереб1льшувв.ти; nроаа!нам доводиться в ·"nоез:Lю" вносити 
"nравду". Ьариnінса не було. м:lст.о:м. Це було м1.стечко, районовиМ 
центр~ вопос~ь" велихе нозаць~е старовинне село. МеШ<анцl. Еари
шlвки пиаа.хпсь :козаками, - номенклятура людности в Полтавщин~ , 
уоnадн~вапа в1д :колиmиьо~о nодlду на nо.п.ки! _ 

"Влагов1.щеннв от рунне баро.:к~", · "нез:даний г~9ть а старовини", 
уточнюDало зоровиМ образ традщц:~.онал1:~МУ'. Гостриlt кислий пах · 
БlДХОДlВ s численних ба.риm2nських, бlл~mих ~ менших Чинбарень, 
що носивоя :в nсв1 тр1., Вl(азував н& :n:роJІЛ1слов е об,личчя м~ стечв:а. 
Н:к 6арочва цери:~ts Ьла.гов1щевня, тан 1. ,:чинбарсь:ки~ nромисл бt:~.ри~ 
m~вчан еаов1дчували, що в 17 вl.ку.тут зм1нилося: небегато~ Інер
ЦlЯ ~З.RlB затримувала цеховий лад, за л-кого oRpeve oeJ:o було о-
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І<реми.м цех(')м. Бари.nи.вчани б_уЛи чин6аряuи, ,цех~JІJ:~Бц:t.ганче.рами. 
Р~зчленувавнк пf•vисл~в в~дnоР~дал~ ос~6ц~с~~ ~кr~ких с~л. 

Я ГО'ВІ:РD ТУЖ nre 11 17 :Sl.R 11 ~ 11 '8.?t;K.J" • .Ал~- ТУ,Т ПО_Трlбне ·у-. 
точненн.и. ,Друга половина· 1 о.-х :рою .. :. nройзша m.д знак о}{ зах:шлен 
ня баро:кем, Ток гра6ар1.вс~коі "Істор~! мастецтв", малюнки Г.Лу
комслкого в реnроду:кц1..п лист.~вок "Община св .Євгенl.ї", Нарбут~ з 
с:.:к~ 6sp<'чRl. n!l'ИJІl.зацlї,·вроблєна ним обгортка "На!ІІого :минул.:>
го" ,,- студlї й .цоnо:в~дl. ·.Ф .- Ериста, JQ .Зуммера, JІlульгина, .Нвлов
сьRого, ~ураRо:во:іRого, ... -і:Jитан~ в ceYlнapl. nроф .r .Паl'лу.:::~;:.ког о, .t;о
вгз..·:ман.црl:аки no Печероьху t! По,r;ол1. :2 ,-,озш:ук~ бар:)"Ч!ИХ пам'я~ 
ток, - була :~ия:вахи цього, :куль~у • .Але в оприйняттl. ба.:и>м нl.
хто з иас·ие переотужав за рямки е~тетичного переzиьаввл арх~
тектурних nак'ятоа. Мй оnриИ:u:али бароко; ~к аб~трагов~ну· ~JOFyY 
архl.техтури •. до·f.озуw.ння 'аро:ка ми.t!ИJІИ в1.,ц Бельфл:~Н:)ВС'Г:) "?с
несансr,у й 6арока'~ що в т1 ~оки вийmо:s.в nеренл~Д1 ~~ рос1~оьку 
мо•у. . . · · 

Бароко бу-я о ··для: нас виІ<лючно арх~те:к'З!у:рою •. Ми е:в~юrи роз-
rлядати його ~-·передвІtого фа~а,цу. Ми вчилися: ба.чи'З!и його в УJ::)
чиот1.й ~ мальо~иич1й nиmнот1. Поняттл npo барок~ nов'язувало~я 
для. нао в уявJІевн•м про сж·оличне, великоw.ське· бароко •. · Соt~я , 
nеребудована Петром Могилою, мех~г1.рський Cnao, Мазеnинаь,ий 
Микоде., б1.лий ucpezaниtt с~ш вор1.~ Рафаїла 3а.б·~ро1:ІСЬК:)ГО реnре
зентували .ЦJІЯ.Ц8.0 МИСТеЦЬКИЙ образ "украіНСЬІ<ОГО 6apOR8 11 fІ~:Ко
ВНИЦЬКИХ, митрополичих ~ гетьuанс~ких Ф~~~. Ми ~~норувал~ те, 
що .. не 6уло "·чисто!> формою".. · 

Переїзд до ~ари~вки став ·для коzного в нас nово~отоu до 
~таровини, втиеної ~ суча.снl.стr. .. 3 країни "естетичних· лережи
:;ань форми" ми nотраnляли в ІСраіну рем~ноі зд~йонен:)сти, де 
життя: вистуnало в_ ус1й, а:u:орфнlй 1 терnІСlй не.гот:t. елекен~а.рно;>.J. 

Ми .входили - :краще скавати: n:rимy.JleHl.- ·були об.ставинащr· вв1tІ!ти!
в МИНJле не через ·муровану браму Заборовськ~го, а чер~з ва~нl 
двер1.. Не з фасаду, а. з 61.чног~ входу. . . 

Дое~ ми Енали, сwаржинськ~ бар.о:ко, теnер nосnол::t"Те~хозаць
ко-реК1сниче. Не uр1.ю, в~~лену в ка~нь мtр~в, а сувору щоденну 
працю. ~ обе:ртs.лисл в середовиЩ). лю;і(еtІ!, що були таRИУИ cawнm~ 
як 1. їх npe.,JJ;l.,ЦИ Зоо рок~в ТО'МУ' в 17. ст. Ва.ришз.щ<а в н~дото:р:ка-
Нlй ЧИСТОТl зберlГ8.J!8 В01 :Вl.~Ш.НИ Bl.Hy. . - . ·_ . 

· Вlдnни, nевне, (оули, але Dони були неl.·стотнl.. Сини Ц:еир:ку;
на, .що в Бариnвц1. я осс.лщвс~ в нього, не В"'tилися в Києво-Моги
ляноь:к~11f · Ана.дею.ї, хоч nод1.6ний вар1янт ~ не був, в решт o·r, Jai.:. 
ключщшй. 3 двох стариих син1.~. -. один c.q:~ttв телеграф1С'J'ОМ · на 
за.ц~зниЦJ., а д!'JІІИй зак:lнчиР переясл6всь:ке реальне училище. За.
мl.оть ретори:ки·й Фlлосс;>фJ..і,,-Бl.rІ :с~уд1ював дифере~ДJ.йне чиОJІеннк 
й, аашсть n1дрясни1<а та. с:куф.ейки, .носив чорнz .. б.люзу, п~дІІеrе
еану ремнем :3 бляхою й л~те~атм~ на. н1.;t '~П .Р ."'!,", ~ фуражку з 
m::втим кантом. By)la Вl.йна.. ·Скlнчи:вmи реальну mкOJiy, заю.сть 
:JСтуnИТИ ДО noJI1T~XHlKИ ~.9ТS~И :lНЖенероu, В~И ПОтр8.ПИ3.ДО ШRО~ 
ли праnорщик~в; зв~дти на фр:он'І', '.·з .фрр~у "з.:u:r.:ер1.яnстичної" 
Dl.йни ~а фрон'!'И "громадяноькqі" 1. а . ~од~ в ем1r'рац1ю. ·Що ста."! оса 
з другим, т~м, ~о nрацюва.~ т~леграфlстqм: на зал~вниц1, я не при

гадуІІ" 1Здв.єтьсл, що в1.н зав нав .. Дол~ .q:вого брата. Ст арав. ;д~RЬІ<а
ІСраоУЕя - 6у.л.е, замужем за ·ЧlСдЕ?вим. ба:ри.nи.всьии:м чинбар~м, 6ага
!r~Ім Артюхом. При. fa.т.r~I(ax ·лиии.1щоя: три X.JionЦ1. t! м~"Іа. д~"ВчИнІіа , .' 
~О Сt;рИ6е,ла, СП1.В8.JІ8. Й ВЧЩ18. Н8ІІІ.і:М:І ~ТЬ ТИЧИНОЬІ<ПЙ БlpliWK "0с~RЬ 1! 
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В:~.:а подоба:вся їtf ,··.~~она а дня: :в день повторюва.~·;!_йоГо tif пробувала 
йог о наоп:~.вувати. · . . . 

Ір::LЙ Rлен наіодИ'l'Ь В:І.:рm Зерова. 8 описом Бариrівки й барu-
ш.вча.н. П~сля згадки npo "Влагов:І.щення струшс~ бароко" дал:l Зе
ро.в оnис)':є: "А навколu, де не .в:І.а:&ме ока·,; - куnи давн:І.х :1. т::Lсних 
дощз~ ~ невиди!І:о салом' яних да.х::Lвj тут пвуwrь •.• хе.зя:ї nоважн:L 
та :!(рут:~., га.манц:1. набит:~. ~а ;TO,D-:1TJ.., ·в тих хатин~ пироги та пе
чев:з.; а ц:~.д.свкто- мор~м- оа.могон." Уsага.J!ьнення: заВ'Sди ли:mа
ється узагальнен_нк:м ;t "л:~.ценц::Lя: nоет::Lка" nравом nоета. І· • •. Про nи
ро_ги Я ВЖе .З!1адував-,. ЩОДО :самогону "самогонна тема" .;.; ·С~Ц:І.ІіЛЬНа 
тема nоч-. 2о. ро-кlв; про неї· треба булоі 6 ·говорити оNре:мо .з Rоz
н:~.::м: рав:1. у. ІJ;виркунІв "моря" Сlfімого.ну не ;6.-'уло HJ.. в буДН10:) ан:1. ·В 
свя~.а. :Jlw~тя було сутіжне й ·оЩадне :1. добробу"· ~у;в придбаний yneжr 
тою И нев.-и.пУчою працею. ~ . ~ ... · • · · · . 

Іh:м:ц:~. пр,в.цюlіт-t регулярно, не'кваnливо; наn = а6о ке :пра.дюють 
зовс:~.м, .а&о 'з надривом". Ц~~р~ун працював а надривом; до ц:~.лко
витого са.мозаnеречення,. аа-буття себе доходяrfи·.: Худорлявий, ~е
реднLого росту, з роатр1nа.пою. бор~дкою, з черв_ оними в1.д поот1.йної. 
бебСОШІОЇ Ю.ЧНОЇ р,ОбОТИ 1 ОЧИ:М·В., Цвиркfн ·був. ?е·казИСТИЙ 1 але 11 6~-
TliOH З· І1ИН8.ЮІ навкулачки", ЗВ. ДОВl.ЛЬНОІ: ОТИJІlЗВ.ЦlЄЮ 17 В:l:ку ·:у 
nисLменника" в~н ~е став би. Для цLого .в~н був надто "поваzни! :1. 
крутий"~ Так, це с'І<азано у noe'.l'o. :влучно··· Я: н~ назвав би Цвирк)"'НS. 
в роди:Епі:І.й . обсте.ною. суворим "nтцем фо.м~ЛlЇ ,, ~ .. його рnдпнна. ":кру
т~ сть" була госnодарчою крут::Lстю, дИсциnлlнова:f!1()'1~ труду·, що не 
знав перебоїв. Уею nрацю вІІJ:конуваюJ силами членl:D родини • .іАадних 
наймит:~.n у Цвиркун1в не ~удо. Усе робили caUJ... І, насамперед,ба
тькс. Цвирхун маР хоч -~ ·небв.г.а1'о земл~, .f.i.Jie мав. У коzн:~.м раз:~. 
BJ..H мав ЇЇ СТ1.Л.ЗКИ 1 ЩО.Ш.Г БПQрВ.ТИСН a·l{~JD.;:'вJI6C!UlMП· рукв.ШІ.С:lЛ!J
СИСе господарство не бул о основою роДинноl:' '4 ек~НО!іJ.Ї ~· Цвиркун:t.в. 
Густа заdелен:І.сть,- ПOJIJ.CiRИ.t! болотянй.t! ·ляндJtафт, б~ДНJ.. rрунтІі 
зробшrи а хл:~.бор~ботва додаток до хе.тн:ього nрОіійслу. Тцu:т~ хлlбо
роби" що не 6уJІи ремз.сники, булИ бl,ЦН:І.; ХІІ1.бор~би-рем1сники бузіи 
замоzв:~.. . · . 

Ва :в:~.к~вою .. бариnвсьною традиц::LєlJ, що щ·е до козацьких чaJlB 
сходила, І:вирку1t 1ув рlВІіОЧВ.СНО XJI:lбopo6 :l рем:І.СНИR, Саме чинбар. 
Чинбарював, купува~ ·ШRl.fИ й чинив. З вичинених шк1.р .шив чоботи . 
Був швець, .Чинбаrотво з єдцував·з шевством, В нед1п:ю в1.н H::L~ по
шит:І. за ти:а:ден:. чоботи tta dазар·. Вийшовши нУпити ·1на ~азаr в:;ос.а 
сугубо елементарне~ ча.сни:ку або гарбузового нас1ння, я бачив м~ 
го госnода.рJІ, як в:~.н, об:іншаний чоб::Lтьми.; ст~яв Ita широкому n::Lс
ков['.тому маИде.н:~. в гурт::L lнших бариmвсь.:ких чинбв.р:І.в · :1. шевц:~.в; 
пара або двl чоб:~.т вис1.ла йому черев плече ~ ще пара на руц:~.. 

У двор:t. в ЦвирRун~в, ~оло rанху хат~, росла яблуня. П1д на
в::Lсом _стояли- rрйн,z;.zоли ·з різьбленою сnинкою й леz:в.ли мере=.:сан::L· .5-
рма. Воли, висунувши з nов1тки морди" а лаг1дним :1. велИкодухим 
опоко~м жували свою жвачку. У ц:~. баламутнJ. ро:ки госnодар1 в ~ебе 
на господарств:~. тримали, щоб уникнути ре:кв:~.зиц:~..t!~ не к~ней,а в~-
ЛJ.в • 'ЧаСТlШе Н8~1ТЬ ВОЛИКl.Б • . . . 

Ва парканом був оа~. Власне жаден не сад, а. та частина са-', 
ДИбИ, де Н~ 6JЛО~ЯНОц1 :КО~луватому rрунтl рОСЛО .КJ..ЛЬК8 КУЩ:І.В :ка
ЛИНИ Й П:І.ДRОСИЛИСЬ ВГОру 1 НК храм~ВJ.. КОЛОНИ, ВИ~ОКl СТОВбури Г:І.
ЛЯСТИХ явор2в. Кр1'ь темн~ стовбури ,ц~рев 6J..ліз збитий з сосно~ 
в~ дощок са.райчиR. На дошках z~вкли тонк1.ннтарев:~. ему~ збl~
ЛОl. :пвиц1. .• В велихоиу З8Jl:І..ано:му :казанl 1 в розчи:н1 дубового екс
трак~, ІСИОЛИ бЛl.ДВ.Б О СПН:l,. В:КрИ!t'J. СЛИЗЗr. 1 .Ш:КlрИ. раnнуDШИСЬ ШИ-

• 
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рохим бруна.тки:u фв.ртух~м,·госnо,цар ечище.в з пз.ри IIJIJ.вy й "fYliJ 
шерсть. В робот:L йому, зви~а~нu, доnомага~ Воло,цька, 12-~з.ти:Lй 
хлопчик, з nравиz•ними з. гарними ~исв.ми ясного обличчв, цо нп
ми в1.н скидавсв не. маму. Почернен:t шкіри, иа.га,цуючи.розтя!І!ИХ 
череnах, су~лися в дворз. на. дошках, nритулевих до стз.ни хати. 

Хлз.боробо~ву й чинбарству, роботз. no-aa хато~, 1ув удз.ле-
·нн:И ден.ь, не. шевітво nриnадалl'І веч:1.р з. нз. ч. Ю .КП:ен в СВ\JЇХ о'!о
:ми:в:ах агадув, що Ва-риnвцз. "за:м:Lсть :каганц:Lв буnх пр ек~ а ою. " 
Нафто~l. JІЯМІ:И, ТВ.К]. ВНВ.ЙОЮ. НВ.:М 6 На.!!lИХ ЩаСЛИВИХ ДІ!·ТЯЧ:ИХ ДH:LD 
/ІІ .с.38/. Еони 'були J. в .Цвиркунз.в~ але вони nисз.~и- .. в. тих К1к
натах, де не жили. Там, де жилиJ свз.тилИ· :мален~у.~я:млу, в за
хоnчеииu сІСJІок,. ~о вже лохнуло, .з. було зал:Lrrлеие пo.rupцe:u. При 
ЦЬОиу ЖОDІfУ'ВВ.ТС\МjТ ttOXJlY'J:OJIY OBl.TJil. Л.ІПШОЧКИ·1 · ЩО бJIП'М8Jifl Й КОП
ТИЛ8.1 в довгз. ооз.инз. й зиховз. вечJ~и госnодар mnв чоботи. 

Тоика стз.нха вз.дохреилювала мов. лз.жко в к~УНа~1, де я ме~ 
хав, од хут.а .:кухвз., .це, сидячи на низеньк:Jку стз.лрц:L l§з.ля Уо.
лецьного стодика в шевськии п:риладд·Іцt; · nрацюDе.~ Ц:оиркун.в п~
ро:кю.й вудь~~ 1аотечка я лягав спати рано·. Я про:кnда:вся :L чув, 
.О ГОСПОДа]? npaЦt>вas • .r Я ваОИП8:9 ЗНОВ .nід рИТJll.ЧНИЙ гy:pRl.T y
Д8J?l.B VOJIO'!Ka !І~ _:nn<l.pl., J..·знов п;роJ<ида:зсл, 1. була в~е гzуха 
темна :І;І:Lзия ю.ч, -:з~е сnало, вузенька ~}o/Da с:вз.тла пер&l'пна.ла 

стелю, собаки· гавкали десь нaceJil., а·г;)спо,~;аr у~е ще старанна 
виооукував, забиваючи цвяmхи в nз.',І.\оШ:РУ ~ Я: думав npo св а в иа:р
нотрав~тво часу, npo те, скз..льки можНа 1 було зробити; ккщо 6 
nрацювати над J<нигами ·й рукопи"а:ми в т:tею а уnе~ою ::ревнз.стю, 

як ~е ро6ив госnод·аr! •• Признаюсь: я заздрив! 
На вз.дпочинок госnодар давав c-n61. ·лише кз.льне. ·годив, три

чотири. Yze десь о 4-5-J.й го,r;ин1. rанку атук молотх~, .почутий 
ІСр:І.ЗЬ МJIOCRy О6ОЛОН:Ку сну, СТВерджував, ЩО тру~ОВИЙ .Ц8НЬ В Г'J-
ДИRl. Цвиркун:Lв почав~я. . І 1 

Хоч дз.и у Цвиркунl.в yze не fув "давньою з. т.з.снvІІ" хатоr·_,а 
був nобудований на модерний, м:І.о~к~й &~азок, з к1.л•хока хз.кна
тами, дерев' ян ою n1.длогою, дверима, · nофарtsовани:u:и" бз.лою фар~ою, 
те. зеленим: 6ля~аним. дахом, -але ро,цnна, {Іх ;1. даВВіІ.-ttе, мз.стn.nаоь 
у одн:Lй хат з.·, в кухнз.. Дl.тя:м або отеJLІІлй с1оЛоvу дол1., af о, I<JJIИ 
було холоди~ше" в они сnми на ш~чl. в .. ~:por~l.. -rосnодnн.в: qnWia на 
.nежанцз.. Гn.,nодар з. стар.m.ИZ! х оинз.в клали-,и на лавц~ .. вкри:зз.ю-
чись коиухои. . . .. .. 

Садиба Цвиркув;з.·в беепосереднь~, парнав ~G паркану, nриля
rала Ао садиби mх~ли. Масивне бруковане шосе з.шло тут вз.д став
·дl.ї до адмl.нl.стративного цент~у мз.стечна. 

Зерови zпли ост;6:рон:F.. Вони· ZJ!.7IИ в ва.хз.днl.І! затпDШl.й ча.сти
Н:L Бариш~Dки, винай:uаю~и хату у Фе~енкз.~. Фещенк~вський дз.и, 
nрост~р~й, 6l'УАf\1.П;:>-рудий, на DИCOR01fY фундs1lент~, ~тояв на 
nаго~!'<У. Пере.z("~нl.ла, поросла трав.ою з кущами 'узха, гмявине.. 
З одного боку дом:у чорнз.в гJтсти~, традицз.~но зи:шневий садJк, а 
:3 другого був двз.р, сара!~ п~в:1.тки. Глухий сз.рийпархан е во
ротами й фl.рткою Dl.докреWІюва:а са,4ц~у ·в~д вулищ ... Пал1.t"адник,
лавочкu коло ф:Lр'l!к~, нмува.не. лупіn1.ння й :ГJІІtбоки.ІlИ ІCM:LJDLИ nе
рерз.зана калr.zа на m.ля.ху уточнювадп проРl.НЦl.ЯJІЬНИй хар'а.кте.f 
л окал:ьН:ог о ляндш~фту • . ~ _. ~· 

Але ~о Зерових ~ерез ф:L~тку вулице~ не ходили. До них ха
дили знизу, з низинn"~де в ярку n1.д ~агор6ком онив·нерухо~й, 
затягнений . зе.n:ено.ю цвз.ллю -1мотяниt! с·тав ок. З r'аr'в.х-=tнняк IIJID-

·• . 



Стор. 5о. Рз.дне. Сло:.•о 

----------------------·--------------------------------- ------

с:кмиея 11 бсJІотці гуfІt.и. ШtiJ'Ot':poннl. дерева з Чq::;>ни:ми гн1.едами о
меJІИ, тяглисявздовж ста:рого,.з :крих:ких zердин вбитого,sамши~о
го nарко.нчике.. ІШJІи.до Зероnи~ стеnою, протоnтаноD_на городl. 
no :кра;ю_ І'SолоІщя. Her- сходил:fІ вгору на rraгop~ ок, проходили ДJ} ~
pou ~ оходиккаки r'ан:ку входит! до критих с1.ней. Дl.Ш<И е Doдor , 
бляжан1 ~едра, жлужта, мlша•·з _ картоnлеr низначали тут, як 1. 
01ерз.вь устадеииr С'l'андарт обстанови- l:>Cl.X таких nередnокое:впх. 
сіней. . . 

На.р1zжя, . чо:rиро1анонпа х1.мна.та., що в Hl.~ меикз.ли у Феще~-
Кl.D З ер оn~:, була чи-мала. 1 uroкa. й ни-:зь:куr.ата. Так1. був.али ко-
лись 38.JI;J.. D ПSИСЬ:КИХ оЛо ПОПl.DС!ІКИ.Х СТ'8рОСDlТСЬК~Х 6у,циmсах, 
Ст1.л,·. за.· янаv працював ::::шсьменникJ · полу:мJ ян1.n черuони:м-1: .ІJа:р~о.ми 
ПЛS.Х'lИ. C'flJI цей бу .в єдиноІJ барвист()ю nЛ!ПlOL D :знебарLленl.й · су
Тl.:Е,ІІ<а).(И Ю.МRa!t'l.; все 1.н.ше лишалось nоглинен:Е:м nrис:мерка:мu: :ro
C.!1'6Dneнl. :коло ст1.ни Jil. ж:ка, нещtнес~на з ха!и ха.зяt:tс:.ка скриня, 
.шафи, :куіонниV стJл.ик 1. ви.етуn 61леної :ва.nно:м:·груби, 

.Але ж· R не ПИшу СПОМИНlD Hl. npo iapИll~lDJ<Y 1 HJ. Пр:> З epona • .Я: 
проото ро•nю нота'!іси ;::..о cnoгa.дl.D Ір1.я .Клена., nишу "з np~noдy" 1 
це прииуmує кеие до~:римуnатхrс.ь аnтороnог() тексту. ~~~~ БаришJ.DЦl. 
я позиаИоuиDся з 8ероDпм",~ в1.дзяачає r . .клен: "Сп1.льn1 поетичн1. 
1.нте~·еои' ІІІ.Видхо зt<JІи:зил-и 14ене з ним. • • Часа.ии Зеров r~ ечора:ии чи
так -меи.1. n1.pm., уt<раїнськl, pocl.MCLRl., польсr.:кl, а.1 ~ сп ої nере
клади е рикси<их поетlD 11 /ІІ. с .33/. Істотнl. ,l\ODl.Д:К:I!. Рони Якнай
точнз.ше l.ЛDотрую'l'І) nочатІСОDИЙ етап Т13орен:.rя групи неокл.яJикl.r: D 

ВариШl.зцl. У .Кивn~ вона ще не lСнуnала. Вона склалася ~ БариШl.D
Цl., - l ~е l.СТ01ИИИ НА.DіОЇ ЛlТератури ПОDИННJ.. DЗJ!ТИ ДО уваг'И • 

Іоте,их.и лlтера.туrи 1. к.rит~ки, що ввикли_ мислити .r.:.l.тера
~урни~ nроцес естанн~х ~есятЕлl.ть виключно в орган1.~них формєх, 
ne!' 'язуючи ifero з Ф.,Ін&е.л•ною устален1.стю оJ;ганJ.заДJ.ї 1 r:омияя
ІJт.ьея, .коли уявляють сс61. груп:.r "неок.лясик1.:;:::", ян л1.тературну 
орган~зац1.ю, На жал•, ~ дьбму їх важко переконати. Л прига.Ауr 
~061 рози~•У в ш~~йнфуртl. D тор1.чний Рим~вий веч1.р, холи ми nри
J.хали улашту~ати тут чи~ання с~~їх Т3Орl.в, си,ц~ли ~ теnлl.й,д)б
:ре наnа.пен1.И к1.кнат:t. голо·:ви· табору 1 · ~е:мна н:t.ч стерегл~ г9. :яl:к
иоu СИІU.Й ЗИ:МОБИt.і СПОКl~ • JI ·переглядав ПlСЛЛ:МОБУ ДО uурlВСіо_:КОГО 
Dидв.ння Кленов оге "Пшnелу lмncp:t.й" • Зв ертав:·чись д :> авт opF. пl.слл-
ио:ви, який :! чернетц:t. своєї ста·ттl. згадував про орган1зац1.r 1. 
про СХ-ОДИНИ НЄОКЛЯСИКJ..Е 1 ЩО В НИХ, МОЕ ЛЯ~, 6pa:r; ·участ::::. ю·рl.Й 
Клен" я заnротесту:иаrз. Me:n:l щастило: л :маr1 cлymry нагод,у посла
ТИ')Ь ва п:рисутнr.ого тут І .Клена_, )r}( прямvг·о СLl.дка. "СтІJердl.ть, 
~удь ласка, О.Ф-че, п~nросиD я: Мого) що :їСадних схо,цин не було!" 
О, так, зго.цю~ся Кл~н, жадних сходин не бу.ч:о!" 

•• Тах, н1.~оли н1яких ~~ех один" нео::клв:си:к1.в не tуло. Не було 
неокляси~ио1.·орган:t.зац1.l". Не було статуту, ь1арJ.::.;, зас1.дань, 

npoтoкoJil.~, nревид1.ї t:t сек,етарl.я'l'у, Не можна було ІJстуr:ити ,:.о 
nкладу. орган:t.аацlї, як не можна одчинити одчиненl д~ерl. ~дно~ 
го с к л е. д у не ~У.ло. Б у л а д р у • 6 а 1 п о а ~ 
ц ·и k н •. (! у л о н l. ч о . г о l. н п: о г ~ • за~-І язу.tале.оь 
дру:.:t.а l. R DнуТ~ІШЬОЇ tІЛІ-Н3LJ<ОС.ТИ · на::родzу~JВ.ЛВ.СJї ОДНlСТІ. • Ще ~ 
КивL~ оочапаоь cnl.:<:npaця· й ПJИятелю~ання:' Зерс>Dа- И Фили:rоl..ича. 
Раху 192~ nер9:креслплис!, .Ж(Ітт-еnl. ЮІJІХИ Ю .Клена й Зеро:; а. Року 
1923 11, .uaneю д~л1 оп~ни::-::Qя _: .. Вари.:а:1.1щ1-. 3 попароток до Кr:-з:са 
р.1928 з. е переJ.Адо:м :Jосе:юі того року Рильського 8 fоманl.z;ки. 
ва~~~вапа•и ната·друж'а Б ни:м. Дещо Пl.БНl.ше nриїха~ Б Rа:м'янця: 
Мих.Драй-Хuара. 3 цим кал:о ·~уло за~ершене. · 
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· 3 11ого nочиJІаєтr.оя дружба? Де її кеn? Що її n1дтрu:мує? 
ЯR в гасає n:в..n:внJІя дру:~~оби? .• Трактат про "не·охля:оикlІJ" буr. t"и 
тракт ат ou про р.ружбу. Зсяки:М· іншиt.t J~ иклад 1у~ би· хи б'Rиtr-! •• 
.Але ко:mа д:руzба :м:ає СDОЇ :.зlДМlНИ. Дружби бупають pleHl. .У R о
~ого 1. "неа~ясичноку" кол1 ::.:он·и були сn ої. ЧИ когло ~ути 
lнакІе? Були друж•и nерифер1t!Н:1. Інn озl!е.ЧR.JІИ cyцlлLHlO!l'!. 
близr,кооти. 

Про ко~ з дру~б треба булобго~орити окрек,. Одн& 
була дру~ба Sepo::::a tt PnлrJcr.нoгo 1 1нша наша s ниІL. Неwє фо
рмальних друж6. Не :можна :зстуnити:~; дру'Jl.бу, як r.стуnаютL да 
орг~1заЦ1ї, пода»Чи залLу, Є nалання друzби, але ~оио ~оже 
згаоцути. Па~ло ~илипоDиq бу~ за~zдu однаR~~о приявний ~ ко
;.mи:м. В t!ого nриязн1 не було Hl. "61.льше••, ю. "кевше" ,Вз.н бул. 
Ll.дданий, ме ш.:дданlС'rL його не nlдносилаЬL из. sанеnадала .в 
сLо'є приятел:юІ:ан~я r.:1.и Dхлада1~ щирlсть, але ве прnстрастL.Д6 
Ридr.ського r1н C'ta1JIJj•Cя так caJlo, як 1 до Дра.ІІ(-Хка:J:И s яхик 
l31H 6yjj JI[J(].JIЬHИM то:.;арижек· по" K()Jierl! nar.J'l& Гаr.агана ~І 1,Є ::..: ()
ни •jчиJІися.разом:. Махна mко,цу::ати,· щ<:> саме про це Юіl.Й К.иеи 
ро.з:цоDl}}' наt!чени~ 1. :u1н·· не роз:кри;j -!'lвї. "м1.толегими друхtи, 
ЩО з не:с наро.ци.uася:" фз.лософема '' 'l'ЄЧ:J.Ї І ЩО стмв. :>CВ:ODROI) ].;" 
у:к:раїнсьІоJt nоеез.ї оста.в:нього 25-лl~ir.e:! 

І:ВАН ВАГРЛНИЙ 

' ' 

/.r.a.иl. rjyдe/. 

\ 

.· ЛІРАЧНИЙ ЕТЮД 

Гу:каf: :ееч1:р в радlсних.н:Изив, 
Хлюnощеться ~ біизкає вGд6~. 
І скачуть луни 'в довгої.· лози'1, 
І Идуть дуби рясн~ю чередою 
ТуДи ••• Туди. , • . 

Понур1 та сте.р1. 
По.сходиJІис• до сонямної .. брами,_ 
Посходились •а ~lче угорз. · 

• 

І слу~ають, як в далях дзвонар1 
Читають зв1т. , 

. · Вислухують. ·Чу6аІLи 
·Похитуrть;. .. МовляJІ!.: - "Були д1..па, 
БуJІи, були ••• Те. ще н е м в. л о 1r б ·у .ц е .• 
Даремно. т~:м, де нl ч стара nройшла, 
Гудуть чи1сь зухвал1 пер~гуди. 

' . ) 

Да:рца-дарма :яа«:м:ають там :мувик, .. · 
І .знову вдl.йму'l'ьож· "n1.внз." з· чиєїсь хати ••• 
Осотом nаресте 1 б).ЛЬ 1 серця :крик •• ,· 

І в:а:е про 1н::пе д1д ч:есат.и.ме язиІ<, 
Я:к бу .це , · . . .. .. 

"нучата 

колих~ти" • . ' 
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1/ Вз.р 1. :нао.л:tдуtt. Уч·кев1 :аегоzе 
не шанува~и виз~ан~ вз~рц1в, 

бо хто .~ твоій науц1 допоможе 
на nевниИ·ШJІ.п стуnити а ма-

Н1Вцlrі? 
Є .:Плуzни.к 

чергова .конференц1н Об'еднанн.ІІ уnраіпських письменнихз.в Ш"'Р, 
присвя:чена пи~анннм л~тера~у_рної :критики, в~дбулася 4-б.жов~ия 1946 
у Байройтз. /Леоnольдка.зерне; в на.давичаt.tно нa.npyжeн:t..tt атмооферl, що 
була зумовлена н:к су~о-л1~ературною ситуац~єю, так 1 ширшою - еа
гальногромадсь.кого ха.ра:к~еру. Проте на цьому ос~анььому не :зупинн
~имемос:ь ~ут, бо вз.дпов~дний антаr'онз.а:м nро~нгом .самої конференц~! 
маtt:ж:е не виринав на nоверхню - головним ч:ином, через аавзя~о обс~ою
ване r;оловою Правл~ннн МУРу Уласом: С а __ м ч у І< ~ :u: 1 nосл~довно 
зреа.лз.аоване преаи~з.е:ю рlшення Правл1нн~ обмежити робо~у даної кон
ференцз.ї Уї безrrосереднз.:м·sавда:ння:м- висів:t.тленням актуальних л1.те
ра~урно-критичних проблем. 3 другого боку, громадська сторона спра
ви насьогодн~ вже достатньою шрою в~до:ма mиро:ким чи~ац:ькиu полам -
див. вlдRритиИ·лао~ де-оятьох nись:менник~в до Правл1.в:ня МУРу І Укра
їнськ~ в~стз.,ч.37/47 БЗ.Д 26.9.1946/ 1. В~ДПОJJl.Дну peЗOJIDЦliO Правл~н
ня h/ГЛу /Українсьн~ В1от1." ч.4о/5о в1д 18.1о.19467. 

Що ж до ~О1:!фЛ1І<ТУ в площин~ власне л1тературн~й, ~о Д() нього 
nричинилась була вель:u:и .цискус1йна nоаиц1я щодо оцlю<n сучасного 
л~~е~атУРного стану И процесу 1 зайнята л~тературно-кри~ичним nрово
д?м !.[Уру на поnередн1х нонференц~ях /в Аmафr)ен<5урзl, в грудн1 194S, 
l в Апr'обурз~, в лю~ому 1946/ 1 адlМСr-іmвана дал~ в численних друко
ваних вис~упах D.Шереха, Ю.Косача, І,Костецького, В,Бера. Виразна 
ор1е:нтац:r.н цього nиr:ьu е:нз:uцького угруrrуваннн /що ~oro мохв:а. б1льm
меnm умовно виsначи~и нк л~тературно-критич~и~ nровз.д МУРу/ на екс
проо:r.о:r.n.з:м, досить парадоксально ско:мб:r.в:овюшМ з· поновлею·:ям основ
них л1тературних nринцип1.в ВАПЛІТЕ /Б ,Подоляк, І .Багряний/ та з nро
блематичними шуканняки "нац1онально-орган1чного"стилю, в рол1. бу
Цlм~о пров1дної л~н1ї л~тера.турного процесу .. все це виклиRа.JІО гос
тру оnозицз.ю з боку неоклясичної теч1ї в нашому сьогодн1mньому nи
сьменстnl, Фlксовану ва остаю·rlх :мз. сяц:t.в у статтях В. Державила І в 
1-м.у 1. 2 .. му Наувово-л1тере.турознавчо:му з61рнину "СІЕання", в 2-JJ:Y 
зб;Р,ни:ку·"МУР'• 1. в,2-:uу числ:r. "Загіа~и"/, JО.Клена /в З-4 чиол1. "Зве
на 7 :r. С.Г. /в 4-.5 числ1 "Свl~аrпrя /. Очевидна nepeвara неокллсик1в 
У галу~~ коннретноl. кистецької творчости - nрина~:мнl, в:r.ржованоl. ... 
засв:r.дчею.t. за остаюrього часу друкоnаними 1. недруRова:ники /але· вже 
багато І~О"МУ в1домими в JІlТера.турних нолах/ уривка:u:и з еnопеї D ,Rле
на "Поn1л 1.:мпер~И" 1 збlрJСою поеез.И М,Ореста "Душа 1. доля" - пе JIИ
me поставили питання про рев1.з1ю ехопреоlОН1стично-ваnлз.~янських 
концеnц1й л1.тера~урно-критичного проводу МУРу на порндх деnпий ... _ .. ___ ... ___ _ 
1/ Не под~ллючи делних думок Шан. Алтора, .~отимо цю о~ат~ю Ь поряд

ку дискус1ї, Редакц1.я. 



/тим паче, що :вексел~, ~идан~ ним n1д твореннЯ Нл~те:ратури зио~х~
го стилю И OD1~oDoгo :ранrу" :в галуз1 мистец:sкоt прози, nиnpar.дyD!rir 
.-я: поки-що на,Ц!І!" акромними темnами/, а.й DHeCJia пом1тний р1.вноб1й 
DОередину ТОІ'О nрОВ~ду: Ю,КосаЧ ВИСТУПИD З ГОСТрО не:r'аТИDНО:Ю ОЦJ..:Н:-
ХОD "Попелу l.МПерl.Й 11 1J СВО:ЇЙ реrі;енз1Ї n1д BaГOJIODI<CV "ПСП1З: l.,l;ИJ:lt!" 
/Чао, ч.21/З5.Dl.,Ц 1.6.1946/1 r. дальмих споїх дFУІ<ОDаних rистуnа.х: 
чи не свр1.зь де'МОНСтруD-аD свое 110р oze стаr:лення ДСІ тnорчо~ти D .l<ле
на 1 до веоuя:сиднз1tу в д1лому, тиvчасом як ~nn /наса1LІ!еред,l,Ше
рех/ DІНШИЛИ СХІ!JІЬІНСТЬ І1ИВНаТИ ТТJОрЧ:lСТЬ І0 .Клена 1 М, Ореста D rteJГ 
СrJнмьному nорядку, не визнаЮчи їх, разоJ~ з тим, за неокл.яоикlD, 
t!Обт о обстоюючи,· 6уц1:мто неоклясичний стил:ь ти:ми nоетауи :хас:ьог Jд
Hl "nереборено", 1 припуакаючись НаDlть та~и:х еnатантних napa.д;>tt
Cln, я:к о~ trnе})дІ:ення, 6уд1мто неокля:сицизму, я:к "~аr:ерmеної,крис-· 
твл1зоnан~ї D собl 'l'eч1.l.", nsа.гм1 не 1снупа.ло /nсгодити цю тезу 
в еаюаІ:кащ '':рrетрощити"иеоклясицивм у с:ь~одн1!ІНЬому nись:u:енст:з1 
YOZ!ta х~ба ЩО еа доnоv.:огою улЮбленої Ю.Щерехо:м: l. з.Верvм Дl.ЯJ!~КТИ
хи/. 

З другого бону, надзвича~но.nоt<ле.ЕJІunе- що6 яе сказати гl.p
Jte - С!fаDлеиня· flDTO~JІITeTHИX JІl.Те:ратурНИХ K!BTИKl.D МУРу ДQ Д011 Г:>Ї 
серз.ї ~~окваJІlфз.:копаsи:х 1 примl.ttпnних, в л.1тературног~ nог;:яду ~ 
письuещrикз.n Dимнкмо nриро,цнс неаа,ц()nолення так nou1.x Лl.тератур
них" я:к 1. nом1ж •ирших читаць·ких :к1л, .s:.ких ха.дна ,цlяJІентиха не пе

ренонав n "геи1.яльност:~." тnopl.D, бееnосеrедн:ьо ск1хотDорвю.: 1. яr;но 
позбаnлених ~1вї рафl.ноuаности, яка дозDолила 6 варахуЕати·їх до 
Лl.тературп "для обраних",·ширmому читацтDу неnриступної. Не дr:Ео, 
що z::cnвa ахадем1чна група, що cniDчyna~ клясицизУОDl. 1 CПl·:з.r:e,цJ:z= о 
06Y1Jtv8T:ЬCЯ З 68ЗD1ДІІОL1Да.JІЬНОГО ре!<дЯ.Мj'-13аНН1І ДШПСИХ 8.LTOp1.D l. Т911 1 
вистуnила - 1 nnстуnатиме дал1 - г.1д 1рон1чною noдo6:>D r:и,ца:знидт
~а КУЛО /"Кул:r.турно-л1.тературне О~'~днаннл"/ з гострими JІl.тератур
ни:мn парод1я:u:и та rрот·ес:ками - не бе::; успису, наск1льки. МУ...ІНа су
дитn з Rраl'fньої роздратогаnости ~гаданих .'ІІ1тературно-крит.rчних аl;
торитет~D, що їм т1. nарод11, о~еnидна р1ч, доб::f.е дошкулили. 

Отже, на~актуал:ьн1..mого дискус1йного матер1.ллу наr:роУаДИJІ::>С!t 
надто багато, 1. uo~~a було сnодl.Dатись катастрофалzногJ Еудару не
примиренних оn1в1.И. щь :цього не Dlдб)~'"лос:ь, що МУР не ровбиl'СЯ Фоr
мально 1. що дебати npol'!пu:tи cn ої:м порядком, в атмосtер:.. наnруt.ею 1,. 
проте СТJН!манl.й 1 коректнl.tt, - це sаDдячуєм:~, r ne1 ·~j' чергу, при
сутнас~l 1 CaМl.tt nze постат1 І0р1я Н л е н а ,л~оr.олl.тературн~й а
Dторитет. 1 осо~истий такт весь час спонукав учас:н.Іt::::Ь:lD кпн~;еренцl.! 
обмехупатnсь rs осноDному деRля.рац1єю ив оних nогля.д1n, не заглnб
~юючис:ь у~езперсnентивну nоле~ку :u:1ж наnрямками, щ~ цpnнцunon~ 
nо-р1зноuу ревуміють сутн1сть, завдання. 1 сnе~иф1чн1. засоб~ ~1те
ратурного мистецтюа. 

2. 
П1.сля. цього nоnереднього nис~1тлення осн,вних розход~нь,:кон

че потр1.бного для розуш.няя сього;".;н:tmн:ьої сІІтуац1t! :Q МУР:t, nерР.хо
димо до · огля;r:.у окре~их !!ИСтуnl.:в з 1х хронологlч:ао}(У nopn:.JI:RY. 

Вотупне слово У. С а м ч.у ка /uже згадане Dнще/ 1 ~fOC~opa 
допоn1дь nроф.В.Подоля.ка "Сучасна українська Л1тературна критика 
на оnrрац1ї" багат'1 кого не6езnlдсrаDно р~ечаруDалп uaй:rie t:l.лио
n:ит ОЮ D1ДCYTHlCTIO ЧОГОНеtІудь l.CT ОТНО НОВОГО, It. UOГ1.l::RSH~l. :: Dl.ДПО
Dl,І:;НИ:МИ Dиступами на попередн1:х :конферР.1ІЦlЯХ. Подапш:и реrрJС!nек1"~n
ний ·ОГЛЯД ГОЛОDНИХ l.ДеОЛОГl. ЧІІІ1:Т ':' GЧ:l.Й D укра._',: ,-тrн.,....-_, ~ ..... ':'ературН1Й 
:КрИТИЦl. 19-20 DD. J.. .~.орr..ІГ.)ТD.Ш.~ІСЬ a:.r Сl:МОХ ОСН')І;І-ШХ,. НА. ~JГО дуКУ-у 1 
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л~тературно-~рити~них nроблем /1. л~тературна·сnадщина, 2. неа
кля:сих:;изм, 3, сучасн~ nря::муnання: .М ст.uл:t., -+. fІели:к~ ЛJ.те:ратура.} 
5 •. nоет 1. натовn, 6. nоет 1. сусп~льстDо, 7. критика "л:t.!І'ератур
ної молод1."/., Б.Подол.~tк по сут1. лишився· на тих самих пази· ,_нх 
хDил:ьоппстського "активного романтизму", як1. rз1.н nponar'ynь.D 1. 
paн:t.me, Істо?пчне :t.снуnання неоклясицизму ~:t.н, nротилежно доК. 
Шере"'..л:а, пизнае, nроте 1ша.:иає за nотр:t.бнІ) "nереборюЕати " його · 
на сьогодн1.. Де ро1ит:ь честь Иог~ непохитн:t.И консекFентнJJт:t.,а
ле не зв.ли.m.аЄ ':адаого r'pyн'ly для Бза.ЕJмороsум:t.ння шх nапл:t.тя:н
с:ькою частиною МУРу :t..т:t.єю, що оц~ю~ nласне мистецьку cnaдщn~r 
1f.ХВИJІ.:Ь0l30ГО ЯІС дуzе суШіl.11НJ ... , 8. З nу~д~ЦІ!СТИЧНО-:КрИТІlЧНОЇ ~ОГ.J 
д:t.яльности б е з з а с т е р с jl н ~ акЦептує саму лише D:t.д-
·носну nрихильн:t.сть до киїnських неоклясик:t.D /адже й слаnетне 
гасзrо "геть D:tд Мосжnи" означало в .устах парт~Иц.Я: М.ХнильаJJаго 
- "геть n:t.д мо~Rоnоь~ого ІСо:мун:t.зм:у, nлекаймо cn~tt пласнuй"/. 

Д:t.JII(OM а.хадеш.чна доnоnJ.дЬ nроф .л .Б:t.ледького "Еритика 1 
nисьменниІС" стансnила скрр~е окремий роад:t.л 1~ тeoF:t.i л:t.терату
ри, HJ.Z DlДПОDl.ДЬ на Цl. nрИНЦИ:ЛОDl. l непр:ИНЦИПОDЗ. рОЗХОД3І8ННд 1 
що Dне:можлиDлюють для О~' ~днання українських nисьменник:t.!.І 11/JP 
6_ути чи:мсь з.нши:м я:ІС nарлямзнтом л1.тера.турних оn~н1.И. На_F:t.кання 
па суб'ектпnнJ.сть нашої сьогодн1.mньоі ІСритики ~ nизначе1шя nе
реду:моD о~' Є!Стиnнссти не може безпосередньо DплІшати на аDдито
рl.ю, що D·н:t.И :кожна теч:t.я сам1. лише споі крит~чн:t. ОЦJ.Н1СИ DDa~~~ 
за нeDlДMl.HHJ.. Подан:t. D дonon:t.дl. наукоDо-ц:t.нн:t. :м1.р:куnання: в п::ь-е-
6леми DнуТрJ.mньої ф,рuи та з :t.сторl.ї т:t.єі nроблеми наnряд чи на
даються до non' я:занІІJІ з сь·агоднl.шн:t.мr1 л;J.тературнонритичними· ан
тиношя:ми, ЯІС .1. nзагал~ до::::rо:с:t.дач надт.о мало узгляднив той nrо
ст•й фа.іт, ~о л1.тературна критиІС~ є не ~J .~нmе як :t.стор~я И ~е
орl.я: n о т ~ ч·н ої л1тератури. 

ДоnоD:t.дь D. К о с а ч а "Історична бєлетристи:ка 1. стано
nище,ІСрnтихи" :м~а фоумулюnатtt, чого самq ~onon:t.Дaч, як адтJр 
1.сторuчнuх романJ.:з, ноnе.п11, ,црам бажа~ tt.t че:кає: D~д сьJгодн:t.ІJ:ЕЬаї 
~~тературної кrитики; nроте дале:к:) б~л:ь.п::у частину пист~.rпу вай
НЯ!! простоrий к:ритич.ний наJ:ИС :t.сторичної балгтри:стики за оста.н
ІІl.х· .~есятJ'Ірl.ч ~ ЯІС за.:х:l.днь9ег.роnеИсисої, так 1. у:країнської ·- :мо
DЛЯЕ, потр16нии для розуw.ння Dл,;з.сноі :концеп.ц1ї доnоn1.да~е.. Цл 
останн.я 1 все z ~аІСи, ледпе чи надається до чl.т:к,Jг J формул:юпанnв:, 
ак:t.ль:ки .D~н, не зр:t.:каючись ІНІмог 10торичної а~тентичностn та до
:ку:мента.цJ.ї" разом з т'и:м nиcyl.JaF! на nерши~ nлян тю< зпану "rroг.r::и 
бле:ну ~туїц1ю" nио:F,:менникоnу, а. nроте не Іl!значає о6 1 є::ктzпних 
:критерu, за якишt \r():Jma було 6 vир~зю~ти д1.я:ння т:t.є:. :t.нтуі~:t.і 
111 д такого nоши:ре~ня r, ·нас (С езrрунт оІшого ф·антазупання: та тен
ден~l.йно~о анах:ронlаму •. Єдине" що u :концеnц1.ї Ю .Косача rшяІи
лось Цl.лкок виразно - це люта: нене.гист,:; ,цо ІІ.:анру так ЗІзаноУ р :r 
.ман1.зопано~ ~1ограф1ї, я:к1.f.! Dl.H закидав ;зре:rtто:ю не надто ne
pe~OE!лnz:o.,- nopl.r~н.,нanp." "АрJ.єлr." А.:Моруа, а."\о 1 ж "Королеnа 
Елlз~бе~а Л. Стрейтз./ 'le, що D нr.ог9 зnеться ."рJзбронзуnанням 
rтерої~и , . се6~о тра:ктуnанп:ям гаданих великих люд::~й; як люде!І!" а 
не як фотографl.еоDаних манеІС"ІНІ; у· орl.бнрr..:х: жупанах • .Ет~.м, С:!С:t.л:-
~и допоn:t.дач вz-:t "npo .цо:мо cyt;\.'1 n.оm1пон бу:в так чи ~а:к берснити 
.мар:t.онuтко:zзу 1ст оричну беле'!р.истику, то D.ce :з· порядRУ. · 

. Додамо DJ.д се6е" що героїзац:t.я: є р:t.ч Dельми nona&~a ~ 6ажа-
НF ... t л~тератур1. DИсокого стилю, ал.е ~отрсС:ує не т~л:,іщ ~ 1. нa-
!ll.TL не СТl.Л:Ь:КП - ІдДПОD~ДНОГ О l.CT Ор,ИЧНОГ u nерсонаж;: 1 а Щі. Й 
ЕlДПОDl.дного · по~тичного ШІ.Н:РУ й Сl'илю, Прега:рно геро.ї з оDачо :з Г. 
Ібсена 1. 1стор:uтzних короля Гакона й я:рла СІСуле /хо-с.:: :· l-'-a.::: ьн~й 
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~стор~ї Lони небагато чи:м: D~дзначилисr, 'ули/, ~ зoDCI.J[ леr'е:ндар
них С~rу~да ~а Йорд~с; ал~ це· й є nосл~довно nитрикаяа D neDHOyY 
nиоохому СІfИЛ~ героїчна драма, rrобта трагед1.я •. Ми. бl>ivac.a траге
д~ї, бо прагнемо а~ияхо~ цl.ною·nлRснога оnти~з~, ~ Dzиnавко 
ехлехтичної шшанинu :з· ycu ~~л:r,.ш-менш· D~ДІ):ІІИХ нам стиn1.n, а на 
тахому тл~ "героїзопан:L'' /до того :ас у !Зет~~инаJНИХ дозах "гер,і
зоDанз."/ :куuври .И боuи виглядають, немоD··.пицар nерхи на !tороь~. 
Зрt;;штою" "хnод зп.цет Йоп~, нон Л·l.цеІf бо:rй", ~ небз.nиІС С.Олишч 
буD ма6уть вдивиu Су-8асии:м: nоетом наши:м"ІІ:К"го :::исо:кий да:р l. стил:ь 
д~зDОJІИD би серtіtозну спробу героїзацз.ї. · · - · 

Дисхусз.я з приnодr·цих ~рьах·доnоn1.дей /наприх1.нц~ nершого 
.дня хонферевnз.ї/ н1.чого партого згадкп не ю.с!ила. 

Другий денt.·nоча:rзся доnоnlддю д-рв. О. Гри ц 6.'.1l "Лl.тере.
тлна. І<рИІJпиа, !ї ме'rа ~ небезnt:!:ки". Перша частана. ї! nо.цап:а сти
слий 1.сторuчипй огJІдд ~п.~ературної критики ~ 1 та теор~ї лl.тepllfl'YJИ, 
починаючи з !.р~стотеля" ~ осо6лш·, o:n у~агоr до 1' з аємост асунк~:з 
Vl.~ критикою И по~з1єn за до~и французького кляопцизиу. Е другз.й 
Ч8Q'JИН~ ДОПОD~ДВ.Ч 1.8. DЛІlСТИDИ:М: ЙО~J Т ОН:КЮ.! · Г:fV.3J O:U. 3бСТ ot>r:a.з, ЯК 
осно!Іне заJ.!даuнЯ критики,· не повчапня на а,цресу ппсьuенr-tІ!Rа npo 
те, их сх1д писати, а з 1 nсЬuуDання !fa коиентуnаnня його тDор~ос
ти та ОЦl.НDnання її з nогляду Dп:м:ог 1 асn1.рац~й ,цано! добп І )Ш 
радше сказали 6 - ~вного стилю И :ІВ.нру/. СпраDд:l, н~йГ1.рша крu
тика є критиха. неуrрултоr-ана., Щв добре, :коJІИ J:: он~ с~ма себе DИ_ .. 
кризав, заяDляючи, І!рИМl.ро:М:: "це к~nськиИ т111.р, бо пз.н кен1. /aj::> 
читачеnl. або~ оргаn~зоLаним масам; не nодобавт~ся";'але ~ на
сьогадн~ людп мудр~шими стали 1., зам~сть наї~ної апеяяд~ї д' DЛ~ 
сного суб'е:ктИnного й nипадкоnог::> - ~о неусІ'!l.доuленог~ r; пр.::»бле
Уатиц~ СLОЇИ - сприйняттR" аnелюютІ, здt. .. бlльmог" до речей дsлеко 
бо:мбастиЧІІ~mих, а LTl.:м таюtх самих до:;:;l.лЕюі'х 1. беззкl.стоюии:х::на
цl.она.льна орган1.чю.сть, народн-..tt клясицизм /за :курз.::>sник 2;.е:разом 
одного з учаснІПсl.·л конференц1ї/ ,· криза сn1.домости то'Що-. Н1., пер
ший обоD'язон нритина- критично етапитись до ~ласnих )~одо~ань 
та антиnат1.М у мистецтn~ l. чз.тко ycul.)PWIIODaти, на осною1 яких 
саме естетичних nринцип1D 1 критерз.ї:t 1Jl.H оц1.нює. Визначити, п:,1 
саме подобається n пе~ному тnopl - ne досить: це мо~е зробитик~ 
хен л1тературпа-г~а:м:отниМ· читач:, •але це п~ноr~ не·· обхадить. Мене 
н1якою :u:1рою не цl.на.nить, наприклад" що саме nроф. ІІ<с а~::> nроф. 
Ігрек уDюuнІ зв. орган1.чне n nоез·1ях Я.Слапу~йча або :в.~а:рtш: це 
їХня приDатна спри::а.. Оц1нко. став нритично.ю оц~нноr лпzе з тог::> 
:мо!fенту., коли nианаче:но, з яких са:м:е·теоретпчних n'-'зищ~ - 1. ча
и;-у саме - пeLirf С'lШІl.стичну рису Dизна:є:тІ,ся за п~йтпvну a6:J n~:.. 
r'атш:ну. Без СТІ!JІl.СТИЧНОЇ 8.НВJІ1ЗИ немае критичної: :-ьцз.ню~, в. є 
само ли:nе Dl.чно-:.nноче ·"nодоб~r.Т!>СЯ - но п:>д~бае:ть"ся'", хvч би .я
кими це доктрине:рськnми тnра.~ами npo д'::>(!у та·СDl.тогляд дисnмулю
nалось. Зл~чаttно х, тю< само як nepenazн~M б1.льшост1. v:onцз.n vа;,і
ко :с~дч:::утn, що nони рою.tоr.ляют~ nроз nю, так ~ nepeDazн~й 6l.JІ~ш.о
ст1 критик1r: j>auo r.l.~чyтl', що ко1lна: їх: оц1нха є дl.лаок д::tсІ<у
~~йна ~ nотрЄ;бує якщо не дискусl.ї / для·п:кої здебl.льш~го прос!о 
бракув ш.сця/, то nринайм;:а. сол1.,г;ної 1 сум.ліnної арrументац1.ї. 
ЕаяDІnсть арr'у:м:е=rтац11, баасшанJї на І<онкре':Юних стил1стичШІХ .а
zзищах, D1Дрl.зняє· .д1.торатурну критину r-1д кри!rИки пуt~1.цистичної, 
е. точ:~:tІе на~и - гааетної. · · · .. · 

За:ключниИ дезидерат ,ц-рn. О .l'ридая ЦJ,Ц'J :конеЧної n.oтpe6n nу
країнських перемадах. хлясик1в зо.nдrіьоеnроnей9ь:к аї~ Jil.'l'epaтypнoi 
критики /та т eC1pJ ї JI1T ератури/ нв.ьряд ,ни nихликає чивнебvдz. за
nеречєтшя, -'Пч :u:и ~ пе Di';a,;;rae:м:~ '\Гіі.м6у-рзьRу драмат:п>гl.r" Jlecci~ 
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roDy ва. актуальн~m:у'.ІІ].Д'' Ар~сжо.телеDОЇ Поетики. . 
Допоn~дь nроф~· В. Д е р :zt а D и н а "Л~тера.турна :критика 

з. лз.тературн~ ·жанри'~· в гостр1.й форw. зе.К.идала· корифеtм сьогод
н~шнLої лз.тера:турноl І<р~тіІки. неnз.дчуnанн11 а.ртистично.ї сnецифз.ки 
л~тературн~~ же.нр~·:а, слз.пе :..:1юу1зання на. nерши~ пхян в:анрз.n за
стар~лих, хоча 6 ·:·.они бухи репреsен'!'оDаю. ВО1JСЗ.:м нив:ьк~~арт:L'Jв:JС 
продукцl.вD /наnр., неслущНо апро6оnа.ні !',Шерехом та· 1.ншими 6а.й
:ки МанІіJІоnз./: де.Jі:з. - 6еззз.стере~е Dихп.аляння модних насьогоднз. 
жанрз.п та окреких nись\Іенви!С~D, що .доходить аж .до на.с:крз.вь фал:~:-: 
:m:ИJ, ої фабрикацз.ї .саморобних "ген1ї:J" та "пророкз.п" /напр., ре...; 
ценЗз.йнз. nанеr1.рики D.Косача на адресу посередньої бомбастично
сентикентальної лз.ри:ки Барчиної з. nересад~а rльориф~кацз.я т. о-· 
сьмач:ки/; нареmт:t. - си,.тематичне нехту:дJ:ІНЯ та вне:Jа.жа.ння JІJ.те
ратурних zаирз.::з, непопулярних саме z;:m:e суттю СІ!ОЄD - to багато 
кому дош:кульвих ·- я:к. от па.родз.я: з. rрот.аок. Допо:Jз.дач особлиDо 
~ИDynancя в тз.єl очепидної і етично:непипраLданноі сторснничос~ 
ти~~ нетоJІеранцз.ї, я:ку, на його JI,y)l]f.y,. пияІJили IO.!fepex з. І.Ко
стец:ьхиtt D CDO:alY ста:uленн1. до в.б1рки napoдз.fll Ждана .Крицз. "Стиг
ла :кроD", намагаDчиоь ок:"wроuз..туDа.'l'и ії D грока.дсько-:м::>ра.льнз.fІl 
площи~_rі зп'язху з тим, цо ~она пародз..юв р-.хлямоианз. н~ми лз.
тературн~ течз.ї й теми. 

Зазначен~ JІище дефекти нашої. лз.тературної к:ритини .си1.z;;чат:ь.. 
на думку доnоn~дача, про низьки~ р1.nен• артистичного nочуття з. 
звиро,цнз.ння лз.тера.турного смаку, вимиканз. систека'l'ичmtм викор1-
нюванням естетично! чуткостtена. Сходз.. 1. обскурантсьним волюн

тарив:м:ом та гуртк~вською нет8рантн1.стю на Захо.цз..~ Hafllгlp~e д1е 
тут хибна ·з ке.рк~истоькоl· концепцз.ї хлясової tорот•6и скоп1.йо
вана уя~а·nро боротьбу отилз..~ у лз.те:ратурному nроцесз. та бороти 
бу в~сту й форми» кис~сд•кз.fІl r»орчостl. На~а х~тературна н~и
ти:ка nо :винна:· 

1. дбати, що6 поваrа до лз.тературних тра~ицз.tt не переходи
ла в :ма.рнз. спроби l"А.льв·анl.зувати nевний лз.тера.турниtt 2rанр лише 
через те, що •~н з усп~х·ом кул•тивувавсл кз.лька десятирз.ч тоМJ; 

2. nроти~з..яти фатальнз.tt /не тз.льки д~я лз.тєратурноі молод1/ 
так еванз.fІl л1.н~ї наttкен~ого опору 1. посл~до~но вдіfІlснювати той 
nринцип, що лз.терат~~ний тnз.р, яхий з.де· за теч~вD сьогодн~mньої 
иод·и, потребує сугубо суиорих вимог до себе: що шІр.пий ШJІЯХ, то 
кен~е обраних; · 

:З, ставИтись в о.со1.ливою увагою до з:tанрз.::с. нсшопуля::t:них ~ 
малов~ваних, викликати цз.~а~з..сть до них 1. сnрияти адекватному 
ровуіl:Lнню їх ханрової с.псцифз.ки, . 

Доповз..дt І .Костецмсого ·"Суб, Е1ктиnз..зм у лз..тературнз..й Rрити ... 
цз.." була спроtою виправ,ц·а.ти понятт.<r "суб'єхти:gної nравди""як )"' 

х~тератур~з.й критиц~, так.~~ лз.т~р~турному мистецт~~ nзагал~, 
базуючись на релл~и·~з.вn у фз..лософ~і, отхе заперечуючи з..снуван
ня~. 06 1 АКТИ:& НОЇ 1.С.ТИНИ, Об.1 АКТИDНОЇ uорал~ 1 Об 1 ЄІ<ТИ~НОЇ Ш!СТЄЦ:Ь-
1<01. храси, ·8 ~ИJ4: са~mк· 1. ·иоZJІи~~сть об' є:ктивної критичної о:r;~н
ки, Ототоzн.юDчи стиль ].s си1до:u:~стю, а СF1домз..сть напої доби 
пз.дганяючи пз.д гадану свз.тоглядо~у криву - яку доповз.да~ н~бито 
дуже гост:ро :аз.дчу:аа" --:яз.н е гз.дно:ю кращої мети ко:В:секвсн'l'ю.стю 
н~магв.Бся рацз.онально уГрунтувати потребу в ~ра:r;з.онР~~ноК,r ~4С
тецтвз. та базовавз.й на голому nочутт~ - отже безв~дповідалLн1.й -
кр~ти:цз.. Сакq :в цьо:uу напрямку 11иправляв .ю~н л.1те:ратурн:. концсzr 
ц~і D.Жереха" що здаються ttoмy надто рац~онал~стичними. 
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. Осq.анаи за порядком дonon1.,ц1J npd.'Ф. В •. Ч а n л е н І< а 
hНажа л1.тература 1. на~ читач" була. nриов~чена nисв1.тлснню p~
Jil чиІJ!ача у ::еиенапнl. та :канонl.s~ц:L~ цое'!ИЧJІ.ИХ nартостеt:! l. .rrpo
бyDaлa подати культлно-соц:L..яльну к.;ясиф1.хац1.ю наиСJго чи~ацт
nа на ею.rрац1.ї" A.Jie хибув~а /n цt,qму оожаннЬJJlУ nym<т1./ на 
брав об" є:к'J!и:ввих в1.доиостей' 1. · крите~1.ї:в ;І.:~ зр"еитvю, nJк::..т.no 
Dlдштог.хвула в1.,ц оебе в~а~ну чаотину ав~иторl.ї ~еслуmник 1. не
пчасиих :аА.ке.ганнлк поновити сла:nновв1.сну теор1.ю "сод1.ЯJІ:ьного 
зau_oDJieRHЯ11 /щоправда" :В дещ::> ПОW1 ЯКШЄЮ.Jt СТИЛ1.СТИЧН1.1'! ре~_а.:к
Ц:L1/. 

Б дисиус1.ї з зазначених ч~тиrьох допоп1.дей центр~~ьне 
Кl.Оце зайняв знакенний виступ ю.· К л е н а " в ве~х~ю сикпа
т1.єю оприйнлти~ переБа~ою ~1.ль~стю nрисут~. Гостро каFта
ючи безпринципов1.сть 1. пристосовни•тво, що виявились у пеnн1.~ 
частинl. нашої дl'З!ератУJНОЇ :критики за ос~аин1.х час~в~ писоно
васлужений r!:>ocua.ttcтep на.шо.ї noeзl! ха.тего}'~чио nl,z::;xpec~..~.и::з 
r'рунтовну lJШОрВJІьнlсть критики "ад гох1.нек'' 1 критики, ща :ко
ристувтьол з тимчасової nол1тичної кьньюнктури, щ~б за.І<~~ати 
nисьценвиков1. теl що в ~ого друкованих тв ор~ не :м1.стит:ься" а~ о 
lнкри~нуDати ~оку нав1.ть не наяг.нlСТР, а. саме~в1.дсутн1ст5 
ПеВНИХ МСТИВlР, Таке читання· D серцях l ПОМ~~ p~(R~B ~ОЕПННе 
nринципово виRJІюч~ти не·лиmе найменшу лlтерАтурну сп1.вnр~цю,R. 
Й :МОZJІИВlСТЬ nеребуваННЯ В TOJCY самому ІП1СІ.МеННИЦЬКОуУ 01' ЄД:
Н8.ИН1.. Не прагнення нез.',1.ІJсненної, а зрештою И зовс1.к неба~~-
ної о;~НОС~а. ЙНОСТИ JllТературних !ІОГЛЯrВ мае nравити аа. Е~ИбдИ 
жче наше за.:вда.ннк" а m,;~несення нашо· критикr-t на трохІ!l.,:РИЩИУ 

. е т и ч н n й щабель, через усув:·:JН~. дlтерl}турних неnо.~о~стD 
тахого ро;:.у / що r:оана.ч11лись були 'tto"qaCт.и И на г1.дгу:к~ :г.:r~~•:-
хи на 1-у частину enone.ї ''Поn1..л 1.1шер1.й" /. . . . 

illf"JIЯ цього, JJ. К о с а Ч: в ,~о:rзmо.му вистуn1 на!lагався 
регабlJІ1.ТУВ8.ТИ СВОЮ ХрlІТИЧНУ ДlПЛЬНlСТЬ За OCTa,HHlX У1.СЯІ:',~.Б" 
nосилаючись на так а·nану "cyf.' sкт:rtnн:y. правду"· 1 що д JзЕ мя 1 
nИСЬУеННИІСОВl. ШНЯТИ СВОЮ OПlHliO Б зaJI€)~1iOCTl Е1.~ Сут:) еУОП:'.~
НИХ nереuва.нь/ 1 ПО·СИJІВ.ЮЧИСЬ l Н8. Т~ J ЩО КрИТИЧН1. BuCTynii ПО
ета й бел&триста." иов.п:я:n" не ,n::>:rзiІHHl од1.нюватись так г,:ютрu 1 
я:х nердикти хритика-фа.х1.вця: /В. ЧOJrY саме, власне :ка:Іj-чи? XJ.6a 
непогана л1.рика. робить пла.ску драматичну про~укц~ю того cau~
PO nоета :монш вул·ьrарною?/ - нарешт1., uа.nсвн:л:юч:и, щJ його 
критпЧН1. :tнвективи в 2-'М'f з 61.рн:ику"МУР'' та ~нде не були с:ке
роnаю. п:Роти І.Клена а.' о Л .Мосендза. п е р с о н а л ~ н ~ , :. 
Jlали на у:вае]. 1.деолог1. чну"•!Нlранlю" д .д.он(оnа /що s нь.:>го ~о
дамо Вlд се1е - за сьогода].ШН:l.Х о~ста~ин так ~егко робити у-
КЗ.Іерсмьного "козп:а ·Вlдпущення"/., .. · . · 

В=І.дnоnlдаючи· Ю.:Косачеnl 1. І,:Костедькому,' в. д e·r :.r є.
ви и категорично ьа.перечив nрипустикlсть nосила.ння:·на.су6~
єхтивну пра;вду" 1 О:Кl.ЛЬКИ Само nОНЯТТЯ ПJаLДИ Є ЛОГl.ЧН~ І!Р.,.;: '' 
Дl.JiaRИI( Dl:Д DИЗН8:В:НН 0. 1 ЄRТІШНОЇ ~):.Й~І!ОС'l'И 1. JlOUИБ·JCTH с~; G

КТИЛ:ВОІ'О иаб.nиzення до її адекватного .розуw.иня:. Суб' EH<т~·r::~:.r. 
:мо;;;се б~Іt .JІИ:ІІе щир:tсть, а н~ npar;\a.; nроте фрази· пр:) "су.: · .:.~
тиnн:у пра!'д1" :rщкорuстовуютьсп переваzно тики теч1.н:ми, ЧZсї ::~-
:рlсть DИМИІСS.8 на.И61.ЛІ:."пt:Ий CJ~Hl.D • Cyt- 1 Є:КТІІ~lЗаЦl.Я Cf:!,1t{OГ ~ !!С 
няття: lС~І~ни є не. що 1.нmе ~к трохи прихогаю1И релктп.tз;t;з~J ню::.. 
неминуче Лl.lЧИНЯЄ ДD8pl ДJІЯ. Ц1.JІОЇ 68КХ.В.Н8.Л].Ї Д:)Dl.ЛЬНі!Х ,іа·;:r~
ЧВ.СТИ й навмисне оОехуранrоькJrІХ/ 1.нтJ-:ї.ц1.И та фантасJІа!'~;l~ 

f • 1І[ е р е .Х DOЛlB не DНСЛОDJІDБаТИСЬ ПО3ИТИШ ~ :. аб·~є 
ШіDСн: тИм, що ебуп елега.нтс.F:ки:м жартом численнl за.:киди,що ~ 
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заRнааа прстягок ко~ференц~ї ЙОГО критична ~~яльн~сть. Так само 
й виотуn д-ра О.Г р и ц а я на дио:кус1.ї :мав :харQі<тер ~rон~чний 
J. трОХП Jll. С~Ифl.RВ.Цl.ЙНИЙ. . 

Pem'l!a дебатl..в 6езп·осередвього С'l!осунку ;:.о проблеІlНого фо
куа.у конференцlї не кала. І. Б а г р яни й не без темперамен
ту боронив· своі "ду'ХИи хро n~тературу'', на.дру:коваю. в 1-:му в6~
рни:ку "МУР", сsn;ушно об ст ою:ючи бееперечне п:раІІо вислоnлювати свою 
критичну оnJ.из.ю, ~JО~в виявпяючи менш Чl.тке усnl.домлення безnе
речного npa:aa з.нших.- у cnor> чергу щиро сказати, що саме·вони 
про Т]. Іtого"дукки" дукаJ>тL, Брали участь у дискусlї ще в. Ч а n
л е н х о l. :Ч. Б ар ха /переваЮІо один nрати одн.,го/.Виступ 
Л.К о в а л е н к ~ в о ї :маР. вмlст чисто морал~ний. 

з. 

Є прегарна французька ан~кдота про Авох абат~Е, що Аесь на
nочатху 18-го сторlччя - а тодl теолог~чн~ питання дебатувались 
не ценm гостро, Hl.Z нась~годн1. про~лема нацlональнаго свl.тогля
ду - довго І nрееаввято сперечались. про сутнlсть l. головн1. атр~ 
бути Господа Бога, ап дока один ~а ких не скрикнув з nелииим 
задо~оленняк: "0.~ene~ я нареш~~ врозум~n, всечеснlmпй отче,чо
ку ми и~ях ве коsеко д~~ти згоди: ва• Бог - це Кlй диявол.u 

Немає су~ву# •~ власне теоретична стор~на дискус~і ~п 
кляо~цис~ам. І пр•х•nьн•хами дпна~чного чи то активного - умо~ 
HJ кацуч~ - кис~~ц~~а д~йmла иа ионфереиц~ї МУРу тlєї сакої ц~н
ноі :конотатащі. 

Тим саким оетаточио схrиотал~sувалаоь l. формилась та ситу
ац~я, що T11te ~овш~й час фа.І<тпчно реал~еувтьс.в; D на.иа.й друв~ве.
Н1й І<рnтичн~И продукц1~, проте AOCl. була менш поМl~н~r дхя шир
ших Jп.тературних юл, зокрема на рерхІферl.ї, через ~anaдJCoDo 
бl.JІLm-менм одноб~чний з~lОТ де:к~ярац1й l Бистуnl.Е на поперед~1х 
дпох JСонферевц1н:х МУРу. Хи6на. уява вепод1Jtьної.JІ1тературно-кри
тично! монопол1.! юС1JІЛRОГО ~ чи то неоромантичного, чz т~ екс
nресз.сн:1сrичного, чи то иа.туралl.сти~ного - а:кти:а.l.вку остаточно 

звикла, - з. в цьо~f не можна не вбачати аначног~ позитивн~г~ 
досягнення. 

Поsиц~ю мирших .лlтературних ~1.л ма~7ть найкраще uохна ппз
начити насьогодн1 т~рмlном нес!~йкої рlвн~ваги. Везперечн~, те
оретичІD. концепц~ї "акти:вlст~п" хористуються - ~ ма6~rт:ь l.•це до
~гnй час хористуnатимуться - з б1льпих 1,· гол~Dне, ширпих сим
nат~й, зо:крема ПОК1Ж л1тера~урно~ молод~Проте клясицисти иа
~ть ту безперечну пере~агу, що n1дnonlднa мистецька тпорч1сть 
.:хня 1а :кр1м згадавих тtще nyiJп.:se.цзJ! Ю .Клена tt м. Ореста сюди 
нале::ать '!аиоz "Кан~тфериt'l'ав" JІ•:Мосендза, ~, насамперед, па
смертне "П~дзаича" О.О.п:ьzича/ ч~тво п~дnоr.~1.дав іхн1.м мистецькиУ 
пос~~лятаu, тимчасам яJС М1Ж естетиqн~ю те~р~вю 1 тпорч~ю практи
кою їх л~тературиих суаро,ти:Dникl.D ::розtсри::заttтьсп де,hа.л:І. прша бе
зодня. Поточна я1.тературн8 nродукцl.я ие ~auo~o ли~е ·З.Баркп,а й 
далеко nопо.шuши.х предстагник1.t та попутникз.:r експрес·з.он::І.вму .. 
т.осьиачхи, І.Костецьког9~ r.косача- ;за· :малими ~инят:ками спраD
Дl. ЗДSТИS CROМП:p0Ml.'l!YD8'J!И .J!It}' ~~~~.t'.ОДНО ~eopl.J) СТИJІЮ. Т6 ОDl.ТОГЛR
ду 1 }!ХУ 88DГОДН:] есте~ІІЧ:ну I<ORnetzЦ1IO 1 ЩО ИОDИННа була б ПОЗИТИ
DНО OЦlHQDa~n Tl., D nepenazн~й· б1JІЬИО0'1'l. СDО!й, 8 У,СЯКОГО ПОГ
ЛЯДУ н:едоер1.Лl.,. недороблен1. й недодум:анl.. еляборат.и. От~е 1pow..."r 
не C'l'anneqaa .ирmих лl.тературних 1 чи не DOLX читацьких к1л д~ 
фактично! ~1заЦ1ї ексnресl.он~с'J!иЧних гасел /l, .додамо, стри-
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uано-Dи~дахьне • до реа~ац~ гасеn'бlл~и-~ени иа'!урах~стичних, 
наоа:мпер~д, до обз..цлиоl "епопейної" nр()3И У. 9a.xtzyJCa/ ра.з-у-:раs nе
рохидав~Lо~ 1. !18. t;rЄОреТИ'ЧНИЙ ЗЮ.С'f ТИХ гасе.п:,· ·бе. B8.D1.TL DИІUІИ.К65 
n~дозру- чи не ~ипроnз..зую'!~ся'nз..дпоD1.~Н1. теореrичиз.. '!а ~~терату
рно-нри'и~1 kоицепцз..1 а в~ииою хетох аби.а~ ури~упати л1д npof;aлy 
!І!а uиоунути ваи.nерmиИ nлян, пз.д. ф1.І<ТИDнии ~дии•к ~рапорох, .реч~ 
лв1.сно неnипраDданнз.. та nрквципЬпо ·~ак~ дисnера~~ /пр~~р~к,uро
заїчнз.. ежrди І.Ко~тецького 1. л~рииу ~.Еарнц/, ~о :адна б:LлLш-~еви 
об 1 EIK'l'ИDH8 ХОНЦЄtІЦ.1..а: КИО'l'ЄЦ~DS. H:l. I:Иltp6DДa'JИ fi yxyt11. 1 Н1. Н6D1.'1'Ь 
D:l.дн:ести до того са:uого стип:ю не не.Dа:отLсл. Jlз..trepaтypнe гурткз..D
·стDо с~аноnить преnелиху не-безпеху длп лс.ако1. л1.тера.турної те-:z1.ї, 
а тим na.чQ - длл псякого ноnаторстDа n мzотед~n1.; .1. лз..~ературно
крижична ехопозитура воnаторських напрлик1u у МУР~ не спромохетL
сл охинути в себе тяжке обnиІ~Dачення n сис~емnтичноку потуранtu 
абиnкиu- &6и'-~ииа~ч2ик" ~ nсеnд~тал~так, яхщо не постаnnться 
,цо посередньо! а1о й кумедно! проду.!Сцl.ї споїх 111/fературвих о,цнf»
дуJЩ.LD ДЗJІе:КО Сері'!QЗЩИе '1'8. СуWІ3.НН1.1ІІ8, I0.1t це, НО. liВJIJ,, .ЦОС:L 
опосwrерз.га.uось. · 

Де та~~ж оста~очно Dияnи~ось ва л~тера.турио-ври~ичи1.U ион
фереицз.І МУРу 1. в~е~~h до поАи~иnнИх 1ї досягнен~. 

І нареитз., 6 ~ро'!ь6а w.s м.а:сицизмок з.. дивак1.зм.о:м чи а:ктиD1.s
vок у суто .1Іl.1'ера!Іурв1.1 -.:рощию. цз..пкоu DИ·раsво. показаJІа cnoi ке
таф1.sично-ф1.ло~офсL~ заса~и 1. DИиnи~ась· як ~ДDl.чне вкагаиня Кl.S 
1.деал1.зкок 1. ре.пяти1!1.зком. CJiaiJaoзn;Loнa доктрина -.про .. сrуб' ватиnв:у 
nрапду'' праnить тут за иритер1.й пирішельний. Тик оахим ровкрп.пась 
1. Dся пустопороzв1.сть ~а 6ееrрун~орн1.ст~ проnоD~дуnаноі ~инак1.с
~•кn "наЦl.оваль:во! _qрган1.чности"с'!ИJІD~ Це во:ви на заnеречеию. o6L 
єктиnного до,ра 1. зла органз..чний ~ацз..ональний оn~оглид будУюатп 
збирають ол! Не :кавко :а:адиого ба:анsл керіD.а~ись D ес~е'fичm.И ОЦ1.н
ц1. n:1.~ератУf.иих явищ хрит~р~якп мор&nьиики або гнооеоnог~чиикz; 
ВJІе 1't ое.ке 'динаnсти'' Dnep'.t'o nиnодя~ь есте!L'ичве а поsаестетиq .
ного, стил:ь з..з СDl.тог.пяду, мистецьху ~ворч1.с~ь з..в "оІU.докостn ;tо
би", -в. тик.оаиим nиnодл't'ь в:а CDl.'!JIO .денне 1. ~ееnора.диий, а~о n 
декон1.чнuй релятиDl.ЗК Dласноі QD~докости, себто якраз найнеrатut~ 
ИЗ.ІD. рИСИ DЛаСНИХ RОПЦ8ПЦl.Й - брак СО.7.І1.ДНО1 фl..7.ІОСОф1.ЧНО1 ,цуюш, 
~:шrоральне n1.дпорядхуюапня етики утил:І. тарнr•1'4: моментаУ 1. кай;:е 1.1!
стиІСт ODRy, сказати 6, ор!'анl. тnіу aнr:rпa'I'1.D ·до 3 71'P.t:1JП. -:зq, Це -~pe
'!:l.ft l. H8ЙD8ZJIИD1.ШJ!If DИCHODOX 8 У:СЬОІ'О, ЩО_ D1.Д6уJІООЯ На Л-ТЕ:ратур
ИG-RрИ~И~~ ІСQВфереИЦl.!. 
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Ще оовце у горах ва гостр~ tpa~~~ 
· • Не :БО~иrп:о Dечl.рнз.t! с:ез.:f t~л.иох ·в.1диеотп, 
А nse у ~ору ~в псu1~ря ва n1ти 
ОпуО!ИJІИ Т~")lаПИ XOJtOДHl ХDОСТИ. 

Ів АJІьп1в, де гр1.вно круки н:рячуf!'Ь D3.ІІ.-. 
ПочуDоя роеnукою nройнн~ий J~n, 
As я у казарw1 на Dогвlм гори~ 
До ~аиого оер~я уnеоь ват~емтз.D: 

"У Ме!!е·буn JEY'Z ПО•І1l.:рОЬ:КОJlУ DИСОRИЙ 
~а JЦ9 :1. киолиDец'!» !'lроькиtt на nDeoь JI~o, 
Апе nse кемає Иоrо аж ~Da роки, 
І D~ои~ь D комор1 6ее постр1лу кр1а. 

А посеред хати ,з;ва хутра nе,цкеn 
На овз.т поглядають ~клом чорних вlниць, 
І JIЗ.uo, о6D:Lшане ~рон:ом одеn 
З вайкращих поnни-.-.тих альnс::1а~-vт'f"'9' 11'flr"'!Ц~ , 

Та хрух на берееl 1з дзьо~ом RpиDanиu 
Щоранку гукав до Ганку "'' ст1н 
Про ~е, •о .18 nоля воєнпсУ олаnи 
~кonu до r1p не псnернеться r1н. 

І ооь аа,ц проваллям uтою к ·жнnИ Dечз.р, 
Де й из.ч nрол1тае моп т.ихt1я мить, 
І гз.р:ко ри:,цанням ЗА]іИ1Ч~ютьс.tі nлe-:t1, 
As АОІ<И па дереD о кру.І< r:рі:летnт:ь 1 • , 

І SAY s 1 хду я вже 1ншого ~~за 
· І в · р1.цsих ОІ<ОJІІІЦЬ 1 з дальнах кра!н, 
Що~ да~и йому так, як cepne ще зду~а, 
Трек!f:LНІІЯ 1 l!аску гарячих колз.п. 

ІІ. 

Прихсs,ць~е :а: зnича~н1, nриходьте й 6ояиn, 
UptJXO.Цi~Je дt' мене, я щиро Іщху. 
х~о npaв~l прибуде 1 буде слухняний, 
Я n uюбнев лз.ж.ко його nJложу. 

А мужа 'l'СГО, що еа.JІJlтпть nlдRODП 
В о61днюю nopy до мене у дnlp 
І буде покз.рнuИ мен1 до розмог.n, 
Я D uyнJ) nouю пз.тт одетq зо uз.р •• ~ 

Того :11 ·.в., що nput;tдe" .rп< rннт..,пшуть sорз., 
І буде пз.д чобз.т С'l'еJІіІтнся: юй,. 
Заnру кочуnати n дубоn1~ комор~, 
Що~ каn az до ранку со6з. ~nохз.й ••• 

І na~ noиn там, хоч до божого оуду, 
Иехай хабанамu хрспуть мо~ емпз.д ~an, 
Та • на noдnlp 1 1 самотняя буд1 
Туzи.І!'и иеnтз..JrНс у бз.лпtt ру:каD. 

..,. 
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:S~ стаr.1 би наDl.ЕИ а. ж той за дружину, 
Хт • адер би зухDало м:ен1 сrндииц1., 
І crruoнyв ва стан, щоб r.l.дюiнyD:a:u с11:пиу, 
ff n його й еоuлl.ла на дуЖl~ py~l. · 

А DlП, щоб схnлиDоя: до уст, де а~ m.на 
Покрила ау6111 найслlz:уЧl:!ШЙ ря:д -
І ~ •об н~ зчулас~, я:~ 1 кол1на 
Іl.н вз'я::з би на rmy:pax убитих BLlfJІT. 

Ідl'!Ь же ~ухпал1., 1д1.те стрlуУЧl. 
Мер~й де Dдonuцl Гlрського стр1.льця:, 
Щоб я не знайшла так на скелr~ у кrrч~ 
Себе у о61.ймах страшного :кlн~я! 

ІІІ. 

І DJйшon л D Альпи 1. вди~аD та.и Dl.ЛЛD 
8 п~р'!ретоu я:кnмсь на nароз1 1ез рJІи, 
І ди:ку 6ереву, безлисту 'l!a бз..ду. · · 
І D ІІ еї r. еt1J;мез:ий ко~ nl.;t г_l.JІдJІJІ, •• 

Я D _хручу :;о:к~лrшр~tі, . l.- н1. f n пелюст ку-, 
в~ якdЮ •'iiВ.Dl.RИ роЗ'Луіtу IH3JID сад, . 
Побачиn· на ·гост:рl.t:! Вl·дкозп~нз. хустку 
І з ха.хом щ·с.Т:юпі~м хй~нуl)ся ·назад. 

Во 'l!au на глnбу неіr:)м:tрн:t:м l. млоопl.и 
. Киnз.ле:: вода no 'Rамі"іПf1 у рІ~П, 
І D брnзках. -котпла noDaлeнl сосни 
3 r'p8.HJ.!l'nЙX Дале1СіІХ Гl~·С:ВКІ'..Х DИСОЧПИ. 

· І .я noLe}Jтancл~ мо!.! Люди :&:иІ;l. ще 
.Ів QUOJI'PИoг·o:· бою· без Дуи l. без мух, 
.І·бачу1 ·вк():tnп:n на Dог:ке горище" 

. ··Мене зустр1 че.є ·:1.. :крякає · RPY'R. 
OJ тв.х,- ·це то~ oaмatt l.з депобом ":lepDOHJQ(, 
Що 1СJнrказз. т:tt! · ~~·:fr~i npr!~Дen:Rє її •.• 
І хто·n:tн та1еп~.t о6~уд~ uоронп, 
Й ··чn '·З:::ПlЛІІ ЙОГО ,ЦаЛЬЛІl. l.HD:l. ·краї'?. 

Чrr мо:;хе Dl.H Ч11ННІШ ·нeдJлi.нat!tnn.щиtt, 
Що .crr e:&.1!'1!L за М!ІОЮ на ·кожm..:м: C1Il.JJJ 1 

І :ko:.my мету ще у еаро,цну нищи!'ьJ 
Як т1.ль:ки я серде ,цо неУ вJ.Зе)О" ..... 

Ч;и :мQ:.а:е Dl.H Dпраз· ~орстокого .. nиду-
Юрби 7 кpнne.Dl.M 6евуuн1:u: -tа,цу, !" 

:fu<a ІІе г.р·,щає мен1 тt · огltду 1 

Що ма·с . до nв.с:кудl. Ml й zur;:atf дух .• , 
І хоче, абп о6ерІ~л~с! n·~~б7 
І тиша, 1 муз ч·-' р1 uн1. голосРІ? 
•ra. L·JpOH Зlрl;8.1$СЯ: r. ПODlTpl.i 1 'мо:n DИ<і)'Х, 
І MODЧEU ПОJІПнуD n альrіе~ОЬ1Сі Jil.CU. 

А я залшІШlіОЯ з пороз:н:tм горцем 
Проnащоі стрlчl., nроnа.ЩІІх IIaДlfl!, 
щ._-, будутL ме:нl :1. ~ од1 з OJIO'l'l. ще, 
Коли nue 1 дуХ ту~ знемо~тьон uій. 

-·- ... -
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МИкола -Костомар1.~ /1817-1885/. 

K~CTOK8.p1.D DJ.ДОUИЙ учеНИЙ 1. 1.СТОрПК 1 але дrДИН8. була З 
п:ь ого хnмерної nдач1., D:разлп.Dа 1. D ередлиnа, не~поRl.йна І! не
гармош.йна. 3 пnо.ю фантаз1.е:ю :мпстця,за~удь:куnатпй·.l. неПJ?а
:КТіІЧН!Ій D j3;ПТТ:1. 1 а 'rОму DCe Пl.Д ОПl.:КО.D .::l.I-IOK1 Dl.H IIaJie:::taD 
до т1.sї породи людей, що з думок роблять жuття, а на :пття 
~uпляться лк на якесJ, допопнення до думох. 

Змолоду :з1.н 6yD я:к це норот:ко, але сконц~нтроDано по
дано :n ЧижеnсьІ<ого ~Нарисах :t.сторlї ф:t.лософ).Ї на У:країн:J.", 
ГЛ•. б О:КО ""еЛJ.Г1.ЙНОЮ н·атур·ою 1 . ЧИТ!.\13 · ЗВJІІJ1КІ~ "НаСЛ1.ду'DаННК 
Хрnсту_" ~оми .Кемп1.йсьного" aaxOjJЛIODВ.D~я JдСтІасоr Спедепбор
гь. та романтикою Е.Г.А.Гофмана. 

Одпп а найDИдатю.ІіШх учаоншк:J..D Ки:рило-Метод~їnсьхого 
братотnа" nрап,цопод1.б:::rо аDтор "Rнпгп бпт1.я українського ІІа
рода" з.її мес~яю.стпчним на.строем:, DlH у c:roї!'f особ~ nт~
JIDDaD яко9т:І. roмaнтntcu а тим. nисо:ким рел1.г1.йНІПL наnруzення:м, 
цо було характерне ма~же длк nc~x член1.n тоDариnтDа. · · 

Вдача Костомаропа nом:t.!на 1. D його lСторпчНl.й npaцL. 
В~п nr.rяnux; себе май от ром мал :D опнuчог о з ()бра::з:епн.я: 1. ст ор1::чних 
nод1.й. Це український Т~вр1, :1. його моuогrаФ~ї про окремих 
у:країнськnх гет:ьма.Нl.D nигл.я:дають :J..HOДJ,. - з нашого сучасного 
ПОГЛЯду - на JII<l.CЬ драУаТІІЗОDаПl. Дl.ЯJІОГП, або HaDl.TЬ 1.CTO
::pl:IЧHl. роканп. Недурно ж. Костомароnа впажають най~1.Jr:5.п: 1шдат 
ним nредсташrпко:u: етнограф:t.чного r:аnряму D 1стор1.ї. · Одначе 
захоп.ие~rяя етногра.ф:t.змо:м:, я:к засобом до мастичного nредета
nлення 1ст орич:нпх под:t.й, D ело ::І..С'l'орина нераз а.ж надто .дF".-.'~
хо. Перша nели:ка )(Оногра.фJ.я про Е .ХмельницьІ<ого /1857/ с:Jла 
абудопана нв.р~DJ·І~ а хоза,цью~:ми Лl!onuca:м:u й apxlDШI.мn а:кта
:мu на ~сторично-n:t.сеншzх матер1.я..лах, D nep~ чергу народних 
дум.а:х.; . :1. аLт ;)pODl. npпt!IІIJI о ся nJ..ан1.ше ще ра а перероблятп сnою 
nрадю, . 

Саме ця перер1.6ха ~DJ.ДЧІІТ:Ь npc те, .що D~п не задоІЗоль
~rяDоя 'Pl.JIЬKI·I .ХУДОП1.СТЮ З О,бра~еJ:ІПЯ nод~ І~ ~ИDИtt буD у ЛЬ ОГО 
:1. ДООJІl.ДНИЦЬКИЙ XllCT; раз о·м З баГ8.ТСТD OJl ~ ПЛаСТИЧ:Н1.СТЮ ду
МКИ д1.uа М по.mана nеред фантом, БудучІ~ допг o.7rl.TH1.M ьпда~
цеu nетербурз:ь:ких UAкTlll Южноtt и Заnа.дно2 Pocclut' :1. rннсо
риот оDуючи ту'!! дpyxoDaHl матерl.яли для численrшх моногра.ф1.tl 
а українсьхо! 1.стор1.ї, D::l.H сnолучаn добросоп1.сн1.ст.ь досл~ду 
а худошr1.м nncлoDou. :R:rte Днтоноnnч n1.,цн:t.с заслуги І<остомаро 
па щодо ОЧІІцеппя. у:країнсьІ<ої 1.стор1.ї· Dl.,.J; nлгадох, -uередnая
тпх Гl.nотеа l. т ;д. Передпантих ГJ.n1тев було, npanдa, 1. L· са
мого Rосто:мароnа чимало. 

Oцett :кприло-м:ет одJ.іDець DCe залпшаDQЯ DJ.pnим з..цеї слУJё
бп пародоD1.. Ро:маитпчне народництпо глnбо:ко сrх.дl.ло D t!ого 
дуn. Для nього~ що дуж~ небагато сходиDся з аародом :1. по 
cy~l. мал:о Ного апа.D 1 народ ~ее уяDля:вся ::J JIRlucь :1яИ:.t:t жу
дроотn l. ІіОПОМИ4ь~ос~и. Ставллчи народ на овог~ роду n'еде-
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t'JilSJI, . n:1.n n. з.с~орих з··.urб:ки СJЦ.ДРІD ва паtодкиu pyxnюf 1. па.1 1.~ 
pos~nxn# ке xoDaD cDo~x сииnn!~~ до народпоt ~~си 1. !і. ~oDo 
дир1.D, Itan3..a, С1._рка, а ·!ro нав1.~:ь 1. СІ.Р-еи;ь:аи 'P~na, !J!& • CD-ou: й:-1 
~:пna!L':J.tt до· д1ІС1.~-орз. ~пиюuсз.D; ·дQ -~рn.!н~ьио! О'!о.рШІRИ. Т.;rя. nьог 
D YJC;>a1ucьntt ·з.()_'.1!~р1.і pynttн.11:wи сипами ~ynn :tародю.· 1ІС.QП з. !:t оо. 
uoo!lз.,цow..o9!J;: uи_о·nз.дошши~ на.ро;д·,·. ти'L·окорше :вз.н в:rа!І.ца саиог: 
ое~е, :1. цеf! пр ~~е9 .У·' п:ь•.)Гt: ~-шбу:еа~ форм; ц.J прнга.дуtїть пак 111.д~· 
'Jl3' фc.>pJlY'J!Y аи!Па'!ез ··Ге:r'еJІя·. . · . · 

Але ва!е·АР7Га ooпoDua :~..дея вприло-К9!од~УD~в, :~..дея леза 
n&~vl У~ра1І'С11 n фe.цepa!l':uд::l.tt .сn:L1ІЦз. з :tпР~• CJI;JD' яrхсУІ:киШІ па 
родаки, еаJЦ!.JІШJІаоя :о )t:ього да~е::rшм :Lд;eMl'M, ~YtJltY m.c.tta 4~·-х. рр. 
Не :й).J!f:tltO ~'111.'..' даТИ DИC.IIODY • . Ще· pas П1.ДП.Іі!\ :Зl.n СПраDу !І~Зl1JІЗZЛС• 
1:кіа1пи, ennatato аВ:оп~:шіt), в яо.идqnс~:к:J.:ц_.. "K;.;avXt~JU." ·1s·t"!~ :Р ., ал· 
n ОсІІО:і~" ,. цо nарол.-.льnо ::их<.·.цияа 1.: Jетdрбу-рзl. за !!"-1"u ~ J:;l.JІJ1L 
иих Otn.DpQбl.ttXItD:!rl! \JK, приходІ!JІ 1, с,.а o~1le~:.y: -~!L'ИОJІ ;J'iJ:e. схрс:~mяШІ ::.::u 
К::>Г&МJ! пре.ц1. И&Д J.'!..·B:ВИ'.rKUII ух,ра1В:С:ЬІС:)! JІ:L!'ератури l. Па,:; IO<l.J!:ЬHO!J 
OІ3l.,v» да~ ~&ро~. 

-Тахти~ nрж,у:ваних зчасuк :nce бз.JI!,Jr.e nе_р6'Мага."ІИ· з..д:е.:-nсгl.ч
ш.. ·:ВИпуо:каюча в 1 В82 .. 1884 р:р. C!t';ІJ :вз.дt'JrtY хонс.граф:tю прu !las~my 
Кvот~карз..:в sахоАиuся примирхти рQСJ.Uський уря~ з украївоьх~• ру
хох,. о~араrчись Дt'·bc::tc:J~a, ·.нз..би украінський~:рух не кав :n Cl-11. R:lЯ
хвх в:ка11аиr, дt'. rіоJІз.іl!ики сепа:ро.!І!иsку з. щ<.• уІ<раїицз.. АОІШ.ГВЖ'f:ьсіІ 1'11-
:uю~t е~ве);.еикя укре.lиськоі ко.ви 1:1 иарс;;нrл mcoJЩZ 41'S '1'1: ;Jр<.;нн.; 
уtсра!в:сьхого пиСІІУеи.ат13а дл.я. :sapo~ .У в:ього Мазепа 1. нар",~;ю. ка
ои G.Е!.~УПВ.Ю~Ь ttрОТИЛЄ:.іХ1. ~ендеПЦlі l. нарt·,ЦСD.1.. буІJ V;.:;.иИ С~Па:t>а-
. !rtlsк, 1. 111.н в.а.п_ИП1:3 ся .в1.риим Ме. cxn1.; те ,, щ-о нeJI~~лeнl!tt народ -:о 

'І"етькав переІ!иоD ·.ц<.·· мвед1.в. це бузн. Й(..ГО J.н,циu~д:rмьиик »"tиикuк" 
вчив:хом 1tестилюбноі JirДJІI{Іt" яхиt.f ие зна~mо~ сю_;l. ~,циого :r'pyt!т~· 
во. У:країиl.. 

2о Р.~:Кl.Р .ne:re.ц тик /186о/ ~о.~ же Кос~о~рз..ь"І!ИJІІ1'Ч1і n "Со:z:
рекеинихе · n_po козацтво, м1.г· ще "'t~слс.-!н.tти l!J .. 'IIXY, що "Маеепа щт::·· 
pu д-бав .з"' добре Украіни, ~a::ІSD :аевале:;.m,.стц 1. cnt.Jбvдп J1,1tn сu~,єї 
ба.Т:ЬІ<l.:ВЩИВИ"· ~ · · ·.: . 

Стмик ·з.алиnиDся у хирило-:wето,цз.1вц.s .Кос~окаро~а :~..итерес 
.цо фnдеративно-са:коуправиих r.робпеи. :З·lн ·в. ·захомсШUUІ ЕУКав Ф• 
де:rал:J.~му :в древю.t& Рус~, саке· та:м:, ·де за ВJ!У."ПІИК юtcл·t'l;l'K Дрtо
гоманоDа Иого не ду~е те булu.Dиhно.Саvоупраьн1. ресцу6~к~, Ноn
го~од 1. Псков, бу.uІ! предметок t!_ого рnе::І;:LВ:JІ~них д·осJц..д:lь. Такu~ 1 
ICt:I1T01!a:r>J.rcьxa ~·и::rолог~я кg,е зл' язок s тою :ї.t nробл~ка!!Н!С~):.· .nп~
чи про ДDJ. pycLR~ 'НарІ).цн:оотl., tан ca:ve в увраїнц1.u евах;)дt:в :А-. 
МОупра:внз.. НS.Ч!\.ЛF\ 1 а JLQ,)KВ.JIЯK В&І<ИДЕ!.Р ИА.ХИJІ ДО А.~ OOJ!DTUSJ(V, 

r загаль'Еому z: в ('.-собl Kt"C!r\JUS.:po:вe., на:ро,цн:щькnй напрям на
.nо1 lСТОрl.ОГраф~Ї :М9.D О,П.ИuГО.З·:р8Нl.JІІИХ l. Rа~61Л:ЬЗШХ геnрезевтаи~ 
!L':lD, 

Fоло,цпкn:р Антокоnич · /.18~J,.-19 о8/ • 

.В .J.-НТ ОИОВ1і1f (:уІ~ не Тl.ЛЬКИ ОДИН S Htl~:DI!ЗJ!I\,ЧIUI1И.X 1.CTOpИBl.D 
!,ІСро.їнu~ ал·е ~ людиноr; ·що в загал~ ли:::шла ~t.oмl..!'Hlilt сл::.д : ухр. 
;tнсь:кt·му nол~ тичному И :культурному ·~mтт1.,. 

. !1 ОбХ-QДЕеНR~ З JІDДЬМИ ripvC'l'I'ltf :l б~зnpeтeHC1.tf~ll~ 1 СПОКl.~RПИ 
1. ~uректипи~ дел~хатиої і вразлиної Dдач~~ Dl.K ·6yD лrдиною Eиcc
ltc1 xyJrьтyrn 1. r:nJ ох ої u~в1ти, Др-агоман1.в иавиlі8.і! його спра.в~1:' 
:1. наИбз..лр~пм евр~пейце:w серед киівських ук~в. 

Ще ЗJlOJIOДY :аеJІ1ІRИИ ІІрШtИJІЬНИИ фраJЩу'ЗЬRОЇ пр<ЮDUЮ!.:'~:ко! ф .. 
JІОСофJ..ї,, _ e:aдJ:I.1CJCQ1ISДИ0'1!.)...» 1 :S Д8JI'1a.Ш.ouy-'pOS.Вl!!rKY' :ВИрtіЗИ:И.і! П08U'l'IilЬ~ ·~ · 
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JJ дуаl ОІ'ю~ІJа Koar:e., JІmдииа. бевперечно а.рел~г:LИиа, в1н був пере
конаний е:вОJІюЦ10вlС'1' в згодз. з cn.oв!D поw.р:коваиСf'Ю l. ар1зноза~.:енаr. 

:uдачею. 

, В уояко!Q" pas1 це не. тшІ pen o~mдl. онера" а радuе D~-~ кулr)тур-
ника-пооtJ.Іуrtоnu, ИароДН'Щ<В. 'l демоврата З 1дееD демохраТUЧНОЇ рlВ
НО()ТИ· :L ПOJil'!liЧHOi Cl;Ot О~И. • 

· Своїм ив.рr.диИІt})КИ!.l 6в1 тоглядо:м: в1'н ду::е не.6JІи~а.вол до Кос
томарова, а.ле 1деолог1чні основи.у них РЗ:Знl:ни ем1.ну ро:мантпко
~Jl .npJtUnoн в оо9б1. Ан~о~овичв. реал1 от. 

· ByJia це хоч 1 иереволюцlUпа, та ду::.е IJnepтa 1 IHI'l'pr;::~:aлa. на
тла, а ·DеJІl!Чеsним заnасом ен~~рг11, з уМlнням оnатематично n:Lдо
дпти до ~npaD 1 до~ре lx оргuн:Lзуnати , а голnDво з саиоат1~ноr 
думкою, Sl. адlбиз.отю знаходн-:rи ов:Lй влаони~ WІлх. 

Вир1.81Ш з поJІьс:ьному от о-тtенн:L, в специф:L чн~:t а-rмосt>ерз. nоль-
спних Пa'l'pl О'!ИЧИИХ мрl tJt ]. ба~аН!-1, :U1.H сам мyClD Цjri<a'l'!l WIЯXl:a До 
:унра!нстDа, ТВJ< би мовt-tти:, додумуnатися до них. 

Pnзpnn з nолr,СЬІ<С\Ю FJJIЯXir ою був наttбз.JІЬ!!" р1rrучим кроІ<()М ~:·го 
Z..'"ПТтя. Народюtцьнl ct~unaтli, пер~І<онниня,. щ:о в lсторичю.)~'СJ пр)
цесз. в ІJ')JІьсмшмn пана:и.:и правда 1 cnpe.DeДJI1HІl.C!'Ь енахuдrшися на 
tоц1 ухраїнсьиого оеляистза, nрІпзели ttoгo де народУ, про юш:1 
B:lH В СВоіИ "CЦ48DlД:L" ГОDС.'рив: •• ••• надlDО·Ь, ЩО трудои l лю(Сі~)~'ІС 

· васлуzу RОJІииебудь, що укра!нцз. визнають менt ~ином cr>oгu нар .. дуJ' 
Cтarsu:и иа WIRX олу::t6и унраїнсьиому нар.одов:L, nз.н залишшся 

D~})HИtf цьому бJІагородному · заnданню Ц:LJie ~u·"Є :..:иття. 13 киї~сис.И 
., ''Громад1" в:Lн бу .в дёсятИJІlттями мз.родайною ocof ою, 1. черt:з неї 

TpllMl:!.D Пl.Д СDОЇМ BПJIUUO:М ·na8l'e.JI1. украЇНСЬКИ7. nc>JilTitЧHПfJ l КУЛЬ
турНИИ рух ІІ Меі!ВJС рос1. ~CЬRQ! 1.мnер1.1. Tl СНО СПЗ.Вr!JJВ.Ц:ЮВВ.D В га-
ЛИЦЬКИМИ На.рОДОDЦЯМИ 1 Dl.H :L ТУТ Г]Jl1B ьа:~ІІ:ау poJID D ПраІ<Тl!ЧНl~ 
ПlІЛlТПЦl. 1 ТО В Cnpa.Bl ПОJІЬСЬRО-уКрВ.ЇRСJ)КОГО ППJ>L1ВУМ1ННЯ 1 T•J 

ІІlд'l'римуючи lRtи. П'Jл.ітнчнl :L :культурнl еаходи галnчан 1 щоб :аи{Сіс
РlІ!'И Czl.ДHl ~ ГалІі1ІUН:L отавовище украінського :П І вмонту 1 духав о.ї 

. ба~ЬІ<lВЩИНИ ДЛЯ Цl.JIQГ О украіПСfDВ. • . . 
· І· все цe.JH"~friJtocя назо1НІ1 н1би вов·сз.м неntЧ«lтно, :r:; сжрnма
І!и!-1 1 oбepemtиt:f спос1~, але р~зультати l'улп такl, що Rnїв си<а 
а.дМlНlС'l'рацlя,х~ч :L не М()ГJІа дз.стати в руки nереконуl'ЧІіХ дcжa

BlDJ була цевна, що хата Антоноnи.ча, за влучним IJ11CJIOLtJИ ·д ,Дорс'"' 
11~нка, • гн1здом 1 хорнем -усього уJ<раїнси<ого руху. 
. .Антонович був не ТlJІ:И<'И lСториІ<r.·м, але tt архе•:)Логом, ну~аз-
!,штнком, ;ТВ ()рЦеU: 1:0'1' ОрИЧНСfі геr)Графl і Укра.ЇНИ 1 етно~рафо:м, , - l 
на нотІому no~l :в:Lн ,даn пt/'С!· значне ,Поява "Історичних n1с~нь ма
JІорусьного народу" /1874·75/, збlрника здадпuн·:'Г·~· Антоновичем 1 
Драг( иановим, що отаn славним у д1Jн·:му евроnе~оисс,му І<ульту~н· ·му 
C'1JlTl, дала НR.Году францувпкому 1сторикоD:J.. Ал:rзфреr.овl Рш .. !бо CICa
St\1'~, Щі') в ки~:асьхиj.'~ виданннх з~ираються докуnt-І rr~embrn disi '~ cta 

українсько~ нацз.ональности. 
За BltKJIDчeння:u: "Очерке. lC'l'Opli nелакl~го ЮІЯЗlDства Лит·.':вс;

І< ого" /1877 78/, ГОJІі.)~на увага АНТ!)Нс.шича, як дс,СJІlДНІІІ<а уІ<раїн
ської ·:Lст ор1!" s осередилаоя на nl.ЗHl.LlИ д<.~бl.. Еудучи до:іJг(;лl тн1 :м 
реда:ктr)ром :&lдомого "Арх:Lву Юго .. заnа,дііо.М р,)соз.и", D:LH ~:,:.:.;е ех of
flClo заt!маDСЯ·:г.ерева~.:нt' 1стор1вю Драrн·береwої УІ<раїю~ лас:t:;", її 
nеребуDВ.ННЯ П1Д nC'JIL('LKOIO: DJI8.ДO~~ В І.)С r:ІбJІUНПМ УЗГJІJ!ДНЕ:::ням Rr"'\' ~-
цьно.ї доби. СnnраDчиоь на знаUден::І. :r.. D1lдJ;Y.KYDВ.H1. ме.тер1яли 1 а 
~идрукуDано 1х.не ТlJІьіщ D одн:Lм "Архlю. / в~н осu1.тлішаn 13 cu:J
lX чнсленнп моногрRФl.ях в~з. старони ш1ттн украінс:исого нар')'\У 
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nlд ПольщеІ), 1 6lJtянo бу}) тавn~, Щ() Uoro мN:ata буnс, назватn за 
М,Груuе~о~ких "сдни:м: ак!'r.>м Ьб:n:а.лс·ІJання lC'.rt'JШЧtto! ПNІЬЩl", 

'.Rrіда:.ться n ич:1 Dе;Jпки.И. хрити'ftн;~tt хист Антс·нr;1щча .Вlн 6е& 
пере~но радnе aнмitJ.tИt .. 1ll::' сиn!t'отик, обере:.аtп~ у Dионовхах 1 
Суlн;рП~1 ПQЧП!rtl~е.п!-1 фа:кту. Й1)го специф~чцс.ю рuсою було х~·,ііатиоя 
за ОН-t1ЇМ_ :матерlв:JІr:м, даDВ.'l'И :tl·Dopитn оамn:м фахttа:м абс' под~ям. 
маис~~рно групу.~чи иатер1я.п) в1в ро6иD н1би есво1к наяuник, що 
1Ст,:р1'Ічни;J ПІН.Щео а r'енетичииtt n:роп;ес, AJ Я!tlK п_ану_в вакснunр~ 
НlОТЬ, · · . ·~· . . . · :~' 

СІtсте:м:а'!ичиих, · ППJk:КИХ ~rляд1.D у:крв.1воьксГ(• :Lу'r('·ричн~~о 
nроце_су у н:ьогr· но 6улn, та И DlH, ду::rе п~ .ttiбиn DЦ(·двтп·· за 
ряМ!Си, nояс:::еи• кsт&рlяло.u:. !kг г. завданцям O'faJIИ ·~крекl ПИ!l'аІІR..ІІ: 
nоходnення ксеад'!uа 1 tt•.'r ·-' t·станнl чао1r аа Прав (Jбсре:~~, Гайда
маччина, WІяхта, м~ "~а,·· .сеnяпотво, цс.tр:кnа й· дух( вс:нстІІ l на 

.: .П~ равоб~реf.І.'Нlй Yкpa1nl ·з:· '!. д. Де бу.па, виохr.влюrчпсь Фlrураль
по, Цеглина {J.X.fl :иаtібу'l'ньоrо будинку украіnоькr)1-lож·'р11. 

А щ(_·до .саиих укра!нп;з.в, '!'О на укра.!н~ь:к~й н~цl С'Н~ьниІl 
~ИП 1/ ·D-1.H ДПLИDОЯ Я!< П8 OBorr:~ ·роДу .беедер:tаnаЦІ, беВ oou~.JIИilO
ГO .Jтреwr1.ннл DИ!r:ас.рити :Q~асну дep±«lt1R1.C'l'~ 1. бее sдатно·ёти до 
~.ого, В сво!И отатт1· про-. "Три на~lОИ8JІ:ЬН1 типИ ··к.е.роднl ". /1.838/ 
~lH .rада!, що uосхал~ ~~ввинули в с~о~~ l~тори~Qму rи~тl nрии
r;ип·е.:вторnету :1. мсварх1.чноІ JJI&AИ, попя:кп пранцкп ар~сто:кра
тиему, а у:кра!и~ гро:м:адсь:ко1. nравди :1. р1виости. 

·та И Jам в1.и ие нада!ав n~ликоІ ваrи ~ер~вни~тву. ~н· та
ному, ~Ба~аючи гроuадоькl nрав~ аа ви~ 1. потрlf~~. _З1н, ЯR 
l 1нn nредставники народнид!sкого напря~q• Fl){. Костешарова че
рез Драгоманова 1 до Г:рупевсь:коrо, ':' :Jce стuиь нарlд JYIIIJO';'И 
дерzаьи,с~lй варlд супроти чу~о! дерхавиооти. Але·в ~огс ~ье
. Jlдe.x про· часи ноеацьк1 ~ з ц:ьому о.ДиноІ<оху orJiн,ц:l. l\JTCpl.i У'r.-
ра!ви, що сf1Имає прииаймRl ц1nу Rовацьку-добу, сnоо~ер1гаsкс 
ВСЕ! ~ ТS.І<И, В J!:КОЮ БИ:!SЗВОЮ СИМП&''l'l. 8Ю ВlИ ПOC!S.B~DCJI ~О .Цt::р-
ЗЗІНИЦ:ЬКИХ отреМдlИЬ Дсропеика И Мазепи,ставжячиоь р1~ноч~~но 
в певниии вао~ер~жеиияwи до Хмельнидького1 т~Qр~я ~оз~дьЕоУ 
дар:zави, 

.Але :в вагальвому · вlн радше n1дходи:в- до ... Q~а:ви орl_внтадlі 
У'нра!ви як культурииR, Застуnаючи, JІІС 1 Косто:марlз, 1дею фед~
ралlз.u:у, BlH не раз BИCJIOBJIIOBS.J; думку ripo ШСlДJІ~·в1. ОТ!. ~В.ШО:::'О 
зв'язку s Роо1вю, насамперед в нультурио~ ~lдношсннl. Унраїн-

. ства, ях в1н nиие в Ol.ИlM лист1 до Драгоманова J: 1885 р. не 
моз:иа мислити ~ е~ фе.цера.тив!{о-авт окомних · стре~7ц.:нь, а:хе 6prьme 
.пtaИOl:s на переведення в життя ФР.дерал:~.вму n:Lвдецно-аахlдно-сло 
В 1 ЯИС:ЬІ<ОГО, Rl~ рос:LМ"ЬRЬГО, . . 

В Hamlй lOTOplOГpS.фl.! AHTOHODRЧ ЯВJІЯАТ~С..ІІ·ОДНtD В центр~· 
JІ•ВИХ ф1.гур, l Иl В. RОГО 8 1. ОТ Opli1ClB.•ДOOJilДFtИK1B ·Не ~YJIO CTl.JI.:Ь 
хи ви~атн~ учнl.в·~Jторикlв /можна говор~ти· цро ц1.ду ~о~lдни
ді:ку ШROJIY/, на.~стрlв нритичноІ мет.С'>ди, · ЯІ< у нь его. Де ..JВl.ДЧИ':'!
про те, як висоІ<о ~ :)ам Антонович стави.в sав.цанн.'і lJторина-.цо-
СJІlдника, ' .. ___________ .__ .. _ 

1/ lі,1.ха:во, ЩО !ИПОЛОrlЧRа дрО6JІе1!аf1ПС~~ •. О:ЬОГО.ЦНl така :ІСІ!) ;І'!""· 
ва, походИ'l'ІІ у нас ааме вlд.-.l<остомарова tt Антоиови~а. 
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·.uaxattJio Грушеnський І 1866~19~~:-/ .. 

В оооб1 МИхайла ГрушеDоького шанув. Украіва найбз.льmого oDo-
ro 1о~орика. : . 

Але ·не·буD DlИ ~1льви ~стори:ком. Ровмах його д1я~ьноо~и ~н~ 
чно бuьшиtt. Бз.н орrапз.за~ор не т~JІькв 10~оричного доол.1ду, але 
Й DЗВ.ГМl і<у'ЛЬТfрRО•ІJВ.У:КОDОГО D'l'TH У.І<р6!НИ В ДВОХ ОСВ'ОБІШХ. . уі<-.' 
раlн()ь:ких з.нст_атуц1.ях:, · в Нау:коDому ToDap~O'l'Dl 1:м:еви ШеD~ешса~ · л
:коrо дОБГ-ОJІlтnм t'OJIOD ою :а1.и буD, 1. D І<иіLІоь:кз.tt · .А::ке.демз.:L Наук • 
~и равом в. Фре.JШо:м юи.цаDець ш.роде.:tпоrо D иацз.онм:ьпо-ку.n-~турво
!rf оІі1т~ Укро.іии пурнаttу ·."Лl~еро.турво..:.&укСІІИй Вз.отнихrt, n1н rо
лоnва ф~!.:І'ура у:кра1иоь:коrо пац1о!!ал:ьноrо руху D оота.:в:ньому деол• 
~И.Т.Cl'J!'l'l перед пертою OD1.TODOD 131ЙІ-І0Юі а Ш.ОJ!Я peDOJIIЩll 1917 р, 
D:LН .ze. Гo.noDa Цеитрмьної Ради 1. т .д. . · . · 

· · Те.Іеоа 1. ИауІ<ОDО дз.яJІьш.от:ь Груmеюського Dpattae oDoiu роsма
хок~ В1и буn пе т1льви :1.ст.орико:м У'ІсJЮ:lВИ, . aJie ti nanиoaD n.ttь:като
коDу :а.о.тор1ю УІ<Раlно:ьІСої JІ:LтервтУJ)и· /до .початІ<lD XVII ст./. Йому 
nа.п:епв.'ь :куро І"еветично! ооц~олоr~l, широкиn .югляд DoeODl~л~oi 
:а.отор:L1 тощо·~ . . ·. ~ 

В ·КОШІ1й rе..пуз1 науки DЗ.В у-nв напою о ста.D•ти проблеми ,_ D 
OnK0~3.ЙHИtt ОПОСlб іх DИp3.myDaтu, Але tt ва nап~ УRРВ!НСЬRСЇ ~C
'l'Op2.1 буD D1B nебудевним оргат.зо.торо:м. ·В Мого ''ОС~бl · сполуч~лиоя 
я:коот:1. n·идатиоrо досJU.дииtсо. й орrан1ва~ора '-О'l'Оричної працз.. на .. 
DI<OJio його nьn:s.no:ькo!. :1. киїrіо:ької ватедр згромадилися чииаJU :кад
ри: ДООJІ1ДИИІ<:J.D, гмичав і вадднlrtряищD, П1д tloro проnодо:м rrро
Че.,цl!.лаоя роками 1оторичва. праця з уо1ка il ровга.пу:а:ень.::М'l D · ~~
!no:ькlll АкадеКlі НауІ<. Вlв: O'l'OЯD не 'l'lJI'ЬI<И oltt\. ЧOJU 1.CTOpltЧ::!Ol 
оехЦ11 УАН, ме и. овреко! катедри :1.отор11 ·ужсра!ии -· з сш~цз.ями 1 

n2.доек~яки :1. р~апими воК1с1ями~ 
· те 1.С'lориІС УtсраІии, Грушеnоькиn. бую иадвnича.Ипо пpo.zry:::;тиn

Щltt: На.пиоаноrо ним на ц:ьому поn не об•ІИС.і'Іl!'l'И ~ оотке.мп ІГJ:;,~sр:ц~" 
Ane-иatlб:LJIЬmy yDary ваоте.иоnляют:ь на. собз. дDа його тюорu: неnе
.пичшз. ста!іtтя ''Зnичаttиа охе:ма ttpyoo:кo1" 1отоі1! з. сп;ю.Іs·а · рацз. оно..
іьн·ого уКJІадУ l.ОТОр:І.! СХlДИЬОГО CJIOD 1 .ІIHC!l'DO. /1904/. :1. ~o:~tG:!
'l'a.JI:ЬRa 1 о-токо11а •tc'.L'opl.я Укро.!иu-Руси", рееул:ьта~ Ц1.JІОГО ttoro · 
паухоD ого дорз.бІ<у. . · · · 

. Першо. да.па. вак тепер· вагальио прийняту у:кро.!нсьюпш nченлю 
ОЖЕЩV у;кра:і.ись:коl 1.oтop1lJI н:ка. JІуЧить з.оторз.ю у:крllї.нського наро
дУ на ус~И еасеnе~й ииu територl~ з. на цз.лому прос~ор~ мо~о lo
~opи1tt!oro Ш!Т'!Я ю одnв oyцl.Jil)ИПtt з. неровриDниtt процес,) а nихо~ 
ДИТЬ ЯК 8 ООИОDИ - 8 КИЇDОЬКОЇ ІСІUІВ:LDСЬ:КОЇ доби; D JI:Кltt · D 6t.ЧnЄ1'1r 
оя ~о· УJСре.І.поьху добу, е. не C:rD.Jiьпy в Москnою. І 

І . Дpyrn • це nе.nичаnий, оистехо.~ичио з. критично ;овробленпіf'· 
tудивов увре.1ноькоl 1сторз.! DlД noчs~~l.E az до ге~ьvанстюо. Би~ 
гоvоького, я:кого копе по.:м поаавдри1'и не один чуmІне!\:ь. 

ГруmеDОЬКИЙ буD O~'l'llПНlM МОГ:L~6НОМ 1 НарОДПИЦ1'D6# ЩО DИtlШOD З 
~рrt.циц1!._КирWІо-методз.їюоького брато.тnа, Сс.м, 6удучл nnдатпою о .. 
oo~ИOIJ!:LCTJ), t:оебз. чно! осv1.~и 1 ,цу:се· сильного :~.нтелек~у, а rдс.ч:.. 
радше ветерпе.пи·:о! 1 а.~торито.тихзно1, DlH я:х з.де1lнпtt· но.ро.ц:;пrк :t. 
д~:мократ в~·доцз.вюDаD окремих 1сторичних д~ячз.D, хнязlD ~ ~еть-· 
~D, иапр.коропя rалицDКО•Dолиио:ького Даnплn, або rе~ьмап~ Бе 
І.к_е.nz,иицІІкоrо, В ио.иа.И 1сторз.:і. Uoi'o. особJШnу· упагу anep"JIOJ.tИ ·нr~ 
OedG Пе ОТl.ПЬКИ дepae.DH:L КОМЄН'1'И 1 ОК1.JІЬКИ 'l'l.Jo D ЛКІІХ DИCTr-;~D Ю
род, .f.II< 1 ДЛН. '-КМИХ НО.р0ДШ1Rl.D 1 народ dу-Б ДJІЛ RЬ-OrO C;HiOH1.:UOM 
вapoДJro!.J(S.<»&--..8 11 ~, ПО'r?еб-а:ми 1 рух.аи2'., :;'! ;)ят:~ на rt- од~ 
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~OrO народу И8D1ТІ проти OBOSl дерпаnи, 8Д8В&аООЯ ЙО~ oaкo-
ep08j'10.JIOJ) р1.ЧЧJ)• . ' 

ГруmевоьквІt :вОJІод:Lв широко., nм:Lтрою. В йоrо :~.отор1! ••
даатьоя :в 010. б~атотво еачеn.пеио1 пии текатики, hJ)а.1в:оьке· 
~от·оркwе ат!' а проходвІJ!ь· перед иаки як кaororpaКRI!i процео, в 
ЯКОму BИJIBJIJІHII оебе К8 '1'1..ПJ,ICJI ПО.П:L 'l'ИЧВ3. 1. ' RаЦ1 ОИВ.ПІ»Jа. 1 В.Пе І 
JCY.UI»Q"Pia., uоасnа.чвз. й ооф.я.пьв:3. е.пемеитв, .Бara'to уваги по• 
кhвдаатьоа ва ооц1&пьВ1 І екоиои1чИ1 фактори, аде це •ово1.к 
ке ·ека'С1іть, •о Гру•еІоькиtt бу:в 1оторичпик кattepluз.moк. Ви
жедяча·В1.tв в о~етачвкх коuотрукЦ1І Геrеая, в1и в Дlйопоотt 
вваzа», •о во1 Фаит~ри, nоп1тичнай, нвцlоиа.пьииІ, ооцз.апьвий, 
евовОК2.1ПDІІ 1 !'~~-. М&J)'l':Ь бути уаr.ак,циеи1. з.оториJСок, Неначе ди
раr'ев'r в Ора80'1'Р1 1 :вз.и во1.х tx мав трима!t'и з С'1'8Ш. a1oero ро
дУ р1авов~а, а nерева~а, коnи І .цава.паоя, !t'O току чиинавов1., 
що 1 даuІ ІІС*88f :1. в давп обставинах· 111а в вгод1. а .-лере.п:ь-
пк матерlаок д1.Іоио бу:в nepeвaZ&J)11Dк~ ~· · 

7 Груаевоь:коrо :ввмоuював оебе ·ра.цие Н8.%ИJІ· до апu1.sи, 
~u сиитеав. Ву~ учиек В.Ав~оно~ича, в:Lн навqивоа в~А вьо
rо поJІІ&ва до фа~. З Грушево:ькоrо виtJ!JІов nравдхввtt ·довухеи
тша.о~, .що ПОJU18Давоя в nepиr:y черt'У ва. архuИ111, дпереиІІШІ . 
хате~u. Вlк був иевр1.ввяв:ий хаІстер ,цзерельио1· кри,ики, 1: 
tреба nодив~~• Іоrо DК1ИВЯ вибрати е дsере.па те, •о 11 ньому 
Д1.Й<)И0 ремьве ~ · . 

З Аитоиовачем еб.пиz:а.па його 1. сmаJІьпа · rене'l'ичва кмо .. а, _ 
tt1а:ьхи Гр:уDІево:ьаай хориотавоя нею o6epemn.DІe, ш.и ІоІ'о вчи• 
'l'МЬ. ·Току -~ нього 1 1<озацтво я:к орган:J.зацlа явJІя.uооя ·.сm_ищем 
ИQ~"M~eQІPeVQt доби ухраїнс:ьної :Lст ор1ї, :1. в1п 11е вивсдив І ого 
~ jt~eвlt~841~~кax порлдк1.в КУ-ївоьRо1 Руои, яв це робив 
uу:в Антонович; 

Взагаn в 1.стор:..ї Грушевського вияв~uа· себе теидеmn.а 
рое~11ядати авища украl~оько1 1.стор1.ї як так1., •о·виходл!t'І 1.в 
ового влаоа~rо хор1ння. В1.н пера.цо nрязнавав ч.у:1 Dплпви, Так 
нае:ву ''Pyos" в1и аи:водив не в1.,ц прийuвх варяг1в, а в1..ц пOJim 
~ П~Я:НОЬJСОЇ ~ератор11 В р1ЧКОІЗ '!Росою" :L Т ,д. . 

У Груmевоько», хоч 1 б~ в:Lн рел~г:Lйною JІюдпноn, n оа~І 
иat:ypl nо:м1.тв:о бу.nо чима.по рац1.он0..1І:ьиих еJІекепт1.». Tpanz ар-. 
tиj,. 1ро~чвий 1 цав:Lть оаркаотичниІ тип пробиD&а~я в Іоrо D• 
&пад~ :LOTOpll,·eaв:~и ИОІnм 1. JІОГ:LЧН1К, але пр!ВДИDО ПJІаО~Ич·_ 
и~к ТlJІЬІСИ так, де оах ке.тер1.яJ1·був в:~.дпов1дноrо харамеру, 
llhtpoв:L цитми s ЦlІСо.DИХ" v.е.п::ьоввичих ,ц~еj>е.пьних м.:1.тер:а.из.в /а. 
ГрушевоьвиІ зааюбки nодаввв так1. дитв.тиf робиnи «ого 1.отор1.1> 
~е оавnеио». TOI(V" й дeІtRl опиоа~ паnр·. про· поDота.квs а~за
ц~ва :1. t'!ого розn$І~Ок, читаються з ·еахоменням_ яи правдиnий 
ромав, · · 

Перу Грушевського наnепать з. попуnярП1 нариои 1.отор11 7~ 
1Сра!ва В ~раіКОЬКlЙ :1. чуzих КОDВХ /р001.ЙСЬІС:LЙ 1 фраRЦу8ЬІ<1~, 
~кецьа1.й/, Ця йоrо ~онероька д:Lяnьнlоть буJІа дл~ пропаrаn.цп 
увра!ио~t:коl опраюи .цуzе :вааива~ Непривкна бу.uа т1.uьІШ непро
nорц1.ов:апьиlоtі роетащувания катер1ялу: еав:адто широКUИ . рое
гля.ц пера:их nер1од1.ю украlно•ко! 1.отор1! 1. 6р~ ~е.оця ДJІя уз-
глядиеиня под~І,б.uи~,qих до нашого чаоу, · 

В ряд1 1.оторик1в в:ародницького напряму,Грушево!киtt б~ 
:J. осташа.й 1 иаІб1JІЬши.іt. П1.СшІ.' і-Іього 1. юnе ва вьоrо- приходи!':& 
до OJtoвa дерmnвип,ци И В8.-IIpЯJ("RaJJ.o1.1--<М'QP~ , 
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. В1 ~ео.Jха:в· 'JlИПИНОЬКИtt .ие T:J.Jii;J(~. ·:ВИДS.f!'ВИЙ 1.0'1' ОрИХ; aJte Й DИДМ• 
. ВИй ·ооціо~t>г /;Іt~иот.и ДО ,б:рат:J.в-ХЛlбdроб:J.Б·''/. І вз.н, я:к з. в.Анто~Ич 

· ВИ'ріо :В, 'aT.!JOOфe.p:L. ПОJІЬQЬІtОГО шляХеТСЬ·RОГ'О ШI'!LTJI 1/, 1. DЗ.R T8.ICOh 
.. --~рDаБ з::. .. своїм: ~очеиняк та поверну~оя: до ухрs.їно~аого :в:о.роду * 

·. . _.AJ!e. не муzбу народо:вз..а.мао1,: ·т1льzси служ~у вац1.1-.ц~р~вl ви-
-· nцQе.в вз.н на своему :р:·рапорl. ·в йог .. о·· ·оо об?-, на ~nнr: не.ро,цпицьІсої :J.
деоло~:L1. ']. я::к реа:кц1.я: на не1, пp~ttua· з.де~оr:l.!: · .ц~рпа~RИЦ!):t(а·. 

·· : І.ПИтфЯ поставл~:в:о наново~.nе nар6дІ:.е~ноr.р!і.Ф:~.Чва. каоц. мо 
нац:r.я~дер8ава стала основою дооJІlду • Сам~ ;:д~~)Іипвио~І<ого І':рунтою-

.. -:в:ою оnравою була оправа творення: :в:ад:І:і{f''!rут' .. в:з..н не з-наD lНШGГО 
шлщ .а:к черев оЮ ою в ла. ону дерЕа:оу. : :, ,_,:' . · · ·. ··· · : 
· · · То:І4У ~~ nl.н ~ах nи:со~-о ц1ня'1'Ь дер:ttаDн:L.сть БЗЕ\ГаJІl, а УRР~1н-
оьху дерzаю·н:~.с~ь зок:fзмаJ бо бея неї, на його '!1JI'dY1 вехо:sпива Фо
риац:~.я нац:~. І,. ДОJІя УІСраїноького нар·оду- залешtт:ь Dl.д того, чи ~уде 
.D1П хати, D.ttaoнy . дерааюу, чи H:L. · · ·.· · . _ . · 

Саке тут юnр1..шну рОJІю гра.е пробдІ3ма у~р61цоь:ко1 ел1тп, яна :J.· 
праDдИІзою ~ючою сuлою ю з.. от орич:в:ом;У r.tpor(eo1, ri'.J!EY' D :в::ього на nep• 
nouy ПJІЯНl. не народна. маоа, а eJUтa 1 оІсрєш. :~.ото.рачн1 оообиотоот:L. 
Вое ровг.пя:давт:ьоя: з пер 1ПеІстиnи, хто ~пляетr,оя: буд:J..~;ничпи чи не
будз.Dничим елеме:а:'l'ои для у:країноь!Со! д~ржtаDнооти •. З :цього n:!"'ляд:;" 
:L народна uaoa. 1 11 традиц:Lйнl проІJодИр,_, я:а Сз.рао, ato ПМ1.й 1 Іnд-
·л~гают:ь переоцз.нцl. У' ли~инського DИрlшrють · не соц1.ял:ью. е~~--. 
мен'l'и, я:к у народоnцl.D, .. а нацl.нал:ьно.;,.,цер:ttаDШ.. . 

Тах оrощ, я:к ::1. на:родоюц1, Липйноькиtt. предо':'аD.пяє увраїноькиt.t 
:І.О'J!о:ричпиtt про~Qо·у Фо:р:м:L сюого роду антитези. В той чао, яа з.ото
риRи-народни:ки 6о:роня~ь :масу в її DйразниІСа:ми /Пм:t.вм, С1рком/nро" 
тп е.ристоЕр1т:L!, O'l'apшnнu" у Липинського повитиnm. дер~нстпор-с!.. 
фаtстори uед·уть: .OD ог<;~ роду боро'1'ь6у з неІ'атиn:а:ики, ш:х~:L,ЦJІПDШlИ: JI:l.O 

-s:J: отепо:М1 .х.пз. сS'оробоr,:ка культура. з:L ст епопи:м ноuад()ІІІ.Dом, городоDе, 
оо:~.ле; статечне жозад':ІD о .в здобичничс>ю, анархз.И.аою,. оп оєю.з..л:,нсю 
С:Lччm. .. . ·· · · · ( . 

Унра!нськl. Дl.Я~.L SІ!а.ходлть спою оц1.н!су D зме:mос~1, ю:..д т~го, 
-в:Еа u рол_п була D уісраїнському д9р:в:аrіно•з.сторично:му mхттз. .-Па !!ер
ше и::. one nnоуюаєт ьоя Богдан Хмельницький~ В осноnнз.й 1.0'! оричн~.tt 
n:р~ц:~. Jlиrrnнc:!'>~oгo ';На перед ою.'·'·. ф:J.гура Б .~мель:в:ицького, шІзорЦя ук
ра!~оь:кої :ко:зац:з:кої де:рІСаD_и, набирає :монумеЕтмьв:ихr. poзnplD,. В:tн 
не тз.л~ки проподІ'Р у.країнського ·r<озацтпа 1. народу, ал~. й пирооте.в 
до родl npa;Jдi!Doг о монарха, що ·оn1.до:м:о заступає маєст~т гетьманоь" 
І<ого преСтолу !!.'а отремцт11 вnr~нупати нопу динаот1ю Х:мельницьІСпх: а 
~ИМ Oa!m:М'l. Дll':~ IIOD:LЙ ,ще непеDЮ;Й у:краЇНОЬR:J.Й дерШUІRООТ:і. 'l'Depд~ . 
Іа.ДDОЛИНИ. . . -

Надаюч~ · D ЕЩ~Rог о значеrшя: n буд оп 1. дерпа.D и тD ~рчз. й ·:.менлост:І. , 
о.рио~окро.т::~.~;. ЛцдunсьRиl! юзяпся реа.бl.JІ~туnати й ту частицу укра!ь:• 
ОЬІ(t'Іі ІІШЯJТИ 1 :що,_.е.а.. ~ac1.n В .Хмельниц:&Іtого пЬп~нуло.оя до о~ ого на
роду • На r:ьогGднl' стало 1 заnдяни його досл:tдОDl., яон:вк# що ухра!нс:r-~ 
Ra .tПJІяхта--прийпяла. дуІtе юида~ну участь 1. D поюсташu Б .Xмeль:rпr;->Rr:.
:ro про~и·Цольщ:l. l. .. D будоn:1. УJ<ра.їнської козацьІ<о~ дер~пнооти. На 
прt'!Х.ЦВ.Д:L ПОJІЬСЬКОl Ш.7ІЯ:ХТИ ПОІСВЗ8D Це J!ППИНСЬRИЙ дуnе ЯСКр6.DО :J. :!О•> 
рАконуюче. Це вже ота~иtt здобуток унраїнсьхо! :t.а.rор~ограф:t.ї;·пра~~ 
да,; з. жут п~~а.жио. певна переое.да., а:розуш.ле ереmт ою в ав'J!ора, · щu 
вахопивск :1.девю пе:реоц:1.~ии аначення mллх~и в будов1. дерzави В~ХJrе
л:ьв;иц:ь:кого, 



Р::t.,цие С.иово Стор. 6') , 

В !!1.0В2Jf отsпрац1 уира1нсь:ко1 rшяхти в ~:J;'fO» оакого воsа~
ва eиno.пlз)"!te.JIOCJJ\,ЦJIJІ Jlипиись:кого :езв.гв.л1 о~не в tрунтовв:их пи
тань ,церпавио•о укра1нсь:кого буд1вництва: нац1онахьва. арис~окР,а~ 
на nл~ яко! бу~а по.пожена будова. української· дерхавворти, могла 
бути пра:в,ци:во 'l'BOp.чoD 'l':l.·льки nри гв.рмон1Мному сnолученнl тих ста
рих rшпе'!оьхих род1в, що б·ерегли в со61 тра.диц1! ~ yw:l4.C,OІJ1. nра
вля1{о1 :верО'1'1»И,1 · е :вовІЦ!И позитИвнИми елем~нтами, що, под16но до ко-
зацьхоІ С1'арuини, · ~ибива.лися: наверх.· · , 

Саu1 походлчи з1. c~.rapoi .tІJІя:хти, Лиnинський боронив 1 Tl ·r:ози
тивнl яІ<оотl;яJСl ·були Ще· zивучи:Ми n ·пляхетст:Вl: трв..ци~lю, автори
тет 1. :аз. ру, Ал.е вз.н не nроnов1ду:вав · nрймусу ·'у' · в1дноnеннях :u:1 z 
правлячою ел1тою 1. народом, Авторитет 1. Вlдnов::t.дал~нlсть ~г~р~ 
свобода знизу - та:к звучала· І ого формула трудов ої коНВ.J.'ХlЇ. Ел::t.та 
муо:l.па.з,цобу~.rи со61. кора.л:Ьни~ авторитет серед народу; в1д·в:еї ви-
uагмооя вnннs: веоти За собою народнl мttси. · '. · . 

· Липи:всьжого н~ мож.аа причислити до т.вв. об 1 вRтивних lзтори
:кlв, 1.сторикlв-,цокукентаJІ1.(J.тlв '.r иnу Антоновича чи Груu:евськогс. З 
нt.оку занадто переважали зд1бноq_т1 синтєтика на~.з,цl6ностями·ана-
JІ:J.тика. - · · , .. 

Тажоz його 1сторичних ,цосл1д1.в не мохна. брати ·в1докремлево. 
Вони занадто, пов' йзан1. в Иого ·заг,а.льнИu св:~.тогля:дом. Дукки соц1 о-· 
лог1.чs'ого й ~сторичного характеру бу1Іщ у нього :вияво11 -.оуц1льної. 
структури його дуw..,·що була.t:f екоц1онально чутливою l глибокоре
JІlГ1.Мно- вас'!роеною; В<ЖИ орган::t.чно. рос.nи И розr::-валися. 

Але аахоплення о;Цною 1деєЮ йriJIO у Jlиnинського в пар1. s:L в,цl
бнlстю скпадати основн1 дуuки в одну струнж,у, ар~тектурио ::t.wnо
иуючу систему. Емоцlонально-nол~втарнl елементи/ ~-положено 1 в 
ОСНОВУ ЙОГО СОЦlОJІОГ:LЇ/ CTOJIJIИ· П:LД КОНтролею розсудку, l TO!ly ХИ 
знаходимо у Jlип.инсь:кого не т1л:ьки орган1чю.сть 1 а?Іе й ·сиотека.тич
н1сть дyJlRи, 

Липинський був гарячою 1. палкою.натурсю. Про~хеми сучаоностк 
його хиво ЦlкаРипи. Але в вс~вl своїм в1н. все~ був тиnом .~еоре-· 
тика,правда1 з текпераuентом пу6л1циста. Тому ttoмy й nрипала _ро
ля: 1деолога гетьманського руху, в значно мею.111t м1р1.· його оргаm.-
затора. · · · 

В Лиnинському ~ануемо аасновника державниЦького наnряму ук~ 
країноькоІ lcтop:Loгpaф:Ll. В1н ВlДRрив нам оч1 на те, ви ·:треба о
ц:~.нювати правдиву ед1ту:, авто:рит·ет, · коноерватиз11: в кращо1«У рову:~ 
v1.нн1 ц.ього слова, в тot:f час, як 1стори:Кя народницького иа.nряпу 
бевдеречно навчили. нас ставитися. з n~наною 1 зl вpoзyulH!II:OL до 
nотреб народно! маси з Ії соц1пльними :L :~.нuими ви:могшш. 

МИХАЙЛО ОРЕ СТ 

З_,ром noitaoJJим·s nоле життя о:в.оеrо огх.s~&ю: 
Кмос. пустий, а пр·оте хнецЬ :м:овчавииtІ(:L б.п1.ди1t 
КООИ'l'Ь упе~о, в на:апиник обличчям U'!O иеПJІ1.~е. 
4еиче суворий, не и 3инен, що копоо·nуст~•· 

--·-
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Іо'!орз.я ухра1но:акоrо t!е.роду повна разючих ·аа.радовс:~.в. вз.н 
пос1.дає хоже sa:tfpoдю1t1.JІІ1 . в· ов1 тз. · зеwп., - 1 :шве в злиднях, · а 
1.нод1 IO.ltЬttoиsw в мира в .з голоду 1. В надрах ynpa!IiC!t:кo! sewx1 
ле::а!'ь баrn'l'Ю.ЩЗ. помади зм1за, nуг11Іля., марrанця, пивого срl
баа 1 1в., ta. зое це йде на користь ·його оуо:а.д1}j. Укр.з.!Еа має 
до 5о :м1.пьttон1ь · наоеленнл - 1 вое в оно nеребував ~ понеп о.11енн:L 
у чуиих в:арод111, Y'tcpalиttl rrpotrяroм. ОТО.іі:Lть :tnо.Уми грудьми бо
ронили Еnропу 'Іа 1і'вухЬ!1'У'РУ :в1д хитхх OXlдHlX орд, - :L к1нець 
ю.нцем не KO%'JZИ adeperтn своє! дериави, що :колись займала ве
личез.нз. проо!'ори 1 оп:авюtаоь oDoєm :великою r<rльтурою І 

За rоповву приqиву во~х цих невдач звичаUво вnзнають гео
І'рафlчне половенна ваио! батьх1вщиии, Вона·, JtR :ra чайка-небога, 
aneJia собl гн1здо при бnт1tt дорозз., ва uяхах диких азз.асьних 
орд до ЕDропи; 1 це. гnедо 1й sруйнували. 

Безnеречно, ця причина ду:.:е Dамива". але вона не єдина. 
Причин з.оторпчиих невдач України треба щуха~п 1 в ncиxo

лorl! нашого народу. От~е проа.іІа.лз.зувмо nсихолоr~ чн:а. ьластпво-
отl ужрQ!нцз.в. · 

Не мають ововї :влаоно! дер:Іlави 1 1сиDуть D понеn,оJІен..тn в 
першу чергу народи s низьким з.ителентуа..пьним·р1внек. Це афри• 
ICD.Н:O!JRl·FIЄГpИ" 8ВСТра.JІ3.ЙЦ1 1 ПОJll.НЄЗ1ЙЦl. ТОЩО. 

Чи мохна сtсазати про у:краlнц1n, що вони мають cna61 з.нте
ле:ктуа.JІЬ1Іl·ЗД16ност:L, що nони не sдатнl до куль'l'урноі творчоо
ти !t тому аамою д0.11ею nризначею. nере6уnатц в_аалеsностl Dlд 
б:~.л:ьm зд1бних народ:а.в? . . . 

Це мо~е сказати лиже аа.олlnлеrшй ворог Унраlни 1 Вол 1сто
р1.л ую;>а.1в:оькоrо народу св1дчить про Иого висоІ<l з.нте.пе:коrуа.ль
Нl. вд16ностз.. 
. В ХІ -ХІІ ст. у:кра!вц1. були однІІм з nа.йкультурю.пnu:: lrаро-
д1в ЕвроnиJ І\И1D, що uaD ототисячне населення, nишавсл сnоl:м:н 
чудовn:ми: церtшами, ма:наотиря:ми, иня:s:и:ми пu.лв.цам~. На У:кра1нl 
т о,ч:а. було nt:uaлo славюrх пасьменни:кlD, я:к церкоnних та.х 1 оDз.т
с:ью.ІХ, В. W.ЗІС НИМИ Q.B'1'0p OДHlfJ! · S краЩИХ .В CBlTODOyY МСІ.ШТU61 
~оем - "Словt1. о nолку Ігорев1 '.t І Цз. твори читали не лише бояри 
ll дТ.Л:lD!ШЦ'l'DО 1 ЛR це здебlJ!Ь1П8. буJІО ·на 3аХОДl 1 ll іtШЛИ DОНИ Б 
широІ(l н~роднl :маои, n1дносачи Іх І<уЛьтурниИ р1.вень та нораль-
шrft стан. · 

В XVI-XVII ст, поневОJІена Унра1на зум1ла так високо пlд
неотu І<ультурно-ооDlТНl:И р:Lnепь ового народу, що де впнлинало 
дивування 'l'aюrx чуШІНЦ1D 1 ян Павло .АJІеnсьниіt 1 Еоплян та 1нm І 
Павла .A.n~пcьRozto особливо дивувало nрагнення до осв1ти tt еш:ш
~~л ~роних uac нашого народу 1 D тому чнслз. нашого щ_ноцтва. У 
.~~ІІІ от • 1 .кOJiu Унра!на бупа n1дcrrynнo улрмлепа Москвою.. nона 
ста.лr: ДJІ.іІ Москви нерз.внпном ·з. орІ"f'ІНlва.тором u галуз1 ку.11:r,тури. 
{.І<~>а1нц1 булп ПОМl.ЧНИКЮ!П D реформа:;, n~тро. І І в онп ooнoryDllJIИ 
l1 01JГЕ1.Н1.ЗУDВ.JІІІ :На МООКОDЩИНl ШІ-<ОЛИ ~ дру:иа.рнз. і t<: JІЬШ~СТl SПИС
КОПОЬЮ1Х на.тедр на Москоnщи:ю. були обсад;;.:ецl ук:.r з.!нцл:мn: кращ:L 
мнстц1 1; тод1mн1tt Рос:!.! були укра1нцз.; папи. :ко~шо:зпторJ:r створ::--
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JJ$одз. велиЧну ··церноtту муеи:ку; се.:ма poo1.loьtta JІ:Lтера'!урне. 
-иове. cttnopQBa ва :вепикою участю у:кра!нцз.в. 

Повторилося те, що було коJІпсь з греками И рииnянаки. 
Так само, як перемо:енз. rре:ки стали вчителями римлян, тав 
уяркпеН1 ~ре.lнц1 стали вчателнми моо:квин1в. 

·в ХІХ от. рос1sни в галуз~ :культури стали на Dлас~ 
ИОІ'И, а проте t! 'l'enep уираlнцl багато робили дпя mднесен
_ня ро.с1.йсь:ко1 хухьтури. У'нра!на дала Poo:L 1 :кращих рnоьuев
ИИR1.D, яв Г o:r ол:ь ,· ЧехоD, KoponeRI<o. Найкращий комnозит ор D 
Рос11 - ухраlнець чаtt:к1Dоький; вай:кращий nедаrог - украl• 
1~ец1. УІШноькийі вайкращий фlJIOJIOГ - ухраінець - Потебня; 
на~ІсраЩl J.ШС!Цl-кмярl ... yttpaiв~l Рєnз.н, Ярошен:ко, Ма:коn
оьвиft та з.в. ме найб1льи nерекомивим докааом вели:ких l'Н ... 
телеатуапьиах зд1бностей ухраінсьного народу в те~ що DLH, 
будучи Dpotaroм о~оп1ть поиевоnеваи, все z ~~нп зu1г стDо
рn~п ово~ худохню х1тературу, що поо1дав одно з пер~ · 
nоц1 серед Jtl'l'epaтypn с.ttов'янс:ь:ких :народ1в, свою на:'ІСJ' , 
оюов ммяротво· й арх1техтуру. · 

Анап~зуючи 1нтелектуальаз. в~аотnвост1 ухраїись:кого н~ 
pc1J:1 JЕУОИКО хонстатувати наявН1О'!Ь у нього ·ІІиsначни.х зд::Lб• 
ностеИ до синтетичного мислення, що в наnвахпив::Lmою nеред
умово~ nобудови фlлософських систем,mироних наукових ува~ 
rа.пьнець •. Єдивий ориr'lнальний фlлософ на tepeRl дореволю-
Цl~ноі Роо11 " ухра!нець Сковорода. · 
· · . На оинтетІtчнпх властиDостлх uиоленнs побудованЕtt, !а :.І 

::Lнши:м, 1 уІ<раlнс~ииt! гумор • , 
От~е прnчиною нашої недолl не·е той чи 1нжи~ ступ~нь 

нamnx 1нтелектуальних Dлас'!ивоотей. Так само не :мозпа вба
чати. тако! nричини D емоц111них властиnостях у:країноьиого 
народу. ЧуШІнцl· давно в~е зDернули :rвnгу на впсоку мормь
нlсть увраінсьиоrо Rароду, на його г.пибоху, перевапно Dну
трlmню,ре.пlrlйн~сть. тан само нlхто не заnеречував наяDно
сти D укра!нц1в високорозвиненого есте~ичного nочуття. 

Залишаються nольов1 вд1бност1,·Тут саме tt будеuо му
кати причин нажої недол1. Через як1оь хибz вол1 ми не мог
ли nивористати ово1х nелиних 1нтеле:ктуальних ·1 остетuчнпх 
s;lбностеЦ в дlї, не могли втримати сDоє1 дерЕави, 

Але ВОИЬОВl nponecи DИ8НЦЧ8ЮТЬОR ду:е ВеЛИІСОЮ СRЛUД• 
HlC'lJ.), 

ЯІ< в1домо, nриродною основою !.х в темперамент. От:..:е 
дехто саме в те:мnерамен'l'l уz<ро.!вця вбачае нашу нat16lзtьnry 
хuбу. 

Ка:.!УтЬ, що унраїнець л1ниnий, апатичний, noscsaвлenиtt 
1НЗ.Цl.JІ'l'ИВИ, 

З пелипою худоЕШn~·uаttстернlстю DИОбра3Ув ц1 негатnn• 
н1 риси унраїнця Гоголь. , 

· Ось перед нами пхентається: за Ео.rrа.ми Co1toп~·tt, апатич~ 
ний, 6езпольниtt, ганчlрІ<а в руках своєї· 61дonot m.нви XlD
P~ • 

·А ось Пuцюв. В1в ост~ькn ЛlВИDий, ~~ Иому Da~o nро
стнгти руку за вареником. Вареники; наnеред викуnавшись у 
сметан1, oau1 стри~~ють йому D рот. 

Поряд з ними мomta. rтocr::'ТJ!H't'И Іn",нс.. :!Іпшr'fІоропича ,IfoD• 
І"ОЧХУНО. 1 ЩО ПlJІИМП ДВ&МІ:І ГOJili11 JІЄ:W.""ИТЬ D К~ 'I0:1tl1':l. 11.:.:. RИJil:JQ._, 
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мzнrоІ'о, але беsnом1чного АФанаоlн Івановича,· :'В.б_о Івана Фе
дороn!~ча Шnон:ь~у, що доnив до тридцяти po.t<ln ~ вое R ~а:ки 
~рИМ8ЄТЬСЛ За .ОПlДНИЦЮ ODOe~. Т1ТОЧКИ.-

А проте,чп.моzн:а визнати за nриродн1 риси у:хра!нцн а-
Ш'lтз.ю tf ЛlНОЩl • . . - . 

Н1.. Цьому суnеречить 1. стор1.я. JI1нивutt, ·аnатиЧІ-tий · на
р::Lд не змl.г·бu nротягом отол1ть витримувати удари мопrоль
ськи:х: орр.. Ji1лиnи:tl 1 nозбавлени~ 1н1щ1лтиви нар1д, не мз.r би 
D XVI1XYII ст .• тримати п страс1. Туреччnну, що перед' нею 
тремт1ла DСЯ Евроnа. 

А особлиnа Dелнт<~'" м1ць духа, nалку едерг1ю tt неnере .. 
61рну · тnерд1сть _DИЯ:ІJИD іюш нар::1.д в боротьб1 з nапською По
л:ьщеm. 

Історик~ J>Оахазу:ют:ь, що :коли люш а Runoгo Гонtи еди
рми пасамп Dlpy, DlH не видав nадного отону.· Сам1 :кати 
;.;:ахzrулис:ь" :коли мучили Иого, бо в Гонт1 вони вбачали неnе
ремо~ силу духа й завзят1сть українськоГо народу. І дlй
сно, Гов-rа-не буn еJДІІНИМ DПНЯТ:КОМ. Таку ~ TDep;\lC'!Ь DИЯDИ• 
ли тнсяч1 тод1шн1х українських селян 1. м1щан. 

От::tе чи не на:клепап н~1 нас Гоголь·? 
Н1. 1 не на:клеп:з.n, Це р_ели:киtt МІіСтец:ь-реалl.ОІ!', цо npaD

ДИDO Dl.дбиnaD nиття. Поряд з Солоn1ями та Пацюками в1~ в1.~ 
б nn в образах Тара оа Бульби та Остапа юхnучу енерг1ю, героіі
ство ~ nеае~рну му~1сть вашого народу. · 

Та.t<l.nсихолоr1чн1 оуперечнос~l св1дчать про те,що ти
поnий ухраїнець має складний темnерамен1. Перш за все в1н 
не флегмати~, як це твердить дехто 3 nсихолог1в, Вlн • хо~ 
лерп.t<о-мелавхолlк. 

Нх в1до:мо, холеричний .темпер~ мент Dlдзначаєтьоя ПDЗид
ІС1Отю tt силою реа~ц1й. Люди з таким темnераментом Вlдзна· 
ча.ІDтьоя вел:и:ким запасом .епергl·ї, вони зд::1.6н1 заnалюnатион 
й упер'!о ~ти до nоставленої перед ообою мети, не звапаючи 
на DCl nepem:кoдu. 

Меланхол1чний темnерамеnт характеризує~ься noDlJIЬHle
!ю й глибиною реа.кц1й. Ml~ подразненнл:ми·tt реnкц1ями у ме• 
лав:хол1ка чаото немае адекватности. Н:апр., незна.чnа образа 
:м:о~е ВИІ<JІИ!Сати у ньоГо ГJІИ6о:ку обnду1 що з часом: не .;3цен
иувтьоя, а зб1льmуєтьов:, я:t<·збlльmуєт:ьоя комок сн~гу,'іtоли 
д~ТИ робяять СПlГОВОГО Дlда• 

~дц1ля велииа вразлив1оть меланхол1ка, сnрлмо~аннл 
ПСИХ·lІШ радше На ODlЙ Dнутр1.ІІШ1Й CDlT 1 Hl:I Hll ЗОDН1ШН1И; 
в1дцз.ля такоз:с 1 нахил до :tур6и tt смутку. 

Oт:rre в .цуm1 українця: в окре:м1 :моментn nepena:.re.є то хо
лерик, то :меланхол~к. 

Солоп~і1 .. не завше Солоn!.Ьt. ПрІі nевних умовинах 1 об
ставинах в~н моие стати Гонтою. 

Тод1 nоnстає nu~ания:: лк ~е сталоон таи. що ГонІ!'И nе
ретnорилисJІ на С-олоn1їв, Залl.зняки на ПА.цюкlD, а Налnnа~І<И 
на АфанасlїD Івановичl.n? 

ЯК це не адаєтьоп nарадохсальним,· а nричиною д1єї :ме .. 
та:морфози є оп~а ;ЦуІtе mллхет~Іl риqа українця" Dластив о ІtЄ 
nона сама. а іі сnотnоре~:rня, Цt> ;rу-.л.оn'ий арис~оRр11тпв:м.ТІJе
ба. Dlдl'lЗHJ:ITI: D.IHlC':' о:крn •чтt:~-.. . .r духr~ .і1 aJ:)4C'l' ~:кра тизм поло:;.:ш-rнл 
й :м:с.терlяJІ.ь.шjГ о С1" ~пу. . 
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. . В пopenotop~1 1 в цоч_о.~ху 1оторз.!. ц1 два види sри~оRра
тизму, nнутр1DІ:R1Й :\ зо"ІJНl.ШН1.й, nоєднуваJХиоя М1.: .собою. .АА1.л11, 
.Аrа:мешхон, Мевелай, Qд1соей, · Д1омед ). Патроu, будуЧи Dоздяки 
гpeRln, поряд з !ИК бупи n арис~оиратами ду.ха, бо nт1n~вР~П D 
соб1. з.деая nmдапи, нк noro уяDляnи собз. ~еви rок~р1.~е~ио1· до-
бІ~ • . . . . :. 
. Але D подап:ьmому ход1 ~о!ор:ж.1 ц1. дDа риди ·а-ри:с:т'ЬкрМив1ІУ 
чай'! о ро!t&.ЦИf!)tьая:. ·через те ftТ!3орюет.ьоя р1sниц.а JJ розу)Q.пп/ 1 
оамоrо nоняття "а~иотоир~тиз~'. є н~роди, дпа яких краща _арl.
отоо- на~кращий;, доотоttва·пошаиа nnдинв- це та~ ~о пос1дає 
Dпоонс становище· в дep::o.Dl, мо.е багато майив:, добре і1 nnmнG о-
дягА.є~r~ол. 1. т ,1н, ., : • 

є народи, ~о n ОDо1й мао~ в церщу черГу шанують Dцутрlмиl 
JIROCT1. людкпи.: 11 posy-u, чеон1оть, uупа1оть -.~ 1.н •. · .' 

. Перn ~o;me. назватп иа:роДаиu ппебеі!оькв:vи, друr1 ар~стон-
ра!'аии духа, : · 

НаИхараІ<терист.ичвl.mа риса варода.D периоі груtІи - ·це бtль
шо. пошана до sопн1.шнього nмо~еннл людини, н1:.:: до 1ї DІf"J'l'plш· 
В:].;;: Яі'ОСТей, .. HeДOCTO.THlt1 pOBDИTOR СDlДОМООТИ Jt~ДCЬRO! Г1Дl100ТU, 
рабсьве отаnлею~л до тих, хто. nз.нує •. Найхарц.Rтєристичнl.DW. риса 
нарОДlD друг,Оі Груt11І ... це DИCOlea О~l.ДОМ1.СТЬ ООО6ИС!О1 JІЮДСЬJ<О! 
Гl.ДПООТП Й ПОШаНа ДО Г1.ДНОСТИ 1.НШОЇ ЛЮДИНИ, 

В дерзnпно~ иптт1 народи аристохрати~~~ного типу визнача
ються тим, що іх nорз.vняльво т:t:r.~нtше об' вдnати, бо вони за
надто цtнують оnою яеамеmtlсть. 1. йдуть nише Зfl. !И)(, кого по
nа:·~ают:ь. за ttoro виоо:к:z. риси, · 

Народ11. І!JІ~беtlського тиnу значно легше об' адиати -~ тримати 
D ПOROpl Н8D1ТЬ ЧИСТО. ЗОDПlІПІl){И' ЗD.СОС5й.ШІ примусу, бр lіОНИ ша
І~ують· 11 першу чергу сильну пл.аду, За;..те Цl народи, ROJIИ пла~а 

п~дае, обертаються в анархtчну отару. · 
Ли на приІ<лад народу-мебея мо:.:mа ІІІСазатП на рооtлн:. 
nрочитайте, або nрига.даtіте І<азку ЄpmoDa 11 КОІЬОК Гор6уньоR: 

або noчr~.tOIC. драми А.Толотого "С:мер'lь Іnа.шз. Гр-озного". Як тах 
Dиобрн:t:.:е!ц. бояри? Цl ариотоr<рати nоnо::ення пиотавJrеm. тс-н!, НІ< 
oup~D~i~ раби, nлебе1 д7ха. · 

Для них нattDв.:mиDlшe - це м~сце б1ля п;е.рл. Поли. хтось з:l
tt:мe ю.сце 1 що, на думку боярина, н:але1tИ':І!Ь оаме tіому, :Вl.Н буде 
Dc~мn за.ообаки боротись :за oDos пopymene "прз.во", наDlть иоnи/6 
Це ROШTYD8Jl0 ~~~ТЯ. Вояриц • ЧDО.НЛИВИtt. В ОД~Х1., В ПОDеД~НЦ1. 
D'-В: ІU.~І<реСЛІ)е ОDОЄ DИCORe ПОЯО~ення, HaD).'l'Ь Jl~TOМ: D ypOtrnCTl 
UOI!(:ШTU DlH вдяго.в на себе доDгу"шубу:" tt високу nmnRy s ~rшnn
пи. В1.н пише.вться CDOЄD родопит1стю И своім :маt1ноu, До тш:.~их 
Dlд себе D'-H стаDиться з nоnним пр•зирсtвом,·а на селяп дивит~ 
сл, я:к на ОІ<отину, як на ~отот, nозба.:вл~нwс DOsii<oi Людсь:ко! 
Г'-j\НОСТІі, · . · 

І цеИ ~е ~BaF~ИflИU самодур DИЯDЛЯЄ себе НІ< ООТ8.НЗ'-~ раб 
nеред царем. П~ред ним, як nеред 6o:eoтDou, боярин падає до 
зе:м.л1 обличчям, на nот1ху ца.рн D'-H мо~ JJдana~и з себе блазпа. 
D знернен·:rях до царя Dlн називае:.- себ~ неr1.дним раОом, ХОJІОПОУ 
1. п:Lдnисуєтьон пр.е зирливим ·1.м' а:м. ·. . 

Та:ки:мu ~ ра6с7Jкимu рисами визначаються й ... юси рос1.йсько
го народу: поnшна до снл·ьно1 ,. хоч: 1 жорст оної DJraди, I<P·~lЙEOCTl. 
D nочуттл:х:,, ~изькоnоклонстDо, улеоJІИD'-ОТЬ '· нещир1сть, .. аст.. 
пластаnост~ rиnoвorm рос1янина /ярослаDця:, ,масипича, юшуШl.нипа, 
'!УЛШ!.а/, · 

.. 
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до цього ще 'l'Deбa ,Jtо.цати"ПрокуІ) руооку-J) ·иа'!ур}r", що ч~ото ви-
JІВХЯ&'l'ЬСR :В· 111 ЯК01!'ВЗ. 1 11 ХJТJІ;І:ГаИО!Вl ~ В. П8Jifб.py,цs~lll.lf 1ІВ..Иц:J.. l 
жорс-:окос'!l, "ПlСИJІ про Стеиьі<у Pas:t.нa"-~: в як1І ооn1.вувтьоя 
цеИ ІІхак:.героІ.", що:·, е кеtою .,!;огодиІJ:и n 1 яи1й ваІfаез. кида. є свою 
кахакку-ниа~ :в· Вовrу. -І цю гидо'l'у а Jншикик еахоnленняк 
ОП::І.!Іас :ВОЯ Р001..1. , .. 

HapeШ'l'l, треба Вl~авачи'!и, вRхаракІfерву ~иоу тиnсвого 
роа~.апиаа - кaтep:&.JІJtl.sк. Це е.цаt'l'ЬСЯ nара,цоксм.ьвам, але про 
це nищу~.ь оа~ рос1яии, це :в1дби~е в Іfворчостl ~еяких росl~
о•ких миотц1в, Надзвичайно nокавово~ що-до цього е квиЖRа Е. 
Зак' Іt'!lRa "Русь", що являє ooGo• О'l'ИJІlзоtнmий І<окентар·. ,21;0 
ІС8рІ'2В JOIO'f~J! l<)"O'l'OД:Leвe.,. Зам 1 R'1'1Н В овоій бpQm:y~:l. ІL8JIIOS cy
ЦlJIЬRy нар'!ІІRУ' П'l'ТЯ й настро1з оnравжньої "Руса , :в нн1tt ви
~ бпага: оита !za, гарна. оде;а, flBИ:l. nрикраои ~ хат~, гаря• 
ча лaaasr а березовики В:LRИJСаки, х яха поот:ї..ль, с11а.тев1 B'rl.xи. 

Той, хто мав все •е, гордув й nиmаатьоя, бо uатер1яльн1 
блага в ~ля вьо~о 1 ~ля 1нших ои1~о~твом його -вищости. То~, 
хт.о.ае кав, нипикок стелиться перед сиJІьви:м·./":L,ци no кенз."/1 
еав,1tрик "циганоьхим" окок nоглядав на нього. . 

Що-nр~вда, ри~и матерlял:Lsму властив1 не ~с1м роо1.янак , 
~s виии багато було вивначних 1деал~ст1.в, БlДОУИХ К1Стин1в, 
Л~Д&Й ~lЙСНО СВЯТОГО 88TTR, . 

Взаrал1 ·роо1янам влаотив1 суnеречност~ вдач1, що Вlдsnа-
чаю'l'ь 1 вдуІШИ:В1 чуzинц1. • • · 

" ••• Еони мають nриро~у,багату·протирl~чяки, ост1льни вдl
бну заnмитио:ь дО6J.?ОЧИННОО'l'НМИ, як 1 загрузнути в жороRах"-nи
ше РоСерт В1лтов І"Послв.цн:ц: дн1. Романових", Берл1в, 1923 р ./. 

Але вое z таки характериою.риооr тиnового рос1янина в 
~a~epl&nlsк. Про це, ~1ж 1ншим, ов1дчи~ь 1. то~ факт, що боль
шевие:м так азид~о 1 маttже бее боротьби· оnанував рос1.йоьким н~ 
родох ~ ~епер уперто nlдтрицується ним. Вагато nдебейо.ьких 
рис иав И nопьоьхий варо~. Р1дно ~е ва вемн1й иул~ кожна еуо
тр~~и ~аку чванпив1оть, 'ану пиху з nричин ро~овитоотn, тп
тул1~, чuн1в 1 матер1яльвого стану, одеж1 та 1нш., ян в ПольЩl. 
Так оамо, ІІJС 1 6е.rатьом ро.о1янам, nоляІ<аи вJtасти~а нещир1.сть, 
улеми:в1 О'l'Ь ~а 1в, · 

Тиnовим кародоu аристократом бевnеречно були старовинн1. 
Греки, БОНИ nepltl В lCTOp:l.·l .Jtt!,ЦC'l'B8 ВІІСВlТ~ИЛИ lдею Гl,ЦНОС!rИ 
.nю,ци:ки JІJC taкol, вез.межно з1,ц ~ї nоложення в сусn1nьотв1 й 
матер1~.nьиоrо отаи,у, Зразком аристократа духа на доDгl ·в1ки 
вапиши'l'ьоя rрецьхий фlnософ Сократ - цей худредь в зовнlМИl)• 
тю С~.nена., овроМRо одягнениИ т..итан духа, що д1nе свое хи~тл 
слуuв nрав,в;~ 1. в в.еличии:u сnоко~нL nрийняв- неваоnужену акер~ 
кару. 

Серед некупьтуриих народ1в ва не.йтиnо~1.ших ~рИСfОІ<ра!В.В 
,цу-ха моzна визначити а:м:ериканоь:ких 1 нд1ян.1. Хоробр'l, мyXlU й 
:гордз. - вони уnерто борониліІ свою свободу, аж nоюх кай:&е во1х 
lx не знищили евроnеИц~. _ · 

Збере:глась,w.ж 1нпшм,одна нечисленна r_pyna :~.вд1нн, що !1 
nоое~ив америхаиський уряд иа n:1.вдн1 :З'єднаних Дер~а~ ~ ~ 
uae ~! ин овоєр1дний еаnов~дник. Але й теnер ц1. валлЩRи lНДl.· 
ян_ восталиоь такими ж чесними, щирими й го~дими,. ЯR l Ух nре-
ДІ<И /Ільдо 1 Петров "ОдностаМная ·Америка" І. . _ 

Сл1д зазначиІJи, що гренам тан 1 не nощастило CJfl'вopитn в
дино! могут нь ої держави, а 1нд1яни n1вн1 чно! Амерпки Hl:КOJПt 
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li не uan:и, .. 
ДО варОДlБ.~рП01'0RрS.!'И'qНОГО 'rИJIY /apИOIJ!OlCp8'f1.D '/ІУХ8./'!!8.Ле-

:ЕІИ!Ь 1. не:р1д україн~:ький. Де джерела ц:ьо!'о е.рис~tоRратиему~ · 
· Де цІІоrо,.· моz.пив о., оnричинили ак геопопз. ~И'ІН1. уковини Иого 

ЖИ!rТЯ. :..іtивучи ·на багатющ:Lй е ешr1. "nри· бІІТlй доровl" уRраінцз., 
ооооливо т1, що обс1.лп пl.вденно-ахlднз. чаотини Увраtни, прпиу
щенl. буJІи з дзвn1х давен ва.хищв.ти себе в1д не.пе.д1в Rочовиnв. 
Нанади часто бу.nп неспод1вав1 1:! 'l'"v:уу:кра!нцяu треба бухо в 
n~pmy чергу опод1:ватись на оебе 1.. на ово1х наІt~лижчих су:>з.дз.в, 
6о оргаНlзована доnомога ttlд нер1вництвок Rнява когла приМти 
ваш. зв: о. 

ТаRз.. оfотавини кус1.л1І були виробJІ1t!П u:уzв1сть, · св1дою.оть 
ововї г1.днооти, лицарсЬRl риои вдач1, 

Ь:рl.:М ТОГО, ОООбJІИВООtl"ПОИХl~И.укра!в:ца деЯ:КОІJ IO.pOJ) аа
ле~ат:ь вз.д Іоr о tсонст~tтуЦl1', За ~JІЯО!~ф1.:кац1ею і<онотитущ.й Кре
чмера, т~nosoro унраїнця треба Вlднео~и до а,летичноі групи 
/виооний р1от, C'lpyni<a; проnорц1Ива постава, роsвинена.кусвуnв
тура, ос~пиво т.вв,· раменноrо пояоа; виооІ<~ ~руди 1 вехивий 
об'еи грудн~! :кх1т:ки, nор1.вияльно малий o6 1 sx чеfенноі частини, 
п1дтяг:ну!1'ий жив1т з :мз.цною :му~хулятуро~>,. · довrа м Іанева nя, · 
~1.дсутн1.сть нахилу до Вlдкхадапня· тonщrl. · · 

· Ях в1.до:мо, Rречмер в атлетичною І<овотитуцl.вD nов'лвуs т. 
ев. mпвоlдний 'rеиnерамент, одною е наИ61хьm харак!ерних вжао'l'~ 
востей, яхам вlн вивнає 1атроЕертоnанlст& nоих1.хи, ·або спряку
ва:в:Ея ї! на сво! внутрlІІІІіl nережх-хвання. Шиа о ід евУчаrно сако
лm6нвий 1 -rрудю.ше, н1а: цпtсло!д, оходртьоя в пюдьхи. 

Одюнr з найб1.льш типови~ пре~ставnІіКl.В у:краlноьJСого арпс
токJ?атиз~ був J<няsь Сuятоолав Xopoбputl, це1t вез.рец~ украіноь
ного лацаря. Го.ttовни:м длл нього rJ ~"И'l'Tl була Jtицароь:ка честь. 
Позбавлений найменших lШО n1,цотуnнооти, в1.и, 1дучи ва ворогз.в, 
наnеред посилав охавати ім: . .,.lду на 13&0 І" 

Вlн не боавоя ·смерти 1.. nеред sирl:шаJІЬНИV бовм в nерева•е.
ючою CIIJIOIO ворог1з звертавоs: до своіх .еоях1.в е1 словаки: "кер-
тв1.! араму не з.му~ь!~ . · 

І разомз ~lІм цей вели:кий JІицар ав надевича~но проо'!о:lв 
ll&.X оамо, яtс 1. Иого вояки, оnав, пз.двnавп пз.д го.пову с1.дло, о
дягався тав, що його· no одеn нз.яtс. не м:оzна було poзplsю:tтn 
ВlД ЗН~1Ч8ЙНОГО BOJIRS • BlH 00'1'1JІЬЮІ був ВеJІИЧНІІЙ OD 01Kl:I ,'~ОВП
МИ я.костяки, що sовю.mн1. оена:ки · ве.лі1ч1 були t!ому неnоttрl.бнз.. 

Другим '!о.:ки:м же nрикладок onpaвmьoro увраінсьІСОІ'О арІІС'!О. 
вра~а. мо:lе бути ВОJІодимар Мономах. Dlн, яІ< лев, борони-в УІСJ;Чlін
оьку землю DlД на!ЗНlП<lD, буn ВЄЛИКІ!М П8.'1'р10'1'0Х 1 ОрІ"е.Нl:-\8'1'0-
ром, .корис'!увавзя: великою пошаною оеред вароду й хнІІзlв .... 1 в 
тоU %І:е ча.о Бlдзначаюся велиzсою oкpowlO!D: не соро~!~Dо.н 1.подз. 
ро6пти nрацю смерда, чаото nриttмав у себе sa С'l'олом nрос'!их ·. 
O!L'paнrшJU. в • . : . 

Можна Ще я:к при"Клад nривеоти св .Теодоо1а Печерсьt<ого. ·в1.н 
буn оот1n:ьки смиренний, що не заnеречузав Dозшtцl., яииі~, в:~ 
знаІ>ЧІІ свят ого 1 наt<азав Mos.!Y .з an ст.:ь оебе nравИти к1.ньми, 1. р& 
s~м е !ИМ не ваганоя :казати в DlЧl велпкоrо :князя г1рву правду. 

Але а:рпстоJСро.тизм не· був JI1tme 1І.7!ft~ИBl.CTIO напшх ttШІSlD 1 
видRти:их деркоnних д1ячз.в, :вз.н ~ув DJJRcтиnпi! 1 мас1 ·уир['J:ноько-
rо народу. . . . · 

З DeJIИJ<OD uat.tC'.repнз..o'l'ю арио9.'О:Кратизк ух:ра1поькОІ'О просто-
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ГО народу В~Д-~І~І!RЙ у D:l.ДО!й.Й З.ОТОрІіЧНlЙ Пl'fH~ ПРО ;Б OJiдap:lDiry' • 
ТиповІ·Ій ме бей граф Пот ацькutt дозnолив ооб1 обняти з. nо

ц:Lлуве.ти Бондв.р~вну, що, ян "nишная nава", .гуп:ала з подруга:ми. 
На це Бопдарз.внаJ ян .сnравжНя аристократкаJ :ка.zе~ . 

. "Ой пе· .Г·Оден .пан Нан:&ОDСЬ:КИЙ - . .. 
· · · · .· Мене об11tматn, 

Тз.л:ьки годен пвн І<аньовський 
· Мен,е розеува.ти". 

Вона: знаQ • що за таку в1дnов~дь в она розnлатиться cnolu 
життям, але 1.накце вона. вlдпонlстu t-ie може, бо цього вимагав 
1ї ВПСОНа СВlДОм:t'ст Ь ОБОЄ Ї Л:ЮДСЬRО'l l Д:l.В ОЧО1 ГlДНООТИ е 

СВ:LДОМlОТЬ опоєї Гlдности nиявляе навlть "голота". Вона 
не ДОSDОЛЯЄ ГJІуауБаТІt З оебе Й 38Я:ВЛЯG: 

" А хто з нас, братц:L, 
Нуде скlятьсл, · 
~ого будем бит~". 

Св_оврз.дни:tt вираз дyxotшtJ.f а.рИстокра!rйзv у&ра!нця має 1 в 
n1снях про :кохання. У тиnов·ого · уІСраїнцл І<оханнл мас харантер 
гJІи6оних Dнутрз.mнlх переживань • .Краов. "милого" або1 • "иило!" -
це. в першу· чергу не "т1леоа'', а т1 · риои обличчя й nостатз., що 
D:LдбJша:ють внутр:LJІІНю, духотзу храсу. 

· HaDl'l'Ь в тяжних умовах довго~ривалого nоне~опеннл б1~ь~ 
m.сть українц1.в не загубип:~ ов1.до:м:ости свое1 Х.~дсь:ко! гз.дпоо-
~и • . . . 

Нерозу~ння цього було одною з nричин пораани ~мц1в в 
ост анн1.tt в1. ttн1. • , · .· 

Не роАую.ючи психз;f<и ·у:країнс:ького народу, трактуmчrr ~ого 
я:к бидло, ·H:I.Jlцl ображаЛ·й ::не лише Ііlщз.ональну, а tt особисту 
ГlДн:Lс~ь наших людей, дозnоляючи собз. .:l.HOДl. бити їх по облич
Чl. 

Ha·m селянин мlг сте:рnз.ти~ 1<олП у нього забирми збз.~:.;~, 
або. короnу, ме образи cDosї г:LдностІо~ D:l.It стерn1.ти ne ·ш:r М 
з.mов у партизани. Аристо:крнтичнl риси nоих1.ки, .1II060D до nол1. 
в з.стор1ї України D:l.д:Lграли нели:ку nозитиDну роJІю: вони були 
.tр~rтом героїзму, що·Мого так час~о проявлнв наш на.р:1.д D бо
ротьб:L з наnаони:ка:м:и • 

.AJr.e оnотnо:рення цих рио, · виродження їх, :3nричинилоса: tt 
до напшх l.стори:чних непда.ч. 

· Духови~ аристоІ<ратизм часто nоvднувться з lндивlдуаJІlА
мом. 

Ця риоа властива 61льшостl унраїнц1в, Тиnовий унраіпець 
p;yr;.e дорожить, овоsю пезалехн1стю. Тому у:краіпцl не l.."ИDYT! :ue .. 
JШІ<ИЩі родинами, що ·складаються з багатьо-А nокол1.нь. Звичаt!но 
ctrap.пa. сини, одружившись; lJlДдlлялись в1д родини 1. завод:ши 
сво в nлаоне госnодарство, Прп б~тьІ<ах залишався т1льки менmІіt!
~ин, що И дог.JІ.Яда.в 1х до смерти, ІндlІD~l~уал:Lзм уІ<раінца вняD· , 
JIЯ€JTЬ0f.t T6RO:JIC В TOJLY 1 ЩО Dln TI~ПODИtJ.f DЛ~:J:ЕПІ:К, ЛЮбІІТЬ ODOIO ае-. 
WII0 1 И хоче nрацювати Hll н1.tt са:мост:Lt:!но. · 

Вlн має вепину в1.дразу до·нолектипно1 господарки, 6о,.на 
його дУШ<У "гу?тоnе .. чортове" • .AJie здороDиtі :1.ндив1;rJа::1.вм не 
перешкодzу~ суоn1.льн1~ npaцl, 

Українц:1., будучи l.HДllBlдya:::L о тами" J.•илDл лють ~·І?лп-кl. ед1. ·· 
6ноот1. до р1зних ШІДlL нооnеро.ц11. Так до ро1jо~.:.:ц11 у пас бу
ла /t'.f~J.e поmп~ена "толона."; сrал:t.на nраця сеJІнн П1/\lz8C косоDн-
Ц1.1 Ші11В 1 КОJІvТЬбИ l Т ,:l.He . 
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Треба n1дsначи'!и, що на тмоц1 селнии npaЦJ)De.Jiи ШlДЗDичаtlпо 
д:руmхьо И доброооn1.оно, Так само дв.вно DjjCe на Укра!.нl 1.онують a:tr 
ж1л1, а наша вооnерац1я·має заслужеf~ славу ва овlй широкnИ ров-
мах 1. добру орган1.еац1ю. . 

ШrщдІ<о 1t легко об' в днуnали он уІ<ра.1нц1. у D:J.MCьi<Cil груrш для. 
боротьби аа свою. DOJim. Та LOl ц1 об' fJДІІанни :мают!> хараRтер добро
вз.льний, 

Наttваzливlmою передумоБою 1х·е налDНlОТЬ nевно! Dупчоі чк 
ІШрщоJ: 1,Це!, D ЯRУ ЛЮДИ DlpЯ'rЬ 1. ДJІЯ ЛRО! DОНИ ХОТJІТ:Ь Пр8.ЦЮD8ТИ, 
800 H8Dl.TЬ DlДД8.ТИ ОDОЄ ЖИТТЯ. · 

Але воли укра!нець позба:влявтьоя 1де1, що об'єднує людей 
длл сn~л:ь:ної nрзд1, Иого 1ндиD1дуал:~.вм переро,цжувтьо.ІІ в его!з1:. 

В1и тод1 ХИDе лиDtе оно~ ми оообтtотиии 1нтереоаw. 
Прп цьому в1н :мо~е nиявля~и anaт1.D, байдуИlсть до всього, 

пере~nорnтиал, таІ< би uoDИ'l'И, :в росuиу, або уперто боротпсь за 
oDol особuот1 1нтереои. Може .бу'и й та•, що иирний егоУст раптом 
переІJ.Іnорrовт:ьоя в его!ста :войовниttого. ТаІ<е ота.JІооя, nx lІІШИк, s 
IJJaHO!L Ни:кифоровичем Довгоч::х:уном. Цз.JІими дІJJІШІ JІei:a.D оое1 1IOJto
DlR голий на ~илимl 1 здаDавса доб~одупаик флегка~nиок. Аж ось 
одного разу найб.пюв:чий npил'l'eJI~t його Іван Inttвonич назnаз1 ttoгo 
гусаRо:м. Зразу nрияІJ.ІеJІl отап:и еаnев:лиии nорогами, nроІв.я'!НКИ 
страшенно~ неваnиот~. І·окlпУ>ки енер~І :виявили бУDЖl пpuя~eJil у 
ц:Lй беsглувд1.й бороть611 Іван· Ни:к~Іфорович зово1.u забуD ва сn1.И 
~илим, не ~ал1ючи Hl вдоро~'я, н1 майаа, в1н ynep'!O ходить або 
івдnт:ь n1д уставови до устаноnІt, аби т1льки яІ<найдо•J7:ІІЬЮ.ше до
пен'!П сnоему ворогов1. 

Спар:ке. !nана Івановича 1 Івана НиІ<ифоровича 1.в-за "rуоаRа"
дуже хара:кт~иотичве я~нще для уІ<ра1нЦ1D, 

РозLитtw1оеред укра!нц1в огиДних форм егоlаму особ~аюо спр• 
.tiJia втрата. onoвl самост1.йпо1 де:рха.nи й nонеюолеІІRя пм.ава1Ш 1 ро
с:Lянамп, Поширився тиn переІ<lnчикlD, ~ врадили 6атьк1в~ну U 
П11ІШИ На cлyzfJy ДО !~ IJOpOГl.D • !Vl1.l't НИМИ багато 8 1 ЯВИJІООЬ '1'8.RИХ 1 
що "sa амат гнило! коnбаои" охоче nродадуть батьна. І мат1г, та в 
сиротинn здер~ь останню овитuву, · 

3 но.дзr.иче.йною·оиJtою обуІ}ення м.в:муЕаn 1х у CDolx rеm.яль
них I31.pmo.:A: Шевченко. З De.nиRoю uа.ИсІJ.Іерн~отю зма.пюnав тиm УRр,а!.n
оь:ки:л: eгoloтln О, Олеоь у oвo.t!J! ·душ "Про вдоDу 1. трьох СШі].t '• 

Вдова иала трьох син:LD: ІDа•ечва, ВаоилечRа та Незаnвчха. 
На С'l'арост:а., saxO'!l.Dmи спокою, Dона з Неsнавчхо1l 1де до cтapmoro 
оана, Іnаmечка. Але в1.н так еустр~чав кат1р: 

"Моя хата скраю, 
Н1. чого не ане.ІJ; 
Себе пою, себе кормлю, 
Про оебе я дбаю", 

Іде тод1 вдо~а до БаоилечRа, Ane.Dl.H 1U xs:e: 
"'9Ужу матl.р маю, · 
!1 nою,_ її нормпю, 
Пр.о не1 я дбаю", 

БезприJІІульна. вд oDa. .. YRpa.1tia ].Де з Незнавчк011: у беsв1 С'rЬ _ 
AJLe ца.дороз:L 

"вустр::L чапи 1х люди,. 
ІІа ·очl /НезнаєчкоDl./ наклали 
Н1ноли ~1н ODlтa Бо~оrо 
.Бачити не 6уде ... 

пслуди, 
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Вуз~:ю. :его!сти, nepeKJ.:НЧiiRU :L те'мна маса незнА.SЧК1.D - така 
Україна початку дnадцлтого стор1ччя •. 

Ооь до чого привели укрv.!нц1в егоцентрив:u: 1 егоіз:м. 
·вони:. були nричиною оnарок м:J. ж І<Ня:~ями D nep1 од !(и!nс:ьІ<о! 

Руси. Вошr булн nрпчиною того, що уІ<ра.!нщ., не Зl!аzаючи да ли
ца.роьІ<у иухсв::~.от:ь оІ<ремих ю-rяe:LD з. пояхз.n, багато терruли Dlд І<о
чоnн:ихз.n. Це ясно уоn1домлюнали tt кNащ1 люди Ки1uоької Руоп, а 
оооблипо Володимир Мономах 1 автор 'Слоnа. о полку Ігорещ.". 

Індиnl.дуал:~.зu.l. его!зм буоІ!tи прпчяною того, що Українn·ппа.
ла. п1д тисІ< ом татарс:ьюrх орд 1. lJт:ратила спою самост1Инз.сть. че
рез егодентризм l. его!зм не здlйснилиоя: nля:ни геП1.лльного Бог
дана у~~орити самостl.ttну укра!нську держаDу, бо зразу пз.сля йо
го смерти nочалися оnарки й боротьба за гетьманську була.Dу,з ~ 
го скористалася МоокDа, . 

Егоцентризм 1. ег0їзм були nричиною Полтавської трагед:~.ї. 
Вони z D 1918-20 роках~воли були DO~ мо~лиDост~ стnорити 

ОDою держаnу, зDели нз н~nець :r.o:L зусилля геро!~~ що готог.1 ~У· 
ли ЗИfТЯ ОDОЄ Dlддати за ~амос~1Мну Унраїну. 

Не.Dlть теnер, на емlrрац:~..!., егоцен~ризм та. его!.sк розІmа.д~ 
ють наше суоn~льстпо tt за~а~ають tloмy з'аднатиол D один судlль
ниtf ннц~она.льнn~ організм. 

Ме.-'І!О того, через Dз.дриD u1д батьRl.DЩЛНІІ ·у декого з но.mих 
nюдей Шl ешr'рац~ї егоц'ентризм пиявляе"..' :Ь"J! n ме::-'а~ОJІ.nн:t.ї, незд"
роnоl!G- J;о;;.;дnзш, запемз..U r~оро8неч:;. ;r.o lН[шомисллчи.х, неба~нв1 
sрозуМlти іх ~ т.~н. 

Вое це 1нод1 має тав1 ХDороблиnl. форми, що нагадує симпто
ми спра.n~ьої·иизофрен:~.ї /х:r.оробо., що харо.:ктеризуєтьсл псю::з.ч
пою З.ЗОЛЯЦl 8D 1 ЗВ.М:КНеНІІЯ:М ПOittliШ D сферl. суб 1 ЕН~ТИDНИХ nep~m!-
n~нь/. · · · 

.AJie отаноDище наше не безнад.1!1че. В сучасн1й титан~ чн1.!1 б:)
рот:ьбз. дDох спз.т1в укра!нсьІ<и!t rрис·.с акрахпам · u його здорОD1..U 
ФОРК1 :мо~е n1д1rрати велику tt позитивну ролю. 

Вмьнолю6ИD1 уІСраїнцl, що·в:~..дчули на cot''L ппеоь тягар гa.
rte~:вol D1.KOD01 нeDOJIJ. 1 ЗДl6H1. 1 'JIR plДRO.X'l'O З lНІІШХ HElpOДlD 1 · 

боро'!ись sa тaiSJUtdlcrrp~й wттл, де буде nануDа.ти nрЕшда. 1 nоля. 
AJI.e Д11Я ць•~сU /ЇЦоб МИ ПОЗбС.DИЛ~10:Ь ХDОрОбJІИLИ.Х рИС ~НДПDlдуа-

Л:І.'S му it er о .і з му • . . 
. ГOJIOIJHOD передумОJ.ІОЮ 1'8.RОГО оадороnлення na::oro но.ро,цу в 
sr.І.Хоплення: не одиниць, а ш11ро.ки:{ мас пеликою 1деєю, 

· Дя 1деа - IJlnьнa УкраУна п друrоr:з.й сп~лп1 з lнmими·на:рода
~, ~О КО~~~ G ВИХ USS CDOIO DlЛnнy Й СЗМОСТ1.Йну·де~zаnу, 

. ІСТОр1.Я ПОІ<аза.ла Нй.М, ЯК ШDИДКО, :::ІJ)Й Hf\JZTІHOCfl DI!COI<Oi l.
до1, пере:родzуютьоя назn люди, нІ< ш:идRО Еони з:сtщоп~1D роб
ЛН!ІЬСн героя:w, 

Отае ваJ!nами~1ше з~nданнл ~rашсго часу - допо:м:огтn цьому 
пepep.,.n:~.rem-tю й nрИОІ<СІ.f!й·l'И floг о. 

І r І 
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С'!ор. f?l. 

.. 
nомер Аве.~р 
Коломи ац:ь 

У·Л~коенфельд~, б1ля Зальцбурtу, nомер 19.VІІ.ц. 
р. ва 41 роц1 п~ття талановптнИ укра1нський nи
ОJ.кеиип .Аве 1. р Кмомивц]). ПиоІІvеиник остави~ ~а

гату .:11 тер&'1'урву спа,аtщиву: nов1 сть "Т1и1 на.ц Прикреn' яки,.цра:.Lи r 
ко:ме.ц11 11Мlкрr~и", "Єре'!ик", "Су,ц наА Дон .:ш.уаиок", "Розкопи"~ "Но
вий одяr короаJІ" •Іvеием ••• ", зб1рки nоез1й "Пров1.сю кадри , 
"дев' Я'!ий вм", 'ч~рииtt р11< 11 !ra низку високомистець:к~!Х творз.в .цля 
д1.тей, Б осо61 Аве. 1Ра Коnомийця в1д1йиnа в1д нас визначна vис
тецьRа з.~ив1дуахь~оть, людина великих творчих ко~ивостей. 

Д-р Івап Макух 18,вереовй 1946 року, па. 74 р.gиття, упокоївоя в 
на ~ІИве Запьдбурr,у д-р Іван Макух, ~.а.ц~ока~ в ~овмачз., 

· Гопова Ухра1нсько1 Радикально! Партз.!, Чпен 1вра-
1воьхо1·На~1ональноt Ра~и /1918·1919/ 1 Секретар вву~р1ин~ справ 
З,У,Н,Р. ~а Товари~ ~из.с!rра внутр1~1х с~ав У.Н.Р., посап до rа
лицьиоrо сойму та УхраlиаІкий Сенатор 1926-35, Пачеоний Чпен T-sa 
"Проов1та", ви~а~ииІ nу6~~цист, 6рган1затор 1 приятеnf. українськ~ 
го оепяист8а, чпеи 1 ~рга~затор украіноЬких товариств 1. иоопера
тив. Вl~~рваиий у березн1 1944 р. в1д Р1дноі Зекл1, ях скиталсць, 
прповя!'из ,цукки овоf. ІШнулому 1'1 сучаоному ухраїнського народу, nu
Lyчи a!ol сnоrади. 

Покер імо~иwр Воnоди~Lир Нароюrлк член РадІ! Сен].ор1в Обласного 
Наролпяк ПреАставництва УJ<раінської EКltpaцli в МІ0нлен1, 

ек.управитель воелюдних ~1Л 1 в УкраtнсьКlй Дер
ШlJ!1. ша.пж.виJt ~иапех'!ор, ГОJХова ФlJil1 T-!Ja "Просв:Lта" в С'rри~:,Го
.пова Ф~JІlі Т-ва "СlJІьоькиtІ Госnодар", член Ради Пов .Кру~а"~lАНої 
Школп,"Т•ва"Соnи", На.-зlрно1 Ради ПСК, Надз1рко1 Ради МС, 6,ста
рос'J!а отриіtоькоі ОІСруги, пм~т-:в' явонь nОJІьських, poc1ttcьюrx ~ ю.··· 
кецьхих и'жзиuцж., неиад1йио уnоко1воя з Воз1·дня 27.1о.1946, ск~н
чивии 6З р01еи :ttИ'fTЯ. Похорон в1.цСSувся дня 28.1 о.1946 :в МlТ'.і.·еиваJІ:!J
,1С1. 

Конферендls UYPy Б днях 4-6 хо:втня ц.р. в1д6улася в ЕаУройт1 
чергова конференцlя член1в МИстецького Укра-

1нського Руху, приовячена nитанням лз.тературноі критики. П1~я 
вступного опсва Голеви МУРу, nисьменника Уяаоа Самчука, виступипи 
в доповlджки·проф,Б,Подолак, nроф,Л.Еlпецький, Юр1й Кооач, д-р о. 
Грицай, проф.В,Дер~авин, проф.В.Чаnленко та Ігор Костецький. 
На ваи1.ачення J<снференцl! в1дбувся для таСSорян БаИроИту .п1терату~ 
вий ве~р чпен1в МУРу '!а іх зrотр1ч 1з заnроLениvи чу~онацlональ
иики пиоькепникаки. П1..ц час зустр1ч~ ~иголосиа Юрз.І Косач по-нl
кецьtси допов:~.~ь про у:краінську л1тер:-зтуру на екlr'раЦ1ї. 

Зао1дання У'ВАН,приовячене 
Михаttлов1 Орео~ов~ 

ла Орест~. П1схя вотуnного 
овоl неоцrd~1коваиз. ~•ори. 

31.сРрnн.:1 ц.р. в1д6улося в Авr'с6урз1 
еас1да:н:н.я Унраїнськ о! З1льно.ї .Ахаде
ю.і Нау~{, nрп ·,вячене творчост1. Миха'!-
олова Володими ~а Шаяна, поет ~1таs 
З блискучсr 1 як зав~ди, допов1ддю ви~ 



.ва. Р1,цпе СлоЕJ 

________________ ._----------------------------~---------·- ---
отуnив в1.цокиІ .п1.тераtур?sнавець nроф .В.Дерzавив, що ва. фон:L у.кра-
1но:ьхо! иеохJІJІОИJСИ qз.тко вир1зь6ив л1тера.турне обхичт.rR останнього 
в 11 представв•к~~-МихаИлL Оре~та. Реценз1ю С.Гординського на не
давню кииrу nof!'la "Дуuа 1 доля'' читав Яр Славутич. 

"Наро.цн.1й Ма..иахз.й" Авrсбурз~ний театрА}t:ьний ІСОJІектив · m..ц nров с-· 
в Авrсбурзз. дом арт.В~Блавацького вис~авив 28.вересня 

1946 знамени~у п'воу МИЦоли Кул1uа. "Народ
ній Ма.лахз.й". Траrедз.я, сrrавлена в 1927 р. Леое\1 Курбасом у Ха.рко
вз., а два роки n1зн1.:ие в .кивв1., еа я:ку 11 rен:L.ял.ьиий а.r.:тор 1 та·· 
кий ~е ревисер наJІопли жuтт.ям, виклихала са.мо"зроsуnлий енту81.Я8М 
уІ<раінс:ьJСого NІядача й обr:ирнз. сораттl в на:дй ек1.rращ.Jtнз.И пре:л., 

j 

Украінс:ький музичний Заходами Dз.ддlлу Культури й. Осв1ти при ЦUУЕ 
Театр у Мюнхенз. в1д6улиол 1о.вересня ц.р. в Мюнхен~ уотанов-

Чl збори nередових· сил українського ~узично~ 
теа~рального мистецтва. П1слл основного обговорення nоло:rlеющ на
ного театру на eu1r'paц1t И ва.вдань уІСраіноьRого а~тора та 8atш~~:i
ua проєкту аrrатуту .. отво~ецо музично-театральну ІСооnера!изу ·'Ух
ра1всь1(ИJ:f Оперний Анса:мбль' • М~u:ю Ансамблю є орган1.зува.ти оnерл:1. 
вистави '!а концерти по во1х ОС()~едRах уRраїнсько1 eшr'paц·ll,Y З(;О
рв.х брми учаот1:. nредст~вІr.Rи: ;.,;м:rсу, Редакц1Х "Р1дно~о Gлова.'• та 
он:х:ено:ь:кого ОПУЕ. 

· д·опов1дь Уt(раУ:в:сьт(а Громада в АLrаффен~урез. rостіІда на 
Ген.М.Каnустяноького початку вереоня ген-єрма. ~j<ра!-нсЬІ\ОЇ арм~ї, 

вnдатног~ громадського д1.яча 1 в1йоь~о~ого 
пу6JІз.циста, ген.М и ко л у Ж а nу ст л. н_с ького • rенерал 
vав у обидвох паберах доnов1дь "дв.а ORpeм:L полlтичнр-стратег~чЮІ 
wr.sxи геть:маш.в Сага?!дачного ~- БогАана Хмельницького". Громадя:Е: ~-=
во чи.Jленно.ю участю, nрив1та.ми своІх nредставник:1.в tra довгпмз :)tt
л~схами належно вnанувало nановного.nрелегента. 

Чисf!ка Сп1.лка рад.янu:ьких n:исьменник1в усуІfУла в1 
сnиону своіх член:1.в М.ЗощенІСа та поетесу Ах

катову, як1, будьто би. не допомагали влад1 в радсоцбуд:LDІ!идтвl,До 
нового правл1ння "Союза nос'"'те.7!.ой': ввlйШПl Фадаuв, Т1хоноr:, СJ..моно:о. 
1 пап зеv.лячок О,.Корнз.йчукv У n·идartlй ВlДО8В1 заІtлї-:Rає нове npa.:ч
JI1nнa nо()орювати бевlдейнl.сть й чy:m:l 1 Bopo~l вnливи в лз.тературз. та 
радить зосереджувати творчу ува'!Іу ~а :комун1стичnl виховнз. принцzнп. 

Зпову чис~:ка серед У Rиєв1, яІС nовз.доtm.я9 :московсьІ<а '1 Праnда", 
"У'Ераіно:ь:ких рад.ян- Elд6yJincл Ml:CЬI<l збори·nисьмепнпкlв" на .яких 
ських nисьхеннихз.в" е;еRретар ЦR КП/6/.У,':'ов,ЛlТВlн виголосцв до-

. пов1дь nро/серз. озн1 недол1 юІ. в lдеологl --rн.:.!! 
робот1 укра!н~ьких nисьменни&J..:е. ЗГ1дно 8· цим· ово~р1дюпr. а1..:тсм об
винувачення - "наn' ятно:вано 11 л1тераrrу:рознавц1в С ,Маслова. й Е ~К)-:рИ
JІІІка, що в cвdL й неда~но впдан:tй "Iorropli українськоі JilTGl)~;тypJ! 11 

а1.гnорували '1 Факти nо3итивно1,0 }.)~иву на українську лз.·тер~l'УРУ :1ро
греоивних д1яч:1.в 1 теч:1.й po:Jl:t'!cькo1 Jil'l'epaтypц," та ь1ддверналш:~: в 
Н].Й П8Ц10НОЛ1.С'l'Ичnу конц~nЦlЮ lCTOprпca м.Груи~Ьького. Пoд1URl' І!О
МИЛRЦ ЗНВ.Й110В 'l'OB • JЦ,ТОратурО;jН8.В8ДЬ а НКВД у ПOBlCTl Л. Сн~Л.і:П!Оl--
1СОГ.О "Софз.я" та в на.йновl Liilx ·T.R оря.х С ,.І<уццзl ча, в. Чередnиче:г.RJ 1. 
Г ,JlазаревоьІ<ого. :Крlм цах · вlд~\ чен о·" воскресг:ого le uepтnr.x" Оста
nа ВИШІD, t.Яновського, М.1а~ане., А ~МалиLка, С.Нрижан1всьr-:огс. l. Пе
тра Козланюка, що за. були np :> осноr. L.il. 1. ~е~нl. nимоги "диреrа:хви 8 це:І
'l'py" 1. II"J6JІl куьал~• ~ ь ори -чy'l!r:t. ~ D ор c.zl. с ~нн: r Ol.l( 111 1 л'=- .:л: ог1 ї. 
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Стор. 8~. 

МПаИJtо·Бажавс!І:кий: Моза!:ка кзад:рlв в".язничних. Аша.ффен~у·рr',1946, 
О'!, 16о, · 

Цю· нuигу не ваписа~Іо для ви.кли:кания nодиву, сп1вчуття ч~: зн~ 
навпс!І!И. Вона· не в по.пук' 1пшм обвпнуваченnям sагиб.пого ГlтлерlБ
сь:коrо режиму. Автор зоnс1:м не вбирався ц1вю :книгою nрuдба~и cotl 
в1нецt, кучени:ка. Але його стри:ман1сть вово1:u: пе означав Ного сла
босtn. І хоч ця кнnzка мав дуже мало стор1нох е ·описом ~:1ть 1 
еиущапь,вх1 ми ~ак чаото еустр1чаємо в сnоминах в'язн1в,61льш чu 
хенm !І!аJІановиf!ІО написаних, вона все ~ таки а докумептом обвuпува· 
че.к:нл, Бона в збровю для боротьби з lJYXOM т1в1 еnохи, що цж; ющгу 
вродила, Вона в запереченням воякого насильства й понn~ен~ лrдп
нв людпхtою. В цьому- опок1Іному" але твердому станови.щ1. ав~ора о!<
реnшн1.сть його твору, небуденп1сть Мого 1деолог1чного пlдr'руптнJ 
а нии в rлиСSохий,орrап1чно в1дчутnй гу м ан 1 в м • М.Еаzанзь
:киК JІJ)бить еття К .. .;:юдину, Може 11юди:п:у 61льmе нав1ть як ~ття, бо 
вш.в похазати найтаєшtlПІ1 И наtt.краЩl стор1nюІ людське! 1стотu се
ред зово1:м неспод~JЗаних обставин, коли" здо.єтьсяJ nc1 nередумови
ни були на те" JJ.Oб людина стала твариною. Ал.е ось за rpaтaun" Е 
об.ttп'ЧЧ1. "невииерnоrо Дюосельдорфу", nеред маєстатом сиерти, :rт11 
tJil даn!L'ей:Jь:ких :картnн справжнього пекла па зем.л1 /ст.~ 3-14/, F"! '
ltL на кить пе nерестав бути людиною, в1 п у:м1 є лаг1дно yc!ll:.:;ryтu.:ь .. 
злегка похепкувати е1. своіх соувни.кlБ 1 nодратувати дотеnоu бVJ
'l'a.JIЬIOtt "ібермеІ-tnв·", що його 1. 1нmюс :вартують, думає: про Лlтера
туру, про·минуnе, про друз1в, спостер1гає, анап1еув, захоnл~єт~ся 
природою,,. · 

М,Баzанськи!іt уи1в спостер1гат~. В1н nом1.чає не л~ш я:п :r:rб.r.l·· 
циоа·~/в zурнмlс'!ичного обов'язку/, але я.к мистец~. ~:ого ма.Jr:tюш 
Ч1!rЮ. в !х ИОН'l':раоних з~отавленнях, несnод1во.них n~I~plDrнrт:.:пл, у 
1нодз. в.пучних 1 JІа.m.дарних окресленнях явищ. Тому Моза~ку" п:рu
емно·чи~ати. Дех!!о гадав, що їй недастав драматuч:ностz onnc1в ~
ХЗ.'fЬ. Це поІШJІково. Л~н1я наИ:менш.ого cnopy, ян ою ~дуть ч~1.:)Т о e.R
!L'Opn ~ахих мемуарно-до:кукенt.rарпих юшгJ це rшмагапнн sa БCRR~.- Цl·· 

f!1 ВПІ<JІИІ<а!И у ЧИ'!8.Ча ПОчуТТЯ СГІІДИ Й НеН8БUСТ11 • ~реба V8T!1 Еt:JШ
КИЙ tВJiaнt.r, иtоб не вбитпсь на агlтацltі!І!J..оть 1 на блпмашти ПJ.'IOl' ; 
яхиІ нз.кого не ~якав, н1кого не nереко~;в. М,Ваzанський ~шов л~
нз.вю 61зz:ь•ого опору, Вlн ва.nишnв 1нmпм завдаюrя Вlдбит~ са,1ІІЗ1.r .к:z. 
ІJ1В 1 ВН1Щ8.ННЯ Jit ЖElXl'!TR HOBl'l'IilX "СадlІ; Тортур" 1 El Н: ПORt.:.SaD Пб.7~. 
яR. JІюди:а:а, маючи ха рахтер 1. во.пю, таюІ може з мnmnтac1:1 · ль:.ципсr 1 

gавз.т:ь оер ед наtfбlльm nеоп:рnятливхІх для нього об ставиn. 1/ ~'1. т
!Я з. Jln знав 1 бачив, бачин те~ 1 кат1в 1 садnот~в - дивпьоя їu __________ ,_ 

1/ Де С'!ановІІще Іfого nотвеf.д!..-ує його соувнn:к Е .J.lа,ртннець у cno"'H·· 
нах "Брец" ,щ:> друRуються D 'Новому Шля:лу" /Кан~ ,'1~1=\f. Bl н го:n о:рпт ь, 
ІЦО М.Баzансь:кий трпка:вок незвичаМно Dlдnopнo й зp~DIIODL~eпo,ceper 
ІfайпрИкр1ИИХ УМОВИП мав СВООрlД!ШИ "баtfдlВСЬRИЙ 11 гумор 1 Д}.,.'ІЛ3~'~ 
·пlМеЦЬRИХ ЦUCBlЗИ'l'OplB СВ Ol.U СТ ОЇЧUШ.! СПО:КОЄ:U: • 



Стор. ВА. Р~дне Слоuо 

----~-------------------------

в очз., ме охаза11 соб1 сn:о.в ом Данте "rуа.рда е naoce.". /nоглянь 1. 
проtt.ци/, в1.н сuаrнув г1.тлер1ВСЬRО-н1·:м:ец:ьІСу т!а.р:вну презирством, 
не вважаючи, що вона дос'l'ойна ttoгo ненавис!t'И, У цьому ставленн1. 
в доза муzноо'!'и, еах1.дньоевроnе~ського д:m:ептпенстве.~ що не те
рпить·п:екентуваІшл й патоау, а в усьо!q п;1.иить ьару'. Гадавмо;що 
в цьому ку ж н ь о му гуман1змов1. єдина qила ц~вї книj.~и. 
Нева:ЕJІuво ,тezjQ І:t:кого жанру зачисляти Цl.' спогади, • ЯR склясrн~1.І<у
вати 1Х, що та:к журбув рецензент1в. Це '"ессеі", сrуб'ектпв:ts:мон 
позначен1. нариси бее усяких претенс1.й на Форцальву ханоЕ2~І1.сть. 
Ц1JІ1.С!rЬ баrатьох. раточн1.в /:м:озаіка! /, серед· -~ких багато дов ол~ 
струн:хих 1 завершених роздl.П;l.Е, об'єднує 1дея, проблема. І пона 
вир1шав npo тв1.р. Кпихка М.Ба:исансь:кого Цlлеспрямована. ·І псре,г;
ус1м п.ляпуванняи мИстецького образу /лаІІОН1.ЧН1 реvення, srз' ЯЗІ(~ 
устуnи, ROpO'l'Kl рОЗДlJІИ - КОЮІИЙ ЦlJilC'l'Ь ДЛ.fІ себе/. Це ,ЦOK.V1·leHT, 
писаний людиною, що хоче в1дчуватп по-мистец:ьхи, для людей, що 
BМ:LD'l'Ь читати й ц1нпти мистецьне-в нашому с1рому важкому житт~ 
ПlД оопцеи 1 захха.рениіl небом. М.Баzа.нс:ький заторхнув на.Иrак-r~
mе :в людиН1, те на.Ин1.:всн:з.mе,. що nривалеве брила.:ми суворої До6:r .. 
3 :кате.Jа в1н був презuрлив о-холодний, 6айдужиtt, але· в людь:;,!и 
·cs1n людяииt!. І це надмо його книжд1 оз-нак ц::t.нности. !)у ти л:юди
І!ОІ> в· тих нелюдо:ьr<их ча. сах презирства й. погорди nг т~ль1си · и:и
стецл, І д:ього мистдя-пись~енни:ка з двоїстоЮ здачею:·мр).йпика
кедн~атора, закоханого у життя, у природу й л~деИ., .з. опанова:-~:о
І"О спостер1гача, що_а в1.,цваrою розтинає вереди чу~ душ, не 

ватрачуючи о6'вктивност:tt митця ':"" поба.чиди ми в а~торз. "Мозаїки 
:КВа,Ц,РlD В 1 ЯЗНЙЧЕ:ИХ11 .·-

Книжка в попри вс~ :і.ї хИ61І;_ -~I<l · дез.нде ·nl_д:Креслено, усе :с: 
поеиц1. Єю в · меи.Уарн1.~ на.n й 6еле~риотиц1 • · · . . 

Ю, Кооач 

І.за.п· :ВаІ'р~ЩІй: ЗQJІотиУ бу:мера.пr', З61рка rroeз.ltf. Рештки за.гу{;н-; -
пого. · t<Онф1сно~а~ого та знищеного. 19~6-1946. Вид::~.Dни_ц~во"Про
~етей", Л1т .редактор пр.оф·.Борnс Подолян. ·худо:Е!:r~ офорітешш: 
об:кп:.адннка - В, За.луц:ьк·им" суnер-обкладnІnса О.Цохур. Пере,ц;.юва 
"Пое$1.в, вз.чн1.ст:ь, чао"--- дроф,, Б .Подолл_ка. Пт-р;. ПІХ + ! '(6 •. 
Друв, - - -· - . -

_ . Eo'l'e_тli~HO~ ·ЛR на наn нев1драдн1. о6ставинn: видана :к::.ш:rка 
Івана. .Баrряноrо о1'ановпть лише малу чаотипу · tf-oгo :seл~IR0!10 л1.те-. 
ратуJ>nог·о Дор:LбІ<у. - ' . ·· 

Аві' ор~ вnМшовиш з :ро61. rrтичо;: оз.м'! t! в иіn сши в ~ерц1 r:aiш
IU.JI:a. ОJІова rн1ву й. бунту до про;клятих ·рох:L:в х:орстоко1 еnо:-.·:п .. :з ... :J 
в о:еоЗ:к перmм в::а.рn з 1926 р. в1ддверкалив . св ою pel' ол:1д1 o;..Icr.
c~xy з.с~пву- 1 яв людина И :мистед:ь ч-з.тко :впвначІІВ- своє 1е~сце .tі.І?:;?
дщк своІк твором заговор,ив молодий с·тудент Київського Xyho:-..I-ri:o
ro Iнc~~tTY'.l'Y нечувано по-но_ват·орському на тод1mн1. часи 1 mдnп
оуючис:& n1.д вик, пз.дпиоав рз.вноЧасно·· над своїм ф1аичнпи: 1 -д:г..:.о
виu Рття:м :sевблагапнnИ виро:к: .скерти. його· тв opll "До ue• ва.Rа
е~нnх", ""А.Dе,Мар1Я" 1 ·"СRеЛЬRа", "У ПO'l'l. тrQда", ''Вандея" іі! з.шrа. 
КQНф1.онує сов€;тс:ьиа цензура., а ва слоuа.ми "Критлии"- "ахтшзл~t! 
DQpor ра.дяноьхоі владп И орган1затор nро'l'nрадяпс:ькпх д1.й у лз.
терат}rр~" оnиняється в r<а:мері с:м:ертн:ІІR:LВ, у хо~одних сп1.г~ не-
про:;сз..цноrо Cu61.py... · - · . . 

·Дих :к1лька дани-х про Івц.на Вагр.z~ного - це ие нахреСJІення 
І'ОJІОВН11ІИХ еІІl.ЗО.Ц:LВ 1.1=1 П'l'T.fl вzду:а.Ш.НОГО Г:Е;рО.R . ПОВ~С'l'И в· nіДСС · 
ветс:ьного zиттs, H:L лакоп1тmз., Фаитвстичн:L свr:"і)! ЗІІ1С~G.u_,речен-



n, хиаеn ОВ2.І'·Jіf!Во-ю дlВІСОІ) ае. J<рав: пponarat~~гo ф1.хьцr, а JСри
sааз. 11DU3.!rU . б1. owpe.ф:L·! украlио-ьх~г() nиоькевмаа, 8.!1 тора рецток .за
rуб~пога, · .хDВ(І1ОІ<ованого та з:нищеноrо c•orQJS5;11Иt.oro ."~оло~ого 
бткераиrу. · •· · · . . · . · · 

ЗК104l :К!ШЖХ(И отаноВлять: llepma 1tе.ртина "3o.tt~Of!O CSyкepDJir'Y:", 
в~с1к noet'lй з.в ttдo .uex за.t<аза.иих", ·yp14~ot< з· enone1 "Кокетв", "Бa
!llr" 1 tr1 Jr~а&ДЦJ!!:Ь :Вlр:ШЗ.В 1.З :КНИГИ "Б ПОТl Ч:0JІа" 1 '!'рИ S·'BlpШOB8HO·· 
г11 poкa.JQ" "Свеаьва", п' лт.ь 1з друг ої чаотипи "Змот ог.о буuера.нrу", 
три з дим~> ,.Арr'опавти" z .цеанть о:креких вlpn:a та·уривк1в nоем. 

Копи ки перегартаехо отQрlІШИ книги Багрян~го,_ то перед ваm~
ми очика во'J.'ав иевrнуtа посf!'ать поета-трибуна, nое!rа ... ц~окурора,пс· 
е'J.'а-обороиц.а lq)8.D тйх, РО Іх nри,цавил:и ведІLеn. ле.Пе1'И trj~:.:Jtt '"'и-. 
иаот2.І11 • Уовз.доКІІ»D оо61 рОJІ:ю И nризначенна oвc:Jro ва,цхнен~ІОГv 
слова, · .псе' у овоіИ ~екатиц:L та. її оnра.цЮвu.ННl :ве flдe еа .блиску
чикв rамsки оучаових n:1тературних течз..Іtі не намагається &J"ТИ ве.
rаа,во-.tt.,до~ка поетом, висувати загальио ... лю~оьв1 про6.леw И ІJІР,/1-
кrува~• lx·y sаr~ьио-л~>дському аопент1.. Будучи вик~ючво украї~-
о~хик.паоьм$RВИRом, в1н зуuиняетьоя на україисьхlh npo6~euaт~Цl ~ 
~ав 11 ~кпово ух~аівсьхе висв1~лення й тиnово ужраїноьку арrукеr.-
т~~. . . 

Почаt:кова поема в е61рц1 "З'ОJІотий бyvepa!tr'~' - де ~Q-"а-tоз:вrч·· 
аа О8МфОК1s,·фlхооофс~ка uедитац1я над п:юдс~ким бyrr~ ~ ~~~~~u 
р1~й вехn~, toмr вз..чио zи~оку нep»OBlJ ·черво~И витц1, ~о про
б:~.гав по :в<nх. Q~ор1.н:ках хвихt<и Еагрлного. 

••• С~ред олов'внсьхої р~внини, 
Ме:а Си61рои 1 хребтом 
Карnатськах Гlр - крутим хре6ток -
.l1.71иве ІІ3.д ощще~ J"Rраїна: 

Л•це в sен1т. Коса в цвз..т~нь. 
Рожев1 ру ни в :моря: оин:ь. 
Закв1тчв~а, усм1хнеяа · 
І upз..ttнa над yclx ~опа. 

Пое~ еаz<ахавиИ у "зе:wr:ю титанз..з", у "край ·вслел:юGЦ:І'Р; ~.:р~"' '7...:.&.Б 
nреиепо:кз..рnn:" ... -. передбачає ~О)о/ ов1т·ле прийдеmнв: 

ЙОуУ ЦDlОТИ! ЙОУу ~ТИ! 
йоuу.йти раД1сниу nаходомt 

'2аа І'ОВ()рИТJ) поет; син· т ог.о народУ, якого Bl!l ана& во1 n oвm.mn ,_ 
8JI7~plшm. ВаJІЬО})И 1 нко:Го . серце CПOB.tl~He ТИМИ 130~1ltl 6аz8.1ШRШІ1 JЦО 
иур~»~:ь 1. в· серц1 t.t ого з:е еличниRа. 

Да.nьm. поее1і 3 його ш::ршої зб~рки лз..рики "До }(ez sв.вава.ни". 
IJ.O поя:виJІао:ь у 1928· р,, роь:~ривию1'ь за.цуmе:вний·_ св11.r n:rq_гue!t~ ук
ра;.tвс~:ко! .ц-уАовости" Ін!словленl в св1И чао· .м.Х.r.ил~овик" та :·~,r~и 
ровчару1авь беrді,ГJJ"~ід~іою д1Ион:1. стю ~ 

••• Вибухае НlЧ ГрОМІ'1:М:И 
І земля дрижить у дзвсrtз... 
За л ю б о в tlИ йІІІJІи · ф]?оитаw, 

... Серце і<инувши nl~ ROfil. 

• • .РоВlМЧР..:йИ: I<OHl cept: І, · ' · 
РLІзчєслr; Мого сsеnаки ••• 

Степамп у Д9.Jiercиt! СибJ.Р: па сОJrовєщ:ьRl острови, на во:~. ,цалеЕl :'111 
щ "ч:у~о1 Poo1l". 

У поеn "Монгол1.11" автор np!l! допомоз1 І<ре.оивих пoc.LJЧJ:rлx: сб
ра.з~в, І'.пибинаwи вото1' •е",1ян:х:о.п1. j" pE'JILt.І.,LJ~.~.o ~us:в:rr.ІІE' сьоs JSopoze 
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от~.пеНИJt .-о переu:ваио1 доби та СВО)) вапехnу иеаавис~~~ до "·е:вро
пейОІJКОІ'О. Moro.u:a". ·,. 

Червова ииtка, що проходить·хрlзІІ ус~ оторlи&И s61рки,що ви
гаmовуs .пюбовве с.пово "Україна", ~ут. зиаходJІ'!J. caos пре:краоне 
в~.ц<>Сраzевва. . · 

У Багряного ~ Мов:rол1я ~ Ванден мають ~оІ оакаІ а~ст.На йо
го ·поетичиоuу с.поиsику, па його оRарбни~~ а.пе:rор1І, на його uис
t~ц~Jк~І пап1тр~ .пе~ить еолота, оn1вуча т~нь приrвоедево1 Веатр1че. 

В оатир1 "Кокета" й "Бат1г", що являють ообо» певво:rо роду 
св1.цоц'!:во ~ого nол1тично-:нац~ональної зр~.поо':И, автор гJiyeys з до
би еканоиnаЦ1й1 в яx1J:t r.ce в1льне, хр1к проотоrsо спова, що його 
1р1.ЦЮ. "евнухи прп tc8Tl' "потягли на rешофт" ••• Трагlчиа овоїк 
зnоток оатирв. "Бат1r" /рв.н~ше пасо..в npo s:ьoro Т,ОоьУачха в "Кру
чз." / внайШJІа в авт оn "Золотого бумераиr'у" ового бписиучого 1нтер
прета~Ж ор а. 

Дax~Jn noeзll е книги ·"В пот~ чо.па" - це повn ввуча:аня й zи
воі виразпости хартини nрац1 трудолюбноі хюдQRи, Це ~~ори, витва
и~ неезичайио коmІJ!овними аасобама, Це :а:ивуче Зl~творевня .пю.цини
вонотрув~ора, ~юдииu-щуиача нови~: Rдобутв~в ~вцу І к'язНlв,люди
ви- нової епохи, 

· ГарuопlИRlсть в~р~ й барвист~сть nейзаЖJ •ІІ вечора" приuу-
шують сприйJІЗ~И його, НІС сnравхню муаиву т~ · призиа'!и й оку репро
еента~ивве ~оце в реєстр~ твоr.~в Багряного. Наповнен~ франхlвсІІ
вик паІJОООІІ /ПpOJior до "Mol:fceя'/ l в1рою в "новий день" нацlональ
ноrо :визволення в фрагменти :з· вlрmованої nов1сти "Скехька". ПоJО.
щею. ре'Ч2. в .цругої чаО'l'ини "Золотого бумеранГу" не вносять до а61-
рни ш.чоrо нового. Де ж саме чар1.вне слово "Укра1на" JІЯГ.7,[0 в ос
иову поеки "~rонавти". Це симфон1в: любови·й nристрасttи, це бо~ 
uчиіt nатр~отизк т.их;·що"терnля:ть 1 Вlря'l'ь" • 

• • • М:и за нє? .D о е ·' ддали, 
Bcl моря пареnлпвли. · 
Ми для неї все лишили• 
Ми за не! кр1ццю лили. 
МИ за неі а стр1льби би.пи 
І насппали могили; 
Б1л~~ ~мал~ ••• 
І свої хрестІ! встромила 
Kpatt ц1 і· з еwп., 
.•• з неї ми в свj.ти шmли., 

Вс1 морн nepenm·IБJIИ. · 
В серцl .зс1 Її носили. 
Скр1аь їі п1сень грnКlхи. 
~жин1 усе 'ддали, -
Лаш 1ї Інддать ·не хтt.пи, 
От~ пе •ддали ••• 
І аабуть пе мали сихи, -
От l. не амоглu. 

З ocтamn.x поез~І eб.lprпr rropytr ''Веч,це!" И "ГулRй-fІОJІя", F"е~~~~І.
И1ШS. ов оlк ви ре. з ~к поез1я 11 3 нам~ ри омерТ!''JІf~~в". Оптиnзи ~ вхе 
вавначеrtа вцще, притаманна Багряно~ в1ра в nерекогу Правди пад 
Неправдою, Добра нв..ц ·Злом .. дІшту~:ть Uow; тав~ оавра.пин~ С1Іова: 

••• ми пе В11~ем! 
Нас не з1трут:ь л з рубрИІсu І -
Ми о~веu в стр~ЬnІlм вог:н1 ст~1. -
Ми ще кв.р(lТ""еJо( хаш.:в 

lw'ieчe:.~ Респубх1.ки 

так 61ля Соф:~.l. 
На !llCЦ:L JІОбю.м 



.. 

Переиоиаиаа 1t а~ра :а tte - овз.тпз. аtри6ут~t • · дапІІаІ ~oetи'fJ:a.й 
wво:рчоо~:а. МІІО~. в дмІІщІ t.toro·. баро .. -ь6:а. за »eJX:r&se nриsваче'!ШJІ 
Украlп. . . · · · · 

Moua Baгpuo~q ваt<Инути nодеіtу,цй ny6JU.U0.RПY 11о:ву, .cry
xз.йt.l!~t l бокбаоt-Dу'j 110ZRO. lНІЧИОдИТП МОВН1 З.. ~а..t'ИЧШ. прОІ'рUИ, 
поаперечатись •одо nереотар1лооти манери йоrо tt~ааия, ахе Lаг
рв:ний" лІС nоет, иа цьоJq в:1~рго:.пе 'l':P&'.I!UJ. Щ ае.-м:Lки,про' о~, 
вреиою, ватявав в· cвo!tt обшир'н1~, нее:вичаІио в.-ап.й nеред~ков:а. 
проф.Воркс -Подожа, в акрае додмн1а рис&_. .10%'0 ІІJr.орчооти., вna-
J(eюrп~m щха.ки Иоrо ориr':а.не..пьности. . . · 
. Людина - це О'РИдР. l - :казав ф:ранЦ1&ькиІ uОІЛІ"!еnІІ. Навn.цу.-
»ашtя :мистцез:а. от~яю - це .цефоркац:а.·а його . тІор"ІоrО об.11иччя. 

CDlt! дl!'ератур:аий портрет' наuалюве11' a.D'!'Op "8а.Jотим 6УJ(ера
нrом" зoD01U yno~1. Мо•е DlП uae вабаrато ~~~вих нак•по
тяrнеиь непокtрnого nен~.пя cDoJto t~орця;, :мо:sе ~СJаакк, на nepe
xpeo~sx оп1тжа І Т1Н1, nдаряе нас ODOPO роду Аа~нвtйП:Lоtь 
DИOJIOD1 tt непон.,r~·вl сии1'еsи. rсрв.оок, еле ~ t'DOpчocтl. Багряного 
даnе~ить душа ~зичпої, веврозум1~о1 иа~ у оnьій храс~, отих~!. 
:SагрлцпІt поеІJ с~их:а.ttного пуnьgу, zитт11 Х боротьби-~ · 

· · . ". Ict1 sin~c t~·11e -d(!r Vogel s1ngt " чи иеnчевиlD-
сьве "ие ди JІІ>ДЕ:й 1 не ДJІЯ олаDи" - /1.11S. аnтора "ЗОJІотого· бУJіе
раиtу" чуn прnttоки. В1н не Vogel ... Nach-t1ga:I.].,цJrя .бев:всурпих, n,e .. 
ре.длиmІх nв.вянох, m. ва.пrблепиJt. у сю ої! се.шотвост:L DoJioдap :кe
nl, а. О!І1ДОрЙ Dol:ц,. KORC'l'p~K'l'ИDПJ OTp1.liY С{)ОГ~ CJ!ODЗ. D:LH DИ
Ц10~~D у бпагоо~оDенцу ц1ль, у naMvazчy мету - у оерце JІІІдuпu , 
що 1.rycnт~ zaтu. .. 

Оле~ Cтrapt 

3 RYJJЬTYF'HOГO ЖИТТН JІЬВОВА 

Перепрошувмо, що Н'1де.nво 47 в~x1.~R})o-yicpa.S'FIC!~~иx дl.ttun н~ 
nnneuo у~ц в1д61ди по1здву у сх~дн1 област:L i~~R 

та. r.o :МоскDи t! Jleю. нr:PahY, щоб повна.і:іокu
тиоь е ме1'одаки преn;1. та нав'язати особис'1'1 зn'взки в юида'l'виn 
СХ:L~пttо-ук:раЗrtсІ-к:zми 1-а рос~ttськ~\!И нaY7CODЦJiJlИ. П:Lou поо ороІJу 
дQ Льnо~ учаов.ки прогул~ки виnл~.пи тепеrраки ypяr.ou:a. УСС? ~а 
XpyщoJJYF'fllдnиcaJI.и: npatp ~ЗарицьюхИ" Tpe'!tJІ:te, Оп:ена СтепаІU.D, !fa 
J.L1RS. Jlyц:L D • 

Траг:а.чиа І<о:м:ед:а.я На дцях у Ль:.~ов:а. Dlдбу.пИОЕЖ збори про~есоР1J3 
. ун1 Dерсuтету, ч.пен:Ln ф:a.n~l УАН, nись~еІШІІ• 

К1.1)І zyJ)H8ЛЗ.CT1f! 1 МИСТЦ:1.!! 1 a.p'l'ИO~lD ·':а ·предОТВ.L:НИRlD ГрОU8.ДЯПС• 
TDa, що на ПІDС 11игоJІосиn · допоn1дЬ М,Ба~ан. Вlп 1 ~шо. про~т~~ 
nиотупми nроти 11 neдoJI11CЗ.D· та апт~!наукоv·их 1 4~тиз.сжоричиих •.ге .. 
ор:~.И", зо:креУа р 1отор11 У':кра.іни~ n1дда~п r·ocorp1й кри!иц:L г, 
пepnit шр1 ТDори поnщен1 n ~РІУ" 7f1 "Ра,r.~н"ьки.t! J!ьDlD", що tto
ro редаІ'у'о.. • са:м промоnець • Зб О1JИ вn ~л~nи nрпг~ .,."_п .. ьm пn :..тп 
СтМl.НQ'Т',. "'~· M~f::;:r1 Хрущ~nу: 
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О~оиа ~en~~• ДУША НА СТОРО~ • Виб1р в.noee~r. Ку~~~ура1 1946. 
O!rp, Зо. 

Юp:J..it Ьурц:t:вецж.: СІОБО ПРО УКРАІНУ. Авrсбурr" 1946. 1Іоез11.Стр. 
. -~ /Друк/ • . 

ЗАГРАВА~ J11тературниК •trрнал. '1.:1,2. Авr'сбурr, 1946. Видав Jil
т-el>a'l'ypнa Сехщ .. я CпlJIRИ Укра1нських. ПпсьменниRl~· 
~ ~урнап1ст1в в Aвrcбypsl. Peдatys Колеr~н.Стр,44. 
/Жртв/. · . , . 

НАУКОВО-JІІ'l'ЕРА'l'УРНИЙ ЗЕІРНИК. "С!1.таннл". Ч.2, Серnень". 1946. 
Стр, 59./Вид.цик.п.одноото:рlнкове/. 

ШЬІПШЬІНА. Лt~ара~риа-кастацхз. часопз.о, Орган пз.таратурна~а· 
SГY'Pf!a!l ан:ьня Шь1 пщь1 на" • lt 2 , Сж р • 48 • /: ;ид , цикл ./ 

І~е.в Ба~рJПІИІІ ЗОJНЛ'ИЙ БУМЕР.Аlі[·. Зб1риа п9езз.И. Ви,цаnництво 
"ПрокетєИ''. 1946. Стр • .ХХІХ t 1"'16. Друк. 

OI011~mrч: ШДЗАМЧА. Культура. 1946, Стр,22. /Фот,/. 

Пе!рО Іса!з: БЕРЕСТЕЙСЬКА·УНІН. В 35o-l рокопини. ~нхен-~т~еF. 
· "Dапь,ц, ·1946, Бз.бJІlотека ''Христиflнсь:кого Шляху" .ч. 

З, Стр, 32 /Цикл./ 
СТУДЕНТСЬКІ БІСТІ, Тихнепик для член1в У«раїнської Студентаької 

Громади n Мюнхен~. Ч.26. Р~к.І. Нед1ля,1з.~овтня 
1946, /Цикл./ . 

ВОВЧЕНЯТА. часоnис для д1теМ Ч.ІІ. Мжнхев, 1946. 

НА ЧУ~~·Л1тературно-громадський журнал·Кульжурно~Осn1тнього 
В1дд1лу табору Кор1tен. Ч.З,Вересень 1946, ,~тр. 
4о •. Цикл./. · 

ПЕРЕс-JrJІЕНЕЦЬ. ч.з. Ц1на 5 :марок~ Додаток до газети "Українська 
. Трибуна". Стр. 32, /Цикл./ 

ЗВЕНО, Лl~ература-миотецтяо-критика. Ч:3-4,Л~пени-~~~~~ь 1946, 
Інсбрук • Редаr'ув Воло~И)[Ир Кримський, Видt.., -~~-~ .. _. n. 

. 4а Денисюк. Стр. 88. ;видання цикх./. 
КРОПИЛО. Поп1т. орган парт1ї безnарт1~ни~ прихильниRlD гумору. 

виходить захе~но в1д настроїБ редакцз.ї, Ч.2,1946. 
Редаrув 1 видає Колеr1я. Стр.~о. /Цикл./ 

Петро О!соанеІн·о~ УКРА.!nсь.ки! rrPAl'~lИv. HattгoлoLнln пра,.;;rла ух
рu.їнського nравопису Е зn' я·зху з грамативою .Anro-
6ypt, 1946, Стр. 56, Коштом 06ласног~ Предотагни
цтна У:кра.їнської Ем~rрац~1 D ADr~6ypз1 /Друк/ • 

.ЛРИСТИЯНСЬЮ!Й liiJlЯ:X:. РелJ...г~Ино-оуспlJІьпиt! тиwепик. БтІ.~'!. є :Гре!'о ·· 
католицька парох1я Мі ттенпальд. Ре.1~ qв .Ко.JТе:'l.а. 
/Стор. 16. Л~тогр./. . . 

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО. Реrенсбурr. 7и:Анеnик. Ре~а.tує ROJier':~..я. 
Кость ВагиJІеnич: КАЗКА ПРО ЗOJlOT.Y Р'І\БЮr. Видаvпицтvо "Воюченята" 

МDвхен-ФраИмаn, 1946, /Вnд •.. фот./. 
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Редаrув КоJІеrз.в. 

- - - - - - - - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - - ~ ~ - - -


